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Dr. K. Grinius Išrinktas
Lietuvos Prezidentu

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Carthage, Mo. — Hercules 
parako dirbtuvėj eksplodavus 
10,000 svaru parako užmušta 
keturi darbininkai.

Penki užmušta. — Berkeley 
Springs, W. Va. Dinamitui ek
splodavus netyčia, penki darbi
ninkai užmušta ir septyni su-

IM. SLEŽEVIČIUI PA
VESTA KABINETO

SUDARYMAS

Ryga, Latvija, birželio 
8 d. — Dr. Kazys Gri
nius, buvęs seniau Lietu
vos premjeru. liko išrin
ktas Lietuvos preziden
tu. Jis buvo premjeru 
nuo 1920 iki 1922 metų.

DEPORTUOS SVE
TIMŠALIUS BLO-

G A DARIUS
Washington. — Atstovu bu

tas perleido bilių kuris reika- 
llauja tuojau deportuoti svetim- 
I taurius atrastus kaltais už ple
kšimus ir žudysteš. Tas bilius 
paduota senatui apsvarstyti.

Dilius taipgi suvaržo kita- 
ateivių teises ir reikalauja de
portavimų.

žeista vietos stiklo smėlio ka
sykloje.

Clevelando moterišku drapa
nų siuvėju unijos atstovai tu
rėjo pasitarimo su siuvyklų sa
vininkais reikale nauju algų. 
Darbininkų buvo reikalaujama 
17 nuoš. algų padidinimo, bet 
taikytojų taryba, pasiremdama 
tik pragyvenimo pabrangimu, 
nutarė pakelti tik 5 nuoš.

Iki šiolei, vyrai siuvėjai dau
giausia gaudavo 8-14 savaitėje, 
moteris $30. Mažiausia mokė
davo 820, kas neturėjo devy
nių mėnesių patyrimo.

Naujas algų padidinimas pa
liečia 2,500 siuvėju.

Chicagoj. du darbininkai, ka
sėjai pamatams duobių, susivai
dijo lipdami Į viedrą kelianti 
juos laukan iš 115 pėdų gilu
mos. Laikydamiesi viena ran
ka už vindo virvės, kita vienas 
kitam kirto per veidą. Netoli 
viršaus, vienas sukirto kitam 
smarkiau, ir tas paleidęs virte 
krito iš viedro. Viedras susiu 
bavo ir antras tuo laiku išvirto 
iš jo ir nukrito paskui. 100 pū
dų žemyn. 'Abu rasta negyvi.

Rytinių gelžkeliu linijų 80,- 
000 darbininkų reikalauja pa
didinimo algų 20 nuoš. Gelžke 
lių kompanijos atsisako ta duo
ti. Nesenai Washingtone liko 
priimtas naujas bilius sutaiky
mui gelžkeliu nesusipratimų su 
darbininkais. Dabar pirma pro
ga pasirodyti ant kiek tas įs
tatymas bus reikšmingas.

Apie Dr. Griniaus iš
rinkimą prezidentu ga
vo žinią ir "Naujienos” 
Chicagoje. kurioms dar 
paminima kad Adv. M 
Sleževičiui pavesta su
daryti ministerių kabi
netą,

Tolesnės Peštynės Len
kų Vadų Tarpe

Varšava. — Du Lenkų vadai, 
Skrzynski ir Gen. Szetycki. tu
rėjo dvikove atsilyginimui už 
prikaišiojimus viens kitam kal
tės geguyės 12 d. kraujo pralie
jimo Varšuvoje.

Galicijoj eina sukilimai prieš 
Varšavos valdžia, ir sakoma jog 
Vilniaus Lenkų kariumenčs ne
pasitenkinę ir kįla.

Francuzija Eina prie 
Naujo Krizio

Paryžius. — Francuzijos po
litiška padėtis yra tokia kad bi
le valandą gali įvykti krizis, 
prie kurio sparčiai einama.

Tvanai Rumanijoj
Berlinas. — Pranešama kad 

Rumanijoj nuo upių išsiliejimo 
prigėrė šimtai žmonių, sunai
kinta laukų pasėliai ir suardy
ta komunikacija. Tvanai taip
gi apsireiškė ir kaimyniškose 
šalyse. Kariumenės gelbsti ne
laimėn patekusius gyventojus.

Atėjo žinios iš Mesopotami
jos kad Eufrato vandenai išsi
liejo ir užsemė paupio kaimus 
ir miestelius.

Athens. O. — Kokio piktada- 
liai padegė ir sunaikino netoli 
čia kasyklos inžinų namą ir 
spėkos gamyklą. Nuostoliu pa
daryta $100,000.

Anglijos angliakasių streiko 
klausimas dar neužbaigta. Dar 
eina ^tarybos ir derybos.

Nužudė kūdikius ir save. — 
Chicagoj viena moteris, kuriai 
nusibodo gyvent, nunuodijo sa
vo kūdikius ir pati atėmė sau 
gyvastį. Paliko raštelį kuria
me pasako kad vaikas, trijų 
metų, “jau pradeda rodyti sa
vo tėvo blogą būdą'’. Nenorėda
ma palikt vaikučių skurde nu
žudo ir juos.

Kulkas Suvarė Mylima
jai, Jam Pritruko

AVashington. — Vienas 46 m. 
amžiaus namų pardavėjas my
lėjo valstybes iždo departmento 
tarnautoją, 35 metų mergina. 
Jiem nesisekė sugyventi, i>- jis 
jai grasino nužudymu. Mergi
na jį apskundė policijai ir jis 
liko areštuotas. Paleistas po 
kaucija, jis apsilankė pas savo 
meilužę vakare, ir pagrobęs iš
tempęs per gatvę penkiais šū
viais ja nušovė. Kada liko su
imtas, jis aiškinosi kad jis no
rėjo ją nušauti keturiomis kul
komis, o vieną pasilikti sau, 
bet per greitumą jam neliko 
nei vienos kulkos.

Eksplozija New Yorke
New York. — Birželio 7 d. 

požeminėje nuobūgų rynoje iš
tekančioje į Hudson upę ties 
129 gatve nežinia ko cksploda- 
vo gazas, nuo kurio įvyko toks 
žemės sukratymas kad visame 
mieste manyta jog buvo žemės 
drebėjimas.

Vienuolika darbininkų sužei
sta. Eksplozija išmetė po 59 
pėdų į orą uždangalus skylių 
vedančiu gatvėse i tas rvnas;| 
išrieto į viršų gatvių grindimo I 
akmenis, automobilius ir gatve- 
karins bei žmones. Eksplozija 
buvo girdėti per mylias aplin
kui. Sudrebino budinkus. su- 
kraipė gelžkeliu bėgius paupiu 
ir padarė kitokių nuostolių.

NEPASISEKĖ APKE- 
LIAUT ŽEMU GREI

TESNIU LAIKU

New York. — J. Goldstrom, 
kuris iškeliavo iš New Yorko 
gegužės 19 d. su tikslu apke
liauti aplink žemę į trumpinusį 
laiką ir sumušti 1913 metais 
vieno keliauninko padaryta re
kordą. savo tikslo'nealsii kė.

Goldstrom iki Sibcrijcs dale
li:.ves vis tikėjęsi laimėsiąs, 
bet Čitoj, kur žadėta jam orlai
vis kelionei i Barbiną. jis orlai
vio negavo, o traukiniu pavė
lavo ant laivo kuris, išplaukė i 
Amerika birželio 8 d. Kitas 
laivas išplaukia birželio 15 d , 
o tuo jau priims daugiau dienu 
praėjus negu 1-913 metais ap
keliavo Henry Mears, kurs atli
ko kelione į 35 dienas. 21 valan
dą. 35 minutas.

Tikra pavėlavijno priežastis 
buvo Vokietijoj, iš kur visą 
dieną negalėjo orlaivis išlėkti į 
Maskvą del didelių miglų, ir pa
vėluota ant Siberiško traukinio.

Perski Nužudyta del 
Vieno Pavydo

Houston. Texts. — Vienas 
jūreivis, turbūt apsvaigęs pa
vydu. atsilankęs j n.anic'j neto
li pavandenio, nušovė viemj 
moterį, to namelio gyventoja, 
jūreivį, kuris tikėjo buvo jam 
kelią užstojęs prie tos moteries, 
dar dvi kitas vpatas. paskui du 
jūreiviu sužeidė, o ant galo, po 
trijų valandų, laive pats misi 
šovė.

Brazilija Traukiasi iš 
Tautų Są jungos

Rio Janeiro. —Brazilijos val
džia nusprendė išstoti iš Tautų I 
Sąjungos. Brazilija nedalyvausi 
sekančiame sąjungos posėdyje 
rugsėjo mėnesį ir apie tai bus j 
formaliai praneša Tautų Sąjun-I 
gos valdybai į Geneva.

Geneva. — Tautų Sąjungos! 
egzistavimui gresia tarptautinė 
suirutė. Ispanija ir Brazilija 
užleido lyg paniegą sąjungos 
vardui, kaip mano dauguma ki
tu šalių delegatu. Ispanija pa
siuntė vaikiška legacijos sekre
torių į tarybą prie tokių garsiu 
vyrų kaip Chamberlain. Briand 
ir Beneš, o Brazilija visai atsi
sakė atstovą prisiųsti.

Jeigu Ispanija ir Brazilija 
vers didžiąsias valstybes duoti | 
jom nuolatines vietas Sąjungos! 
taryboje, jos gal bus visiškai' 
išmestos iš Tautu Sąjungos.

\rokietija vis reikalauja kad 
jai butų duota nuolatinė vieta 
sąjungos taryboje, kitaip nesu
tinka įstoti į sąjungą.

Anglų Kariškas Laivas 
Nuplaukė Į Egiptą

Japonai vis Persekioja 
Korėjiečius

Tekio. — Iš Seoul. Korėjos 
sostinės, gauta žinių kad areš
tuota 300 Korėjiečiu kurio suo- 
kalbiavo atsikratyti Japonijos 
valdžios ir įsteigti savo šalies 
nepriklausomybę.

Garnio Kaltė

Londonas. — Anglijos val
džia pasiuntė savo karišką lai
vą į Egipto pakraštį apramini
mui Egiptėnų. kurie sako pra
dėjo nrgsti prieš Angliją. An
glija norėte susitarti su Egiptu 
apie kontrolę ant Egipto, bet 
iš tarybų nieko neišėjo.

NUŽUDYTA KELIŲ 
PLĖŠIKAS

I Newark. O. — Apskrities po- 
licistai nušovė kelių užpuoliką 
Hupp, 21 metų. Du jo draugai 
pabūgo ir yra jieškomi dvie
jose apskrityse. Vienas iš pa
bėgėlių tikima buvo sužeistas.

Užėjo ant jų, policijantai pa
liepė jiems pasiduoti, bet jie 
.leidosi bėgti, policiiantams ve
jantis. Jie pribėgo mažą tiltą, 

1 už kurio sustoję pradėjo šau
dyti, Hupp išsitraukė net du 

j revolveriu. Polici jantai šaudė 
j atgal, ir Hupp krito peršautas 
I per krutinę. Jo drangai po to 
(leidosi vėl bėgti.
! Hupp jau yra buvęs kalėji
me. Vaiku būdamos, jis matė 
kaip jo tėvas nužudė motiną, 
po to pats nusišovė. Jis išau
go vaiku prieglaudoj, bet ten 
nieko neišmoko kaip tik plėšti.

Nužudytas ar Nusižudė
Youngstown. Ohio. — Netoli 

Orangeville, O., upėj rasta la
vomis tūlo Igno NUov skio, 45 
m., iš Youngstov no. Išsykio 
manyta kad jis nužudytas, bet 
dabar spėja kad j's Tints nusi
žudė, nes sako kad jis Sharon 
kalėjimo būdamas tris sykius 
bandė nusižudvii, pasikarti.

Tėvas Nužudė Kūdikius 
. ir Pats Nusižudė 
Youngstown. O. — Netoliese 

| Youngstowno už mokyklos bu- 
idinko. rasta uždarytame auto- 
i mr.bilvje tėvas su dviem vaiku
čiais negyvi. Spėjama kad tė- 

1 vas prisitaisė kad automobilio 
dujos sueitų į vidų, ir taip su
manė nusižndvti ir nužudyti

Vinco Kudirkos Paminklui
Amerikos Lietuviai jau per 

!kelis desėtkus metu kruta dir- 
| ba kulturos-apšvietos ir labda- 
I rybės darbą.

Sutverti!, suorganizuota ei
lios visokių draugijų, organiza- 
Į r-ijų, kuriose Lietuviai dirba 
j kaip išmano. Ir niekas neuž- 
ginčys kad Amerikos Lietuviai 
prisidėjo prie savo tautos gy
vybės palaikymo per sunkiau
sius jos laikus. Daug naudin
gu tautai darbų atlikome, bet 
vis nauji atsiranda. Dabarti
niu laiku yra vienas bene iš 
svarbiausių darbų kuri turime 
tuojau atlikti, tai pastatymas 
paminkle musų Tautos didvy
riui ir žadintojui. Dr. AL Kudir
kai.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
pereitame seime nutarė ū'ta 
darbą atlikti ir įsteigė tam tik
slui fondą. Bet, neatsižvelgiant 
kad jau baigaisi du. motai nuo 
to nutarimo, mažai kas nuveik
ta. Ar tai kuopti apsileidimas 
ir visuomenės nepritarimas sun 
ku įspėti. Nors tiesa pastaru 
laiku kai kurios TMD. kuopos 
sukruto ir pradėjo siųsti aukas. 

j Kudirkos Paminklo Fondui.
Turėdami omenyje k:.d Tėvv-i 

Inūs Mylėtoju Draugijai šįmet! 
| sukanka 30 metų jos gyvavimo. 
I turėdami omenyj kad TMD. iš-į 
leido Dr. AL Kudirkos .raštus, 
su kuriais yra susipažinęs kiek- j 
vienas apsišvietęs Lietuvis, da-į 
romą atsišaukimą į Amerikos ' 
Lietuviu visuomene kad pagel- 1 
būtu Tėvynės Mylėtoju Draugi-i 
jai įvykinti šį sumanymą —'

kykite paskirti centus ar dola- 
rius sulyg savo išgalės minėtam 
neapsakomai gražiam tikslui.

T. M. D. Seimas šį metą įvy
ksta Brooklyn. N. Y., 193 Grand 
St., Birželio 19 d. Aukas ma
lonėkite siųsti šiuo antrašu T. 
M. D. Kudirkos Paminklo Fon
dui. Tai yra vienas iš prakil
niausių darbu prieš, mus Ame- 
rikiečius. todelei snbruskim ir 
atlikim tą užduotį.

Pastatykime paminklą musų 
tautos žadintojui, ir pasirody- 
kime kad mokam pagerbti savo 
tautos didvyrius!

Komisija:
Rolys Mingilas, 
P. A. Dčdynas, 
Antanas Kriaučialis.-

SPEKULIACIJOS DEL 
NAUJOS VALDŽIOS

Kauno klerikalų organas Ry
tas’ paskubėjo jau pagarsinti 
ir koks bus ministerių kabine
tas. Anot jo:

Adv. M. Sleževičius — minis- 
teris pirmininkas,

A. Smetona — užsienių mi
nis! oris.:

Zaikauskas — vidaus reikalu,
Arold<niaras — finansų;
Kvieska — švietimo,
Skipitis — teisingumo;
Naruševičius — susisiekimo;
Papečkis— krašto apsaugos;
Bielinis — Valstybes Kontro

lierius.
žvdų reikalų minister’s nu

matoma po naujų metų, naują 
biudžetą priėmus.

..... Ipnstatvli Dr. AL Kudirkai pasavo vaikučius is susigraužimo j 
... .. . , , minkla.kad io pati pora metu atgal ,ii;

, Lai šis paminklas — I.ietu-apleido, paskui persiskyre ir is-
. , .... .. . , voje — bus musu kulturingu-;ejc uz kito. Vaikučiai buvo pa-|

... . , , ... mo atspindi?., kaip vra musuduoti pneglatidon. is kur tėvas!
.? . ... '.Amerikiečiu “ Laisvės Varpas''buvo pasiėmęs i uos pavazine-i

T. XT „ ,, _ |puošiantis Lietuvos sostine,ti Jie gyveno New Castle. Pa. Taigi visi geros valios Lietu- 
Brazilijoj, suimti vieną bau- viai, draugijos, kuopas, rate-

Bielinis yra socialdemokra
tas, ir kaipo tokis, anot “Nau
jienų”. yra geriausias ir tei
singiausias žmogus (o visi kiti 
tai jau sukčiai?). “Naujienos” 
pamatę Bielinio vardą prie ‘Ry- 
'to’ spėjamo kabineto labai nu
džiugo ....

i Kiti “Ryto” nužiūrėti minis-
Salemville. Pa. — Angliaka-

sis Mikas Dorotsky. 28 m., nu-
sižudė patyręs kad garnys at-! 
nešė jo šeimynon včl mergaite 
vietoj vaiko. Susigražęs savo! 
“nelaime”, žmogelis pora dienu. 
gere ir paskui užsibarikadavęs 
k a m ba r v j e nusišovė.

Atidavė Gyvastį už 
Knygą

ditą reikėjo 200 ginkluotu poli- liai. chorai atkreipkite atidą į'teriai yra Liaudininkai ir Tau- 
I cistų, kareivių ir ugniagesių, i musu atsišaukimą ir ne.ntsisa-j tininkai (Pažangininkai)

Baltimore, Md. — Gaisro na
mų kuriuose gyveno Dr. Aaron 
Ember, kur sudegė jis pats, jo 
žmona ir sūnūs ir tarnaite, sy
kiu dingo ir prirodymai kad 
Egiptėnų kalba buvo Semitiška 
kalba, sako Dr. Paul Haupl, di
rektorius rytų mokslu sumina ! 
rijos Hopkins universitete.

Dr. Ember pašventė dešimts 
metų pagaminimui rankraščiu, j 
iš rastų Egipte ir kitur doku
mentų, ir kada jau knyga be-1 
veik buvo gatava spausdinimui, Į 
kilęs gaisras viską sunaikino.' 
Sakoma kad Dr. Ember norėda-1. 
mas išgelbėti savo rankraštį! 
žuvo ugnyje.

Ekskursijos į Lietoj
Kam laukti, kam atidėlioti važiavimas apsilankyti Lietuvon? Da
bar yra pats geriausias laikas rengtis, pradėti rūpintis išsiėmimu 
paspovtų ir gryžimui reikalingu dokumentų, ir atėjus šiltam 
orui patraukti sau per vandenyną tėvui šalelėn.
Kurie dabar pradės ruoštis. “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
iii kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda L aivakortes 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

Iš Lietuvių Gyvenimo t
PITTSBURGH. PA.

S.

neremia privačių asmenų, o ii-!'į»Illlllllllllllllllllllllllllllllllillllllll!l!llllllllililllllllllimilllllllllllillHlilllllllinilllV 

lt patįs sparčiai smunka.
1 M Gaila Eremino, kad jis ištar-
f ft ! navęs 35 metus maišytai visuo

menei paskutinį koncertą ren
gė tik vienos partijos abaze.

Garbė jam priklauso kad jis
išbuvo taip ilgai pasišventęs

KUN. KEMĖŠIS PASMERKIA KUNIGŲ 
KIŠIMĄSI Į POLITIKĄ T. M. D. REIKALAI

= (Iš “Darbininko”.) =
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i Smulkus Išaiškinimas 
Kode! Klerikalai Pra

laimėjo Rinkimus

IŠ T. M. D. 30 METŲ 
GYVAVIMOję!. Amšiejaus farmoj piknike.

Mat visos kuopos rengia bend
rą pikniką tą dieną, ir kožna 
nori nuo savęs kuo'geriausia at-i dainoms ir mylėjo jas, pats lei-
sižymėti. j do chorams knygeles, kuriose

Matysim kuriem teks pirme-Į yra nemažai gerų dainų, 
nibė: S. S. sako nepasiduosią,!
N. S. irgi taip mano: na o So
ho Sandariečiai irgi nemano

Pa., suvažiavo j taip pigiai užsileisti. Taigi vi- 
rengiasi kuosmarkiausia.

Sandarietis.

Eremiųo vardas bus minimas 
musų tarpe. Jis 
SLA. ir kitokių

Donorą,
60 delegatu ir nutarė kari' 
tos kuopos kurios kėlė

Visokios Žinutes 
Pittsburgo ir ir apielinkč

L. A. kuopas prigulinčias prie 
3-čio SLA. Apskričio komunis
tai taip išjudino savo šmeižtais 
per savo ’’Nelaisvę” kad 3-čio 
Apskričio suvažiavime gegužės 
30 d. 
netoli 
visos
protestus per tą komunist'šką 
laikraštį prieš pirraesnio Aps- j 
kričių suvažiavimo tarimus kad ! 
i 60 dienų atšauktų tuos pro
testus, o to nepadariusios bus 
prašalintos iš 3-čio Apskričio.

Tas tarimas Pittsburgo ko- 
munistė’iams nekaip patinka.1 
bet ką padarysi, su tais žmonč-j 
nūs negalima geruoju suširo-1 
knot, jie nemoka laikytis tvar
kos ir nemoka gerbt didumos 
nutarimus, todėl lai važiuoja 
sau sveiki.

J. Virbickas, F. Pikšris ir S. 
Dekanas išrinkti pagamint Ap
skričiui taisykles (Įstatus).

Delegatas.

BROOK LYNO ŽINIOS

Eremino Atsisveikinimas
Gegužėės 23 d. buvo koncer

tas rengtas Eremino atsisveiki
nimui. Leonas Ereminas per 

135 metus darbavosi mokinda- 
i mas apie 20 chorų, dabar pasi- 
i trauke iš dainos lauko, nes pri-

Koncertą pildė to žilagalvio 
mokiniai, atliko gana gerai, tik 
publikos buvo neperdaugiausia. 
Reikėjo daugiau susirinkti, nes 
jis tarnavo per 35 metus visuo
menei. Jis buvo nepalankus 

į prie tautininkų pastarais kele
Pittsburgo Sandaros kuopos tu metų ir dabar tik “Laisvėj” 

daro lenktynes tarp savęs kaip j garsinosi, užtai ir nedaug su- 
geriausia pasirodyt birželio 10įtraukė žmonių, nes komunistai

(Tąsa iš pereito num;)
kt'.ipo

dalyvių, važinėjau po
Lietuvių kolonijas

įgijau daug
buvo TMD. iri 

organizacijų 
kad jis dar 

nors retkarčiais pasirodytų vi
suomenėje prie dainų, jei svei
kata pavelys. K. š.

žinomas Amerikiečiams Kun. 
F. Kemėšis šitaip katalikams 
kalba apie rinkimus (straipsnį 
ti umpinam neiškreipdami 
ties.—“Dirvos” Red.):

SUDIEV
Su Dzimdzi - Drimdzi, 

vienas jo 
Amerikos
beveik du metu, 
pažįstamų, draugų, 
žtn tėvynėn Lietuvon ir liūdna 
darosi Jus, brangus broliai-se- 
sės Amerikiečiai, apleidžiant.

Tiek čia smagių valandų pra
bėgo ar tai viešai nuo scenos 
Jums vaidinant, ar tai privatiš- i vieną Lietuvį. Krikščionių blo

mm

Liotuvos rinkimų Į seimą re
zultatai verčia užsimąstyt kiek-

Babraviičus įstojo Šalia- 
pino Operon

Birželio 2 d. musų operos ar
tistas Juozas Babravičius jau 
pasirašė kontraktą su šaliapi- 
no operos kompanija lošti “Se- 
vilčs Kirpėjo” veikale rolę Al- 
mavivos per 18 savaičių ir as
tuonias savaites opcijos,
dės maršrutą spalių 27 d. nuo 
Montreal. Kanados, paskui Ku
boj, Meksikoj ir paskui po vi
sa Ameriką. I,oš Italų kalboj

Dabar p. Babravičius išvažia
vo į So. Jamesport, N. Y., va
saroti. —“V.”

Pr

kurių musų pa
latai daug btivo-

padarysi! Tariu 
savo paskutinį nuoširdų 

Jūsų širdingą ir tikrai 
Jeigu 
nepa-

: koše sueigose, 
gerbimu: Jus 
te suruošę.

Na bet gą 
Jums
ačiū už 
Lietuvišką vaišingumą 
kam teks būti Lietuvoje 
mirškite kad vienas Jūsų Dzim- 
dzių gyvena Kaune.

Sudiev!
Viktoras Dineika.

paki-
(pacli-

visaip

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

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.
Kaip? Pačios atlikdamos deinonstratoriaus ir 
pardavėjo darbą. Dabar jus turit reikalą tie
siog- su dirbtuve — B. F. Sturtevant Company. 
$10.000.000 vertės Įstaiga, 62 metai darančia 
bizni.
Šis valytojas duodamas su visomis priedinėmis 
dalimis. Turėtumėt mokėti .$26 viršaus jeigu 
juos pardavinėtu paprasti demonstratoriai — 
tai yra perbrangus pasitarnavimas.

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 musu 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 tOO
Su Visais Smulkiais

Pridėčkais

SUTIKIMAS ARCIV. 
MATULEVIČIAUS 

Birželio 7 d., laivu Leviathan 
atvyko į Neiv Yorką buvęs 
Vilniaus vyskupas, o vėliau po
piežiaus paskirtas arkivyskupu 
Matulevičius. Kiek teko patir
ti, drauge su juo atvyko Kun. 
Bučys, buvęs “Draugo” redak
torius, ir visas buris Lietuvos 
“katalikiškos Smetonos” Jie at
vyksta dalyvauti katalikų kon
grese, kuris įvyks birželio 20—
24 d.

Yorko ir a piga rd os ka- 
I.ict'.iviai rengė vakarą 
7 d., Waldorf Astoria 

viešbutyje, kur užkviesta daug 
ir Amerikonų didžiunijos.

Vakaras buvo su programų, 
dainuoti sukviesta aplinkiniu 
miestų žymesni dainininkai.

Vakarienė buvo tikrai gera, 
nes už valgį dalyvaujanti mo
kėjo po $5. Betgi buvo daug 
svečių, nes tai yra pirmas Lie
tuvio arcivyskupo atsilankymas 
Amerikoje.

Gaila tik kad Arciv. Matule
vičius atvyko Amerikon tokiu 
laiku kada atvyks ir daugybė 
kitų tokiu pat bažnyčios didžiu- 

nebus 
Ame- 
Kor.

birželio

nu, ir dar didesniu, ir 
galima padaryti Įtekmės į 
rikos .visuomenę.

V aly totas
The Sturtevant yra vy- 
rimisas- Paprastai jisai 
kainuotų jums $65. Pa- 
tėmykit visas jo ypaty
bes. Jis sveria tik ll'Z> 
svarų—lengvas ir leng
vai bėga. Turi stiprų 
motorą ir smarkiau su
traukia—išima visą ne
švarumą iš grndų, ra
kandų, sienų, matrasii, 
uždangalų, ir tt.

Tik prisiųskit kuponą 
tuojau ir ims pasiųsime 
jums Sturtevant išban
dymui dykai. Atminki!, 
jus nepasiima! nei jo
kiu priderysčių. Mes su
tiksim kaip 
tiksimo su 
sprendime..

apsispręst: 
jūsų apši

Pasiusk 
Š?

Kuponą 
Dabar

Užgirtas Good House 
keeping Instituto ir Mo
dern Priscilla Proving 
Plant. Bet tik pirmu sy
kiu parsiduoda tiesiui iš 
dirbtuvės už tą numa
žintą kaina—su t aupan t 
$26.

Tiesio;
Dirbtuvės

Jums
lk P. STURTEVANT COMPANY 
Dept. 75, Hyde Park. Boston, Mass.
ĮJPrisiųskit man Sturtevant vacuum 

valytėj? dešimties dienu išbandy
mui. Jeigu patiks, aš užmokėsiu .$:<!) 
sekančiai: gale dešimties djenij
o paskui po ?5 kas mėnuo. Kolei 
nebus išmokėta bus justi nuosavybe. 
OjMel'lžiu prisiusi, be joki? prieder

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

RB&.U.S.PAT. OFF.

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

j Name -----------
I Street Address..

City
State

kas nuo 10 atstovu nukrito iki 
30 atstovų (sumažėjo 25 nuoš.), 
gi socialdemokratų ir Valstie
čių-Liaudininkų sutartini 
lo nuo 24 iki 38 atstovi) 
dėjo 58 nuoš.).

žinoma, bus mėginta
aiškinti tokio nepaprasto reiš
kinio priežastis. Jas suprasti 
tai visų musų uždavinis. Visų 
pirma pradėkime nuo klausimo 
ko tie daviniai nereiškia.

Rinkimų rezultatai nereiškia 
kad kraštas politiniai nukairė- 
jo. Anaiptol to nėra. Gal dar 
niekuomet kraštas taip nepa
geidavo pastovumo, ramumo 
kaip dabar. Net komunistai ne 
tik nekelia revoliucijų, bet visu 
frontu užgiedojo vienybe su 
Liaudininkais. Gegužės 1 d. 
praėjo be demonstracijų, daug 
ramiau kaip Amerikos didmies
čiuose.

Tie rezultatai nerodo ir to 
kad tauta butų nukrypus nuo 
tikėjimo ir bažnyčios. Didelė 
diduma tų kurie balsavo už so
cialistus kaip ėjo taip ir eina į 
bažnyčias, ir nei nemano užmir
šti poterių.

Nereiškia rinkimų rezultatai 
ir to kad katalikų partijos butu 
silpniau dirbusios laike rinki
mų (o “Draugas” verkė kad iš- 
tikro jos negalėjo dirbti, 
ant rankų turėjo valdžią.. 
“Dirvos” Red.). Jos ir agitato
rių daugiau turėjo ir pinigų 
nemažiau, o gal ir daugiau pa
leido kaip socialistai.

Tai ką gi tas pralaimėjimas 
reiškia ir kokios buvo jo priė

Klaipėdiečiu Pagerbi
mui Vakarienė

. South Boston, Mass. — Ge
gužės 2 d., brangiem svečiam- 
iš Klaipėdos, Martynui Jankui 
ir A. Brakui pagerbti ir paly
dėjimui į tolimesnę kelionę su 
misija po Amerikos Lietuvių 
kolonijas, Vaizbos Butas (Lith
uanian Chamber of Commerce 
of Mass.) surengė iškilmingą 
banketą, kuriam dalyvavo šim
tinė žmonių musų abelnos švic 
stkimcnčs: profesionalai, biz
nieriai, amatninkai. čia augus 
jaunuomenė, moksleiviai, laik
raštininkai : ir sulyg musų taip 
vadinamų srovių — jos buvo 
visos neskubiai atstovautos.

(Delei korespondencijos su
vėluoto prisiuntimo ją visai su
trumpinome.—Red.)

Jeigu turit 
I’USLeS

KATARA 
arba 

SKAUDI! . ..
ŠLAPINTĄJĄ
Bandykit 

SANTA), MIDY 
Gaunamą jVisosc 

Vaistinėse ■ 
Tuoj 

nuo

Draugijos Nykimas.
Nuolatinis Draugijos augi-1 J' 

mas ir jos materialio padėjimo i " 
stiprėjimas, kaipo ir 
kos visuomenės užuojauta, ku
ri su atsidavimu rėmė švietimo 

, .■ ri rodė reikalus, verte manyti kad šiuo, 
kartu T. M. D. giliai jau įleido 
savo šaknis ir nebikokia vėtra 
Įstengs ją nulaužti, ar išversti.

Bet vėtra atėjo ir šitą išau
gusį ir sustiprėjusį medį-Drau- 
giją vertė, ir jeigu galutinai 
nesulamdč tai visgi išgriovė su 
šaknimis ir paverstą ant 
paliko džiūti.

Antras TMD. puolimas 
vo staigus ir netikėtas, 
buvo pirmas. Jis prasideda nuo 
1905 metų. Nuo tų metų T. M.
D. narių skaitlius vietoje eiti 
didyn, puola žemyn, ir tai be

jokios matomos, tam tikros 
priežasties. Dar taip nesenai 
skaitlingos kuopos pradeda sil
pnėti išpradžių pamažu, paskui 
sparčiai, ir į J907 metų pabaigą 
TMD. randamo vėl nusilpnčju- 

Įsia. su pakrikusiais nariais ir 
. , .x i beveik be saikiu kuopų. Jeigu Lietuvis- j •

i dar laikėsi kur kuopa tai grei- 
I čiau tik savo vardo, retai ku- 

ąvvybės tiek kad kokį 
kartą į metus sušaukti susirin
kimą ir surinkti nuo narių me
tines 
tokių dalykų stovio liovės plau
kę j TAI D. Iždą ir saikios pajai 
mos. Buvo tai, anot vieno to 
Luko Lieluviško veikėjo, “drau
gija be narių”. Jbigii ji vis dar 
savo “Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos” vardą nešiojo tai tik dėl
to kad nuo senesnių pajamų jos 
ižde dar buvo užsilikę apie tre
jetas šimtų dolarių, kurie De
ją laikė nuo galutino jos pakri
kimo.

Draugija mirė pamažu, ir ta
rytum be jokios vilties iš numi
rusių prisikelti. 1907 metų pa
baigoje tuolaikinis T.M.D. Pir
mininkas M. Paltanavičius — 
tas pats kuris sykį šitą Draugi
ją atgaivino ir kuriam likimas 
lig pasityčiodamas dabar sky
rė į jos nykimą žiūrėti — gar
sina naujus Centro Valdybos 
rinkimus, manydamas kuopas 
išnaujo prikelti. Į pirmininko 
balsą atsiliepia vos kelios kuo
pos, kas yra matoma iš vėliau 
pagarsintų rinkimų išdavų: pir
mininku lieka išrinktas B. K. 
Dalevičius (Balutis) tik trijų 
kuopų - balsų, kiti kandidatai. 
ghuAą* tik vieną kuopos balsą.

mokestis. žinoma, prie

žemės

Pebu- 
kokiu

nes

1) Svarbi pralaimėjimo prie
žastis tai dviejų metų nederlius 
ir iš to kilęs ekonominės padė
ties pasu nkė j imas. Kai litų nė
ra sunlpt gyventi, tada valdžia 
kalta už viską, 
sunkios dienos, 
nors maudykis 
prieš valdžią

Tada pozicijai 
o opozicijai — 

argumentuose 
Tada ir tautai

gali užeiti nenugalima pagunda 
pakeisti valdžią.

’I'ačiau buvo ir gilesnių prie
žasčių. Jų plačiau šitame strai
psnyje nenagrinėsiu, tik išvar
dysiu kai kurias svarbesnes tų 
priežasčių. Ir taip:

politikos here-, 
krikščioniškos

2) Kataliku 
aluntąš. Musu 
partijos kūrėsi, 
kė no tiek ekonominiams-soeia 
liams žmonių reikalams aprū
pinti kiek kotai už tikėjimą, už 
pasaulėžvalgą (ačiū už prisipa
žinimą.—“Dirva”). Daugelis ar
šiųjų kovotoji! už pasaulėžval
gą politikoj!, gyveno ir elgėsi 
visai ne sulyg savo išpažįstama 
pasaulėžvalga, žmonės iš par
tijų, iš politikos, iš seimo laukė 
didesnio duonos šmoto, gores
nės tvarkos, tikresnės laisves, <■ 
gaudavo karštų kalbų ant tc- 
nios apie pasaulėžvalgą.

3) Kunigų valdžia, 
konstatuoti lakta kad

Reikia 
tikroji

pnliuosiioja .
Skausmo [Lietuvos Valdžia buvo kunigu

vis
an-

valdžia. (O ta valdžia net ne 
Kun. Kemešį, o Rabinavičių pa
skyrė Lietuvos Pasiuntinybės 
Sekretorium Washingtone. — 
“Dirva”.) šalies finansų gal
va, ministerių kabineto stip
riausi galva ir tvirčiausi valia, 
valdančios partijos galvą — 
kunigai, nekalbant jau apie
traeilės svarbos vietas, irgi ku
nigų užimamas. '

Rinkimų eiga rodė kad krikš
čioniškos partijos, valdžią vėl 
gavusios, vėl statys kunigus at- 
sakomingais Lietuvos valdo
vais. Buvo tai klerikalizmas do 
facto, nors ir ne de jure,- nes 
nei Lietuvos-, hierarchija neįga
liojo tų kunigų valdyti Lietuvą 
bažnyčios Vardu, -nei diduma 

' Lietuvos dvasininkijos neprita
rė tai kunigų valdžia. Uždavi
nį išrišo dabar savo balsavimu 
pati tauta, pasakius per rinki
mus kad ji skaito savo kunigus 
tik dvasios vadais, gi kišeniams 
ir kitiems ekonominiams ir po
litiniams reikalams tvarkyti ji 
bevelija matyti pasaulinius vei
kėjus, kuriu dabar ir katalikų 
tarpe nebesunga.

4) Ūkininkų Sąjungos užgu
limas. Ikšiol Ūkininkui Sąjun
ga buvo krikščionių-demorkatų 
politikos vyriausia sekėja ir 
įrankis. Stipriu, savarankių va
dų ji neturėjo. Nežiūrint neda- 
tęklių ta sąjunga buvo labiau
sia mėgiama Lietuvos ūkininkų 
organizacija.-

šių mejų pradžioje ji tvirtai 
ryžosi nusikratyti nesavaranke 
leidyba, užimti (virtą poziciją 
rinkimu kampanijoje, ir siūlą-' 
ryti žymią frakciją seime. 
Krašte buvo labai palankus tam 
reikalui upas. Bet kr .-demokra
tai prie to neprileido. Sąjungos 
valdyba išrinkta sulyg krikš
čionių-demokratų centro norais. 
Rezultatas buvo tas kad kr.-dc- 
mekratai garbingai 
tik. .. .ne socialistus, 
kų Sąjungą.

šia reikia pažymėti 
ninku Sąjunga nei nemanė skir
tis nuo kr .-demokratų. Ji kovo
jo tik už kooperaliviškai-ekohO- 
minį apsisprendimą, kurs taip 
yra nepageidaujamas mush fi
nansininkams ir visiems tiems 
biznieriams politikieriams kuri,: 
dabar iš ūkininkų tarpsta, o ku- 
,rie sugebėjo labai aidi prisi
glausti prie kr.-demokratų.

5) Politikos vadą anli-dem'č- 

-(Pabaiga ant 7-to pusi.) ■.

Socializmo Banga Draugijoje
Tuo tarpu laikraščiuose pa

sirodo sumanymas TMD. panai
kinti ir jos ižde likusius pihi- 
irus pavesti “Kovos” iždui, ka
dangi “Kova’-’ — Lietuvių So
cialistų Sąjungos organas, — 
taipgi, girdi, “rūpinasi švieti
mo reikalais”. Sumanytojais 
ir sumanymo rėmėjais yra vie
ni tik Lietuviai socialistai, ar 
tikriau sakant, atsiradus tarp 
jų tuo laiku socialdemokratų 
(tarptautinių socialistų) frak
cija. Lygiai tuo laiku Rusijoje 

didžiosios revoliucijos 
ir socialistai turėjo ne- 
Įtekmę į visuomeniškų

nngalėjo, 
o Ukiniii-

kad Uki-

siautė 
audra 
mažą 
reikalų bėgi, todėl jie mane kad
šitam jų sumanymui niekas ne- 
drys priešintis. Vienok ištas 
socialistų pasikėsinimas ant pa
čios švietimo draugijos gyvy
bes giliai užgavo platesnę vi
suomenę, kuri, tiesą Įiasakius, 
niekuomet jiems neprijautė. 
Vos spėjo pasirodyti reikalavi
mas TMD. panaikinti. kaip tuo
jau atsirado to sumanymo prie
šai, kurie Draugijos gyvastį 
pradėjo karštai ginti. Prasidė
jo aštri ir karšta kova už TMD. 
likimą. Bet pirma negu kalbė
jus apie tą kovą ir jos išdavą 
pažiūrėkime kokios buvo prie
žastis kurios antru kartu Drau
giją privertė nupulti.

(Bus)

ĮSlRAšr NAUJI NARIAI
50 kr. Worcester, Mass.: — 

Ona Laurinaitienė, Juozas Pet
ronis, Juozas Ambrazevičius, 
Stasys Voškelevicius, Leonąs 
Paulauskas, Jonas Keiki, Pet
kas Lozoraitis, Antanas Kramį- 
liiiš, M. Mačionis, M. M. Kąsni-’ 
ba. ’
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1 ^Spragilo kampeliS*^ į

LIE-JAU KAMUNISTAI 
JA RAUDONAS 

AŠARAS
Gerb. Spragilas įsakė sa

vo Slaptos Spragilui Sąjun
gos Spragilaičiams ištirti 
kas dedasi bolševikėlių tar
pe kada jau Susivienijimo 
seimas artinasi, ir slapti 
Spragilaičiai iščiupinėje vi
sų kamunistėlių pulsus pra
neša kad pas juos upas yra 
maždaug toks:

Musų bolševikėliai Susi
vienijimo seimo laukia su 
didesne baime negu Žydai 
laukia baisiosios nakties.

Kada dar seimas buvo už 
kalnų ir centro valdybos 
rinkimai neprasidėję, jie su 
džiaugsmu, kai katinas į la-

šinius žiūrėdamas, seilę ri
jo sapnais ir viltimis tiešy- 
damiesi kad tikrai šiais rin
kimai proletarijošiais paso- 
dys į centro ponų krėslelius 
dykaduonius komunistėlius.

Visa dabartinė Susivieni
jimo ponija jų gazietose bu
vo atidrukavota tik kaipo 
sukčiai, niekšai, išnaudoto
jai, buožės, kapitalistų šu
lai, ir tt. ir dar toliau.

Visiems proletarijošiams 
buvo pasiųsta kamunistiški 
įsakymai nominuoti ir 'bal

suoti tik už savus padaužas, 
kurie neturi kur pasidėti ir 
nori Susivienijimo duonelės 

I paragauti, o ant galo pasi
ėmę pinigėlius į Maskvą pas 
Trockį nukeliauti.

Ale tų proletarijošių bu-
« kelis tūkstančius myliū,

j bile tik bus seime ir nubal
suos išmest tautiečių išrin-

. 1 ktą valdybą.
Ale tie tautiečiai vėl ne

durni — jie pūkšt ir sugal- 
,. voja neduot mandato nei

vienam kamunistui ir nei 
vienai kamunistei, o į seimą 
gali kad ir orlaiviais lėkt.

Taigi visa kaniunistų rę
stai proletarijošiams at-,voliucija Susivienijime pa

eina naujas diktatoriškas j sirodė tik piššš, ir dabar jųl

susiųsti diktatoriams ra
portai juos labai nuliūdino.

Kaniunistų gazietos da
bar jau nuleidę galveles ai
škina kad tautiečių sugal- 
vojimai išmest kamunistus 
iš tautiškos organizacijos 
yra nedemokratiški; kad 
pasiūlymai seimui priimt 
įstatymą draudžianti ka- 
munistams būti Susivieniji
mo viršininkais yra nege
ras, ba kožnas žmogus turi

ukazas reikalaujantis kad 
nroletarijošiai slaptai susi
kuždėtų ir nuėję į kuopų 
susirinkimus išrinktų į sei
mą raudonus delegatus, ir 
Įsakė kad i seimą suvažiavę 
raudonkakliai imtų ir išvy
tų laukan naujai išrinktą 
ne iš komunistų dykaduo
nių valdybą.

Šitas ukazas kaip anuo
tos šuviu pradėta pildyti, ir 
proletarijošiai spraudėsi :
susirinkimus kaip musSspavo politines pažiūra.* ir 
kad tik į delegatus patektų tt. ir be galo.
koks raudonukas. I Kaip greitai jie persimai-

Ale tie padlos tautiečiai į nė! Varydamiesi užgriebt 
vis nesėdi namie ir neduoda!centrą ir užvaldyt seimą jie 
proletarijošiams jų carukų j rengėsi nepaisyt nieko kas 
ukazus išpildyt. Ant vieno i bus tautininkij sakoma ar 
kamunistėlio vis išrinktai daroma —viskas turi būti 
po du ar tris tautiečius, ir 
tu žmogus nors persiplėšk 
piktumu.

Tada atėjo trečias dikta
toriškas ukazas — visi ka- 
munistai turi vykt į seimą 
savo lėšom — pėkšti kėliau-
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Doviernastįs
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.

7

c

duoniai nei vienas j centro 
minkštus krėslelius atsisėst 
neišrinkti.

Ale vistiek komunistėliai 
neprisipažino pergalėtais ir 
nors tautiečiams prikaišio
ja demokratizmą ir nori j 
kad tautiečiai demokratijos 
principus taikytu prie ko
munistėlių, nusprendė nau
ją ataką.

Maskvai paaukauta. 0 da
bar. kada tautiečiai tik no
ri aplaužyt jiems ragus tai 
jau givalt! rėkia.

Šiuomi slaptiems Spragi- 
laičiams duodu slaptą uka- 
zą sekanti: Kurie busit sei
me, darykit viską kad ka- 
munistų ragai butų nulau
žyti. Jus išauginot Susivie
nijimą, lai jis ir buna jūsų 
— neatiduokit Į raudonųjų 
patėvių nagus, ba iš jo liks 
tik skūra ir kaulai, o visa 
mėsukė su komisarais atsi
durs Maskvoj.

Nereik Susivienijime to
kių kurie reikalauja iš mu
su demokratizmo jiems, o 
patįs elgiasi kaip plėšikai.

.yra dalykas. kurj »ui tu
rim* reKulLirifekata 
tarpiais atvirti. f, tatevsl 
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Priežiūra Kūdikio Akių, Ausų, 
sies ir Gerklės

Pirmos klesos svarbos dalyku 
užlaikymas kūdikio akių, ausų, 
sies ir gerkles .švariai, 
menkutis ausų uždegimas, 
kėjimas iš ausų, nors ir 
nesvarbus, 
tojo apžiūros.
Ii išvengti apžlabimo, arba apkurti-) 
mo Priprastas ir geras vanduo del 
akių plovimo yra borakso rakštis į 
(boracic acid). Jos pusę šaukštelio I % 
reikia Įdėti j puskvortę virinto van-, į 
dons. “j

no- 
gerklčs švariai. Kiekvienas 

ausų uždegimas, arba te- 
ausų, nors ir , manytum 
reikalauja greitos gydy- 

Greitas gydymas ga-

6820 Superior Ave.
"DIRVA"

Cleveland. Ohio

’AV.7.%,A\SV-VZA,/A-/AWZ.V.7ZAS'.VA'ZAWAW.W?^

Dantys j ■■
Sveikas kūdikis turi prasikali dan- “■ 

tis tarp šešet ir septinto mėnesio. į 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą se
tą, arba “pieninius”, ir jų pasirody
mas labai ivairiuoja. Priežiūra šitą 
laukinių dantų yra labai svarbi 
Juos reikia du sykiu i dieną apvaly 
ti švelniai trinant su minkštu audei: 
lu arba vala, pavilgyta boraksinėj, 
rūgštyje. Kūdikiui 
reikia ji pamokinti 
šepetuką, nes 
dantų pi įklauso 
ros "pieniniu”.

Antrieji arba 
rodo apie š 
dikio motus 
Priežiūra 
svarbos, 
šeši menesiai duoti 
apžiūrėti kūdikio dantis.

S

ARBA

NIEKADOS
DAUGIAU

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

Bet jsitėmykit gerai, jums tie kurie dar laukiat ko tokio, “Žmonijos 
Istorijos” įsigijimo progos mažėja. Amžinai jus neraginsimų 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 užrašyki! ant jo “Dirvos” adresą ir 
savo adresą atgal, Įdėkit i konvertą $2 popierinį ir 25c pašto stampomis ir 
pasiuskit Administracijai. Jūsų pinigai nežus, ateis pas mus tuoj, o apie 
gavimą pinigų mes pranešim ir sykiu pagarsinsim “Dirvoje”.

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

Iš šios knygos jums bus neapsakoma nauda, ir bus ilgiems laikams pa
matas žmonijos gyvenimo ant žemės pažinimui, nes tokias knygas tik ilgų 
dešimtmečių protarpiais kaip kas teišleidžia. Tik sekanti Lietuvių gent- 
kartė 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, PRISIUSKIT SAVO PINIGUS DABAR

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

augant 
vartoti 

sveikumas 
žymiai nuo

didyn, 
dantų 

a ntrųjų 
priežiu-

amžini dantis pasi- | "Į 
arba septintus k u- *• 

Sete pareina ”2 dantis. 1 iį 
šitų dantų yra pirmaeilės ! 
Saugus paprotis bus kas j J 

geram dantistui ’ "Į

Visada savo kūdikiu1 duok geriau-1 
si maistą. Jei negali žindyti savo I 
kūdikio, ' neeksperimentuok «u įvai-{ 
riais preparatais, bet pradėk gerai 
išsyk — duok kūdikiui tą maistą ku
ris padarė daugiau sveikų ir vikrių ’ 
vyru bei moterų negu visi kiti kudi- I 
kių preparatai krūvon sudūli —duok 
savo kūdikiui Borden’s Eagle Brand j 
Pieną, maistą kuris išauklėja vik
rias kojas ir sveikus kimus. Jis r •- i 
miamas ir rekomenduojamas’ gydy
tojų delei jc ankštos kokybes ir vie- 1 
nodes sudėties. Miliūnai ir milionai 
kūdikiu išaugo i’ vikrius berniukus j 
ir mergaites del motinų geros prie
žiūros ir maistingumo kuri su’ 
Borden’s Eagle Plena’s.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

į
į

ir išrašomas 
gydytoju visame 
pasaulyje del 

mailimb lindi
kui, jau virs 68 

metu

EAGLE 1M® 
CONDENSED MILK.

( z s!
kuponu

silo II 
__ _ lietu

viškai pa mok ū 11
dykai

kito
šiandio eu jūsų vardu

lr adresu.
THE BORDEN COMPANY

New YorkBorden Bldg.

kaip prižiūrėti
Ir penotl savo ir

jusu kudikĮ. Iškirp-
prl8ii>sklie

GARSINKIS
DIRVOJE

i

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Daimj Rekordai

JUOZO BABRAVIČIAUS
Karvelėli ( I 2 colių)

$1.25Plaukia Sau Laivelis

Bakūžė Samanota
Aguonėles

Tykia?, Tykiai Nemunėlis Teka 
ir Visur Tyla

Bernužėli, Nes’voliok
ir Ne Margi Sakalėliai

Kur 
ir 75c

75c

75c

KIPRO PETRAUSKO
Du! du! Dūdelė

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

ir Stasys

75c

75c

75c

75c

. 75c

75c

75c

JONO BUTĖNO
Stasys ir Oi mergele. Mergužėle
Vilniaus Kalneliai

ii- Kur Bakūžė Samanota ..
Litai (Lietuvos pinigai)

ir Leiskit Į Tėvynę .............
Padainuosiu Gražią Dainą

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

ir Aš Mergytė kai Rožytė ..
Aš Išėjau į Girelę

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

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

ir Noriu Miego ................................. 75c

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

Marės ir Jono čižauskų
Kosto Sabonio

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

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

ma naudot ant visokių grafofonų.

6820 Superior A.ve. Cleveland O
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išrinktas 
is, kuris 

pavedė Adv. M. Sleževičiui 
sudaryti ministerių kabine
tą. Jie abu yra Valst. Liau
dininkai.

Bet tikri esame kad visa 
ministerija nebus iš vienų 
Valst. Liaudininkų — bus 
maišyta iš kelių partijų

Valst. Liaudininkai norė
dami kitų partijų paramos 
sudarymui didumos Seime, 
turės daug nusileist kitiems 
ir priėmę kitus į valdžią tu
rės ne tik šalį tvarkyti, bet 
ir žiūrėti kad kiti neprida
rytų klaidų už kurias jiems 
reiks atsakyti.

Jų padėtis sunkesnė negu 
buvo klerikalų, kurie vieni 
valdė.

Kaip žinome, klerikalai 
paliko baisybes savo prida
rytų eibių, kurias taisant 
naujai valdžiai reiks daug 
sugaišti, tas trukdys nuo ko 
naujo ir geresnio Įvedimo, o 
klerikalams lieka tik tėmy- 
ti naujos valdžios nepasise
kimus ir klaidas ir ėsti ją 
visomis išgalėmis, nes mat 
reikės juk kitais rinkimais 
stengtis vėl kraštą paimti i 
savo rankas....

Kolei kas dar nežinoma 
kabineto narių, vienok lin
kėtina jiems geriausios dar
buotės tautos gerovei.

Susipažinkit
Lietuvos Valstiečių-Liaudi- 

ninku Sąjungos Trečiojo Seimo 
frakcija susideda iš sekančių 
narių, kurių išrinkimui mes 
tautininkai Sandaricčiai davė
me aukų:

Dr. K. Grinius,
Dr. J. Staugaitis,
Adv. M. Sleževičius,
Adv. Zigmas Toliušis,
Dr. Juozas Pajaujis,
Vincas Kvieska,

Keičia Savo Kaili 
Saugodami Vieteles

Po opozicijos laimėjimo Sei
mo rinkimų, visa aukštoji val
dininkija Lietuvoje keičia savo 
plunksnas.

Atsimename kaip nuo Įvedi
mo spaudos laisvės varžymo be 
perstojimo buvo persekiojama 
“Lietuvos žinios” Bet po rin
kimų štai jau kas dedasi. “Lie
tuvos Žinių” gegužės 22 d. nu
meryje randame štai ką:

“Apygardos Teismas gegu
žės 20 d. išnagrinėjo dešimts 
‘L. žinių’ bylų, kuriu tarpe

buvo ‘Rasputino Dvasia’ ir 
kit. ir redaktore p F. Bort- 
kevičienę išteisino.

“Teismas taipgi panaikino 
penkis ‘L. Ž.’ konfiskavimus 
ir konfiskuotus numerius 
nutarė ‘L. žinioms’ grąžinti.”

Nabagas tas Apigardos Teis
mas.... Kaip taikosi prie gy- 

i veninio! Kada klerikalai tu
rėjo galę ir jiems reikėjo kad 
opozicijos burnos butų uždary
tos. Teismas “teisingai ir pagal 
įstatymus” baudė “L. žinias” 
kiek įmanydamas. Dabar tik 
štai vienu sykiu dešimts bylų 
panaikinama ir redaktore ištei
sinama ....

Ak tu teisybe, teisybe....

DAINA
(E. Bendzaitytė) 

Ak tu mano bernužėli, 
Kur tu pasidėjai, 
Kur tie tavo meilus žodžiai 
Kuriuos man kalbėjai?

Žadėjai mane mylėti, 
Širdelėj turėti.
O dabar jau tu nenori

■Su manim kalbėti....
O aš tave, bernužėli, 
Tikrai pamylėjau, 
Savo nekalta širdelę 
Tau suvis žadėjau.

Aš ant svieto jokios laimės 
Del savęs nejieškau, 
Siela mano taip suvargus 
Kaip rudenio diena.

Per kiauras naktis nemiegu, 
Vien tik aimanuoju, 
Gal tas mano bernužėlis 
Jau kitas myluoja.

O jeigu tie tavo žodžiai 
Visi tikri 'buvo.
Tai sugryžki, bernužėli, 
Tegul jie nežūva....

R. Adžgauskas, 
Pranas Dailidė, 
V. Rndvalis, 
Balys Žygelis, 
K. Ralys, 
Jurgis Jakštas, 
Adv. A. Sugintas, 
Povilas Kuzminskas, 
N. Radys, 
Tadas Gėrikas, 
Kastas Kregždė, 
Agr. Petras Sv.-’ldcnis, 
Pulk.-Lcit. Ar -;as Zubrys, 
Vincas Petror.l 
Kazys Bieliūnas, 
Juozas Kizelis. 
Viso 22 atstovai.
Kaip Lietuvos Pasiuntinybė 

iš Eltos gavus žinią praneša, 
birželio 2 d. susirinkęs Lietu
vos Seimas prezidiumą išsirin
ko šitokį:

Pirmininkas — Dr. J. Stau
gaitis (Valst.-Liaudininkas), 

(sis pats Dr. Staugaitis buvo 
Seimo pirmininku pradžioj šių 
metų, dalei ko ėjo baisiausios 
klerikalų revoliucijos.)

Pirmas Vice Pirmininkas — 
Kairys (socialdemokratas),

Antras Vice; Pirmininkas — 
Kun. Steponavičius,

Pirmas Sekretorius — Kin- 
deris,

Antro Sekretoriaus rinkimas 
atidėta.

PAVASARĮ
Kai pavasari saulė užtekėjo, 
Sidabro rasa ant žemės žibėjo, 
Raibi paukšteliai čiulbėti pradėjo, 
Gražios gėlelės augo ir žydėjo.

Vai žydėjo skaistspalvės gėlelės, žydėjo, 
Bujojo ir skleidė saldžiuosius kvapus;
Gaivino man širdį ir sielą žavėjo, 
Švelnus vėjelis šiureno lapus.
Lenkiau savo veidą prie, gėlių, lenkiau,
Ir norėjau jų kalbą mokėti,
Išreikšt savo jausmą ir džiaugsmą aiškiau, 
Kas yr mano širdyje pasakyti:
Kad pavasaris man sielą gaivina, 
Gamtos atgimimas daug vilties teikia.
Vėl šviesias ir aiškias mintis gamina, 
Ko gi žmogui daugiau bereikia?
Kuomet vėl sugryžta saldžios svajonės
Ir atbudina iš miego jausmus,
Tuomet pranyksta skurdžiosios klajonės, 
.Aš tada pamirštu visus skausmus.
Vėl stengiuosi skristi svajonės sparnais 
Kur ūžia, gaudžia žalios giružės, 
Ten pasidžiaugti pavasario vaizdais, 
Pasiklausyti balso gegutės.
Aš čia pasėdėsiu ir pasvajosiu,
Iš gražių žodžių dainelę pinsiu.
Ir namon gryžus jąją dainuosiu, 
Kad linksmi butų, visiems sakysiu.

Petronėlė M.

(Tąsa)
— Nelaimingas vaike! — tarė tėvas. — 

Lai mane ir pakaria, bet aš negaliu pasi
rodyt išdavikas.

Užstojo ramuma, tik Franciška rau
dojo sau tyliai ir desperatiškai: — Ak, tai 
vis pasekmė kunigo Dubois darbų! — ai
manavo ji.

Kupriukės raminimas nieko nereiškė. 
Ir ji pati buvo nusigandus, nes kareivis ei
na prie pavojingo darbo, o Agrikola sykiu 
vyksta.

Apsišluosčius ašaras, Franciška tarė, 
staiga apimta naujos minties: — Aš štai 
ką sumaniau! Gal butų galima išgauti tas 
mergaites iš vienuolyno be žiaurumo.

— • Kaip tai, motin? — užklausė sku
biai Agrikola.

— Juk Abbė Dubois jas ten nusiuntė: 
bet Gabrielius mano kad gal but jis taip 
darė pagal Rodino patarimo.

— Taigi jeigu taip, motin, tai bus ant 
niek visi prašymai pas Rodiną. Mes iš 
jo nieko negausim.

— Ne iš jo, bet gal but iš to Įtekmin
go abbės, kuris yra Gabrieliaus viršinin
ku, ir visada jį rėmė nuo jo pastojimo se- 
minariion.

— Kokio abbės, motin?
— Abbės d’Aigrigny.
— Tiesa, motin; pirm patapimo kuni

gu jis buvo kareiviu: jis gal butų labiau 
prieinamas negu kiti; vienok-------- —

— D’Aigrigny! — sušuko Dagober- 
tas, su išraiška baimės ir neapikantos. — 
Tai šiose niekšystėse dar yra įmaišytas ir 
žmogus kuris buvo kareiviu pirm pastoji
mo kunigu, vardu d’Aigrigny?

— Tai]), tėve; markizas d’Aigrigny; 
pirm to buvęs pasiuntiniu Rusijoj; bet po 
Burbom] gryžimo jam buvo duota regi- 
mentas komanduoti.

— Tai tas! — tarė Dagobertas, tuščiu 
balsu. — Visada tas pats; kaip pikta dva
sia — tėvams, vaikams!

— Ką tu, tėve, kalbi?
— Ar jus žinot kas tas markizas yra? 

Pirm pastojimo kunigu, jis nužudė Rožės 
ir Blančės motiną, dėlto kad ji neprisiėmė 
io meilės. Pirm pastojimo kunigu, jis ka
riavo prieš savo šalį, ir du sykiu buvo -su
sitikęs su ■ Generolu Simonu akis į akį ka
ro lauke. Kuomet generolas buvo belais
viu Leipcige, sužeistas prie Waterloo, tas 
veidmainis markizas triumfavo su Rusais 
ir Anglais! Prie Burbom], tas pats išga
ma apdovanotas garbe, vėl atsidūrė kovo
je su persekiojamais imperijos kareiviais. 
Tarp jų. tuo laiku, buvo mirtina dvikovė, 
markizas buvo sužeistas, o Generolas Si
monas nusmerktas, išvarytas ištrėmimam 
Tas išgama, jus sakot, pastojo kunigu. Na 
tai aš dabar tikrai žinau kad jis pagrobė 
Rožę ir Blančę, atsikeršinimui ant jų už jų 
tėvą ir motiną. Tai tas nedoras d’Aigrig
ny turi jas savo naguose. Tai ne vien tik 
tų mergaičių turtus aš turiu ginti, bet ir 
ių gy vastis — ar girdit ką sakau — net jų 
pačias gyvastis!

— Tėve, nejaugi tu manai kad tasai 
žmogus gali-----

— Savo šalies išdavikas, kuris baigia 
patapdamas vienuoliu gali padaryt bile ką. 
Aš sakau, gal šiuo laiku jis žudo tas mer
gaites lėta ugnimi! — suriko kareivis šird
gėla. — Atskyrimas jų viena nuo kitos jau 
yra žudymas jų! Kadangi Maršalo Simo
no dukteris yra markizo ir jo gaujos na
guose aš net ir bijau imtis jų gelbėjimo, 
žinodamas kad manęs laukia kartuvės! Bet 
ką aš bijai; kartuvių? ar gali jie lavoną pa
siųst ant kartuvių? Jeigu šis paskutinis 
pasikėsinimas nueis niekais, nejaugi aš ne
turėsiu teises išsprogdint sau smegenis?

— Bet tavo sūnūs eina su tavim! — 
tarė P ranciška. — Jeigu tu busi suimtas, 
jis taipgi pateks.

— Išvengimui kartuvių, jis padarys 
taip kai]) ir aš. Aš turiu du pištalietu.

— Bet bėjo, be tavęs, ką aš darysiu?* 
— verkė Franciška.

— Tavo tiesa, — susiraminęs tarė Da
gobertas. — Aš turiu eiti vienas.

— Tu neisi be manęs, tėve, — tarė Ag

rikola.
— G kai]) bus su motina?
— Kupriuke mato kas dedasi; ji nueis 

pas mano poną, Hardy, ir pasakys viską. 
Jis yra geros širdies, jis aprūpins motiną 
iki jos gyvenimo galo.

— Ir aš esu to visko priežastim! — 
verkė Franciška. — Nubausk mane, o dan
gau, nes tai mano kaltė. Aš tas mergaites 
atidaviau. Turėsiu būti nubausta mirtimi 
mano sunaus!

— Agrikola, tu neisi, aš tau užginu!— 
priėję? prie sunaus tarė Dagobertas.

— Ką Y kada aš tau išpasakojau pavo
jus, dabar nori kad aš pasilikčiau nuoša
liai? tu nemanyk tiek blogai apie mane. 
A)- aš neturiu taipgi ką nors išvaduoti? 
Ten uždaryta taipgi geraširdė panelė de 
Kardoviliutė. Tai yra mano pareiga eiti 
sykiu su tavim.

Agrikola priėjo prie Kupriukės ir ta
rė: — Jeigu mes rytoj negryšim, paimk 
savo globon motiną. Eik pas poną Hardy, 
kuris gal jau bus sugryžęs iš kelionės. Buk 
drąsi, sesute! Aš palieku vargšę motiną ta
vo globoj.

Kalvis, giliai sujaudintas, suspaudė tą 
beveik apalpusią merginą savo glėbyj.

Dagobertas pašaukė ir savo šunį sy
kiu. Priėjęs prie Franciškos, kuri apsi
ašarojus bučiavo sūnų, tarė jai ramiai: — 
Na, nurimk, buk rami! Sukurk mums ge
rą ugnį, už trijų valandų mes pareisim su 
mergaitėm ir gražia jauna panele. Pa
bučiuok mane, tas mums išeis ant laimės.

Franciška puolė vyrui ant kaklo, neiš
tardama žodžio, tik aikčiojo. Dagobertas 
šiaip taip atsiliuosavo iš jos, ir sujaudintu 
balsu tarė sunui: — Eiva greičiau, ji atima 
man energiją. Prižiūrėk ją, mano geroji 
Kupriuke. .Agrikola, eiva!

Kareivis įsidėjo pištalietus į kišenių ir 
išsiskubino per duris, nešinas maiše kablį 
ir virvę, šuva išsekė paskui, ir po jų išėjo 
Agrikola. Ant to Franciška puolė prie 
Kupriukės ir ėmė dejuoti. Agrikola tarė: 
— Sudiev, motin, mes tuoj sųgryšim.

Gatvėj siautą audra ir jiedu skubiai 
ėjo linkui Boulevard de PHopital, šuniui 
sekant paskui.

(Bus daugiau) 
W

KNYGA
Seniau mano galvoj poezija pynės, 
Šiandieną lyg kas mintį laiko surakinęs; 
Nieks nesimezga. nėra atbalsio nei aido, 
Matyt mane sparnuotas arkliukas apleido. 
Tikrai norėčiau ką tokio sumegsti, 
Mintis vienok maišos, turiu plunksną mesti. 
Nes niekas nesirašo kol nesugalvota — 
Nors plunksna yr’ auksinė su gintaro kotu, 
Kurią man mylimiausias draugas dovanojo 
šeštą lapkričio, mano gimimo dienoje.
Nuo to laiko jau pusė amžio bus prabėgus, 
Kad atvykau pasaulin mažutė, bejėgė, 
Giedriam lapkričio ryte, kai saulė tekėjo, 
Pirmą syk mano akįs šviesą paregėjo: 
Nuo pat mažens tos akįs švieson vis žiurėjo 
Nors siekt aukštesnio mokslo progos netu

rėjau.
Knyga mano mokykla, ji man teikė šviesą, 
Mokė save pažinti ir suprasti ,tiesą;
Rodė geresnį būvį, davė drąsą, viltį 
Ir laipsniškai mokino dvasioje pakilti. 
Ji man davė pažinti šio pasaulio plotį — 
Kas knygos draugiškumą gali apkainuoti! 
Ji yra, bus ir buvo drauge minčių mano, 
Ji visuomet arčiausia prie manęs gyveno. 
Dabar, kada keliauju jau Vakarų linkui, 
Juciu smagumą, ramumą aplinkui; 
Nerugoju kad sunki man dalis pakliuvo, 
Juk viską sužinojau kas pasaulyj buvo. 
Dėkoju už tai knygai, ji teikės mokyti 
Kaip vaduotis protu ir jausmus valdyti; 
Ir taip žengiu laimingai prie keliones galo 
Kaip protaujantis žmogus 'kiCkvicns žengt 

privalo.
Kas nor’ laimę, ramumą ant žemės patirti 
Tur’ sau geriausią draugę knygą pasi

skirti ; x
Ji visiems ištikima, ja neapsivilsi. 
O išmokęs protauti dvasioje pakilsi.

Eleonora.

Redakcijos Atsakymai

DIDELIS SUSIŽINGEI 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

čia prisiunčiu du 
26 centus markėmis 
man prisiųsti knygą 
Istorija”.
bus gatava neužilgo,

Parodos ir Seimo šaukimo 
Komitetui bei kitiems rašan
tiems pranešimus ir atsišauki
mus visuomenei: — Rašydami 
ilgus straipsnius-atsišaukimus, 
butinaustengkites juose Įkergti 
antgalvėlius, jeigu norit kad 
justi straipsnius visuomenė no
riai skaitytų, šiaip retai kas 
imasi ilgų monotoniškų straip-

V. Greičius, vietinis, atsilan
kęs užsirašė sau “žmonijos 
tori ją” užsimokėdamas $2.

Juozas Zaremba, iš Buffalo, 
N. Y., rašo: 
dolariu ir 
ir meldžiu 
“žmonijos

(Knyga
ir bus pasiųsta.—Red.)

J. Kudirka, vietinis, atsilan
kęs “Dirvon” užraše “Žmoni
jos Istoriją” Antanui Dagiliui 
Lietuvoje, užmokėdamas ?2.

St. Bobelis, irgi vietinis, 
silankęs užsimokėjo ?2, pasto
damas ‘Žmonijos Istorijos’ pre
numeratorium.

am

Is-

at-

snių galas nuo galo skaityti.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Gaunami “Dirvos”
Knygyne:

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50e

Samsonas ir Delila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. I.ošia 9 vyrai ir 
5 motelis....................................50c

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

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

Veidmainyste ir Meile — 5 aktų tra
gi drama 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Kytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; S vyrai, 5 moteris . .35c

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia
3 vyrai ir 2 moteris.................. 15c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim.
Trijų aktų drama. 3 moterįs, 4 
vyrai, keli pašaliniai ...............35c

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

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

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

Užkeikta Mergelė — 4 aktų pasaka.
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs .......... 25c

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

Siuskit užsakymus su pinigais: 
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

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

Jus
Galit

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

. geležtes.
$1 iki $25.

Vdet
■ TukrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats



DIRVA

:tS(Tąsa “VARGŠŲ KARALIENĖS”)

Parašė VĖJAS.
KUNIGŲ DAINUŠKA PO 

RINKIMŲ LIETUVOJE

© Vargšu Karalienės Duktė Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

(Tąsa)

Leda Užstato Pinkles
Ditras buvo gudrus senis ir sugalvo

jo paslėpti kūdikį nuo svieto akių iki pa
aiškės dalykas ir jam pačiam; bet anaiptol 
jis nemanė nieko blogo apie kūdikį, dar 
prisakė kareiviams ir tarnams slaptai sau
goti kad kas nors nebandytų nužudyti. Jis 
tuoj susinešė su Leda ir jos šalininkais, ir 
štai atgužėjo pas Giedrę jos kambarin — 
tan kur kitados mėnulis taip gražiai švietė 
per langą ant jos ir “šiaurės Kunigaikš
čio” — visi priešininkai įtūžę. Ledai galva 
ūžė kaip kas galėjo sužinoti kur Giedrė bu
vo, bet Ditras parodė kūdikį ir pasakė jai 
kad jis išdavė Giedrės paslėpimo vietą sa
vo verksmu.

Pamačius kūdikį, Ledai ko akis iš kak
tos neiššoko ir ji pabalo ir užsidegė rūsty
be. Kuomet Giedrė iš pilies balkono svei
kino savo pavaldinius ir rodėsi minioms, 
Leda giliai galvojo ką daryt. Dabar ji su
gauta — užtenka Giedrei tik pasakyt mi
niai ir savo šalininkams kas ją uždarė ir 
kankino, tuoj senė liks suplėšyta į šmotus. 
Reikėjo gelbėtis. Jau tarp jos ir Giedrės 
šalininkų pilyje kilo vaidai. Vieni reikala
vo tuoj Ledą prašalint ir nubaust jos pusės 
vadus. Bet laukė vyresniųjų nuosprendžio 
ir Giedrės patvirtinimo, o ji dar buvo per- 
silpna daryti ką nors kaip tik žiūrėti save 
ir savo kūdikį.

Leda greitai išrado progą ir prisun
kus prie Giedrės pasakė:

— Neišdrysk tu įtart mane Už tavęs 
įkalinimą, nes tuoj ta tavo geroji minia 
pavirs į žvėris prieš tave kai sužinos kad 
tu susilaukei benkarto. Tavo kūdikį mes 
parodysim miniai; ir bus'po titvim. Lauk 
kolei mes ramiu keliu išspręsim tavo liki
mą, kaip tu už šią begėdystę turi atsakyt.

Giedrė tylėjo, nieko nesakė ant to, tik 
džiaugėsi turinti ramybę, ir galvojo viena 
sau koks bus jos likimas toliau.

Leda tuo tarpu ėmėsi baisaus darbo — 
ištirt kaip Giedrė gavo kūdikį.

Taip įgudo senė surast kaltininką kad 
nepaliko akmenėlio neapversto, kur tik nu
manė ar išsimanė galėsianti gauti priro
dymus Giedrės nedorumo. Ji pradėjo nuo 
kurčio kalėjimo užvaizdo,?, ir neaplenkė nei 
vieno kurie ką nors bendro su kalėjimu 
turi. Vienus įsakė kankinti lupant iš jų 
pečių diržus, kad pasakytų ką žino ir ar 
neturėjo bendro su Giedrės įsigijimu kūdi
kio ir jos išliuosavimu. Kitų, senesnių 
žmonių, korė vaikus, degino jiems kimus, 
tampė jų pačias norėdama išgauti ką nors 
iš vyru kas labiau Giedrę nusmerktų ir pa
rodytų jos nedorumą ir netinkamumą šalį 
įvaldyti — kada ateis laikas stoti prieš pi
liečių teismą.
\ Vienok niekas jokio išaiškinimo duoti 

nugalėjo — niekas nieko nežinojo, ir Ledai 
liko pasitenkint ta žinia kad Ditras iš kur 
nors patyrė jog Giedrė kalėjime ir išgelbė
jo ją po kūdikio atsiradimo.

G’edrė tuo tarpu, po gera priežiūra sa
vo ištikimų tarnių, tvirtėjo ir ėjo geryn, 
ir kūdikis buvo sveikas. Nors Leda buvo 
įsakius vienai tarnei, kuri prinešiojo Gied
rei valgį į kambarį, nunuodint ją ir jos kū
dikį, bet neužilgo ta tarne rasta skiepe pa
sikoręs — ji negalėjo panešt tos baisios 
užduoties — ji perdaug mylėjo kunigaikš
tytę kad jos gyvybei ir sveikatai pakenkti, 
bet tuo pačiu sykiu bijojo Ledos bausmės. 
Gi gera kareivių apsauga Giedrės kamba- 
iio neleido niekam pašaliniam pas motiną 
ir sūnų ineiti, nors tokių senė butų radus 
kurie butų drysę kėsintis ant jaunos mo
tinos ir businčio valdovo (jeigu jam pilie
čiai pripažins teises, kaipo vaikui be tėvo). 
Giedrė savo kambaryje su kūdikiu žaidė 
ant tu pačių kaurų ant kurių anuomet su 
Bąkčiu praleido savo meilės naktį, dabar
tinių nelaimių priežastį.

Giedrė, radus nors vieną užtarėją, da
bar jautėsi rami ir nieko daugiau negeidė 

. kaip tik.greičiausia .atsipeikėti, pasveikti,

ir kad jos sūnelis augtų sveikas. Vaikutis 
diena iš dienos tvirtėjo, gerai penimas mo
tinos krūtimis, ir Giedrei pradėjo rūpėti 
davimas sunui vardo. Be jokių abejonių 
ji buvo gatava pavadinti jį vardu savo my
limojo, “Šiaurės Kunigaikščio”, bet supra
to kad tuoj gali kristi žmonių nuožiūra ant 
to kurio vardą ji amžinai sergėti ir slėpti 
pasiryžo; ji norėjo jį išlaikyti tik savo šir
dyje, negeisdama supainioti jį šiame atsi
tikime, nes jau žinojo kad jau dabartiniu 
laiku jis yra vedęs. Taigi užvardijo savo 
sūnelį vardu Budrys, norėdama kad jis to
kiu ir butų.

Artinasi Giedrės Teismas
Giedrė džiaugėsi kūdikėliu, abejojo sa- 

likinni, ir verkė savo mylimojo, apie ji
Matydama ją apsi-

Ji

VO 
tankiai mąstydama, 
ašarojusią, Leda manė jog Giedrė-perimta 
baime teismo, ir sutiks ant jos reikalavi
mų. Nekaltino Giedrė Bakčio, nepavydė
jo ji jo dabartinio gyvenimo su kita, ir ne
sijautė kad del jo ji tokin vargan pateko. 
Ji gyveno tik anų kelių su juo matymosi 
smagių valandų gyvenimu ir apgailavo kad 
viskas buvo taip trumpa, trumpa ... 
juo tik taip trumpai te. Skudys.sa
bandė prisiminti ar ir praeituose amžiuose 
ji su juo tik taip trumpai tegaudavo pa
gyventi, ir paskui galvojo nejaugi ir kita
me jų sielų sugryžime j kitus kunus jiems 
ir vėl tik tiek trumpai leis žmonės vienas 
kito, būti.... Šiurpas, ją sukratė, baimino
si ji tų minčių labiau negu dabartinio liki
mo, visai užmiršdama save dabar.

Jau jų mieste plito gandai (kuriuos 
Leda stengėsi kuogreičiausia paleisti) jog 
kunigaikštytė yra ųedorą,— paleistuvė, su
silaukė, kūdikio bemergaudama, o tekėt 
nenorėjo kada ją vertė. Nors girdėjos' 
gandai kad Giedrė buvo kalinyje per šį vi
są laiką, bet Ledos paleisti skalikai skelbs 
jog tai ne tiesa, Giedrė buvo kur nors pa
sislėpus, gyveno su kokiu vyru, ir susilau
kė kūdikio priešingai jų šalyj gyvuojančiai 
dorai, todėl ji turi atkentėti bausmę kokią 
atkenčia kitos jų mergos — būti viešai su
deginta. Visi kalbėjo kitaip, ir niekas ne
skaitė jos už dorą merginą.

Vieną dieną pas Giedrę atėjo Ditras ii 
ėmė pasakoti kas miesto žmonių kalbami 
ir kokia bausmė jos laukia jeigu ji ilgiai 
čia bus Patarė jis jai šalintis, ir žadėję 
duoti visą pagalbą ir apsaugą reikalingą 
pabėgimui. Žinojo jis kad liaudies valir 
yra didele, o syki sulaužyta dora negali bū
ti pakenčiama jų šalyje.

Pajutus Giedrė kokia bausmė jos Jau 
kia išsykio liko perimta geismo bėgti, ypač 
kada gauna tokią apsaugą kokią gali su
teikti Ditras.

Dabar prieš Giedrės akis stovėjo ši
toks paveikslas: jos motina, prasto žuvi
ninko duktė, tėvo pasmerkiama, išeina 
pasauli — perplaukia juras ir apsigyveni 
dabartinėj jos žemėj, čia ją pamyli kuni
gaikštis ir ji lieka valdove viso krašto. Pei 
vargus, iš prastos mergaitės, iškilo kimi 
gaikštiene, kurią visi mylėjo ir gerbė la 
biau negu kurią kitą savo valdovių pir
miau. Dabar štai stovi ji — jos duktė — 
jau kunigaikštytė, kuri per vargus turi vė 
gryžti atgal savo motinos keliais į biednų- 
jų tarpą, nes didžiūnai ją pasmerkia, ir 
perplaukus per juras apsigyventi ten km 
kitados jos motina su savo tėvu ir dviem 
seserim žuvininkavo.... Tik tarp pras 
tuolių ji manė galės palaidoti savo aukštą 
gimimą ir likti niekam nežinoma.

Iš motinos pusės ji neturėjo jokių pa
sididžiavimui priežasčių, ir rodos likti pa
prasta mergina ir auginti savo kūdikį var
guolių tarpe buvo nieko baisaus. Bet tė
vas jos buvo ainis ilgus šimtmečius viešpa
tavusios šeimynos — ji duktė savo garsaus 
ir garbingo tėvo, narsaus kariauninko, 
prieš kurio vardą niekas negalėtų blogą 
žodį ištarti kam nors girdint.

(Bus daugiau)

Kas mums lieka daryt 
Kad praeitį sugrąžint, 
Ir apšvietą vėl kankint? 

Oi, oi tai bėda, 
Cicilikai jau vadai. ...

Vnldėm liaudį tris metus, 
įsigijom sau turtus, 
Ir naujus gerus butus. 

Oi, oi ir tt.
štai paklusnios mus avelės 
Jau iškriko kaip bitelės, 
Nebeklauso mus kalbelės....

Oi, oi, ir tt. 
šaukėm žodžiais pragariniais, 
Bauginofn kryžiais mediniais 
Ir kalėjimais mūriniais.

Oi, oi, ir tt.
Nors ir musų Federantai, 
Bet jau smunka jųjų ratai, 
Fina su socialdemokratais. 

Oi, oi, ir tt.
Poterius mažai kalbėjom, 
Cilindrus, frakus dėvėjom, 
Ir prakaitą riebų liejoni. 

Oi, oi, ir tt.
Trečią Seimą gaut tikėjom, 
Iš sakyklų daug kalbėjom, 
Bet rinkimus pralaimėjom. 

Oi, oi, ir tt.
šaukėm Dievo kad padėtų, 
Musu stoną išgelbėtų.
Kad mus turtai negarmėtų, 

Oi, oi, ir tt.
Tau ir Dievas be malonės, 
Nebeklauso mus nei žmones, 
Balsus metė prie kairionės, 

Oi, oi, ir tt.
Reik mums gryžti j bažnyčią, 

savo avinyčią, 
užimti splivledriyčią. .. . 
Oi, oi, ir tt. 
dabar nebe mes ponai,

ką — tavo vieta ten. bažnyčio
je”....

Reikia dabar pamatyti tą pa
veikslėlį ir pažiūrėti su kokia 
mina dvasiškis tų jos 
klauso: mina neišrodo 
bet labai rimta, ir gali 
kaip kunigėlis rimtai 
kad ta moteriška teisybę sako 
ir kad tikrai jis buvo užmiršęs 
savo pareigas, o pasiėmė sveti
mų, politikos.

žodžiu 
rusta, 

matyti 
galvoja

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo sei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę, tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Vėl

Jau
Cicilikų ne valdonai,
■Jau už nieką musų monai....

Oi, oi, ir tt.
Reikia fašistai sušaukti, 
Kryžiaus karau skubiai traukli, 
Pražūties bedieviams šaukti!

Oi, oi tai' beda, 
Cicilikai jau vadai'

Kaunas. Kujokas.

PAVEIKSLAS ŽODŽIUOSE

(“Naujas žodis” galima gau
ti “Dirvos” knygyne, matysit 
ir tą paveikslą. Kaina 10c.)

Kas dabar bus oficialiu Lie
tuvos valdžios organu: “Lietu
va” ar “Lietuvos Žinios”?... .

Ar ir toliau “Lietuva” im •. 
sau Amerikos Lietuvių gyveni
mo žinias iš “Draugo”?

Airio Pasikalbėjimas su šv. 
Petru

Vienas neturtingas Airis nu
miręs ateina prie dangaus var
tų ir sutinka ten šv. Petrą su 
dangaus raktais rankose. Pasi
sveikinęs su Petrus Airis klau
sia jo:

“Jums čia danguje turbut vi
sai kitokia tvarka kaip ant že
mės; turbut ir skaitliavimas čia 
netoks?”

“Taip”, atsake Petras, “vie
nas milijonas metų čia skaito
ma tik 'viena minute, gi vienas 
milijonas dolerių tik vienu cen
tu”.

“Tai paskolink man vieną 
centą”, prašo Airis viliugingai 
misi šypsodamas. Petras 
paprastai atsakė:

“Mielu noru, drauguži, 
palauk vieną minutą!”

jam

Virimo Receptas ,
yra būdų prirengimui valgy-, 
ir sausą sėlenų. Valgykit I 
pienu arba Smetona kaipo 

Apibarstykit jų ant 
grūdą arba virkit su 1

Bandykit jas 1 
darant klerkus, etc

RODYKLĖ 104
ir druska, o ant galo numazgok kar
štu vandeniu.

Po išmazgojimo arbatos ai ha ka
vos puodų, palik juos stovėti tūlam 
laikui su atidengtu viršum lead galo-

Naminiai Pasigelbėjimai
Blnnketu skalbimui pasirink ty-

Susitraukusių čeveryku odą reikia 
ištrinti vašėliau pirm tepimo vakso. 
Prašalinimui nuo čeveryku šokolado

Daug 
ti virtų 
jas su . 
grudų maistą. i.,,.,, Jų ..... . .
kitų grudų arba virkit su karštais '-'J i J1?s 1 Pe.'D ?,ra3.‘ 
grūdais. Bandykit jas kepant bly-1 
nūs, darant klerkus, etc. Kiel'.vie ■ I 
nas jusu šeimynos narys privalo vai- ra. vijuotą meną. ..... 1.1.1__ : :_ ............... 1 Susitraukusiu Clgyt sėlenų kadangi jos turi gardų' 
riešutų skonį ir yra labai sveikos. 
Sekantis yra dovana laimėjęs recep- , , , ,
tas padarytas šefo vieno didžiausių Pl’Am'Į naudok borakso ir salto van- 
New Yorkc hotelių, darymui sėlenų ,e?,s “°SC*V-..........................
pudingo.

Sėlenų Pudingas
4 kupini šaukštukai sėlenų 
'2 puskvortės pieno 
1 šaukštas miltų
% šaukšto kornų krakmolo
4 kiaušiniai
3 šaukštai cukraus
% puoduko sviesto
Sumaišyk sviestą su miltais, 

nų krakmolu, sėlenomis ir puse to 
cukraus ir supilk į verdant pieną; 
maišyk gerai ant. ugnies apie minu
te laiko, nukelk, įmaišyk keturis try
nius. Pagaliaus dadėk kiaušiniu bal
tinius suplaktus gerai su likusia da
lim cukraus. Pilk į gerai sviestuo
tas ir cukruotas formas ir sudėk į 
blešinę su biskiu vandeniu dugne ir 
kepk vidutiniame karštyje apie 30 
minutą. Duok į stalą su aprikotų 
sosu padarytu sekančiai: Parspausk 

mažos dėžės aprikotus per 
padek pusš svaro cukraus 

per apie 5 minutas.
Virtuvės Patarimai

Reikia išbandyti nrezervų indus 
kad butų čieli pirm sudėjimo į juos 
vaisių prezervus.

Darant meringue (kiaušinių pū
tis), jeigu naudosi miltinį cukrų tai 
putos bus pastovesnes ir nevande- 
iiuotos.

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

Išvalymui gerai pridegusių skar- 
vadų, nutrink apkepusias vietas eme
ry popierių, paskui aptepk taukais

vi.enos 
sietukf 
ir pavirini!

koi* •

I Nuvalymui odinių kėdžių naudok 
i pieną, ir kėdės išrodys kaip naujos. 
; Maliavotas linoleum niekad nerei
kia šveisti su šepečiu, bet nušluos
tyti su šlapiu skaruliu.

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

Grožės Patarimas
Rūpinimąsi yra nerviškumo prie

žastis, nuo ko pradeda apsireikšti 
veide raukšlės, atbunka akis, ir apsi
reiškia amžius. Jeigu tik rūpinsies 
apie mažus menkniekius, užsitrauk
si sau didelius vidurių užkietėjimus 
ir sunaikinsi kūno gyvumą. Todėl, 

įžiūrėk Į viską lengvai Nesiskubink 
visame, valgyk tinkamą maistą, ir 

I užtektinai mankštinkis ir miegok. 
'Atmink tą visados ir pasiliksi jau
na ilgiau kaip išžiuroj taip ir dva- 

j šioj.
Ypatiška Sveikata

“Mano vyras nevalgo špinakų, bet 
mėgsta kručkus, o aš niekad kručkų 
nevalgau”; “mano mergaite visada 
mėgo pieną, bet negaliu priverst 
vaiko išgert pieno nors stiklą į die
ną.” Tokias pastabas tankiai girdi 
iš moterų kurios užsiima namu ve
dimu Tankiai pasitaiko kad vienas 
iš tėvų mėgsta sviesta, kitas ne, ir 
taip su vaikais. Ar tai prigimimas 
nuo levų, ar tik pamėgdžiojimas? 
Niekad namie nesakyk “nenoriu”, 
“nemėgstu” kurio nors maisto. Taip
gi nereikia pataikauti. Duok visiems 
vienodą maistą ir žiūrėk kad visi 
valgytų. Bet kad visiems patiktu 
reikia pataikyti tinkamai pagamin
ti, sykiu ž.urėti kad butų maistingi 
ir sveiki valgiai.

Rygoj einantis Lietuviu laik
raštis “Naujas žodis” talpina iš 
Latvių laikraščio “Jaunakas 
Zianis” karikatūrą pavadintą 
“Pavasaris Lietuvoje"’. Ban
dysime tą paveikslėlį nupiešti 
jums žodžiais, dėlto kad paties 
paveikslėlio perspausdinti nega
lime.

Paveikslėlyje įsivaizdinkite 
štai ką: Naujai susprogusių 
rudžių šakutės matosi, ant jų 
,lu paukštukai čiulba; tolumoje 
matosi port 
jų bažnyčia 
kslo matosi

kitų medžių, tarp 
Priešakyje pavei- 

storas dailus kuni
gas ar net pralotas ar net vys
kupas, su akiniais ant abiejų 
akių, su kryžium ant kaklo, su 
juosta per storą pilvą; po ran
ka portfelis, ant portfelio para
šas: “POLITIKA”. Dvasiškis 
bekeliaująs matyt tolyn nuo 
bažnyčios su politikos reikalais, 
nes jo užpakalis atsuktas į baž
nyčią.

Bet štai tame paveiksle stovi 
antra ypata, graži moteriška, 
su užrašu ant juostos perrištos 
per plaukus, “LIETUVA”. Ta 
moteris gražiai šypsosi, vėjai 
jos andarokus taršo, plaukus 
purena. Jos viena ranka ant 
dvasiško tėvelio peties, o kita 
rodanti į bažnyčią užpakalyje: 
Lietuva tėveliui sako: “Dvasiš
kas tėveli, mesk į šalį tą politi-

tiktai j ted pienę, kadangi jis yra geriau- 
I sias pavaduotojas reguliariu pieno 
■ arba grietinės.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dar 

jmui pudingu, zupių, pyragų, et
būtinai naudoki t Borden’s Evanor

jį su

Eva- 
kuris

Naujos Rųsies
Duoninis Pudingas

Duoninis pudingas yra visos šalies prieskonis,
toks kuri visi mėgsta valgyt. Vienok yra daug 
skirtingų budo kaip jį pagaminti. Kiekviena 
šeimininkė turi savo receptą. Sekantį sykį kai 
darysit duoninį pudingą, bandykit daryti 
Borden's Evaporated Pienu.
Jus nepažinsi! savo pudingo, nes Borden’s 
porated Pienas priduos jam skonį riebumo
padarys jį naujos rūšies pudingu.. Jeigu norėtu
mėt pasidaryti jį Borden bildu, tuo Hudu kaip da
ro tūkstančiai šeimininkių, pabandykit šį recep
tą, kuris čia šalę paduodama.
Ne tik vieną duonini pudingą Borden's Evapora
ted Pienas padarys naujo srušies, bet jis taipgi 
padarys naujos rūšies smetonines zupes, smeto- 
nuotas daržoves, sosus, kiaušinienes, pyragus, 
pudingus, etc. Bandykit jį savo kavoje. Ji pa
liks jums labiau negu kada

kiaušinienes.
Bandykit jį savo kavoje.

nors pirmiau.

Vardas
Adresas

Duona
Saldainiai 
žuvis

DION1NTS 
PUDINGAS

dėžė Borden’s Evapora
ted Pieno 
puodukas vandens 
puodukai duonos trupi
nių (minkštų) 

puoduko cukraus 
kiaušiniai

’i puoduko cukraus 
Lcmono skystimo ir tar

kuotos žievės
Jani arba Jelly

•Suplak kiaušinių trynius ge
rai, dadėk pieną ir vandenį, 
duonos trupinius, puse puo
duko cukraus ir sutarkuotų 
k mono žievę, ir kepk neper- 
karštame pečiuje iki nusi
stos Uždengk viršų su vai
siu košele (Jėlly arba jam), 
paskui su išplaktų kiaušinių 
putomis, suplaktom su ket- 
virtdaliu puoduko cukraus 
ir šaukštuku lemeno skysti
mo. Indėk į pečių parudi- 
nimui putų. Duok į stalą 
šaltą arba šiltą.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot uusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot ji kaip 
paprastų pienų. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja smteonos. Raudokit tiek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

DYKAI
moterų nuolat pri

moms naujus recep- 
Bordcn’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

KCFONAS
Mėsa
Košeles

Pajai

;j) Lithuanian
THE BOUDEN COMPANY 
Barden Bldg. New York

Pudingai 
Susai

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

Borden’s 
Sąroma 
dvieili dy 
-ižių: atikš 
tas (16 un 
-ijų> ir že 
-ris (Gun

EVAPORATE?

UNSWCETEHEO

EVAPORATED
MILK

Skudys.sa


SQUIRE EDGEGATE It’s McGill’s Turn to Furnish the Feed

YOU

D T R V A

By Junius
England

on
W

“Can

nar------ o-----
and

; from

: wife

them

cornered the

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

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustain 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cniales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 

f Louis, U. S. A.

Tntnr-natn Cartoon Co., N. Y.

BY LOUIS RICHARD

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Little Bob (about to go out 
with mother') — “Mama, you 

[must take some money with

market. Well. she may 
the popper, but 
all the pep. 
--- o-----

And just a few years ago be
ing knockkneed was a misfor
tune instead of a dance.

cayenne 
have all 
have got

----- o-----
Helen Pechkaitis says you’ve 

•ot to adni’To nerve, but you 
to watch it to keep it 
turning tu impudence.

----- o-----
i “I can’t sell you any cigaret
tes. little boy. unless you bring 
a note

“Rut
mother

from your father.” 
father isn’t home, and 

right

you.
Mother: --- I’m not going to 

use any.”
Little Bob:

“just take any of ’em.” 
----- o-----

Don’t believe everything you 
hear, but A. Zdanis says be sure 
you hoar everything you 
lievc.

DEJECTION

Walter R. Baublis.

be-

UNCLE WIGGILY'S TRICKS

“Yes. you 
for chocola-

tes; I might start e: 
the street, you know.

----- o-----
An ordinary draft gives you 

a cold, but an overdraft doesn’t 
seem to affect anything extent

kind- 
! hearted preacher couldn’t stand 
j it the other day and suet 
I divorce, complaining that 

popcorn balls in 
io stray kernels 

down between the shoots.

for 
his 

bod 
slide

----- o-----
You can’t tell who is the
>ss in the family until

• whether the v 
bobbed.

I saw a tender flower 
Upon a Sunday morn, 
It set in me the feeling 
Of life and love re-born.

discover 
hair is I

I saw a tender flower, 
But ’twas not meant for 
So now my feeling courses 
With grim despondency.

-------- 0--------
Tells the Preacher 
you look back on 

life and says that you 
stuck to the straight and 
row path?”

“Well. I gotta admit 1 did 
do some little detouring.’’

It may be a poor rule that j 
but .1. 
poorer! 
all.

won’t, work both ways, 
V. Mitchell says it’s a 
one that won’t work at

----- O-----
Lois of people think they ar? I 

tolerant just because they arc 
wrapped up in themselves and 
don’t give a darn about the 
others.

Our idea of a well-informed 
person is the man who can 
tell, without hesitation, who’s 

ing over in Europe now.

----- o-----

NEW YORKĄ
ŽEMIAUSIOS KAINOS

ant

parsiduoda

vandenpuoho

THE OHIO

t

LiSTERIHE 
THROAT 

i TABLETS

It doos not matter so much 
if your pocketbook is broken 

your spirit is

----- O-----
Suburbanite told the ticket 

agent h 
home on 
all righ

wanted to 
late train.

said the

return 
“That’s

$36.87 i Abu Galu i

Ant.iseptiskos

ir Paliuosuoja 
Užkimimą 

Gerklės 
Skaudėjimą 

Kosulius Nickel Plate Road

a S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠELMYNŲ 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 langais”

Telefonas Randolph 5297 -----

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

o ROSEDALE
Dry Cleaning Col

Rand. 7906 %
C. F. PETRAITIS, Prop, j 
6702 Superior Ave., *

Telefonas Mam 6111

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

C. D. A1NGER
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

^iade by 
Lambert Pharma cal Co., Saint Louis, U. S. A.

„Plauk po Amerikos Vėliava"

J'ELEFONO pratęsimas i 
kelias vietas namuose 

sutaupo laiką, žingsnius ir 
energiją, ir kainuoja tik keli 
centai i dieną.

BELL TELEPHONE: COMPANY

902 ( h ėst ei 
Ph ne Che:

Babies love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių _ ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

'ŽT i W
J. J. Stapulions ®

REAL ESTATE 
INSURANCE (APDRAUDA) 

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

tuvos Konsulate Notaras.

1
I

PAI.ENGN INK 
SKAUSMĄ

Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengi inimo kaip 
originale Baunie Ilc.igue. Ii 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUĖ
(ANALGESIQVE)__________

KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

PRAŠOM ATSILANKYTI. PO NUMERIU

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

» Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nupakeis- 
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į pankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Nupiginta ten ir atgal kelione

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITCS saugumu ir 
patogumais laivų, kūrins 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. 
Lietuvių Skyriaus prie 
States Linijos

Del pilnų informacijų 
plaukimus- United States 
laivų—Leviathan, George Wash
ington. America, Republic. Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—-klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland. Ohio

Vedėjo 
United

apie is- 
Linijos

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

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

6401-5 Superior Avenue

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

’)šu: (36)
1386 EAST 65TH STREET

Sumažink

neniy!
America’s 
Finest 
Candy!

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

Williamson Candy Co. 
Chicago, Ill.

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

$1 iki $25.

Valet
ArtcrStrop

Razor /
—Išsiaštrina Pats

/

■.WAW.V.W.V.'.W.W.V^T.W.'.W.V.W.W.W.W.V.’Z.“,

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS/
Eikite p*, tikrų Speciali«tą, • »• 

prie kokių neišlavintų daktarų. TUb- 
rae Specialistas arba profesorius M- 
siklausinėe kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po iŠegzaminavimo. Daugybė dakt»- 

A rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
X neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
ti tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijęoa.

emumiiaBMUtMaMMMMii ■ imi ii ii ii imi iii—bmiumm mmamami 
fĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiu  
= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. į 
f Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 1 
= kuojam, išleidžiant ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohia. i
^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiii^

Mano aparataa Radio-Scope-Raggi-X- 
nikfu Spindulių Roentgeno ir pllnao Bakfą- 

ir riologiškat egzaminavimas kraujo kti- 
l'Hid/ dengs man tikrų jusij ligos prfeiaetį

ir jeigu *6 paimsiu jus gydyt, Huną 
tuoj augryt senoji jūsų sveikata it 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjurtua 
nervus ir kenčiate nuo uinuodljnue 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkue ant viso kūno ir burnoe, tfni- 
rdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir neaikvu- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu ■ąiintu- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Enclid Ar. Kampas E. 105th St. derotend 

ANTROS GRINDYS, KAMBABIfl 4.
Ofise va Landai: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 tM S vahuua. 

Nedildiaiuaia aas lt fid i.

■:
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APRŪPINIMAS SAVŲJŲ 
PRIEŠ GALĄ

Kaunas. — Teko sužinoti kad 
Ministeriu kabinetas (senasis) 
studentams blaivininkams pa
skyrė 5(i,000 litų pašalpos neva 
kovai su girtuoklybe.

Ministerijoje
papildymas etatų, 
rais’ ’žmonėmis, 
nisteris Jokantas 
tinai susmukusios 
racijos neišrinktą 
vusį
rūšies referentu, 
paskirstymai.

Ministerijoje kalbama, girdi, 
reikia kaip galint daugiau pa
sodinti “savųjų”, nes jei nauja 
vyriausybė norėtų juos pašalint 
tai bent-bus' del ko kelti lermą.

eina skubotas 
žinoma, “ge- 
švietimo mi- 
priėiįjė galu- 
Darbo Fede- 
Seiman bu-

nąrį V. Kasakaitį pirmos 
Eina ir kiti

LIETUVOS VYSKUPAI
Lietuvos bažnytinė vyriausy

bė, įvedus naują patvarkymą, 
dabar susideda iš siu ypatų:

Arcivyskupas Pr. Karevičius,
Šv. Tėvo Delegatas Arcivys

kupas M. Matulevičius,
Kauno Arcivyskupas Metre- 

pel. Skvireckas,
Telšių Vysk. J. Staugaitis,
Vilkai iškio Vyskupas Karo-

Kaišedorių Vyskupas Kukta, 
Pane'.ežio Vyskupas Poltaro-

Vilkaviškio Sufraganas M. 
Reims.

KURSTYMAI Iš KI.E- 
' EONU V

Kaunas. — Pirmą Seimo 
kimų dieną gegužės 8, 10 
naktį Veliuonos miestelio 
ventojas Jonas Rudziauskas pa
gavo Veliuonos kleboną- Kun 
Polunskį lipinant prie švento
riaus ‘‘■fašistų” atsišaukimus 
Jau padaryta tardymas ir byla 
perduota teismui.

Antra rin’/imų dieną, 4 vai. 
naktį, Veliuonos dvaro gyven
tojas Z. Gerulaitis ir Parevių 
dvaro gyxentojas K. Grigaliu- 

miestelio

rin- 
val.

nas pagavo Veliuonos 
gyventoją Z. Dabkų, gerą, ka- 
denją, lipinant “fašistų” atsi
šaukimus. t ...

Buvo sužinota kad Veliuonos 
vargoninkas Juozas Dovydaitis 
tari' pas save “fašistų” atsišau
kimų atsargą ir veda veiklesniu 
kairiųjų veikėjų sąrašą, kaip 
to reikalaujama tuose atsišau
kimuose.

Pakalniškių kaimo gyvento
jas Jonas žemaitis pranešė apie 
tai policijai ir reikalavo pada
ryti kratą, bet policija atsisakė.

Svėdasuose platino “fašistu” 
atsišaukimus ir skaitė kitiems 
Jonas Ceičiimas, Ūkininkų Są
jungos didžiausias šulas. Vos 
rinkimams pasibaigus, jis pie
ninėj dalijo moterims ir patsai 
r os paskaitydamas skaitė, ragi
no klausyti sakydamas: “Klau
sykite ką mūsiškiai rašo.” Bet 
moteris neėmė tų Upelių, liepė 
pačiam juos skaityti. Sandelis 
minėtų lapelių radosi kleboni
joj ir pas minėtą Gkčiuną Var
totojų Bendrovės bute. “LA”

IŠ KAUNO KARO LIGONINĖS
Kauno karo ligoninėje šiais 

metais buvo priimama daugiau 
tarnautoju (dauguma moteris). 
Priimant viršininkai klausinėjo 
ar priklauso prie kokiu organi
zacijų ar partijų, draugijų, ir 
tt. Domės kreipė į moteris bei 
merginas katros butų be skry
bėlių ir su menkais rubais, mat 
tokios geriau klausys ir nedrys 
reikalauti savo teisių ir žmo
niškesnio gyvenimo

Priėmus reikalingą skaičių 
pavedė vietos kapeljonui kad 
tas atliktų savotišką ceremo
niją. Kapeljonas vieną sekma
dienį savo maldykloje, kame 
suėjo priimtieji ir kiti, atlaikęs 
mišias pradėjo pamokslą apie 
šventųjų gyvenimą ir dūšių 
pragare cypimą ir išgelbėjimą 
nuo amžinos prapulties; ragina 
visus ištikimai tarnauti Dievui 
bažnyčiai, tėvynei ir jos val
džiai, būti ištikimais, o prityrus 
neištikimus tuoj pranešti.

Sugraudinęs gerokai, patarė 
naujokams iškelti pirštus ir 
prisiekti prieš poną Dievą ir jo 

kad tie i.štikimic- 
gyvenimą ne tik

tarną. ir sakė 
ji turės gerą 
čia, bet ir po mirties už Dievo 
stalo su angelais keptus balan
džius galės valgyt ir gėrėtis ki
tomis linksmybėmis kokių ant 
žemes vengs.

Jei ateinančius rinkimus jie 
vėl laimės tai įves dar kitokius 
apsunkinimus. Bet yra vilties 
kad liaudis susipras ir suma
žins seime ilgų .skvernu skai
čių. Kajokas.

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

skuta 
Valct 
Skus- 
viena-

$1 iki $25.

Valet

-ArtcrStrop 
Razor
—Išsiaštrina Pats

— Gegužės 20 d. ra- 
pora kilometrų nuo 
jauni inteligentiškai 
vyrukai, su trauki- 

Pasiro-

NEGUDRI SAUŽUDYSTĖ 
Šiauliai, 

sta apie 
stoties du 
apyircnvę
nio nupjautom galvom, 
dė vieno esama č. Šlepečio. 18 
metų amž., tarnavusio Fren
kelio fabrike raštininku. Kito 
pavardė ko) kas nepatirta.

Prie velionių rasta nudegintu 
degtuku parašytas atsisveikini
mo raštelis.

Gegužės 19 d. apie 9 vai. va
karo stoties bufete jie buvo pir

tį ke keletą bonkų degtinės ir jas 
: ištuštinę, nusirengę viršutinius 
: rubųs ir batus ir ramiausiai at- 
į sigulė ant bėgių. Einąs apie 1 
i vai. nakties Kauno-Klaipėdos 
Į traukinis juos pervažiavo.

i KUN. F. KEMĖŠIO 
STRAIPSNIS 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
kratinė taktika. Demokratija 
remiasi žmogaus gerbimu, jo 
gerųjų pajiegų laisvu ugdymu. 
Katalikų politikos kai kurie vei
kėjai ir vadovai, bolševikų pa
vyzdžio pamokinti, įprato žiū
rėti į liaudį kaip j nesusipratė
lių minią. Viešos opinijos su
darymo vengta, savų inteligen
tų balsai, jeigu nelabai palan
kus, buvo cenzūruojami, nepra
leidžiami. Spaudos tonas, visa 
prieš-rinkiminė taktika rodė 
kad į sodiečius žiūrima kaip į 
mažus vaikus kurie nieko neiš
mano. Kalbų ir 
buvo nenuoširdus, 
gas, nekultūringas, 
Sodžių buvo apnikę studentai ir 
net gimnazistai. Jų kalbos daž
nai tik erzino sodiečius. Jie pa
rodė kad jie nebe maži vaikai 
ir savaip pareiškė protestą.

Buvo ir kitų priežasčių, bet 
kol kas 

Kas
džios negali sudaryti nei vienos 
krikščioniškos partijos, nei vie
ni Liaudininkai su socialdemo
kratais. šie pastarieji vargiai 
ar eis į valdžią. Nuo senai jie 
pareikšdavo savo nusistatymą 
neiti į 'aidžią kolei neturės at
stovų didumos. Jei šie atsisa
kytų eiti su Liaudininkais val
dyti Lietuvą tada Liaudininkai 
tik su krikščioniškomis partijo
mis tegalėtų sudaryti didumą. 
Krikščioniškos frakcijos tik 
tuomet tegalėtų likti valdžioje 
jei susitartų 
su Klaipėdos 
tokia sutartis neįtikėtina. Per
daug reikėtų 
mų.

Sutartis. Liaudininkų su krik
ščionimis demokratais nebūtu 
gražus daiykas iš kataliku pu
ses, nes ji rodytu kad nuims 
yra artimesni Liaudininkai ne
gu Tautininkai, ir kad asmeni
niai nesusipratimai musų vadų 
politikoje daugiau turi svarbos 
negu visi pasaulėžvalgos skirtu
mai.

Katalikų reikalu. žvilgsniu 
gal butų geriausia dabar neiti 
valdžion ir likti vien opozicijoj. 
Jei Liaudininkai su soc.-demo
kratais ir mažumomis arba 
Klaipėdiečiais imtų valdyt Lie
tuvą tuomet beliktų mūsiš
kiams tik registruoti jų klai
das ir prasižengimus prieš tau
tą. bažnyčią, prieš teisėtumą, 
konstituciją. Tų klaidų be abe
jo butų daug daugiau negu bu
vo padaryta krikščioniškų par
tijų.

Iš antros pusės, atsakomybės 
valdžia nebenešant, butu mums 
gerti proga imti tvarkytis ir 
stiprėti iš vidaus, daryti pa
grindinę reviziją savo nusista
tymų ir taktikos, daugiau krei
pti energijos į kultūros ir eko- 
nom i nes organizacijos 
Tuo žvilgsniu rinkimų 
mėjimas gali mums net su nau 
da būti.

raštu tonas 
nepagarbiu - 
nepakantus.

užteks.
valdys Lietuvą? Val-

su mažumomis ir
Vokiečiais. Bet

daryti nusileidi-

darbą, 
p raku-

’š.N.”

Tas Kim. Kemešio straipsnis 
atidengia daug paslapčių iš kle
rikalų darbų, nors toli dar ne 
viską pasako. Tas Amerikos 
Lietuviams katalikams parodo 
kad ten ne viskas buvo gerai ir 
kad kunigai valdė šalį ne “tau
ta' ir bažnyčiai”, bet nekuriu 
finansininkų naudai, kaip jau 
musų puses buvo iškeliama, bet 
musų katalikai nenorėjo tikėti.

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa- 
g- viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. CĮJGaus tiek

pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. SJJKas at- 
ililWolilaX naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.

U į,- k r Siųsdami pažymėki! ko reikalaujat. Pasinaudokit proga! Adresuokit:

NAUDOTI KARAI
Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va- 

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

Turime keliolika Naudotų BUICK karų pa
sirinkimui, ROADSTERIŲ, TOURING, COUPE, 
SEDANU, taipgi kitokių išdirbysčių karų. VISI 
G7PI. Galima pirkti su mažu įmokėjimu. liku
sią dalį išmokėsit mėnesiais.

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

BUICK Master Custom Coupe — 4 pasnžie- 
visni 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.
ĮTUPI1 - - Touring karas — $300.
STVpLB.YKER — Touring karai — S150 ii' 

aukščiau.

6816
Sekančios duris į

TEL. RĄND. 1725 JOHN M. ZUCKER, Mgr.

6820 Superior Ave. Cleveland, O

H

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas leisk vien am Lietuviui. Užsiraaykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikrašti.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.
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į Skustuvai “Dirvoje” visada 
Į galima gauti prisi imčiau t 25 c. 
; stampoinis, nors tas apgarsini- 
į nias ir nepatalpintas.
ii__ -_________________ - -_ -

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai ‘škos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

821 SL Cla.tr, arti E. 9th St-

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

Murine Valo, Palengvina, At
gaivina ii- Nepavojingas. 

Jis jums patiks.
Knygelė “Akiu Užžiura” arba j

54urincCo.,Dpt.l-LS..OE.Oh:oSl.,Chicaso “Akių Grožė” Dykai. 0 |
■ I - ... „I p -Į- - ... —... .  .... ■ I . Į,   -------------------■ -t.     ' H

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Superior Ave. Buick Co
Superior Ave.
vakarus nuo “Dirvos” ofiso.

Nelaukit — pasirinkit savo karą dabar.

,4‘_ 1
Visos kainos yra teisingos ir pagal tikros vertės 
ir visi karai yra paremti J. A. Zuckers reputaci

ja ir 28 metų teisingo prekiavime. Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigu nuo $50 
iki $75. Apsukrus agenfai padaro $100 Į mė
nesi iiuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street * Boston 27, Mass.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi!iHiiiiuiiiiii!nii!iiiiiĮĮH!i;iiiiii!in::i!i;iit!!ii;ii!iii::i!iiiiiiiiiih'

PAMATYKIT MUSU PILNA EILE 
GERESNIU BUICKS.

16 Skirtingu Pavyzdžių Viriais Pasi
rinkimui Kada Jums Reikia.

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

Parsiduoda ant Išmokesčio.
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Į Pranešimas Sergantiems
I X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ .$1.00
E Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 
E Viennojc, Berline, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
E metu patyrimu gydyme kebliu ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų 
- davė man daug progų ju Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
; ofisas įrengtas su naujausiais X-Sphidulių. Elektriškais aparatais, 
= Quartz Ultra-Violet šviesa. Chemikale ir Mikroskopiška Lahorato- 
: rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozę arba nu- 
: spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.
; “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
: nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pi-i- 
: lio. be pjaustymų ir !><• jokio skausmo arba svgaišaviino nuo darbo. 
: Aš taipgi prašalinu Tonsiius be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
: Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nehustokit 
: Vilties., Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku- 
: r.e yra mano geriausi liudininkai Ka aš padariau jiems galiu pa- 
; daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
; tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vuis- 
: lūs 6U6 ir 914.
: Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy-
; durna aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
j ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo paccntus. 
: V ra moteriškus slaugės pasiturnavimui.

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

: ANTRAS AUKŠTAS -.: PROSPECT BUILDING
(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel)

: Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien, Ncdcliomis 10 ryte iki 1.

b Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
U pomirtinių. Pašalpų išmokėta §413,550.15.
□ SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
M imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė- 
H vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

q Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
| Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
U Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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75c APDARYTA JJ Jf)

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus. 

“DIRVOS” KNYGYNAS 
6320 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.
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SPORTAS
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Rand.ololi 1476

Vasaros Pasivažinėji
mas Did.. Ežerais

Jeigu biznis eina blogai; jeigu 
susikalbi su savo žmona; jeigu 
sėstas dispepsijos, nusiminimu ir 
rimascio. geriausias dalykas yra
išvažiuoti kelionėn ant Didžiųjų Eže
rų, suko A. A. Schantz, prezidentas 
Detroit & Cleveland Navigation com
pany.

“išvykęs ant ežerų tarp mėlyr.o

Akrono Naujienos ■

Martynas Jankus ir
Adomas Brakas vėl

Bus Cleveland e

ISVEČIAI KLAIPĖDIEČIAI. KURTE KALBĖS
MUS BIRŽELIO 18 D., LIETUVIU SALĖJE

Pirmutiniai Maž. Lietu
vos atstovai, senas visuo
menės veikėjas Martynas, 
Jankus, ir menininkas Ado 
mas Brakas, kurie kelies sa
vaitės atgal lankėsi Cleve- 
lande. neužilgo vėl mus ap
lankys.

Jie gryžta jau savo tėvy
nėn ir sumanė dar syki pa
simatyt su Clevelandiečiais, 
papasakot nauju žinių, ir 
atsisveikint.

Viešas susirinkimas pasi
matymui ir pasikablėjimui, 
su šiais garbingais svečiais 
atsibus Lietuvių salėj penk
tadienio vakare, birželio 18 
d., nuo 7:30 vai. Bus maža 
Įžanga lėšų padengimui. 10 
centų.

. Kviečiama kuodaugiausia 
vietos Lietuvių atsilankyti 
tą vakarą ir pasidalint min
timis su šiais brangiais sve-' v • •ciais.

M. Jankų? A. Brakas

PILIEČIU SUSIRINKI^ \S : 
LIEPOS 2 D.

Penktadionio '.••ikaro, liepos 2 
<!., Lietuviu salėj nuo 7:30 v. 
vakare, bus svarbus Lietuviu 
Amerikos piliečių susirinkimas 
pasitarimui apie prisidėjimą į 
Lygybės Lygą ir išrinkimui i 
ją atstovų. Visi balsuotojai ne
praleiskit šio reikalo pro šąli. 
Jeigu pastojot Amerikos pilie
čiais tai ir žiūrėkit kad dirbtu- 
męt šalies tvarkymo reikaluose, 
nepalikit kitiems to darbo, nes 
kiti Lietuvius vis nuskriaudžia.

Penkiadieni CIevelaiide bus 
didelė iškilmė — Clevelando- 
Kanados diena, pirmutinė ct'i. 
cialė tos rūšies iškilmė.

Koteliuose užimta virš 1,-100 
kambarių svečiams iš Kanados. 
Nepaprasta dalis iškilmių bus 
dalyvavimas Indijonų, kurie 
turi pasistatė sau šėtras pub’ik 
skvero žolėse.

fJWAV.VAWAW.W.W.1.

į J. G. POLTERIS
5 Popieriuotojas, Malia-
? votojas ir Dekoratorius

5

PERSIKĖLĖ NAUJON VIE- ■ 
TON. KREIPKITĖS NA U- Į 
JU ANTRAŠU DIRBU VI- , 
ŠOKI DARBA XTSAKAN- ' 

ČIAI .'R PRIEINAMAI. I
Reikale parašykit post kartę 1 
ir aš atsilankęs suteiksiu kai

nas ir kitas informacijas. j

1068 E. 79 St. viršuj
(27)

Geriausias
Skutimas

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

$1 iki $25.

Wet 
-AucrStrop 

t Razor 
—Išsiaitrina Pats

MUSIJ BOLŠEVIKĖLIM PA
SI RODĖ VISAI BE ŪPO

SLA. 11-tos kuopos bolšovt -

Ar rengiatės i vidurvasa
rio imtynes, kurios atsibus

; ‘‘Dirvos” piknike liepos 4 d. 
(nedėlioj) ant Kurtz far-

•mos, kuri yra ant Y’ork rd..
- važiuojant Pearl road arba plrngaus Viršuje ir banguojančio van- 
, .,. , -i o d-'tfis prasitęsusio iki horizontu busiiRiclgc road? 1 .................

Nusibos laukti rudens iki 
vėl imtynes matysit, todėl 
atvažiuokit ten, matysit ge
riausius ristikus: Požėlą, 
“Pittsburgo Vilką” ir kitus. 
Ristynių bus tris poros.

Kad visas Clevelandas 
galėtų matyti ristynes. pa
daryta specialiai pigi Įžan
ga 50 centų ypatai; vaikai 
su tėvais bus Įleidžiami do
vanai. Atminkit liepos (Ju
ly) 4 dieną!

TMD. 20 KP. NARIAMS
T'vID. 20-tos kuopos susirin

kimas bus birželio 15 d., 7:30 v. 
vakaro, Lietuvių salėje. Bus 
balsavimas centro valdybos ir 
kiti svarbus reikalai. Būtinai 
dalyvaukite.

A. šmigelskis.

ne- 
ap- 
ne-

pas juoduku:, ant Howard st.
Patarčiau tamistai vietoj ei

ti pas juodukus lankytis į Lie
tuvių parengimus, o tada pats 

“Lietu-’ Pamatysi kiek jų lankosi — 
įtikinti i abelnni bus apie 100 ypatų ku- 

kad ir jis Lietuvis ir k;-d Ak-Ir;os nil'ko nei iaikraš-

\PIE \KRONO TAMSUNii 
LIŪS

‘Dirvos” No. 22-mc, kaip ko-: 
kis Pilypas iš kanapių, korės-1 
pondentas pasirašantis 
viii” nori Akroniečius

sau vienas, ir pirmu laiku po dau
gel mėnesiu galėsi šaltai apsvarstyti I rone tamsunėliu nėra. Aš SU- 
favo reikalus ,r didelius negerumu; ilinku ka(1 (anlista Lietuvis, be! 
ir ji<- pasidarys mažiukai ir lengvai', 
atsikratomi”, sako Mr. Schantz. ' -• 1 x

“Balzamuoti vijaliai kurie siaučia 
ant r tviru dūniu ateina nuo daugy
bės myliu Michigano mišku ir ji.» 
suteiks jūsų plaučiams hyjrienišk.ą 
juoką. Pasaulis pradės darytis lin
ksmesnis ii1 mintis pasitenkinus. Vi
sai negalima svarstyti savo gyveni
mo reikalų tokia pat minčia esant

aplinkybėse kokiose kasdien 
nnt, ofiso, dirbtuvei ar namie.

“Šeimyniniai nesusipratimai 
ginusia sukeliama giminių ir

dau-

ką ir yaurt; sau raumumn ir pailsi, 
kokiu žmotnii daugiausia reikia.

“Būdamas ant laivo gali pilnai at
ilsėti; tyras oras ir kitokesnės ap- 
li įkvb’s paakstina net dispeptikus 
prie tikro valgymo; banguojant van
deniui ir debesims viršumi slenkam 
gali persvajot savo jaunyste ir pra
ėjusius dienas. Gali svajoti kiek tik 
širdis trokšta, atsitolinęs nuo smul
kių kasdieninių reikalu.”

ir pats paliudiji kad esi tam
suolių draugas. Norėdamas sa
ve1 parodyt apsišvietusiu pra
dėjai rašyti apie juodukus. Juo
dukai turi odą ir Icraują juodą, 
bet protą ir mintis šviesias.

O kad tamista manai kad aš 
išmokau nuo kunigėlio Akronie
čius tamsuoliais vadinti tai tū
li didelę klaida, nes aš nerašau i 
kitu pasakojimus, o tik iš savoj 
patyrimo. Jeigu tamista lan-i 
kvtum Akrono Lietuviu paren-! 
gimus tai ir tamista tą parašy
tum ką aš buvau parašęs. Bet 
kad tamista daugiau žinai apie 
juodukus tai aš pilnai sutinku, 
nes tamista turbūt vietoj eiti į 
Lietuvių parengimus nueini

ėių skaityti, nei i parengimus 
eiti, bet turbūt tamista tame 
skaičiuje nesi.' Te-nis.

PATAISYMAS
Akrono laikraščiuose tilpo 

pataisvmas pranešimo kuriam > 
buvo pasakyta kad kaltinamas 
už vyno pardavinėjimą Knn. M. 
Cybelis yra Graikų Kataliku . 
kunigas. Graikai, sako, prieš 
tai užprotestavo ir laikraščiai 
peržiūrėję miesto direktorių su
rado kad Kun. Cybelis yra Lie
tuvių šv. Petro parapijos kuni
gas, Rymo Katalil.ų tikybos.

Birželio 10 <1. Clevelando le
de raliai agentai vėl lankėsi Ale- 
rone. Kun. Cybolio tardyme, bet 
pasekmių dar nesužinojau.

špokas.
OPER \TORĖS VIKRUMAS IŠGEL

BĖJO NUO UŽTRENK1MO
Apsukrumas telefono operatorės 

nesenai išgelbėjo Frank Tetrault gy
vastį; jis buvo pardavėjas maliavo- 
tojų reikmenų Holyoke, Mar 
da jį apėmė liga, 
lefono ir įstengė nutraukti klausy
toją nuo kablio. K___ _
negavo atsakymo ant savo klausimo I 
“Number, please?” ji tuoj pasakė 
užvaizdai ir buvo pasiųsta žmogus 
pažiūrėti kame dalykais. Jis rado vi
sas duris kur tas žmogus gyveno Už
rūkytas, bet virtuvėje degė šviesa. 
Su namo užžiurėtojo pagalba durjs 
atidaryta ir Tetrault rastas ant grin
dų beveik sušalęs, kadangi visos ug
nis buvo užgesusios.

GAVO SMULKMENOS
Akrono orlaivininkų draugija 

stengiasi partraukti se 
metų pasaulines Gordon 
nett 
na.

kančių
Ben 

Akro- 
A kre
ti ši

Ku-1

Tetrault siekė te - iTEATRAI.lšKIEčIU IŠVA- 
Ž1AVIM SS

Birželio 20 d., nedėlioj, atsi- 
draugiškas Teatra- 
išvažiavimas Bačiu- 

Bus parengta pui- 
ir vakarienė. Kas

Kuomet operator*’ I per ‘Dirvos’ Agen
tūra šios vnatos

Lt. 300
...500
.. .300

. . 200
...200

....200 

....100 
. . .37.50

. .250

Antanas Stanislovaitis 
Kast. Stanislovaitis .. 
Jonas Stanislovaitis . .
Antanas Siaurusevičius
Pranciška Damušienė 
Uršulė Bulevičienė ....
Magdė Grybas
‘•Klaipėdos žinios”
Jule Bagdonas ...........
Dominikas Tąmulicnis .. .100
F. Bortkevičienė ................250

DIDELIS KUDIRKINĖS Iš- 
VAŽIAVIM \S

Birželio 27 d., nedėlioj, Dr. 
V. Kudirkos Draugystė rengia 
visuomcnišl-n išvržin'-inią P.y- 
lleck kempei. Warden road, va
žiuojant į rytus.

met

balionų lenktynes į 
Visose lenktynėse 

buvo atstovaujamas, 
laimėjo pirmą dovaną.

—Akrono universitetas šįmet 
išleis didžiausią skaitlių stu- 

istorijoj. Baigs 
150 vyrų ir mer-

bus gražus 
liško choro 
lie farmoje. 
kils pietus
nori dalyvauti gali gauti infor
macijas Lietuviu klube. Rei
kės suvažiuoti pas Lietuvių sa
le 8:30 ryte kurie norės sykiu 
važiuoti.

encrgi- 
noro kibti tautininkams i 
Jie užprotestavo centrui, 
kad baik aname susirin- 
rinktas delegatas į SI.A.

kime pasirodė 
jos ir

tiesa.

nesseimą 
vienas ar du keno ten balsai bu
vę bolševikams nedaskaityti. 
Bet svarbiausias tikslas iii U 
protesto rašymo tai kodėl tau
tininkai nedavė vienai jų bobe
lei įgaliojimo delegatuol i. kuri 
užsigeidė savo lėšomis v.ižmoti 
Teigti tas butu buvę dnola 1 n i - 
jie butų ir su protestu tylėję, 
nes protestą sumanė siusti tik 
kada neleista kelt balso apie tu. 
įgaliojimą, nes buvo nueita utie- 
delegatų klausimo svarstymo.

šiame susirinkime iii- buvo 
sufabrikavę kokį tai laišką aiu 
kuopos finansų sekretoriaus 
P. Banionio, bet taip jis buvo 
netikslus ir melagingas kad pa-‘ 

susirinkime ir

Pereitą panedčlį, birželio 7 
d.,- apsivedė plačiai tautininkų 
pažįstama Lietuvaitė, pianistė 
Aldona Jankauskaitė, su Niko
demu Vilkeliu, smuikininku, ku- 
riedu tankiai dalyvaudavo Lie
tuviu vakaruose.

P-lė Jankauskaitė yra duktė 
Jirvos” admiuistrato- 
,Jankausko, kuri iki 

antros sekretorės
B. Savings & Loan

liaus 
šiolei 
vietą

užėmė 
Th? A.

jiedviemLinkėtina
sios kloties.

šiedu jaunavedžiai išvažiavo 
ant “honeymoon” sykiu su Dr. 
Butkevičium ir jo motere Jule. 
Anlankys daugeli miestu ryti-

tis bijojo laišku 
gint i«

kilus
J kuolus skundus ir mel’-gysl-s ■ 
į ant kuopos valdybos “fi brikau- 

tai” turi būti nubausti — jei
>“ I ne iš Susivie ni jimo išbraukimu 
į tai bent išmetimui-; I l-tes l.ne- 
■« pos. Pusnarys.

nč«e valstijose.
Antanas čerkesas, biznierius 

nuo I1'. 79th St., birželio 9 .1 
apsivedė su p-le Veronika Ap
šegai te. kuri atvykus čia iš So.

A V ALKOS UžStUNTS DE- 
TEKTIVUS ANT KNYGOS

Linkime šiai porelei grąžau* 
ir ilgo gyvenimo.

Jonas Kriinknitis, 
Lietuvių ristikas 
rengia vestuves ant

Clevelando 
čempionas, 
liepos 3 d

H ! “Dirvos” krautuvės lange1 b'i- 
į I vo ir dar dabar tebestovi knv- 
į j ga vardu .“Meilė ir Dailė” (ku. 
L.talogo No. 3-100). Ant knygos 
-.[viršelio yra merginos paveikš- 
I! los. žinoma vietomis !>c drap-1- 
Į Į nų. Davatkos, matyt, vaikščio- 
Į damos pro “Dirvos." langą išra

do kad ta knyga yra “nonu.-ra- 
Iwka’’ ar kaip kitaip, ir užsiiin- 
tė "Dirvon” detekįivuą. Atė-

Nušovė vaikiną. James Rus
so nušovė tūlą Paul Laurio. 2! 
m., kurį rado slampinėjant su 
lotais dviem vyrais savo kieme 
seredoj. Jo draugai pabėgo au
tomobiliu. Spėjama kad jie ty
kojo Russo nužudyti. nes Rus
so ir kiti vare butlegerių lenk-

I. Sugavo plėšiką. PanedčJio va
je ji?, paėmė tą knygą ir pra-.karil vienas vyrąs, inėjo į sal
dėje vartyti, žiūrėdami paveik- dainių krautuvę publik skvere 
slas po paveikslo, kurių toje ir užtikęs vieną merginą par- 
knygoje yra daug ir dauguma d,įveją pareikalavo atiduoti pi ■ 
beveik tokie kaip ant viršelio, pigus. Jai dar ranką išsuko, ir 

Bet jų akims ta knyga pasi- pagriebęs kelis dolerius pabė- 
rodė gera ir neperžengia nemo- go. Bet lauke buvę vyrai, ka
rališku ribų, ir jie apgailavę rįe tą patėmijo, leidosi vytis ir 
kad nemoka Lietuviškai skaitė t iržnuoliką sugavo. Jis policijai 
išėjo.... [sakė vogęs iš biednystos.

pO 8:30 vai. vakare yra geras 
1 laikas aplankyti senus drau
gus arba gimines kituose mies
tuose per telefoną. Jeigu dieni
niai šaukimai kur kainuoja dau
giau negu 25 centai ten vakare 
galima šaukti numažinta kaina.

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

Nusinuodiję 15 metų mokinė, 
Katrė Zackosky, 11506 Methyl 
avė. Motina ją bardavo už. vė
lai valkiojimąsi naktimis, ir ji 
negalėdama pakęst, radus na
mie nuodų, nusinešus Į mokyk
lą pradėjo pasakot vienai drau
gei jog mano nusižudę t . Ta ne- 
tkčjo, bet neužilgo ji išėjus iš 
klescs ilgai negrvžo, ir ta moki
nė pasakė ką Katrė jai kalbė
jus; išėję jieškoti rado ją ne-

PROGRESAS DALI AS MIESTE 
BĖJO NUO MIRTIES

189." metais Dallas, Texas, mieste 
buvo lygiai 815 telefonų. Trisde
šimts metų vėilau jų yra virš G0,009 
ir visi automatiškai operuojami, tai 
yra pirmas miestas Amerikoje kuris Į 
taip įsitaisė. Kreipkitės vėl:

Dirvos” AgentūraAukštesniųjų mokyklų vaiku: 
miiitariško lavinimo geidėjai ir 6820 Superior Av. Cleveland, O.

šeko-Slovakai garsinasi 
Clevelandą atsilankys jų

Jau 
kad j 
vyskupai kurie atvyko iš Euro 
pos į Eucharistišką kongresą.

O ką daro musu Lietuviai — 
kada Arcivyskupas Matulevi
čius atvyko 
laikraščiuose 
paminėta.

aukščiausiam vąlstijos 
pralaimėjo. Jie buvo 
atsidūrę su reikalavimu 
tų atmesta, mokyklų 
narių nutarimas panaikinti mi 
litarišką lavinimą šį pavasarį.

Prisigirdė ežere moteris. Jo
sefina Connelly, 32 m.. 3668 E. 
142 St. Ji prisigirdė Kirbv 
ežere, Shaker Heights.

net ten

tarybos
Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 

Užrašykit jiems “Dirvą”

EI

Amerikon vietos 
nebuvo nei žodžio

Jacob Frank, 23

gumo dirbtuves 
aprūpinti didėjantį

dentu savo 
mokslus virš 
ginu.

—Akrono 
stengiasi
reikalavimą automobilių šinu.

Automobilių šinų reikalavi
mai pradeda didėti, nors pava
sariui šaltam esant nebuvo rei
kalavimų tokių kaip kitais se
zonais.

PAI [DAVIMAI
PARSIDUODA

Saldainių, Groserio, aiskrymo ir 
j cigarų krautuvė su šešiais dideliais 

, VINCAI, KUR BĖGI? i kambariais gyyėpiniui greta. Gera 
’ ’ ‘ f proga l ietuviams daryti gerą bizni.
f\ Bį"U pas Kaži Igoriu parduot tuoj ir pigiai, tiktai

Vočių užsisakyti Kreipkitės ’ bile kada pirm 5
sau nau-ią Siutu i V*J- val:are 5917 St. Clair avė,

7^ g} y važiuot ant ris-

Nusišovė.
m., 2164 E. 7G St., nusišovė sa
vo kambaryje. Jis buvo vie 
natinis savo šeimynos palaiky
tojas, tėvas buvo mires.

Eksplozija. Seredoj duobėje 
naujai statomos gelžkebo sto
ties, 192 pėdu gilumoje, susi
rinko gazo ir kaip tai pasitaikė 
jis uždegti. Gazas eksplodavo 
ir sužeidė 11 darbininkų’ — jie 
dikčiai apdegyta. Sprogimas su
drebino visą apielinke.

Darbininkai, kurie skylėj dir
bo. pajutę veržiantis iš šono 
vandeni, suprato kad tuoj bus 
ir gazo, ir reikalavo iuos kelti 
iš duobės, bet nespėjus iškelti 
Įvykę eksplozija.

Plėšikai tabako krautuvėje 
ant Woodland avė. revolveriais 
sukomandavę savininkus ir ki
tus vyrus kurie ten buvo susi
eję kortuoti, pagrobę 82.500 
pabėgo.

“utomobi-

Užmutša keturi. Pereitą su- 
bata ant Broadway, kur perei
na geižkelis. traukinis užmušė 
kunigą, jo žmoną ir kitas dvi 
ypatus. Jie važiavo
liti p--r bėgius ir ant jų užlėkė 
greitas pasažierinis Pennsylva
nia traukinis

Ta vieta yra pavojingiausia 
vidurmiesčio vieta, nes nėra 
tikumai apsaugota.

Ward keptuvę ant Windsor 
sve. užpuolė plėšikai išsinešė 
$6,000.

K R U T A M I 
PAVEIKSLAI 

bus DOVANAI
Nedėlioj nuo 3 vai. po pietų. Rodo
ma kaip krikščionis metami ant 
draskančių žvėrių, ir Jėzaus gyveni
mas ir jo kančios.

ABELIO SALĖJE 
7017 Superior Ave.

DIRVOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIAS VANAGAIČIO

DAINAS:
Stasys
Dul Du!
Litai . . 
Godelės 
Muzika,

Vilniaus

Dūdelė .

Muzika ....
žėMAIČIO

Kalneliai .

Pavieniais Numeriais 
‘Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais
sekančiose vietose

6502 Superior Ave., kampas
65 th., pas J. Pilvelį.

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

pas A. Kazlauską.
3348 Superior av. pas Grakau

ską.

E.

Phone Residence Randolph G3I5

pirmo 
vyrišku ir niote- 
rišku drapanų 
siuvėjas. Taipgi

Jtfl taiso; valo, pro-
/įį sija senas dra- 

panas. Kainos i n ,rni1 
prieinamos.

K AZYS E. YOCIIJS
1310 Russell Rd. Cleveland į
“Dirvos” budinkc, kampas Superior. |

PARSIDUODA
ant W. 105th St., arti Lorain av.

Liesos I-era pelną nešanti duonkcpykla. ga-_ ..r... __ „t 4. r. ■ c rtArantui jam:1, savaitėje ineigų 8450. 
trumpos valandos. Turim parduoti 
skiriantis partneriams.

Aš turiu daugelį krautuvių oarela- 
v'mui, už pinigus arba mainymui į 

Matvkit agento: 
ŽIMFR.MAN

Phone Evergreen 13G7 (26)
12500 Buckevc Road

Reikalingi Agentai 
Pardavimui Real Estate. ~ ' 
lio patyrimo nereikalinga, 
turi automobili ir 
m o 
tie 
bti.

971

Dide- 
bile 

gero apsiėji- 
žmogus. Galit atsišaukti ir 
kurie lik vakarais norit dir 

Krdnkitės pas
K. .1. ŽE1VIS 

City Home Building Co. 
and Real Estate

E. 79th St. Rand. 400G

I> \RSIDUDA
7 met. senumo namas Collimvoodo, 

aviejų šeimynų. 8 kambarių, 2 fur- 
nasai, maudynes žemai ir viršuj ir 
kiti vėliausi Įtaisymai. Nori grei
tai parduoti — kaina $G,700. Rei
kia įmokėti $2,700> Likusi suma ant 
lengvų išmokesčių 'G nuošimtis).

Kreipkitės pas
REALTY A- FARM LOAN ASS’N. 

General Insurance
15712 Waterloo Road Collinwood 
Eddy 6502 (2”)

M. F. Intihar, Savininkas. 1

Informacijos Keleiviams
i Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
.atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemų, bus sutei
kia kas yra reikalinga del kiekvie- 

I no keleivio norinčio atvažiuoti | Ka- 
, nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus Į musą Laivakorčių Ofisų, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčiu at
važiuoti į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės į

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo. 
6G03 St. Clair Ave. Cleveland. O.

PARSIDUODA AUTOMOBILIS
Jewett G, 1922 metų, pigiai parsi

duoda- gerame stovyje; gaiite ma
tyt vakarais arba subatoj po pietų, 
■luož-is Burbulis, 753G Star av. (25

riSii-S East Gfilh St., geras 4 šei
mynų narna;, turi būti parduotas. 
Atiduosiu kaip pusdykiai. Neša per 
metus $18-18 rendos. Kreipkitės pus 
Dr. Thompson, 10517 Superior avė. 
Garf. 1583 (23)

$11.28 CHICAGON ;

IR ATGAL
ant

Charles Benzer
SHEET METAI. & F l'RNACE WORK 

METAL REPAIRING
. Tinning — Spouting and A 11 Motai Repairing

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

4125 Payne Ave..

^ICK^-PaTE I^oad

Birž. 19-20-21-22-23
» Sugryžti galit Birž. 25
j Geri tik ant Kočų

} 28 tas Tarptautinis
t Eucharistiškas Kong-
i resas Chicago]
j Birž. 20—24

telefoną' arba pribukite ryte
pasitarsim. , (25)

Cleveland, O
CITY TICkET OFFICE 

902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000

■ ■ V.


