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Bolševikams Nepavyko 
Užvaldyt S. L A. Seimo

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠ S. L. A. SEIMO

Gary. hid. — Eksplozijos au
kų. kuri Įvyko pereitą savaitę, 
jau yra 12. Du dar mirė nuo, 
žaizdų.

Clevelande ir apskrityje gre
sia kelių budavotojų streikas iš 
priežasties kad akmenų skaldy
mo darbuose naudojama ne-uni- 
jistai' darbininkai. Dabar yra 
pradėta 48 mylios kelių dary
mo, kas butų sulaikyta.

Ohio valstija stovi pirmoj ei
lėj puodininkystės darbais tarp 
kitų valstijų. Kas metai čia iš
dirbama $43,000,000 vertės mo
lio produktų.

Per balandžio mėnesi iš Suv. 
valstijų eksoprtuota automobi
lių daugiau negu per kovo mė
nesį. Balandžio mėn. išvežta į ’ 
kitas šalis 23,152 pasažierinių 
automobilių, 
ba viso 
kovo m.

Trokit 8,037, ar- 
31,198 per balandį, o 

bendrai išvežta 27.052.

P1R.MA SEIMO DIENA
Brooklyn, N. Y. — Seimas 

atsidarė Birželio 21 d. Y. M. C. 
A. salėj. Atidarė .L Levanda.) 
pasveikindamas visus delega
tus. Jis vardu rengimo komi
sijos įteikė SLA. Prezidentui 
S. Gegužiui gražų plaktuką kai-1 
po dovaną už jo gera darbavi- - • 
mąsi Susivienijimui per 10 me-: 
tų.

, Prezidentas ištarė komisijai 
savo širdingą ačiū, ir visi plo
jo.

Giedota Amerikos ir Lietu 
vos Himnai, penki svečiui sėdė
jo laike Himnų.

Po tam maža mergaitė, .šau- 
čiuniutč. varde Seimo rengimo 
komisijos. įteikė seimui gyvų 
geliu bukietą pasakydama gra
žias eiles. Po jos, Prane Li- 
geikiutė įteikė gėlių bukietą 

. nuo Brooklyno S.L.A. 83-čio.s 
kuopos jaunuolių mokyklos, pa
sakė gražias eiles, kas delega
tams patiko.

Kalbėjo šie: Tareila. labai pa- 
, triotišk: i. Jani užbaigus. <r.‘-

ir panašiai buvo iš kitu kuopų, j 
Delegatų pirmą diena viso bu-i 

vo 250. Išmėčius tuos kurie bu ■ 
vo atsiusti su politiškais išro- 

j kaviniais liko toks skaičius: tik
ru Lietuvių kuriems rupi S. L.

i A. reikalai — 11 1. SLA. grin j 
viku 82, nes kada buvo šaukia-1 
ma kas sutinka kad butų išme
sti nelegaliai delegatai. III bal- 

jsavo už. o 82 norėjo kad jie bu- 1 
priimti.

(Bus daugiau.)
“Dirvos” Korespondentas.

NIAGARA VANDEN-
PUOLIS NYKSTA

. iniHinn.u.

Laivu darbininkai profesine-1 kurie pareiškė kad t
kalbėti apie pat riet iškurną, 
bolševikams širdis skauda 
mini Lietuva. Kalba ir kiti.

taip 
mat 
kai

ja prieš egzaminus. Laivu dar
bininkai kurie dirba ant sveti-

,mų šalių laivų, priešinasi New
Yorko uosto patvarkymu kad 
einant į miestą po atvykimo tu
ri būti specialiai egzaminuoja- delegatu nuo kokios ten kuopos

ba. Ne tiek jis kalbėjo kiek 
rankom skėtojo. Jis persistatė

mi. Jūreivių unija įteikia uo
sto valdžiai formali protestą.

United States Plieno korpo
racijos valdyba skelbia kad per 
prėa'jusius 2.0 metų tos korpo
racines dirbtuvėse, nelaimiu iš
vengimo įmonėmis ir budais iš
gelbėta nuo mirties 
bininkai ir 322,000 
sužeidimu. Taipgi 
sutaupyta pinigais.

Per praėjusius 14 metų ta 
korporacija išleido $150,000,000 
saugumo, sanitacijos ir abelnos 
darbininkų gerovės reikalams. 
Didžiausia suma. $45,000,000, 
sunaudota sušelpimui šeimynų) 
užmuštih darbininkų .

46,000 dar
inio sunkiu 
labai daug

Vokietijoj Gimimai 
na Mažyn

Ei-

iš kurios
keliavęs.
to paaiškėjo kad jis tik pats sa
ve siūlė i delegatus, nebuvo ir 
nėra jokis delegatas, nes jo mo
kesčių knygelėje palies įrašyta, 
o centre nėra.

Mandatus peržiūrint tuoj tris 
delegatai rasta nelegaliai! ir li
ko atmesti.

Tuo sesija ir užsihaieč.
Antroj sesijoj peršaukta dė

jis pėkščias i seimą at-
Bolševikai plojo. Po

Vienas įneša kad Seimas pa
siustų Lietuvos Seimui pasvei
kinimo telegramą. Pirmininkas 
Gegužis paprašo atsistoti tų ku
rie tam pritaria: atsistoja Lie 
tuviai, o Rusų agentai sėdi kai 
prilipę. Paklausus kas tam 
priešingas, visi bolševikai ėmė 
ėmė juoktis, rėkti. Pasirodė Iv g 
laukinių žmonių susirinkimas—

Vokie- nuraminti negalima.

nereiškia
341 
kad

Berlinas. — Prof. Grotjahn 
sako kad Vokietijoj garnys ne 
dirba pilną laiką. Nor 
tijoj gyventojų skaičius pakilo
nuo 315 žmonių ant ketvirtai
nės mylios pirm karo iki 
dabar, bet tas 
lopšiai greičiau prisipildo.

Vokietijos gimimų skaičius 
kuris iki šiolei buvo ,20.4 nuo 
1000 gyventojų, smarkiai arti
nasi prie žemo Francuzijos gi
mimų laipsnio, kuris pasilaiko 
apie 19.4.

Skaitant abelną gyvenimo il
gi 50 metų, profesorius sako 
jog reikia kad. nuo 1.000 kas 
metai gimtų po 20, tada tik vos 
vos galima butų išlaikyti vieno
da gyventojų skaičių.

Berline gema tik 11.8 nuo 
tūkstančio, taipgi apmažėjo ir 
kituose miestuose.

tam tikslui

D1FNA

Pašaukta vienas YMCA. vy
ru, kuris pasakė gražią kalbą ir 
Rusų agentai aprimo, mat vis
gi bijo Amerikonu.

Antra sesija užsidarė ir dele
gatai buvo pak' josti į vakarie
nę tą patį vakarą, 
surengtą.

ANTRA SEIMO
Atidarius sesija,

ninkns panaujina įnešimą siun
timo Lietuvos Šeiriui pasveiki
nimo. Bet dabar priimta be jo
kio trukšmo. Mat, bolševikėliai

Po to peršaukta delegatai ir 
pasirodė skundų ant nekuriu 
kuopų kad jų delegatai negeri' 
bildu atsiųsti seiman. Pavyz
džiu 14-tos kuopos mandatas iš
duota balandžio 30 d., susirinki
mas gi laikyta gegužės 2 
tame išrinkta delegatas, 
juokės iš tokįo pasielgimo.

Visi
Taip

KĄ LIETUVA PASAKĖ KUNIGAMS RINKIMUOSE
Lietuva: — Dvasiškas teveli, mesk i šalį tą palai
ką, tavo vieta ten, bažnyčioje. — “Naujas Žodis.”

A.utomobilių Nelaimių 
Buvo Daug 1925 m.

liks sau
Kanado:

lio bis-

iš Seimų
IŠ SANDAROS SEIMO, IŠ T. M. D. SEIMO

Seimas buvo skait- | 
bet atiku gauta 8200 
negu Clevelando sei-

j Sandaros 
lingas.

i mažiau
me 1925 metais.
Brooklyn. N. Y.— Seimą ati

darė A. B. Strimaitis birželio 
16 d. “Vienybės" svot.-iinūje.

Mandatu peri ikrinimui p" 
kviesta J. Ambraziejus ii- V. V:- 
tukinas.

Sveikinimo kalbas sakė K. J. 
! Paulauskas, centro sekretorius; 
j J. O. Sirvydas. Dr. M. J. Vini-

ženklelius . delegatams 
giojo K Katkevičienė ir P. P -I ■ 
raitiene.

Delegatai:

i Surinktomis žiniomis. 1925 
; metais Suv. Valstijose .nelaimiu 

automobiliais' buvo 22,500. 
2.200 daugiau negu 1921 

šios skaitlinės parem
ta ant raportų iš. 117 Ameri-

Bando Audrų Galybę
Washingtone valdliško tyri-1 

liejimų ir saikų nustatymo biu-j 
ro mokslininkai daro bandymus j 
ištyrimui audru spėkos. Jįę| 
pagamino savo audras is labo-; 
ratorijo“ ir leidžia jas ant tam 
tikrai padarytų aukštų budin-Į 
kų pavyzdžiu nustatymui kaip!

Tik pačių automobiliu uolai- j audros veikia, 
mėse neskaitant su<in.ušnr.us;
au traukiniais 'ji- tramvajais.1 Apie Žemę Į 22 Dienas 
siekia !9'.8(T(>. tp 192'1 molai J

Amerikos inžinieriai studi
juoja Niagaros Vandenpiloli ir 
rimtai kalba kad jeigu neims 
imtasi įmonių pagelbėti, bėgyje i.qil
25 metų Suv. Valstijų pusė to | ni.p.;l 
gražaus vandenpuolio 
sa, o vanduo tebėgs 
pusėje siaura srove.

Niagara kas metai
keli prastojo savo gražumo, nes 
vienoj vietoj briauna nvksta ir 
dai-osi žemesne, todėl pen- ja, >lc.,li( lu_, ,,u.liu
pradės bėgti vanduo lenkta šro j ))llvo 17.600. Geneva. — Vokietijoj bilda-1
ve vietoj puolimo plačia biiau-j Traukiniui 1925 metais už-■ V0',:!'na 
nekėliose vietose, kaip dabar. nilišė i ,7S1 automobiliais važia ! k”rluo llk,n'f1

Inžinie.iiai sako kad Kanados j vlI. jus p,.,, bėgius. 192-1 motais 
ii- Suvienytu Valstijų valdžiom) užmušta 1.688.
susidėjus bendrai butų galima Nuo 100,000 gyventoju nulo
tą pataisyti nedidelėmis lėso- mobiliu nelaimiu mirčių skai- 
mis, o naudos iš to butu nulijo-' eins eina šiaip.

važiuoja po pusantro milijono 
žmonių.

Niagara Vandenpuolis sako
ma yra nuo 40,000 iki 50,000 
metu amžiaus.

APSUKRUS KUNI
GAS

metais mirė
metais
metais
metais registruotu nu

buvo 17.591.981. o
19.954,347.

15.7
1923
1924
192.5
1921

tomobilių 
1925 m.

Vaikų žemiau 15 metų 1925 
i metais automobiliais užmušta 
! 6,300; 1921 m. — 6.09''.
I

Rochester, N. Y., gyvena g,1.-) 
na apsukrus protestonas kimi-Į 
gas, Wunder, 31 metų amžiaus

Jis per penkis metus nuolat 
turėjo perpildytą bažnyčią ii' 
šiaip sueigas žmonėmis. Apie 
150,000 žmonių klausė jo pamo
kslų kas metai. Kas metai jis 
gavo po apie $15,000 aukų nuo 
svetimųjų kurie atsilankė į jo 
pamaldas.
apmokamų sekretorių, 
ja mėnesinį laikraštį ir 
trejeto milijonų dolarių 
tės keturiolikos aukštu budin- 
ką. kurin inoina bažnyčia 
ofisų kambariai.

Jo parapijonai taip labai 
apvertina kad turi apdraudė 
gyvastį ant $100.000.

Kaip kam pasiseka....

i Karalius su 500 Pačiu

Jis užlaiko dešimts 
redaguo- 

turi

Sąžiningas Pilietis

ir

J! 
jo

Columbus, O. — Valstijos iž
dininkas gavo iš nežinomos v- 
patos $500, kurie, siuntėjas lai
ške pasako, priklauso valstijos 
iždui. Žmogelį matyt sąžinė 
graužė ir gailaus apsisprendė 
atsilyginti su valstija.

zeme per 
manoma 
Prasidės nuo 
lantiką link 
per Pacifika. 
Ispanijon.

aplink l 
dienas. Kelionė 

atlikti be sustojimo.) 
Ispanijos per At 
Amerikos, paskui 
Azija. Afrika vėl į

Stato Milžinišką Orlaivi

Brooklyn. N. Y. — Birželio 
19 d. 10 vai. rytę atsidarę Tėvy
nes. Mylėtoju Draugijos 30 me
tų sukaktuvių seimas. Atidarė 
Centro Pirmininkas K. S. Kar
pavičius su trumpa prakalbele, 
po to pakvietė O. Račkauskienę 
i.š Detroito 
Brooklyno 
mandatus.

Mandatu
ka'bejo A. B. Strimaitis ir J. O. 
Sirvydas. seni TMD. veikėjai.

Delegatu seime dalyvavo anie 
‘20. <u centro valdybos nariais. 
(Jie bus paskelbta kitame nu
meryje.)

Seimo vedėjai
' mininku — P. A 
gelbininku — V’, 
ki'etorium — V.

' įnešimu ir laiškų komisija 
J Sekvs, V P. Jankus. !•. Pikš

ir K. širvy,jienę iš 
peržiūrėti delegatu

peržiūrėjimo ląikn

išrinkt::: Pir-

Londonas. — čia gaut;1 žinių 
kad Kongo valstijoj. Afrikoj 
mirė vienas Anglas misijonie- 
rius, kuris tarnavo kaipo sekre
torius prie Afrikoniško monar- 
ko. vadinamo “Juodas Napoleo
nas’’, kuris užlaiko 50(1 pačiu.

Tas karalius misijonierių le
ipui pamėgo ir neleido jam išva
žiuoti ir privertė jį būti jo vals
tybės sekretorium.

New York. — Uolandas orlai
vių išradėjas Fokker budavoj-.i 
didelį orlaivį, su daugeliu mo
torų. su miegamom vietom del 
kokių 4.) ypntu. Tas orlaivis 
manoma naudoti Amerikoje ve
žiojimui pasažieriu tarp 
Yorko ir San Francisco.

ri< . Mich.. išplaukę i ežerą 
nuoliai pradėjo valtyje šokt

Penki užmušta birželio 17 d 
ant gelžkelio kada vienas trau
kinis užlėkė ant kito netoli Pilt- 
sburgo. Tame traukinyje buvo 
ir keli Lietuviai delegatai i sei
mus New Yorke, bet nežinia ar

Naujas Franciui jos kabinę 
tas. Francuzijos valdžia suiro 
pereitą savaite, ir Briane! liko 
pakviestas sudaryti kabinėta. 
Birželio 23 d. jis kabineto su
darė. Tai jau jam dešimtas iš
les kabinetas.

Paskiausios žinios skelbia jog 
sovietų Rusija savinasi sau 
šiaurinį žemgalį.

J. Ambraziejus. J. (). šir 
vyrias, J. Jokūbaitis.

5 kp. Baltimore, Md.
Jurgis Kalinauskas.

7 kp. So. Boston, Mass.:
S. Jol-'iihauskas. J. Lokys

11 kp. Waterbury. Conn.:
Jonas Kvaraciejus, Vinco- 

Ručinskas.
18 kp. Cleveland. Ohio:

K. S. Karpavičius.
1.9 kp. Newark. N. J.:

VI. Lazdynas, A. Trečio 
kas. V. Ambrazevičius.

sė

( ateina kelios skrynios antro to
mo “Pasaulio Istorijos". Paro
dė k. lias knygas to tomo gau-

mė. P. Potr
Knt lo-vičionė

A. B. Strimaitis.
Vinikas, V. F.

2 kn. ii- 2-ro Apsk.
tain. Conn.:

Į tas per paštą.
į Atiku seimui susiusią dau- 
! ginusia negu kitados k;id:> per 
kelis pastarus motus - genda 
$214.01. ir dar Worce<terio 50- 
ta kuopa turi .>78.00, kuriuos 
nespėjo pri<iu<ti seimui, bet 

| pridrio-- ce.ptro valdyboj. Taigi
J'-A'.uvLA'L.T’ni'.' .-’i’ ’V"

Dr. M. J.. 
Jankaus-

T.M1). gailuti $292 su

36 kp. Pittsburgh. Pa.:
F. Pil-’.šris, P. Marmol.,-

15 kp. Cliffside, N
V. Mučinskas.

57 kp. Union Citv, 
V. Norbutaitis.

kp. Amsterdam.

Conn.:

67

85

Centro valdybos nariai iš So.
Bostono:

K. .1. Pintimi-I

, Mokestis pakelta $2.06 j me
tus, ir Ims knygos duodama su 
viršeliais be ekstra mokėjimo

Organu išrinkta “Dirva” ant 
toliau. Redaktorium K. S. Kar
pavičius.

Centro Valdyba visuotinu na
riu balsavimu išrinkta si:

i K. S. Karpavičius — Pirm.
M. Kasparaitis — Vice-pirm. 
Vyt. Sirvydas — Sekretorius, 
A. 1! Strimaitis — Iždin.
J. šolis — Knygius.
Seimas ta valdybą užtvirtino.

Taipgi seimas d-irinko 
misijas, sekančios:

Literal inis Komitetas

Uitis
Ambra-

<. sokr. • V. P. Jankus. 
tiLejns: K. Sidabras. “Sa 
<” administratorius.
Pakelta klausimas ar teisėtas P.
; seimas, t. y. ai- dalyvauja mutinių TMD.

i ziejus, Pr Narvydas
Mikolainis, vienas iš pir- 

organiznoto jn, 
.Ma- tiek kuopt: kiek reikia sudary-.paprašytas pasakė trumpą kal
iau- mui seimo. Pasirodė k id sei- ba.
i. išimas pilnateisis. ( Seimo smulkmenos tilos kita-
fėrė.i (Pus daugiau) mo numeryj. TMD. skyriuje.

e ta

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

6820 Superior Avenue
DIRVA

Cleveland, Ohio



D I R V A

| Iš Lietuvių Gyvenimai,
PRESTO, PA

čia yra viena anglies kasyk
la priklausanti Pittsburgh Coal 
Co. Ji stovi uždaryta suvirs 
du metai. Ta pati kompanija 
turi atidarius Pittsburgo apie- 
linkėje vienuolika kasyklų ir 
moka darbininkams 1917 metu 
algas, bet unijos darbininkai 
kolei kas nemėgsta eiti už tą j 
mokesti dirbti. Išsiranda ir ei-j 
nančių dirbt, bet neperdaugiau- 
sia.

Kompanija siuntinėja kas sa
vaitė laiškus savo buvusiems 
darbininkams kad eitų dirbti, 
žada duoti dirbti pilną laiką ir

ti su kompanijomis. Bet kas: 
bus ateinanti metą? Anglia
kasių unija turės mirti arba už 
mažesnę mokesti dirbti.

A. Markevich.

IŠ P AT AGONIJOS į 

(Patagonija praminta taip Ka
pitono Miigellano. kuris lai
vais plaukdamas aplink žemę 
užtiko Pietų Amerikos pačia
me pietiniame gale žmonių 
veislę su didelėm kojom — 
tai reiškia “Didžkojų” žemė. 
—Red.)

Rašo Pat agonijos Svečias.
daugiau uždarbio kaip unijos 
kasvklo.se.

Yra ir kelios kasyklos apie- 
linkėj Pittsburgo neprigulinčios 
prie trusto. kurios dar moki 
unijos mokesti, bet tenai yra 
labai sunku darbą gauti, o kat
rie dirba tai yra net susitaikę, 
du dieną, du naktį viename ur
ve. Taigi reikia suprasti kad 
yra viena kita kompanija ką 
moka dar unijos mokestį, bet 
ne visi uždirba gerai, žodžiu 
sakant, anot proletarijošių tai 
yra darbininkų išnaudojimas. 
Unija dabar yra bejiegė kovo-

Patagon i ja
čia gyvenimas butu paken

kiamas del uždarbių, bet deja, 
■mažai yra merginu tiems kurie 
nori apsivesti. Jeigu ir atva
žiuoja kokia senmergė tai sa
kosi kad važiuoja aplink pasau
lį žmonių pasižiūrėti, bet ne 
laimės jieškoti, kurią pamėtė 
savo gimtinėje. Žinoma, vai
kinai ir į tokias kaip muses prie 
medaus limpa. Bet daugyba iš 
jų ir apsirinka.

Taip -atvykus p-lė Anelė Po- 
vilonaitė pas savo seselę, kur:

jau senai čia gyvena. Minėta' 
panelė laike Vokiečių okupaci-Į 
jos Lietuvoje nuo Vokiečių ma-į 
tė daug laimių ir nelaimių, i 
Trumpai sakant, buvo Vokiečiu 
meilužė ir gaspadinė, kuri ne 
vieną ūkininką įskundė Vokie
čiams, bet už tai jie jai atsi
mokėjo savotišku ūkininkų tei
smu.

Ji atvykus Komodorai! trum
pu laiku susipažino su K. Ko- 
laičiu. Vienas kitam patiko, ir 
susitarė po Velykų sueiti šei
myniškai! gyvenimam K. K. 
savo busimai žmonai pripirko 
drabužiu virš ant 300 pozų, nes 
jam buvo gaila kad jo žmona 
pakulinius marškinius vilki. Jis 
tankiai apsilankydavo pas ją, 
ir kaipo busimas vyras, nekar
tą ten ir pernakvodavo.

Bot kuomet artinosi Velykos, 
minėta panelė susipažino su ki 
tu ir K. Kolaičiui atsakė suras- 
flama priežastį kad jis turįs ly
tišką ligą. Bet kode! ji negavo 
nuo jo jokios lytiškos ligos jei
gu sykiu miegodavo?. ..

Geras Biznis Krikščionims!
Kas nori greit praturtėti lai 

atvyksta Patagonijon ii’ įsigy 
ja katalikišką knygyną, kuria
me pardavinėtų tik maldakny
ges, rąžančius ir škaplierius. 
Butų geras pelnas, nes kairio
sios partijos žmonės, jeigu pa
mato, pas ką maldaknygę ar ra

ižančių duoda didžiausius pini

gus kad tik parduotų. Nupir
kę tuojau sudegina arba suplė
šę meta ant vėjo, kuris čia am
žinai viešpatauja. Mat. jie no
ri tokiu bildu išnaikinti tikin
čiuosius.

Taigi kas turite keletą ska
tikų, nesnauskite, bet atvažiuo
kite Patagonijon pasinaudoti 
proga!

Iš Argentinos
Paskutiniais laikais pradėjo 

skverbtis Argentinon daug Lie
tuvių išeivių. Lietuviai, kurie 
'atvykę čia seniau, apart tų ku
rie turi nejudinamą turtą, vi
sus dabar atvažiavusius vadina 
“Gringais”. Sako, tas negali 

j būti Amerikonu kuris neturės 
į Argentinoje lyties ligos. Taigi 
nekurie atvykusieji stengiasi tą 
pasiekti, ir jau pasiekė, kad ne
nešioti negarbingą “Gringų” 
vardą, bet tapti Amerikonais.

Šiuo tarpu Argentinon atvyk
sta daugybė Lietuvių visokios 
kategorijos: vieni iš jų nuo ka 
riumenės išbėgę, kiti apsivogę 
valdžioje, arba padarę kokias 
niekšystes. treti jieškoti sau 
geresnio kampelio kovai už bū
vį negu turėjo Lietuvoje, ir tt.

Labai stebėtina kad atvažia
vę Argentinon buvusieji Lietu
vos milicijantai ir nuovadų pa
dėjėjai, kurie už peržengimą įs
tatų nustojo tarnystės, čia si; 
senai atvykusiais Lietuviais ap
sigyveno ir jaučiasi kaip Lie

pa ruoš pikniką ir aukos knygų 
leidimui, žodžiu sakant, kuopa 
veikia. «• Visų kuopų raportai 
priimta.

H. Nauji tarimai.
Labui visos organizacijos 

Seimui sumanymai ir įnešimai.
a) kad vieton dabar mokamo 

į metus SI narinė mokestis bu
tu pakelia iki $2.

b) Knygos turi būti visos su 
apdarais ir už apdarus nariai 
nemoka.

e) Pageidaujama kad butų 
leidžiama dvi knygos į metus 
po 300 puslapių, jei galima ir 
didesnės.

d) Knygų turinio pageidau
jame mokslinio, informacijinio. 
pilnos Lietuvos Istorijos, Lietu
vių kalbos Žodyno, pamokinau 
čių raštų apie šių laikų ekono
minius veikalus ir mechanikos 
vadovėlių.

Nutarta pasiųsti Seimui pa
sveikinimas ir drauge auka 
knygų leidimui $50. Pasiųs 

| valdyba.
12. Del kuofių gerovės. Aps

kričio suvažiavimas pageidauja 
kad kuopos imtųsi už gyvesniu 
veikimo ruošime vakarėlių su 
pamokomis ir perstatymais, bū
tent nustačius laiką reguliariai 
laikyti kuopų susirinkimus.

12. Nutarta kuopoms kuri 
daugiausia nariu prirašys duoti 
iš Apskričio dovanų žurnalą

T. M. D. REIKALAI |
V —------------- ------------------------- --------------- ---------- ----------------- ■ - "J

IŠ T. M. D. 30 METŲ 
GYVAVIMO

(Bus)
Draugija vėl Pakila, Išauga i į 

Milžinišką Organizaciją
Taigi, kaip iš T. Astramskoj 

žodžių matome, ne visi tikėjo j 
kad Seimas Draugiją galėtų at
gaivinti, vienok Seimui nesi
priešinta, nes pagal vienus jis 
buvo reikalingas Draugijos at
gaivinimui : pagal kitus -— for
maliam jos likvidavimui.
Balevičius Lieka Pirmininku.

Nauja TMD. centro valdyba 
išrinkta tokia.

B. K. Balevičius iš Chicagos, 
pirmininku;

A. Ramahauškas iš Lawren
ce. Mass . raštininku;

A. J. Povilaika iš Waterbury, 
Conn., iždininku.

J. Simanavičius iš Plymouth,

ėmė užsivarinėti kad C. Valdy
ba elgiasi su Draugija despo
tiškai, kad nori narius laikyti 
tamsoje, ir tt.

Tuo tarpu nieko tokio nebu
vo. Visuotinas balsavimas bu
vo panaikinta dėlto kad manyta 
jog pati Draugijos gerovė to 
reikalauja, ką vėliau patikrino 
ir pati tikruma. Vienam leng; 
viau vienon ar kiton pusėn pa
sijudinti kaip visiems. Todėl 
jei tas vienas, kuris bus išrin
ktas. kryps geron pusėn tai jis 
visuomet apsukriau ir geriau 
ves reikalus, kaip visi.

Ir taip buvo su TMD. Ji pa- 
riliuosavus nuo visuotino bal
savimo painiavų, ypatingai to
kiuose dalykuose kaip sprendi- 

; mas kokius raštus leisti, apie 
ką dauguma balsuotojų turi tik 
menką supratimą, tuojau pra
dėjo kilti kaip ant mielių. Bet 
priešgynoms, kurie buvo tik

Buk Pati Sau 
Demonstruotoj a SUTAUPYK

/
Štai yra svarbios naujienos, moteris! Jeigu 
veiksite tuojau tai gausit tikrą $65 Sturtevant 
Electric Vacuum Cleaner (Valytoją) — vėliau- 
$ib ir geriausio modelio — tik už Č3L 
Kaiįt?; Pačios atlikdamo's' deinonstratorialis ir 
pardavėjo darbą. Dabar jus turit reikalą tie
si og-su dirbtuve— B. F. Sturtevant Company, 
•ji0,000.000 vertės ištaiga, 62 metai darančia 
bizni.
Sis valytojas duodamas su visomis priedinėmis 
dalimis. Turėtumėt mokėti $26 viršaus jeigu 
juos pardavinėtu paprasti demonstratoriai — 
tai yra ptrbrangus pasitarnavimas.

Išbandymas Dykai 
Lengva Išmokestis

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

$65 Vacuum
Pridėčkais Valytoias

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

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

Pa., nuo pirmiau buvęs vėl liko 
Draugijos knygium.

Nauja valdyba, turėdama ne
didelį karštu parėmėjų būrelį, 
nežiūrint į aiškų pairimą, šiaip 
taip ėmėsi griuvėsius tvarkyti. 
Tuo tarpu ginčai del paduoto 
sumanymo TMD. panaikinti iv 
jos kasą pavesti "Kovos” fon
dui supūtė nemažą liepsną, ku
rios karštis Draugiją privertė 
judėti. Pirmutinė iš atgijusių 
kuopų atsiliepė iš New Haven, 
Conn. 1 Tai kuopai priguli taip
gi garbė už padavimą sumany
mo sušaukti TMD. susivažiavi
mą jos atgaivinimo tikslu, pasi
naudojant SLA. 23-Čiu šeimų, 
kuris tais motais (1908) ketino 
atsibūti Scnlntoneį Pa., gegu
žės mėn. pabaigoje:

Taigi pakriktls Draugija rin
kosi ir tvėrėsi vėl į gyvuojan
tį kūną. Bet ji darė tą no sa- 
vaimi, tik išlaukinių priežasčių 
veikiama. Tu priežasčių, vedu
sių Draugiją iš suirutės į gy
venimą buvo svarbiausios dvi, 
ar teisingiau pasakius viena:

1) žadama nariams knygų 
apštis už menkas 60 centų, ir

2) naujo Draugijos pirminin
ko veiklumas, kuriam patikėda
mas jis su Draugija be narių ir 
tuščiu jos iždu sumanė išleisti 
Dr. V. Kudirkos raštus. Tai 
buvo drąsus sumanymas, bet 
drąsumui atsakė ir sumanyto
jo ištesėjimas. Draugija šita
me naujame savo pirmininke 
atrado žmogų kuriam netruko 
energijos, pasišventimo ir su
manumo.

asmeniški pirmininko priešai, 
o ne teisybės jieškotojai, visai 
ne tas rūpėjo. Juos be atlaidos 
kankino tik viena vaikiško ūpo
mintis: “Kam gi jam vienam 
f tiri būti garbė?”

Tuo tikslu, neva nuo 3-čios 
Brooklyno kuopos,- jie paleido 
per draugijos organą atsišauki
mą į kitas kuopas, patįs save 
apsiskelbę vardu komisijos iš 
trijų narių, raginanti kuopas 
šaukti susirinkimus ir perbal- 
suoti klausimą ar erikia Drau
gijai visuotino balsavimo ar ne.

Centro valdyba negalėjo tuo- 
mi kęšfis ir tą komisiją suspen
davo. Suspenduotieji protes
tavo, priešines, ir antgalo pa7 
tįs pasisakė kad jie beturėjo 
tiesas ta daryti. .

X '.•1'1(1 I1 Į < "
Kudirkos Raštai!

Per trečią suvažiavimą, kaip 
B. K. Balevičius, išduodamas 
.prieš suvažiavusius atskaitą iš 
savo pirmininkavimo darbų, su
dėjo ant stalo šešias gražias V. 
Kudirkos raštų knygas, ir pa
reiškęs kam jis darė taip c ne 
kitaip, suvažiavusių atstovų 
prašė šaltai ir bešališkai visa 
apspręsti, tai nuo jų išgirdo tik 
delnų plojimą ir padėką.

Norėta jį pakelti į Draugijos 
garbės narius, bet jis atsto
vams mandagiai padėkavojo ir 
linkėjo pasilikti tokiu nariu ko
kiu buvo iki tolei.

Toksai TMD. gyvenimo bė
gis buvo per pirmą pusę jos 
gyvavimo laiko. Kuopų turė
jo ne tik Amerikoje bet ir Lie
tuvoje, Prūsuose, Paryžiuje, 
Krokuvoje ir Šveicarijoje; f ją 
žiurėta kaipo Į didelę musų tau
tinio judėjimo galybę.

Pasaulinis karas ir pokarinis 
apaugimas atsiliepė ant Drau
gijos, bet ji vistiek gyvuoja ir 
išleido nemažą skaičių net dide
lių veikalų. (Galas).

“Kultura” ant, visų meti..
1-1. Apskričio reikaluose nu

tarta: ruošti pikniką tarpe Ka
rino ir Kenosha, išrinkta komi
tetas: F. Povilianskis, M. Kas
paraitis, S. Beržienė ir M. Zlat
kus.

Nutarta rudeninį) į-viošti ■ pįi- 
reįngimiis'’su programų ir ‘šo
kiais.1 įgalicjta ta pati1 komisija 
kihri ruoš pikniką,.. . į

Nutarta apmokėti šias bilas: 
pirmininko kelio tikietąs į šį su
važiavimą $1.50;. -i-ąšvininkui 
visų metų išlaidos $2.17, auka 
seimui $50. Viso $53.67.

Apskričio ižde pinigų buvo 
iš pirmiau ................. $152.58

Išėmus bilus 53.67
Lieka dabai- .............. S98.91
16 Išrinkta Apskričio valdy

ba ši:
Pirmininku Jomis Bankus., 
Vice-pirm.: F. Povilianskis, 
Rast. M. Kasparaitis, 
Ižd. Antanas Masilionis, 
Organizatoriais: Just. Ban

kus, M. Kasparaitis.
17. Nutarta sekantį Apskri

čio metini suvažiavimą šaukti 
Kenosha, Wis.. Vietą ir laiką 
paskirs Apskričio valdyba su
sitarus su vietine 119 kuopa.

18. Suvažiavimas baigta ge
ru upu, pakilusia dvasia ir de
gančia energija darbuoti labui 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos. 
Uždarytas tvarkiai pirminin
kaujant J. Bankui 5:15 vakal-e.

T. M. D. Apskričio Valdyba. 
Pirmininkas Jonas A. Baukus 
Rast. Martinas Kasparaitis, 

1420 Howe St. Racine, Wis.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
Stanipoinis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

t u'’oje.
Taip vienos panelės varduvių 

dienos pnotojfep buvęs nuovados 
pagelbininkas/j P. L., gerokai 
Įsigėręs degtinėlės, dalyvavo 
jaunimo žaislu rately j; kuomet 
pradėjome žaisti, B. I,. paėmė 
tvarką rėkdamas: “Rupnžėš. i 
dešine! rupūžės, i. kairę!” Mat. 
girtas manė esąs šventoje 'Lie
tuvos žeTelėjęj Įąir jni.liyiją: SU 
žmonėmis apsieina -kaip su ko
kiais bjauriais sutvėrimais.

i

PROTOKOLAS
(Užbaiga)

Buvęs komitetas suruošimui 
koncerto Waukegane, 111., per 
F. Povilianską paaiškino1 jogei 
neįvyko, nepadaryta išlaidų nei 
Įplaukų. Apgailestauta kod ne
išpildė Apskričio tarimo kokis 
buvo jiems pavesta.

Valdybai buvo pavesta ruošti 
maršrutas. Aiškinosi kad per
matydama jog galima su mar
šrutu vien išlaidu padaryt, nau
dos nedaug, ir tuo remiantis 
maršruto kuopoms nerengė. 
Raštininkas vedęs kuopų dar
buotės veikimą ir Apskričio 
agi t aci j ą laikraščiuose.

10. Kuopų atstovų raportai.
Mil'vaukes 60-ta kuopa per 

S. Beržienę praneša kadturin 
ti ižde pinigu $10 ir užsimokė
jusių 10 narių, praeitą metą 
nariai buvo užsidėję mokėti 
kuopos reikalams po 5c į mėn. 
šįmet manoma kuopą sustip
rinti ir padaryti veiklia.

119-ta kuopa, Kenosha, Wis. 
F. Povilianskis aiškina kad yra 
U narių ir ižde pinigų $10.25. 
Nariai nesilanko į šaukiamus 
susirinkimus, kuopa nieko ne
veikus. šįmet bandys kuopą 
ątgaivinti. Nariai gautom kny
gom patenkinti, bet už virše
lius nenoriai moka.

121 kp. Racine, Wis. M. Kas
paraitis raštiškai išdavė kuopos 
stovį. Narių 1925 m. buov 30, 
už šiuos metus užsimokėjusių 
yra 15, ižde pinigų turi 392.32. 
Kuopa turėjo parengimus, pik
niką ir vakarą,. ir laikė keturis 
«ys>ųiūkimus, nariai i susirin
ki mus tingiai eina. Šįmet kuo-

Auga Naujos Kuopos
Užėmęs Draugijos pirminin

ko vietą, Balevičius ėmėsi rin
kti reikalingas žadamų, raštų iš
leidimui lėšas ir atsidavė tam 
visa savo siela. Jis tvėrė TMD. 
kuopas, ragino ir kvietė draugi
jas ir pavienius daryti visur V. 
Kudirkos jubilejiniųs apvaikš- 
čiojimus ir rinkti raštų išleidi
mui reikalingus pinigus. Kuo
pos ir pavieniai augo kaip gry
bai po lietus, o ižde pinigai sie
ke tukstančius dolarių, ir Ku
dirkos raštų laida buvo užtik
rinta.

Bet tokia jo darbų klotis pa- 
Tie kurie Draugiją jau buvo 
rengę šarvoti, į tokį jos augi
mą žiurėjo nemaloniai. Jie ėmė 
net' šitam prakilniam darbui 
kenkti.

Pirmiausia jų priekabe buvo 
visuotino balsavimo Draugijoje 
panaikinimas per pirmąjį su
važiavimą. 'Per laikraščius jie

1S

apsispręst: 
jūsų apsi-

City

Street Address.

B. f. STURTEVANT COMPANY 
Dept. 75. Hyde Park, Boston, Mass.

I IPrisiųskit man Sturtevant v,acuum 
valyte ją dešimties dienu išbandy

mui. Jeigu patiks, aš užmokėsiu ?39 
sekančiai? ?4 gale dešimties dienų 
o paskui po ?5 kas menuo. Kolei 
nebus išmokėta bus jūsų nuosavybe. 
□ Meldžiu prisiusi, be jokių prieder

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

Tik prisiųskit kuponą 
tuojau ir mes pasiusime 
jums Sturtevant išban
dymui dykai. Atminkit, 
jus nepasiima! nei jo
kių priderysčių. Mes su
tiksim kaip 
tiksimo su 
sprendimu.

Tiesiog 
Dirbtuvės

Jums

SfcfcvlW
R B G. U.S. PAT. OFF.

Musu plačios galimybės užtikrina 
< g'rcitą pristatymą iš dirbtuvių kaip

/.ai iš Boston, Mass.. Camden, N. J., 
Berkeley, Cąl, arba St.urtei ant, WL.

Pasiųsk
ŠĮ

Kuponą 
Dabar

State

S
—- So i, tu, kur tu begi?
_ Bėgu į “Dirvos” pikniką 

ir ristynęs ant fordžiulajaus!
— Orait, h ari ap! '

kasvklo.se
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sins, ba ten delegatai buvo 
beveik pusė tų basakojo ku
rie iš tolimiausiu pasaulio 
kampų suėjo pėksti kaip da
vatkos i atpuskus.

Ko žmogus labiausia už
simano to ir trokšta sap
nuodamas ir svajodamas.

Davatka kai užsinori ge
riausių jos širdžiai dalykų 
— zupelnų atpuskų — ji ke • 
liolika mylių keliais eina į' 
eudauną vietą.

Kunigas kai sužino kad 
miršta turtingas bedievis ir 
neturės kam palikt pinigais, 
nubėgęs jau negyvam pate
pimą duoda, apšaukia kad 
jis mirdamas prisišaukė ku
nigo. ir paskui paima gerai 
už laidotuves.

Musų bolševikėliai kai su
žinojo kad Susivieniojimo 
skarbonkoj randasi daug 
palaidu centų ir našlaičių 
fonde daug dolarių, užsima
nė tuos pinigus padovanot 
Lietuvos išleistų kalinių pa- 
liuosavimui ir Maskvos Žy
deliams ant apieros kad šv. 
Leninas padėtų ir Ameri
koje Įvesti sovietų “rojų” — 
jie traukė, slinko, keliavo ir 
važiavo Į seimą lermo kėli
mui ir revoliucijos giedoji
mui. Ale nabagėliai berg
ždžiai savo padus plėšė, ba 
neatėjo jų gana kiek reikia 
(o gal kiti kelionėj suklupo 
ir atsidurs Bruklyne tik po 
seimo... .).

Slaptai apžiūrėjęs kad 
dedasi Susivieniojimo sei
me. gerb. Spragilas štai ką 
nusprendė: Jeigu šiame sei
me patriotai nenutars at
sikratyt bolševikų ir neuž
darys jiems duris Į Susivie
niojimo namą tai kitus rin
kimus gerb. Spragilas bal
suos už bolševikus taip kaip 
padarė daktaras G. Raičiu- 
nas, kuris norėjo pats pa
tekt i tą namą už vyriausią 
galvą.

Ale gerb. Spragilas bal
suos ne už savo patekimą, 
ąle pamokinimui dabartinių 
Susivienijimo vyriausių gal
vų kam jie, kolei dar turi 
paukštį savo rankoje, neap 
saugoja jo nuo katino, ale 
laukia kolei katinas ji pa
griebs, tada ims rėkt kad 
jau paukštelio nėra . .

Atminkit ką sakau, ba aš 
nesu gumoristas....

Žingeidžios Vietos Ap
lankymui Vasarą

Č V
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GERE. SPRAGILAS 
NAMIE

JAU

Kur nevažiuosi, kur busi 
ir ką nematysi, ale anot tos 
senų bobų pasakos, pas sa
vo šonkauli geriausia.

Taip ir su gerb. Spragi
lu — kada užsimanė Į sei
mus važiuot tai rodės kad Į 
dangų keliauja pas gerb. 
Petrą ant rojiškų pietų, ale 
kai pabuvo kelias dienas 
seimuose tai vijosi trauki
nį kelias mylias kad tik pa
sigautų ir greičiau namon 
parkeliautų.

Šią gadynę Į seimą pa
tekt yra labai sunku, ba tie 
seimai buna visada toli, o 
niekas pinigai neduoda.

Nieko sau dar jeigu žmo
gus priklausai prie proleta- 
rijošių — tai sau tarbelę 
ant pečių, klumpes po pa
žaste, kelines pasiraitoji, ir 
trauki į seimą “savo lėšo
mis”, arba taip sakant su 
“mandatu”. O jeigu pri
klausai prie buožių ir nori 
gaut tikietą kelionei dykai 
tai turi dieną ir naktį ne
migęs politikavot ir diplo
matijas varinėt kad tau pa
tektų tikietas.

Gerb. Spragilas, kaipo ge
ras diplomatas ir politikie
rius tai nuvažiavo i seimus 
ne tik su dviem galais ti- 
kietu, ale ir su dviem man
datais.

Pirmiausia slaptai atsi
lankė Sandaroku seime. Sė
di ir klauso.

Sandarokai yra tai tokia 
organizacija kuri prisisavi
no sau visą gerbę už pakin
kymą į valdžią visų Liau
diškų Valstiečių Lietuvoje, 
kurie dabar neturės opozi- 
zijos, ale poziciją, ir suteiks 
pilną sąžinės ir žodžio lais
vę kunigėliams ir davat
koms save niekinti už val
dymą Lietuvos ir nepako- 
rimą kunigų.

Tš aiškiausių Sandaroku 
seime apsireiškimų buvo tai 
pinigai — daugiausia laiko 
praleista kalboms apie, pini
gus, ba jie jų mažiausia tu
ri.

Kitą seimą laikys arčiau 
gerb. Spragilo sostinės, kur 
galės kad ir pėkšti nueit pu
sė t.uzipo slaptų Spragilai- 
čių.

Antras seimas į kuri 
gerb. Spragilas savo koją 
Įkėlė buvo tai Tėvynės Mei
lautoji]. Tame seime suau- 
kauta daugiausia aukų ir 
nutarta padidint nariams 
mokestį ir pinigus atiduot 
“Kultūrai” Šiauliuose kad 
ji dar ilgiau neišduotų Pa
saulio Istorijos.

Ale trečias seimas buvo 
tai didžiausias ir gražiau-

Mackinac Sala, populiaria Michi- 
gano vasarinis resortas esantis Per- 
takoje Mackinac kur susijungia tris 
dideli ežerai — Superior, Huron ir 
Micihgan. yra vienas iš tu dar liku
sių punktu šiaurinėj Amerikoj kur 
nesigirdėjo automobilio triubos gar
sas.

Ši sala yra astuonių mylių aplin
kui didumo; jos svarbiausia aukštu
ma yra 150 pėdu nuo ežerų pavir- 
šio ir nekurie punktai yra 300 pėdų 
aukščiau vandenš linijos. Tos salos 
prim iii vis gražumas nėra dar suga
dintas modemiškos civilizacijos pa
darais. Motoriniams vežimams ne
leidžiama važinėti po sala ir ardyti 
ramų gražuma, o .. .........
vakarių dundėjimas ten niekad 
buvo girdėta.

Arkliu traukiami vežimai yra 
nat inis vąžinijimn bud r. s po tos 
los kelius einančius j visas puses. 
Kuomet keliauninkai išlipa ant salos 
pirmiausias dalykas ju. aki patrau
kia tai gatvė pilna žibančių karietų 
ir. arkliui. Tai yra kaip praeities 
istorijos lapas primenantis keliauto
jams anuos laikus. Sezonas taje sa- 
olje prasidėjo su pribuvimu pirmo 
D. & C. garlaivio iš Detroito ir Chi- 
cagos.

The Detroit and Cleveland Naviga
tion company kuri operuoja didžiau- 
sį laivyną pasažieriams vežioti ant 
Didžiųjų Ežerų, leidžia garlaivius 
Eastern States ir Western States 
per vasaros sezoną tarpe Detroito, 
Mackinac Salos ir Čhicagos, kurie iš
plaukia iš Detroito kas Antradienis, 
Ketvirtadienis ir šeštadienis, prasi
dedant Birželio 24, o iš Čhicagos iš
plaukia kožną Pirmadienį, Ketvirta
dienį ir Šeštadienį. Kelionė į abu 
galu tarp Čhicagos ir Detorito ima 
keturias dienas ir tai vra vienas iš 
puikiausiųi trumpų vasarinių pasiva
žinėjimų ant ežerų, kadangi laivai 
niaukia upėmis ir sąsrnaugomis die
nos laiku, ir trims valandoms laiko 
gabnia sustoti ant Mackinac Salos 
važiuojant į vieną ir kitą galą.

Kitas smagus pasivažinėjimas tai 
kelionė i abu galu tarpe Chicago, 
III., ir Buffalo, N. Y., kas ima as
tuonias dienas ir padengia Ežerus 
.Michigan Huron, St. Clair ir Erie. 
Gulima išlipti apžiūrėti Mackinac 
Salą, Detroitą ir Niagara Falls,

gelžkelių ir gat- 
ne-

vie
ša-

Sumažink
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet 
AutoStrop 
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'GEROVĖS SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

£=.
182
Maistus

suka-

SI raipsnis
Kada Duoti Kitus

\pelsino Sunką
Apelsino sunka. — Kūdikiui

kus keturiems mėnesiams, duok vie
ną šaukšteli perkoštos apelsino sun
kos, atmieštos su tiek pat virinto 
vandens, vieną syk i dieną pirm mai
tinimo. Laipsniškai didink kiekį iki 
iau duosi vaikučiui neatmieštą sun
ką pusės apelsino. Tas davimas ga
lima tęsti iki kūdikis jau galės val
gyti ir kitokiu vaisių.

Avižinė Košė. — Kada kūdikiui su
kanka penki •mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštuką a- 
vižinės košės. Laipsniškai didink 
kieki iki duosi vaikui kiekvieną sykį 
po tris šaukštelius avižiniu miltų ko
šelės. Tos košelės padarymui, pa
imk keturias uncijas oatmeal prie 
kiekvienos puskvorlės vandens. Vi
rink viską dubeltavame puode tris 
valandas; pridėliok kiek vandenio 
kad pasibaigus virimui gautum sky
stą košelę._ Kol ji šilta, perleisk per 
koštuvą, ir atvėsink. Tą košelę ga
lima duoti iki vaikas galės valgyti 
gerai išvirintus kitus javus.

dens galima gauti aptickose. Pada
rymui jo formula yra sekanti: pri
dėk šaukštą gesintų kalkių (gauna
ma aptiekoje) j kvortą virinto van
denio (arba distiliuoto); užkorkuok 
ir smarkiai sukratyk keletą sykių j 
valandą. Lai kalkini nusistovi dug
ne ir jo 25 valandų nupilk nuo vir
šaus vaistų skystimą j švarų buteli 
ir užkorkuok stiklu. Laikyk šaltoje I 
vietoje, gerai užkištą. _ |

Vartojant kalkini vandeni pridėk; 
po viena šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekj, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkis .šaukš
telius kiekvieną sykį iki pabaigos 
dvylikto mėnesio.

Vartojant kalkini vandeni, reikės 
mažiau vartoti virinto vandenio. Pa
vyzdžiui, jei sakoma kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų vi
rinto vandens, o jus norite duoti 5 
šaukštukus kalkinio vandens, tai vie
toje 7 uncijų virinto vandens imkite I 
tik 6, o viena uncija susidarys iš 5 
šaukštukų kalkinio vandens, tajp kad 
vandens vistiek bus 7 uncijos.

kūdikis verkia? Ar jis 
ir neramusj? Jei taip tai 
maistas nesutinka s.n juo. 
žindyti savo kūdikio arba

nervvotas 
veikiausia 
Jei negali 
jei jis netarpsta iš krūčių pieno duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą 
kuris pasekmingai išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai su
taisomas — tik pridedant virinto 
vandens pagal nurodymus. Per 65 
metus motinos davė Eagle Pieną 
kaipo milžinišką sveikatos dovani 
savo kūdikiams, kurie sirguliuoja ir 
silpni, kadangi jis lengvai suvirš
kinamas ir teikia pilnučiausį sotu
mą.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Doviernastįs
Doviemastis 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.

I

i I

“DIRVA” '
6820 Superior Ave. ; Cleveland. Ohio

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

Šviežiai pagaminto kalkinio van-

Dul

PERKRAUSTYTOJAI

Phone Prospect 3367

All druggitti—35c and 65c j«r« and tubes. 
Children's Mmterolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

EAOLE BRANTO 
CONDENSED MILK.

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

ienalmis 

ir tikras 
užvaduotojas 
motin u pieno Runos 
negali penėti kūdi
kiu savokrutimis

JUOZO BABRAVIČIAUS
Karvelei i

Plaukia Sau Laivelis

Bakūžė Samanota
Aguonėlės

( 1 2 colių)
$1.25

Kur
ir

Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
ir Visur Tyla

Bernužėli, Nes’voliok
ir Ne Margi Sakalėliai

KIPRO PETRAUSKO
du! Dūdelė

Bernužėli, Nes’voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika) 

ir Stasys

75c

75c

75c

75c

75c

Perkraustom (mufinam) ant vietos ir i kitus 
miestus. Pristatorn valgius ir gėrimus, taipgi 
vežam ant piknikų ir visokių kitų reikalų.

UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNĘ IR GROSERNE
BAI.AIŠIS IR ABROMAITIS

2001 Hamilton Avė.

ES!

FIRST CLASS SHOE REPAIRING
7331 Wade Park Ave.

Kampas Addison Ave.
CI.EVELANDO LIETUVIŲ ATIDAI 
Turiu didele dirbtuvę Čeverykii tai
symo, esu Specialistas tame darbe, 
naudoju geriausią materijolą avalų 
taisymui.

Ekspertai dirba prie Skrybėlių ir 
kepurių išvalymo — išvalom ir šu

tu įsom pagal naujausias madas — vyriškas ir moteriškas skrybėles. Dar
bas visame garantuojama — kainos labai prieinamos. Lietuviai, kreip
kitės pas Lietuvį. Musų dirbtuvė randasi jūsų kaimynystėje.

A. NETZEL, Savininkas

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 

| Pranešimas Sergantiems Į 

| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
= Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose = 
= Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
= metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E 
E davė man daug progii jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
E ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, = 
= Quartz Ultra-Violet šviesa. Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- 
= rija, kas leidžia rnan padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
= spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E
E “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
E Ho, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
x Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
= Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
E Vilties, Ateikit Pas Mane*’. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E rie yra mano geriausi liudininkai. Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
■p tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
= lūs 60C ir 914. =
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią = 
E ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E 
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E
E ------ Mes Kalbame Lietuviškai------  E

1 Dr. BAILEY, Specialistas | 
= 1104 Prospect Avenue |
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING |
E (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E
E Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki l. E

už gj 
kupon.j.

i.škai pamoka 
d p prižiūrėti

, meti save Ir 
jūsų kūdikį. Išklrp- 

kltn j r prlsiųskite 
šiandie su juaų vardu 

Ir adresu.
THE BORDEN COMPANY 

Burden Blds. New York

MOTERŲ HIGIENAI 
Apsišvietę moteris dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo- 
ksmingas
biam tikslui, 
dingų dalykų 
naudingas ir 
vėms.

deliktoms ple- 
Zonite yra 
šiam svar- 

cisai neken-

^isterine; 
THROAT 
TABLETS dl

Antiseptiskos

&d<idc by

Prašalina
ir Paliuosuoja

Užkimimą
Gerklės

Skaudėjimą
Kosulius

r—e-. ■> -.

<

JONO BUTĖNO
Stasys ir Oi mergele, Mergužėle
Vilniaus Kalneliai

ir Kur Bakūžė Samanota .
Litai (Lietuvos pinigai)

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

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

ir Aš Mergytė kai Rožytė .
Aš Išėjau į Girelę

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

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

ir Noriu Miego

75c

75c

75c

. ,75c

75c

Zac

<5c

DZ1MDZI 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 Katalogu, todėl reikalaukit Rekordų Ka
talogų tuojau, gausit juos visai dovanai.

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

ma naudot ant visokių grafofonų.

6820 Superior A.ve.

V/AWAVmV/.V

M

Cleveland, O.
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DAR BISKELIS KUN. KEMĖŠIO TEISYBĖS

Kunigų Vieta Bažnyčio
je, Pripažįsta Jis.

Iš “Darbininko”

Pereitame savo straipsnyje 
tarp kitų rinkinių pralaimėjimo 
priežasčių paminėjau ir kuni
gų valdžią, tą Lietuvos kleri
kalizmą de facto. Ne tik baž
nyčios priešininkai, bet ir di
dele diduma katalikiškos liau
dies ir dvasiškuos yra aiškiai 
nusistačius prieš kunigų buvi
mą priešakyje valdžios. Jie čia 
vaduojasi ne tiek teoretiškais 
galvojimais, kiek praktikos pa
tyrimais.

Kada Lietuvoje inėjo į madą 
kunigams smarkiai veikti poli
tikoje, bažnytinis gyvenimas ir 
tikėjimas iš to labai nukentėjo. 
Visa eilė politikos viršūnėse bu
vusių kunigų nutolo nuo kimi 
gystės praktikavimo ir paliovė 
vadinėsi kunigais, o ėmė vadin
tis ponais; paliovė nešioti kuni
giškais drabužiais. Mišių lai
kymas irgi žymiai suretėjo.

Pokarinis liguistas dvasios 
upas ir musų gyvenime turėjo 
skaudžių pasekmių. Keletas 
kunigu metė kunigyste, apsive
dė. Vienas-kitas jų užima da
bar net atsakomingas valdiš
kas vietas. Krikščionių demo
kratų valdžia juos toleruoja, 
nes nėra stiprios viešos opinijos 
kuri tam pasipriešintų.

Aukštuosius kunigus politi
kus seka politikos veikime dau
gelis kaimo kunigų, kurie daug 
dirba partijose, savivaldybėse; 
bažnyčiose tolyn vis daugyn sa
koma politiniu kalbų, ypač rin
kimu laiku, žmonės nebe visur 
girdi bažnyčioje tai ką norėtų 
girdėti.

Visa tai sodiečiu matoma, 
suprantama ir skaudžiai atjau- 
čiama.

Čia dar prisideda uoli priešti- 
kybinė propaganda, išplėsta i- 
vairių laisvamaniškų organiza
cijų, žymiai padidėjęs laike ka
ro ir po to jaunimo dorinis iš
tvirkimas. žmonės tikėjimą 
myli, brangina, ir dėlto labai 
norėtų matyt savo kunigus pir
moj vietoj atsidavusius tikėji
mo, doros kūlimo, sielų ganymo 
reikalams. Gi reikia pripažinti 
kad kunigų intensivis dalyvavi
mas politikoj bažnyčios ir ti
kėjimo reikalams daugiau pa
kenkė negu padėjo. Tat rinki
mų rezultatai ir parodė neabe
jotiną tautos tu> reikalu nusi
statymą.

Teoretiškai imant, demokra
tijos dėsniu sekant, kunigo tei 
sės politikoj lygios, yra pasau
linio žmogaus teisėms. Tačiau 
gyvenimo praktiški nurodymai 
taip pat turi didelės svarbos ir 
i juos negalima neatsižvelgti 
Viena, patiems kunigams poli
tiškas gyvenimas pakiša daug 
Įvairių pavojų, ir ne vinas po 
jais suklumpa. Antra, prie ku
nigų valdovų prisiplaka Įvairių 
aferistų ir biznierių, kurie, ka 
talikybės maską prisidengę, ap
rūpina savo neaiškius reikalus. 
Visas tas nepalaimas ir kreivu
mus bažnyčios priešininkai pa
naudoja savo akcijai prieš tikė
jimą ir bažnyčią.

....Normalė kunigų veiki
mo dirva tai altorius, sakykla, 
klausykla, dar taip pat ir mo

kykla, plunksna, ar kultūrinė 
visuomenės organizacija. Išim
tinais atsitikimais, kunigas, po 
pažaste brevijorių pasispraudęs 
gali eiti ir ministeriauti jei mo
mentas to reikalaus. Savo už
davinį atlikęs, jisai ir vėl tik 
Kristaus tarnas ir kareivis 
Taip bus ir su musų politikos 
vadais, kunigais. Tiesą pasa
kius, šiais rinkimais jau ma
žiau ir bebuvo kunigų išstatyta 
kandidatais Į seimą.

Akivaizdoj šios Kum Kemė
šio teisybės, ar reikėtų katalikų

šokiai teisybei, bile tik laikius 
atdarą burną ir kursčius žmo- 
ns vienus prieš kitus.

ir ▼ ▼

Meksika prieš Opiumą
Sonora valstijoj. Meksikoj, 

pradėta didelė kampanija su
varžymui auginimo opiumo a- 
guonų, kas labai prasiplatino. 
Ta valstija yra viena iš dauge
lio kuriose daug Chinų gyvena. 
Tyrinėjimai parodė kad beveik 
kožna maža kolonija, kurios 
yra tolimose žemdirbystės sri
tyse, turi tų aguonų sodybas.

Ne tik patįs augintojai sau
spaudai dar rėkti, kryžiavotis, tą opiumą naudojo, bet šmuge- 
šmeižti kitus už kunigų nepasi-j liavo į Suv. Valstijas ir platino 
sekimus? Bet jeigu jie taip kitur. Mcksikonai padeda nai- 
daro tai daro užsimerkdami vi- kinti tas aguonų sodybas.

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(J. Jaundzems)
O žiema, žiema, šalts rudenėlis, 
Storokis, berneli, sau panytėlę. 
Neturiu dvaro, nei palocėlių. 
Kur dėsiu panelę jauną paėmęs? 
Per giria jojau, girioj medžiojau, 
Vidur girelės margas dvarelis: 
Tame dvarelyj rūtų darželis. 
Po tą darželi vaikščioj mergelė. 
Panele mano, jaunoji mano, 
Suskink, stipink man rūtų vainikėli. 
Berneli maro, jaunasis mano, 
Neskirsiu kvietkelių, nebusiu tavo. 
Jaunas berneli, didis šaldreli, 
Nemoki tu arti nei šieno pjauti, 
Tiktai tu moki karčemoj gerti, 
Parėjęs i namus vainelę kelti.

DAINA
(O. Katriutė) 

Užaugo berželis lankoj, lankoj. 
Nusviro šakelės pievoj, pievoj. 
Kas tą berželi nukirs, nukirs, 
Kas tas šakeles surinks, surinks? 
Broliukai berželi nukirs, nukirs, 
Sesutės šakeles surinks, surinks. 
Motute, senute, dusauk, dusauk, 
Užaugei dukrelę ne sau, ne sau. 
L Jaugei dukrelę, vienturtėlę, 
Atjojo piršleliai, puikunėliai. 
Nuskynei rūtelę nežydinčių, 
Išdavei dukrelę nesuaugusią.
Suaugs dukrelė martelėse, 
Pražydės rūtelė rankelėse. 
Nei pusės meteliu dar neišbuvo, 
Marga gromatėle jau atėjo.
Margoj gromatėlėj parašyta, 
Senutė motutė paprašyta.
Senutė motutė paprašyta 
Kad sunkioj ligoje ją lankytų. 
Tėvutis po kiemą vaikščiodamas 
Dūsauja rankeles trindamas. 
Kelkitės, sūneliai, kuogreičiausia, 
Balnokit žirgelius kuogreičiausia, 
Lankykit sesutę sergančią.
Nei pusės kelelio nenujojo, 
Užgirdo sesutę jau atlydi. 
Sustokim, broliukai, sudumokim, 
Kur vešim sesutę, kur laidosim. 
Kur aukšti kalneliai be slėnelių, 
Kur muro bažnyčia be kertelių; 
Kur skamba varpeliai netraukomi, 
Kur groja vargonai neminami, 
Ten vešim sesute, ten laidosim, 
Ant tųjų kapelių palaidosim'... . 
Stikliniam grabely.]' paguldysim, 
Ploniausiom drobelėm aprėdysim.

DIRVA

Amžinašai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Pusė po dvylikai jie priėjo prie didelių 

geležinių vartų, kurie užtvėrė dali daržo 
del viršininkės— tą pat dali daržo kuria
me buvę Kupriuke, pamačius Andriennę ir 
Rožę besišnekant.

Pi-r tuos vartus jie matė toliau tarpą 
daržo sienoje ir kitus budinkus.

— lai bus tas budinkas kuriame ran
dasi panelė Kardoviliute, — tarė Agriko
la.

— O ten budinkas kuriame randasi 
Rožė ir Blančė, — tarė kareivis.

— Kad tik tie vartai butų atdari, — 
tarė Agrikola.

— Gal ir bus. nes randasi tarpe sodno 
sienų, — tarė senis.

Ir tikrai, vartai užsidarė tik klemka. 
Dagobertas jau rengėsi juos atidaryti, bet 
Agrikola sušuko kad butų atsargus idant 
vartai nesugirgždėtų.

— Tai ar pastumt juos greitai at lė
tai? — paklausė tėvas.

— Leisk man su jais apsidirbti, — tarė 
Agrikola: ir jis atidarė vartus staiga, su 
mažu sugirgždejimu, nors tas butų buvę 
girdėt jeigu ne vėjo užimąs.

Jiedu atidarę vartus aprimo valandė
lei ir klausėsi. Nieko nebuvo girdėt; vis
kas ramu. Nauja drąsa jiedu inėjo Į vir
šininkės daržą.

Vos šuo daėjo iki tai vietai kaip tuoj 
jis pradėjo rodyti ženklus didelio džiaug
sme. Pastatęs ausis, mosuodamas uode
ga pribėgo prie vietos kur ryte Rožė su 
panele Kardoviliute kalbėjosi. Jis susto
jo biskeli toj vietoj, ir pradėjo suktis ap
linkui ratu, kaip šuo daro jieškodamas sa
vo suuodžiamo dalyko.

Dagobertas ir sūnūs, leisdami šuniui 
veikti pagal instinkto, atidžiai tėmijo jo 
judėjimus, tikėdami visko iš jo protingu
mo i1’ prisirišimo prie tų našlaičių.

Už kelių sekundų, šuo atsuko galvą i 
Dagobertą, ir praėjo eiti link durų vie
nuolyno budinko. Pribuvęs pas duris, šuo 
atsigulė ant žemės, laukdamas Dagoberto.

— Tai tikrai mergaitės bus čia! — 
tarė tėvas; — tai per šias duris Rožė buvo 
Įvesta i vidų.

— Reikia apžiūrėti ar langai neapkau- 
styti, — tarė Agrikola, eidamas paskui 
tėvą.

— Na, drauguži, — tarė Dagobertas 
šuniui, — ar Rožė ir Blančė čia?

šuo pakėlė galvą ir atsakė linksimu 
sulojimu. Bet Dagobertas tuoj užgriebė 
šuniui žiotis savo rankom kad nelotų.

— Jis viską sugadys! — tarė kalvis. 
— Viduje jau gal ji išgirdo!

— Ne, —■ tarė Dagobertas; — bet nė
ra daugiau abejonių kad mergaitės bus 
šičia.

Šiuo momentu geležiniai vartai, ku
riais Dagobertas ir Agrikola inėjo ir pa
liko atvirus, smarkiai užsidarė.

— Jie mus užrakys čia, — tarė Agri
kola, — o kitos -išeigos nėra.

Valandėlę tėvas ir sūnūs žiurėjo vie
nas i kitą nusiminę. Bet Agrikola staiga 
tarė: — Gal vartai tik patįs užsidarė. Aš 
tuoj bėgsiu pažiūrėt, ir vėl atidarysiu jei 
bus galima,.

— Bčgk greitai, aš apžiūrėsiu langus.
Agrikola leidosi link vartų, o Dago

bertas, šliauždamas pasieniu, pasiekė lan
gus; jų buvo keturi, ir du buvo be geleži
nių štangų. Jis apžiurėjo pirmą aukštą; 
jis buvo netoli žemės, o langai be štangų. 
Butų, lengva vienai iš mergaičių, kuri 
ten buvo uždaryta, kad tik žinotų jog jų 
jięškoma, nusileisti per langą paklode, kaip 
jos padarė bėgdamos iš Balto Erelio užei
gos Vokietijoj. Bet svarbiausia buvo su
žinoti kuriame kambaryj ji randasi. Da
gobertas manė sužinos tą iš mergaitės ku
ri randasi apačioje. Bet buvo kitas keb
lumas: kurin Įaugau barškyti šitai?

Agrikola sugryžo ir pasakė kad vėjas 
vartus užmušė. Jis juos vėl atidarė ir pa
rėmė akmeniu. Bet, sako, turim skubėt.

■sems

Abu jie nekantriai rūpinosi Į kurį lan
gą barškint. Agrikola ėmė graužtis kad 
n orę jie pribuvo pas langus, bet nežino ku
rio jiem reikia. Laikas bėgo, ir Dagober
tas gabaus sumanė vistiek rizikuot.

— Aš šūktelsiu: Rože, Blančė! — ma
nau jos apimtos neramumo dar nemiega. 
Jos sujus ant mano šauksmo, ir viršutinia
me aukšte esanti tuoj paklode nusileis . 
musų glėbi. O kaslink apatinės, jei jos lan
gas neapkaustytas, ji irgi tuoj išeis. Jei 
apkaustytas mudu tuoj paliuosuosim vieną 
štangą.

— Bet jeigu kas nugirs, bus po visko.
— Bet kas? Iki kas sušauks sargy

bą ir atidarys keliolika durų, mes galim 
mergaites išgelbėti. Kada busim aut bul
varo jau bus viskas gerai.

— Tai pavojingas būdas, bet nematau 
kitokio, — tarė Agrikola.

— Jeigu čia yra tik du vyrai, mano 
šuo jų neprileis, o mes turėsim laike mer
gaites išsigabenk

— Tėve, yra geresnis būdas, tikres
nis, — tarė Agrikola. — Kaip Kupriuke 
pasakojo, Rožė ir Blančė ženklais rodinė- 
josi su panele Kardoviliute. Taigi ji žino 
kur jos yra, nes ji atsakė jom iš savo lango.

— Tai gerai, bet kaip rasim kur ji už
daryta ?

— Kupriuke sakė man kad jos lange 
yra uždangalas.

— Na tai ksubėkim, turim persilaužt 
per medine tvorą. Ar turi tą geležkalj?

Už kelių sekundų tėvas ir sūnūs pa
siekė daržo sienos švarpą, nuplėšė tris už
kaltas lentas, ir perėjimas buvo liuosas.

— Buk, tėve, čia, ir saugok, — tarė 
Agrikola. Įlysdamas i Dr. Balėiniero prie
glaudos daržą. Nurodytą langą jis grei
tai pamatė. Jis buvo platus ir aukštas.. Jis 
buvo apdėtas štangomis, toli viena nuo ki
tos. Jau kelios minutos kaip buvo apsto
ję lyti. Mėnulis prasiverždamas per debe
sis apšvietė budinką. Agrikola, prieida
mas prie lango pamatė kad kambarin buvo 
visai tamsus. Bet i jį veržėsi šviesa iš ki
to kambario toliau, kurin buvo atdaros du
ris. Kalvis, tikėdamas kad gal panelė An- 
driennė nemiega, lengvai pabarškino Į lan
gą. i Neužilgo, duris iš kito kambario visai 
atsidarė ir inėjo jin Andriennė, kuri dar 
buvo negulus ir pilnai apsirengus. Ji tu
rėjo rankoj žvakę, kurią padėjo ant stalo, 
ir rodės atidžiai klausė eidama-prie lango. 
Ji staiga sustojo. Spėjo pamatyt lange vy
ro veidą i ją žiūrinti. Agrikola, bijodamas 
kad ji persigandus nebėgtų Į kitą kamba
rį, vėl pabarškino į stiklą, ir rizikuodamas 
ar kas išgirs, pratarė žemu balsu: ‘'Čia 
Agrikola Baudoinas.”

(Bus daugiau)

Ohio Valstijoj Gimimai 
Apmažėjo 1925 M. |

Washingtone renkamos sta
tistikos parodo kad Ohio vals
tijoj pereitą metą gimimų skai
čius sumažėjo nuo 21.2 nuo tūk
stančio iki 19.6. Gi mirčių skai
čius padidėjo nuo 11.2 nuo 1000 
iki 11.4.

1925 metais šioje valstijoje 
gimė 126,877, arba tik 19.6 nuo 
tūkstančio valstijos gyventojų, 
gi 1924 metais gimė 21,2 nuo 
tūkstančio.

Mirčių buvo 73,605. Kūdikių 
mirė 8,841 žemiau metų am
žiaus, arba 69.7 nuo tūkstančio.

Clevelande gimimų buvo 20,- 
047, o mirimų 9,709. 1924 me
tais gimimų buvo 23 nuo tūks
tančio, o 1925 metais 21.4 nuo 
tokio pat gyventojų skaičiaus.

REIKALAUJAM
AGENTU

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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybes Antrašas: 

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

SKAUSMAS 
KEPENŲ 

Tuoj Palengvėja
SANTAL 

MIDY
B utinai gaukit 

Tikrąjį 
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

EKSTRA!

Puikus dideli

LIETUVOS

ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Nebūkit be Lietuvos ženilkpio! 
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Loofc
to your health. Epson# 
Salts is still the best 
Physic—take it in small- 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS 
At your druggist, 2 Sc

The Knight Laboratories, Chicago 

.

I Jus
I Galit

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

' . $1 iki $25.

I Wet 
.AihrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats
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DIRVA
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(Tęsa ‘ VARGŠŲ KARALIENĖS”) 

Parašė VĖJAS.

— Mister policman, pasakyk 
man kaip nujot i “Dirvos”’ pik- 
nik ir ristynes.
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(Tąsa)
Giedrė Išteisinama

Kunigas jau iš kelių dienų pirmiau tu
rėjo patraukęs po savim miestą, todėl da
bar žinojo kad jo visi žodžiai bus priimti: 
Jisai pradėjo:

— Piliečiai Aš jau mokinau jus kas 
yra ddora ir teisingumas. Iš šios jaunos 
kunigaikštytės jau girdėjom kad ji buvo 
žiauriai ir neteisingai Įkalinta savo tetos, 
kuri iš godumo norėjo ją apvesdint su savo 
gimine, pavesti jam visas jūsų žemes ir jus 
kad jis paskui su jumis taip elgtųsi kaip ši 
kunigaikštienė pasielgė su nekalta jūsų 
valdove! Ji nelaimėjus nieko Įkalino ją 
norėdama tokiu budu panaikinti jos tėvų 
ir jūsų valdovų garsią giminę, ir skelbė 
jums kad ji pradingus, kad kur nors gyve
na pasislėpus su kokiu vyru. Bet dievai 
neleido tokiam blogam darbui likti Įkūny
tu. Dievai matė kad šiai šaliai reikia Įpė
dinio, kurios visi vyriški valdovai žuvo ka
re ir neliko nieko kas tęstų jūsų garbingų 
valdovų dinastiją, todėl žinodami jos do
rą ir prakilnumą leido jai pagimdyt dinas
tijos paveldėją kuris valdytų šią žemę kaip 
valdė jo tėvai ir tėvų tėvai! Ji buvo pas
kutinė tos giminės narė kuri gali pagimdyt 
Įpėdinį ir yra gimdymo amžiuje, todėl vie
toj atimti jos gyvybę kalėjime aptiekė ją 
dar nauja gyvybe, kad galėtų išlaikyti sa
vo ištikimų garbintojų vardą ir ant toliau! 
Taigi dievai taip patvarkė kad jūsų kuni
gaikštytė dar savo tyroje mergystėje pa
gimdytų paveldėtoją savo tėvų garbės ir 
sosto! Atsakykit man: ar ji butų išėjus 
iš kalėjimo gyva jei ne šis dievų duotas 
jai kūdikis, kurio verksmas atvedė jai ir 
jam išgelbėtojus? Viskas tas buvo dievų 
patvarkyta kad jus dar galėtumėt matyti 
savo valdovę ir kad ji jūsų akivaizdoje už
augintų tą kurs valdys jūsų vaikus sekan
čio) gentkartėj! Todėl vietoj jūsų susirin
kimo čia palaidot savo garbingo kunigaik
ščio vardą, džiaugkitės kad galėsit vėl gir
dėti virš jūsų galvų skambant vardą tos 
šalies valdovų giminės, kuri narsiai apgy
nė jus nuo išnykimo prieš laukinius užpuo
likus — Aistris ir Taira ir jų sunai, — ku
rie turėjo savo galvas padėti kovoje!

šiuos ' žodžius girdėdama Leda degė 
pykčiu, nes matė kaip palengva minios “do
ros” šarvai tirpo ir visi linko prie Giedrės 
ir jos sunaus, nes tais laikais daug tikėta 
dievri žaidimu su žmonėmis.

— Lai ji bus gyva! Lai gyvuoja musų 
kunigaikštytė! Lai gyvuoja jos sūnūs, bu- 
sintis musų valdovas! Paleist juos! Pa- 
Luosuokit! — pylėsi balsai iš minios kaip 
kokis jurų užėsis. Kunigas atsiduso ra
miai tą ūžėsi išgirdęs, o Giedrė netikėjo 
ar ji sapnuoja ar ištiesų taip dalykai virto.

— Nužudyt kunigaikštytės piktada
rius — sušuko kiti, ir tuoj puolėsi prie Le
dos ir jos sargų.

Jeigu dabar pažiūrėsime Į “Šiaurės 
Kunigaikščio” pili, jo bokšte vėliavos ne
buvo. Jo nebuvo namie — ir tai buvo jis 
tas gabus pamokslininkas, kuris išgirdęs 
apie Giedrės bėdas, išsirengė kur tai, o ap
taisęs seniu ėjo per miestus su pamok
slais ir pragarsėjo iki pasiekė Giedrės sos- 
tamiestj, kur apie ji žmonės jau buvo gir
dėję ir priėmė širdingai, atsiduodami jo 
pamokinimams.

Šalip kariško gabumo, Baktis turėjo 
nepaprastai gerą iškalbą, taipgi vaikystė
je buvo tarpe labai gerų mokytojų ir pata
rėjo iš tikėjimo pusės, todėl jam viskas bu
vo gerai žinoma ir su pamokslais išėjus ne
reikėjo grabstyt ir barstyt tuščių žodžių.

Giedė laikė akis ištempus i kunigą ka
da jis minią hipnotizavo, ir pamatė iš kuni
go užančio kyšančią skepetaitę su ta pačia 
raide “G”. Baisi išgą.stis ją paėmė tą pa
regėjus. Kas nutikti! jeigu dabar kas nors 
patirtų ir iššauktų kas jis toks! Vietoj 
jos vienos gal nukentėtų ir jis; juk minia 
labai subanguota! Negalėjo ji su juo su
sieiti nei pasikalbėti iš arti: negalėjo pasi

dalinti tais jausmais kokiais dalinasi tėvas 
su motina kuomet tarp jų buna naujas jų 
kraujo diegas. Negalėjo jis palytėti savo 
sunaus, apie kurio gyvybę dabar gerai ži
nojo ir sieloj džiaugėsi, nors sykiu ir liū
dėjo.

Verkė jo širdis del Giedrės kentėjimų
— bet toks buvo jų likimas — mylėtis vie
nas kitą tik paslaptai, ir nesulaukti laimės 
gyventi sykiu.

Kuomet žmonės kunigaikštytę sveiki
no ir sargybiniai vedė ją nuo kaltininkų 
pastovų, arti stovėję tiesė jai po kojų sa
vo rublis, skyrė kelią linkui pilies, ir neap 
sakomai džiaugėsi. “Kunigas” tuo tarpu 
irgi prasišalino nuo savo pastovų ir dingo 
minioje. Niekas nieko apie ji negirdėjo, 
tik už tūlo laiko virš jo pilies vėl plevesavo 
vėliava ir jc pilies gyvenimas ėjo sena 
tvarka

Ledos Galas
Minia buvo apspitus Ledą ir mėtė ant 

jos akmenimis ir bėrė j akis smėli, tiktai 
kareivių apstota ji išliko gyva.

Giedrė tą pamačius, tuoj sušuko mi
niai liautis, pasakydama kad ji nuo dabar 
yra valdovė ir kad savo tetą patalpins pi
jęs bokšte kaipo nelaisvę iki gyvos galvos.

- — Lai gyvuoja musų kunigaikštytė !— 
Lai gyvuoja sosto Įpėdinis! — šaukė žmo
nės, ir linksmai skirstėsi Į visas puses.

Dabar sargyba lydėjo Ledą i pili, ir 
Ditras vedė visą komandą. Auklės nešė 
kūdiki link pilies, o Giedrė minios lydima 
ir sveikinama pakeliui, jautėsi laiminga ir 
dar laniau svajojo apie savo meiluži, nors 
jau jai svajoti apie ji buvo tuščia, kaipo 
turinčiam žmoną. Bet ji blogo nesvajojo
— tik prisimindinėjo anas dienas, nieko 
dabar negeidė tik ramiai savo žmones val
dyti ir auginti sveiką savo sūnų, kurs, po 
riek. varge, vistiek lieka užimt jos tėvų 
skeptrą, taip netikėtai.

Ji neužmiršo savo motinos Rytos pra
dėtų darbų — šelpimo vargšų, ir vargša 
vėl džiaugėsi gaudami jos pašalpą, nors 
daugelis jų. oudami teismo dieną minioje, 
garsiai rėkė kad ji yra “nedora”, “reikia 
sudegint” ir tam panašiai. Ji, jei butų ii 
Žinojus kurie tų taip ją smerkė, vis tik ne
būtų manius juos bausti, nes žinojo savo 
šalies žmonių papročius ir kokią bausmę 
turi mergina panešti už suteršimą savo ne
kaltybės. Ji gi save paskaitė prie dirvų 
parinktųjų, kaip “pamokslininkas” išgal 
vojo, nes, nejaugi dievai butų norėję kad 
žūtų ta dinastija kuri net savo geriausiose 
dienose dievų neužmiršo!

Ant galo reikia dar pasakyti kad Leda 
ir dabar išsisuko iš Giedrės bausmės — ji 
nepateko i pilies bokštą kalėti, kur ją ge 
raširde Giedrė nuskyrė vietoj leisti miniai 
užmušti: senė Leda, vos parėjusį pilį, nu
bėgus Į savo kambarį pasigriebė nuodų ii' 
juos nurijus sukrito ant žemės ir neužilgo 
dideliuose skausmuose mirė, tuo užbaigda
ma bėdas ir vargus ir persekiojimus Gied
rės, “Vargšų Karalienės Duktės”. kuri su
laužius visus savo šalies doros dėsnius pa
aukavo savo nekaltybę vienam savo parin
ktam jaunikaičiui, išgelbėjimui garbingos 
savo tėvų giminės, kurios gyvybės siūlas 
jau buvo kerpamas likimo žirklėmis.

(GALAS)
Bus: “ŠIAURĖS KUNIGAIKŠČIO 

SŪNŪS”.

LIAUDIES DAINA

(O. Katriutė) 
Ant dangaus žvaigždele 
Dailiai išrėdyta.
Kareivėlių vargu 
T knygas rašyta. 
Iš trijų broliukų 
Vienas kareivėlis, 
Atsidūsėdamas 
Mauna? čebatėlius. 
Staršinos po selskas 
Nosis pakabine 
Surašo i knygas 
Galvas surakinę. 
Kerpa čiuprynėlę 
Trumpai su žirklelėm, 
Vež’ iš savo krašto 
Drauge su gulbelėm. 
Bepigu gulbelei 
Iš to krašto skristi 
Kad pavasarėli 
Ji vėl gal’ sugryžti. 
Man jaunam berneliui 
Širdis neskaudėtų 
Kad pavasarėli 
Sugryžti galėčiau.... 
Kaip mane vežė 
Pro Prūsų gronyčią, 
Pakėlęs galvą 
Regėjau bažnyčią. 
Nebe tas jau kraštas, 
Nebe ta bažnyčia, 
Nebėr' mergužėlės 
Nuramint širdelis. . .' 
šitoj bažnyčioj 
Daug piliorių yra, 
Negaliu žinoti 
Už katro ji yra. 
Oi gi Dieve mano, 
Kuo aš nusidėjau, 
Katrą aš mylėjau 
Tosios neregėjau.... 
Galvele mano 
Tebėr’ klapatuose, 
Nauji čebatėliai 
Ik’ kelių kroujuose. 
Oi gi Dieve mano 
Kuo aš nusidėjau 
Kad ant pečių mano 
Palietus uždėjo. • 

.
Pavydi Pati

Atsitikimas Daukanto gat
vėj. Kaune:

Vyras: — Kodėl tu nori tą 
tarnaitę atstatyti ? Juk tai la
bai darbšti mergina, savo par
eigas atlieka kuopuikiausia.

Pati: — Tas tiesa, ir ji man 
už tai patinka. Bet negaliu jos 
pakęsti kad ji jau ir mano par
eigas pradėjo eiti, ir turiu ją 
atleisti I. .. .

Gudrus Elgeta
Elgeta priėjęs prie pono at

sargiai klausia:
— Ponas, ar kartais nepante- 

tėt savo piniginės?
Ponas greitai čiuptelėjo už 

kišeniuos ir nudžiugęs atsako;
— Ne, nepamečiau.
— Tai prašau man duoti pa

šalpos, — tarė elgeta.

BIRŽUOSE
Tėvas sėdi aludėje. Tuo tar

pu atbėga žmona ir šaukia:
— Tėvai, eik namon, Elzė su 

nauju musų įnamiu pabėgo.
— Nieko, sugryš, — atsakė 

tęvos maukdamas stiklą alaus.
— Ale Įnamis tavo komakc 

butelį išsinešė.
— O, bjaurybė! Tuoj bėgsiu 

stotin su policija, kad Kaunan 
I neišvažiuotu 1

j Clevclando Teisme. Išsiimant 
Pilietiškas Popieras

Teisėjas: — Ar tamista ve
dęs ?

— Pažiūrėk ant 8-to puslapio 
ir žinosi.

— Denkiu, Mister Policman. 
Gudbai.

— Taip. ,
— Kur gyvena moteris?
— Aukštojoj Panemunėj.
— Kiek tamista turi vaikų?
— Nežinau. Aš jau vienuoli

ka metų iš Lietuvos. Išvažiuo
damas palikau tris....

Kada dabar vasara, mes ap- 
mastinėjome kaip dabar puiku 
Lietuvoje, ir kaip tankiai ten 
rengimą įvairus piknikai.

Bet tie piknikai ten vadinami 
“gegužine”.

Rengia pikniką gegužės mė
nesį — vadina gegužinė.

Rengia birželį — gegužinė;
Liepos — gegužinė;
Spalių — gegužinė;
Gruodžio — ir vis gegužinė.
O mus Amerikiečius jie bara 

kad. mes nemokam Lietuviškai 
kalbėt....

Prie Dangaus Vartų
Šv. Petras (našliui) : Svei

kas atėjęs. Tavo tris žmonos, 
jau senai tavęs čia laukia. .. .

Našlys: — O, Dieve, visos 
trįą! Meldžiamasi šv. Petrai, 
leisk man eiti į pragarą. .. .

Jeigu tu nemoki pinigus ir 
moterį valdyti tai jie tave val
do.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Žeimiu inkci.

Gaminimo Receptas
Sėlenos yra skanus valgymui kai

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

Selenų Biskvitai
puoduko All-Bran sėlenų

1 puoduko miltų
5 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai cukraus
34 šaukštuko druskos
3 šaukštai riebalų
a?2 puoduko miltii
Sumaišyk selenas su miltais kuri* 

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

Virtuvės Patarimai
Verdant žirnių zupę visada mesk 

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

Išgramdyk skarvadą čystai kožna 
sykį po naudojimo, iš vidaus ir iš j 
lauko ir ar.t skarvados nebus taukų 
ir suodžių kaip matot ant kitų. Len
gva tą padaryti kožna sykį po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už
leista per kelis sykius.

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

■Tusų prezervai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padesit į sau
są vėsią vietą skiepe.

Naminiai Pasigelbėjiniai
Stengias išvalyt plotinus kolei dar j 

švieži, nes sisenėję sunkiau išimami. į

Jeigu krasaženkliai sulimpa per
leisk per juos karštą prosą. Nuo to 
jie persiskirs be vargo.

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

Grožės Patarimai
šių dienų moteris naskirstoma Į 

klesas pagal perfiumo kokį naudoja. 
Jaunoms merginoms yra perfurnas 
gyvo skonio, kaip karnacijų arba * 
pblo\, sumaišytas su mignonettom 
arba heliotrope. Tie kvapsniai yra 
brunetams. Blondes gali rasti sau 
perfumo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonu fi- 
jolkų perlu m n. Juodakes Rytų tipo, 
delikatno ir švelnaus sitdėjhno, gali 
naudoti natūrali jajmina arba tyrą 
sandai medį. Taip sakant, nerfinmai 
yra pritaikyta visokio tipo moteriš
kei ir jį naudodama galės geriau sa
ve išreikšti Pcrfiumų yra visokių 
kainų ir rusių, todėl reikia žiūrėti 
kad gautumėt atsakanti.

Ypatiška Sveikata
Atsargus ištyrimas valgių kokius 

paprasčiausia šeimynos naudoja pa
sirodo kad tankiausia ir daugiausia 
duodama mėsos ir bulvių h* stoka 
maistui turinčių mineralų, vitaminų 
ir kitų reguiluojančių dalykų. Mes 
žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt vidurių suirimą, 
taipgi buna priežasčia daugelio kū
niškų ligų. Kodėl sunku yra perti k- 
rint nepatyrusią moterį jog ji yra 
kalta už vaikų ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo
kinama apie maistą. Bet negalima 
sakyt kad tas mokymas veikia kaip 
reikia Kuomet šių dienų mokiniai 
apsives ir augins šeimynas matysim 
ar tas mokymas ką rci.škč. Bet dau
gelio merginų pėdsakai dings iki to 
laiko, ir ta mokymo svarbumą bus 
sumažėjus. Musų svarbiausia parei
ga turi būti duoti vaikams ir mer
gaitėms supratimą apie svarbą pa
sirinkimo maisto—ir tikrą jausmą 
ypatiškos atsakomybės.

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

mui pudingų, zupių. pyragų, etc., [sias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit s Borden’s Evapora-į arba grietinės.

TOMATV SMETONINE
ZUl’Ė

2 puodukai Borden’s Evapo
rated pieno

1 puodukas vandens
2 puodukai temintu, iš dėžės 
arba šviežių

Jus Niekad Neragavote
Nieko Panašaus!

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

Jeigu nebandot, jus nežinot ko neturit. Jeigu tu
rit savo receptą gaminimui tomati.i smetoninės 
zupės, tada tik naudokit Borden's Evaporated 
Pieną į vietą paprasto pieno. Jeigu gi norėtumėt 
pasidaryti tokią kuri laimėjo pirmą dovaną pas
tarame Borden’s receptu konteste tai pabandykit 
receptą kuris čia išspausdinamas.

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

Borden’s 
daroma 
dvieili dy
džių: aukš
tas (16 un
cijų! ir že
mas (G un
cijų)

2 riekės svogūnų
1 šaukštukas petru.škų
1 kamblys salierų (celery) 

babkavo lapo 1 clove
I šaukštukas druskos 
1 š šaukštuko pipirų
1 Šaukštukas cukraus 
'i šaukštuko sodos
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų

Sudėk prismokus su te
matom, virink 20 min., nu- 
košk. Sutaupyk sviesta du- 
baltavani virdulyj, dadėk 
miltus, ir maišyk iki išsi
plaks. Atmiešk pieną su 
vandeniu ir pilk palengva į 
sviestą ir miltus maišant iki 
suf irstės. Virk 10 min. Da
dėk į tomatos. sodą, išplak 
gerai, palengva dapilk bal
tą sosą, po biski, maišant 
nuolat pirm dedant daugiau 
toamtų soso. Paskui išplak 
pzęuaigerrmduopidant 
zupę gerai pirm duodant į 
stalą.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot pusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno
jeigu norit naudot jį kaip 
paprastų pienų. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja sniteonos, naudokit liek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus reeep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

EVAPORAT®

UNSWEETENED

VAPORATED
MILK
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— Sustok! kur ou eini?
— Mister Policman. : š einu 
“Dirvos” pikniką ir ristynes!
— Dae fain, gohet!

Clevelando policija negali ko 
voti su gemblerystėmis kokios 
.atsibuna aplink Clevelandą. už 
miesto ribų. Tuoi už nuėsto ri
bų yra įkurta daugelis tokių 
vietų kur į vienas suvažiuoja 
paprasti. į kitas turtingi žmo
nės ir per naktis lošia pinigais

CLEVEL \NDO LIETUVIU 
MOTERŲ ATIDAI

Nuo senai Cleveland Federa- 
| tion of Women’s Chibs ir Cle
veland League of Women Vot
ers (didžiausios moterų organi- 

i zacijos Clevelande) kviečia Lie 
: t lives prėsidėti prie bendro vei

kimo su Amerikonėmis.
Kelete.s Lietuvių moterų per 

ji kelis pastarus metus darbavosi 
I j su minėtomis organizacijomis, 
į taigi mes žemiau pasirašiusios 

pageidaujami- kad butų sutver
ta Clevelando Lietuvių 
Klubas, kaipo šaka šių 
zacijų. kad rūpintis apie politi- 

išgavinią pilietes- 
moterims, ir l-’iky- 
tokiu bildu susipa- 
sais šiandieniniais 

apei na

iii klausima, 
t ės popieru 
t i pamokas.

klausimais kurie1
r.amm

Moterų 
organ i-

nėmis. U:< miesto ribų ney:.li 
kištis policija ir persekioti t n

ventojams visai
Ten turi1 gale til

ler, bet jis tų visi 
mato, ir leidžia gembl'Ty 
žydėti.

Kuom; t n 
ganizuosime, 
viršminėtų ory.-ini 

arti nu\aži:io!. I mokytoju stabu
< Koh •

■ Lietuvės susior- 
prisidėsime pri.- 

L-ieiju. per ju 
turėsime g ■-

liausią progą atidaryti moky
mosi kietais šį rudenį.

Taigi, moteris ir merginos, 
žinoti daugiau anie 
kviečiame ateiti i

susirinkimų pirmadienį, birželio 
28 d. nuo 1:80 po pietį:, i

jeigu norite

1925 metus nusižudymu skai
čius buvo 1 I 7 nuo kiekvieno 
100,000 gyventoju. Ala Inai gi 
imant visoje šalyje nusižudymų 
būna 15.6 nuo 100,000.

Per metus Suvienytose Val
stijose nusižudo po 15,000 ypa
tų. Daugiausia sanžudysčių es
ti tarp gvvcntoju vakarinėse

C LEV E IAN DO N UOSTO LI AI 
NUO G MSRŲ

Kaip apskaitliuota, Clevelan- 
das kas metai turi $2.250.000 
nuostolių nuo ugnies. Bet ket- 
virtdalis tos sumos butų galima 
sutaupei, sako Clevelando Sau
gos Direktorius, jeigu butų už
siimama mokyti žmones kaip 
vengti gaisrų.

Clevelande namai apdrausta 
nuo ugnies ant 550,000.000 su
mos.

\1

kurie

UNCLE WIGGILV’S TRICKS

"Ok,Squeaker,
that terribla^^ičS^ 

drum. ’•" \kv

Try this. J j
Squeaker.”

w Jol

llib k
1 \ — L

y

That will . .

Baigė universitetą. Birželiu 
16 d. Jurgis L. Raltrukonis bai
gė John Carrol Universitete tei- | H°w an

Baltru-

gistruoti.

be

konis.

J.

cho

C P. COOPER, PRESIDENT OF 
THE OHIO BELL TELEPHONE CO

tur. 
ke.
te.

tijas pasivažinėti. Ap! 
Philadelphijos paroda ir 
taipgi atsilankys Nov 5

F. 
iihle

tis. Metiniai biznieriai 
šeimynom automobiliais

We often wonder as we roam 
Down life’s beaten track 

armored knight 
of old 
to scratch hisContrived

in

back.
Mrs. Ona G. Mihelich

1200 Addison rd., kanni;
----- o-----

TWO t housand yea
Aesop said: “If there' 
thing good in a man it’s bound 

no out on an ocean vov -

ago ;
any-

Peckaitien
Martišauskienė

skirt
Ona
Ona
Marė Muliolienė
Ona G. Mihelich.

Parsiduoda ant 9408 Parmelee 
avė., netoli St. Clair ir E. 9”

SI.. 6 karnb. pavienis namas, su 
išbaigtu, viršum, ir garadžium. 
Parduoda savininkas po tuo pat 
adresu. Telefonas Eddy 2678.51.

New Yorko valstijoj, „ * ' ’. .. , .Uz. §3 prahnk.sminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

DIDELĖ ROCKEFELLER!Ų 
DOVANA BAŽNYČI 

Amerikos milijonieriai, 
ir simiis Rockefolleriai, 
paeina iš Clevelando, bet 
na dabar
padovanojo 5250,000 į Euclid 
Avenue Baptistu bažnyčios fon
dą. Bažnyčios valdyba sumanė 
pasistatyti $1)100,000 vertė:-, 
bažnytinę budavone ant Euclid 
avė. ir E. 18 st. ir nori tuojau i 
sukelti .$700,000.

Senis Rockefeller 
nyčios valdybai kad
pija sukels dar $250.000 tai jis 
pridės dar 8100,000

Nors Dievulis ir prastoj baž
nytėlėj lygiai užsilaiko, bet ne 
kurie neišmano nei kaip bažni- 
čias puošti ir statyti.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškos Lietaus i
MAUDYNĖS 25c.

1921 Stl Clair, arti E. 9th St. j

Laimingos kelionės i 
važiausia nuvargintų 

automobilius.

A.J. MELLEN,TOLEDO, PRESIDENT 
OF THE N.C.KINOSBURV CHAPTER 
NO.2, TELEPHONE PIONEERS OF 
AMERICA.

----- o-----
P. J’.altrukonis 

laughs at his <
h o

toiling the joke to a group 
I' faithful employees.

----- o-----
Zuris says it's impos- 

have flowers and chick- 
the same lot; because 
won't grow in chickens.

ens on 
flowers

----- o-
. Father used to complain 

when mother bought Florida 
water: now mother ocmpLains 
when father buys Florida land.

----- o-----
Many people who went to 

school would have a hard time 
proving it. '

None of the men who would 
make perfect husbands are 
married yet.

jeigu para-. -M-+4-1-4--1--J- -i-++

o ROSEDALE
Dry Cleaning Co.: 

❖ 
4*Kami. 71106

❖ C. F. PETRAI I IS, Prop.
* 6702 Superior Ave.

. j. 4* *•* •** *1* *»• v*»* •5**t**»»*y*** *•* 1

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

Prie to turi lipiniu ir malt pasidi-.rymui gerdžios namines giros, kuo 
. jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra,. ateikit per

sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

tf?'' 6401-5 Superior Avenue

JEIGU jus rengiatės kelio
nėn automobiliu telefo- 

ntickit i lietelius užsisakyti 
vietas. Tas prašalins rūpes
tį iš kelionės smagumo.

t 
i

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

PHILADELPHIEČIŲ
KVIETIMAS VISUO-

TINAN SEIMAN

Paskelbus 
suotino Seimo 
simu matomai 
mėjo. nes tuojau gauta prita
rimai iš daugelio kolonijų ta 
reikalą įkūnyti.

Laikraščiai tvirtai stovi už 
Seimo šaukimą. O jau Lietu
vių Vaizbos Butas Bostone ta
rytum kaip koks “back-bone” 
to viso sumanymo.

Mes neabejojame kad kiti 
Lietuvių Vaizbos Butai. Drau-j 
gijos. Klubai. organizacijos. 
Atlotų bei Dailės rateliai ir tt.. 
kur jie nesirastų. taipgi tars 
savo žodį ir rems visomis gali
mybėmis tą sumanymą.

Iš daugelio gautų pritarimų 
aplaikyta pora laiškų nuo vi
suomenės veikėju. priešingų 
nuomonių, kurie abejoja kad 
Seimas galėtų įvykt, ir kad sei
mai nieko gero nenuveikė ir ne
galės nuveikti musų gyvenime. 
Atsakymu rengėjų Seimo to
kiems musų abejonės pilniems 
visuomenės veikėjams yra tas 
kad. kaip jau minėjome savo 
pirmame atsišaukime, šiais me
tais nepaprastai geras laikas 
turėti suvažiavimą. Lietuvių 
visvien daugel pribus Visasvie- 
tinčn P irodon ne tik iš artimų 
bet ir iš tolimų Suv. Valstijų 
vietų. Tas tik negalės pribūti 
kuriam štokuos lėšų, arba nesu
pras svarbos matyti Parodą.

Profesionalai, laikraštininkai, 
biznieriai, visuomenės veikėjai 
ir šiaip prašmatnesni musų 
žmonės panorės apsilankyt, pa
matyt ir pasigėrėt tuo ko jie. 
dauguma, niekad nematė ir šia 
proga praleidus niekados nemą-

atsišaukimą 
reikalu, tuo klait- 
dauguma susido-

Vi

Tokiu budu. atsilankymas į 
Philadclphiją šiais metais kaip 
ekonominiu taip ir kulturiniu 
atžvilgiu labui prieinamas: Pir
ma viena kelionė; antra Įkvėpi
me dvasios, žingeidumo, žinijos 
daug pasems; trečia, tuo pačiu 
.atliks savo tautai prideramas 
pareigas. Ir visa tuo gulim.i 
bus pasinaudoti vienu laiku i

Telefono Pionierių 
Suvažiavima 

Tblefono pionieriai, skait
' 590, suvažiuos su savo šeimynomi

iiHnMiiuiiuiiiiHiiuiiiHm<iiiiHiiiuuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHuiiiiiiiiMuiiiiiiiuiH:uiiiuiunu>i>iiiMHiuminiiiiu>aiui  uuiiiuiMNiuiratn *>niHmuii"i>iu..uuuiti..
■■wiHimiiiiiilMnHmiliiiiinii'.uituiiH.iiiiitiunieii'r'iimniilnii'-'iliti m >«••••'«. «iii-iiun< • >mie

k man.
valstijos narių susirin 

pionieriai yra nariai X

Vestuvės Vestuvės Vestuvės.
phene Pioneers America, Ohio

ir išvilks valdybą, po to turės ban- 
ketą. Penktadienį bu:-, jiems suren- 

1 irias balius ir pasivažinėjimas alivu.
Telefonų darbininkai norinti pa- 

( stoti pionieriais turi būti 21 metų 
, amžiaus ir nepertraukiamai dirbę 
prie telefonu. Visiems telefono pio- 

! nieriams Ohio valstijoj bus duota 
liuesas laikas nuo kt'-vergo . vakaro 
i iii Sekančio pirmadienio kati yalėtu 
dalyvauji suvažiavime.

vnšininkų tarpe 
iš Toeldo, prezi- 
Anderson.
ir A. B

J. Mellen.
Cleie- 
Wood,į land, sekretorius,

j Cleveland, iždininkas.
Iki šiolei tie pionieriai laike tik

' sritinius sutrinkimus.
Tikima kad telefonų darbininkai,

Point suvažiavimą.

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Li-uosuotojas.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Barmenas — Lotas 40x120, ant Waterloo rd. $1,800., 
5 kambarių navienis nam as ant grystos gatvės ir 1 į 

tuščias lotas, abu už $4,200.00.
Taipgi turim daug kit ų pigių pirkinių.

De Kapua & Varano Realty Company
General I nsurancc

15502 ST. CLAIR AVE. Eddy 5310.

...j.,

uc

A. DURASEVIČIA 3
Popieriuoja Kamhairus naujau- 
sios mados popieroinis — Par- 
duoda kambariams popieras, ♦! 
sutauso plesterius — jei yra *; 
reikalas darbą atlieka greitai, .• 
gerai ir pigiai. Reikalaudami ’• 
šių patarnavimų kreipkitės an- į 
trasu: (3G) <

1386 EAST 65TH STREET į 
»4* *»* * J* *** *5* *■*■* *£**♦**«’ *■»* *2*‘b •»**J* *•**«■* *■***£*

iškaščiais. Special-ų ekskursi
jų keleiviams Parodon atvažiuo
ti bus numažinta keliones lėšos 
kaip laivais taip ir gelžkcliais.

Laikinas Seimo Rengimo Ko
mitetas, peržiurėjus laikraščių 
užgyrimus ir pritarimus pavie
nių veikėjų, galutinai nutarė ir 
šiuomi paskelbia sumanymą Isus- 
Seimą šaukti Rugpjučio 15, 1G 
ir 17 d., sekančiu patvarkymu: 

(Nuo Redakcijos: Kodėl 
dienomis prieš arba tuoj 
“Lietuvių Dienos”, kuri bus 
pat mėnesį 28 dieną? Ta dieną 
irgi dauguma norėtų matyti, o 

įkas gaiės laukti savaitę suvirs? 
Nereikia manyti kad Lietuviai: 
Parodos matyti važiuos keletui 18' būdas turi savyje neišsemia- 
savaičiu.) Į mos pajiegos, kuri priduoda už-

itektinai energijos individu- 
■ mums savo darbuose, buvusių 
|ir dar tcbėsančiiĮ sermėgių mi- 
; niose. Palaikymui lokio po-

Ses tencialio šaltinio iš kurio gali- 
I ma butu semti įkvėpimo dvasia 

‘ , neperstojančiai darbuotei Lie- 
is- tuviu tarpe, reikalinga, laikas 

nuo laiko, to šaltinio papildy
mas nauja, atsviežyta dvasios

ne
po 
til

mą.
Kaip kiekvienas atskiras as

muo turi savotiškas ypatybes, 
taip ir pas mus kiekviena gali 
rastis skirtumai, bet abeliio 
Lietuviu gyvenimo padėtis, 
kaip čia Amerikoje taip ir Lie
tuvoje. vienodai liečia mus vi- 

Mes žinome kad darbuo
tis. rišti gyvenimo ryškius 
klausimus galima visur ir vi
saip. pavieniais, susirinkimuo
se, žodžiu, raštu, bet tokio vie
nodo, individuališko karakterio 
būdas tokius klausimus rišti 
nėra galingas ir tankiai nusto
ja savo Įtakos ant žmonių, grei
čiau susilpnėja. Organizuotas

a) Rugp. 15 d., ncdčlioj, pri
ėmimas 
re, G

, 11
sveeių-degelat u; vaka- j.

vai., vaišių vakaras.
b)

mo.
Rugp. 16 d., pradžia 
Vakare koncertas.

c) Rugp. 17 
tižiai; po pietų 
toriškn vietų.

d.. Seimo posė- 
aplankymas įs

ir valandųdienų
nėra priverstinas;
priimtos arba pakeis- ]
noro businčių dalyvių , bus tas papildymas Lietuviuose

| išsekusių jiegų naujomis. Te
norime perspėti par-į del rinkite delegatus ir šiaip

nu-
JOS

šaukiamas Seimas kaip tik ii’

Tačiau 
statymas 
gali būti 
tos sulyg

į scimiečių.
Drauge

tijinhis asmenis kad šaukiamas į kas gvvas rengkites'Seiman.
Visuotinas Seimas Philadelphia 
jon nėra koks mistiškas suma
nytojų užsimojimas ir jokių ne
aiškiu tendencijų savyje netu-l 
ri. Yra tai liuesas ir geru no
rų ir valios žmonių pasiryžimas 
aptarti ryškius vietos Lietuvių 
Amerikiečiu, kaip ir Lietuvos, 
gyvenimo klausi m u s

Turėdami tai omenyje, -neuž-| 
ge«us dar prakilnių gyvenimo 
idealu troškimams, pasitaikius 
tokiai nepaprastai progai, mes 
ir padarėme į jus. gerbiamieji, 
prakilniu idėjų musų draugai, i 
organizuotai pirmą atsišauki-1

Laikinas Seimo Ruošimui 
Komitetas 

Lithuanian Music Hall, 
2715 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Pa.
Dr. E. G. Klimas 

Grinius. 
Tvaranavičiit, 

Ivanauskas. 
Masiackas, 
Streleckas. 
Jankauskas, 

Ignas Liepti. 
M. Mankelevičia, 
Dom. Rai runas, 
Kleni. Stepanavičia.

J

J.

J.

Dieną ir Naktį Patarnavimas 
PRIVATIŠKI I NIFORMVOTI PO! KIŠTAI IR PATARNAUTOJOS 

DEL VESTUVIŲ IR BII.IŲ

SLAPTAM PATARNAVIMUI MOTERIŠKOS IR 
VYRAI SEKIOTOJAT

Kriminaliai., Civiliai, Irdustrialiai ir Naminiais 
Reikalais Ištyrinėjimai 

Clevelando Ofisas

ii James P. Mangan Detective Agency, Inc.
Įį CLEVELAND OFFICE EVERGREEN 5385 1782 WEST 44th ST.
■ ■ ..iiiiiiuumii iniiu..., niif. ...iiiiir ii. iii.iii.iiiii. t iiiiiiiuiii ........................................................................................ .
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.Plauk po Amerikos Vėliava“ Ai

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITES 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- I 
pos 7. Važiuosite kartu su savo I 
tautiečiais po asmeniška prie- Į 
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos
’ Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash
ington, America, Republic, Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United States Lines
Hotel Cleveianu Bids. Cleveland. OhioĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIinilllllllllllIIIIHIIIIIIĮ: 

: Prospect 2420 Central 1766 :

THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
: Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- į 
: tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Ė 

kuojam, išlaidžiam ir sukraunam. Ė
i 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. =
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome Įtaikius 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 -----

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*, tilo-ą Specialist^, • ns 

prie kokių zieiilavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neilrado jūsų tikros Ilges 
Mano aparatas Radio-Scope-Jtaggi-X- 

, Spindulių' Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusi^ ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, junu 
tuoj Bugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 

- nervus ir kenčiate nuo uinuodijiaa 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnoa, žai
zdas uisisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir noaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųiinho- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTHOS GRINDYS, KAMBARIS 
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 0 

Nedtktiajuau ano Ii 11d L

5 ClorcUad

į
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‘po LIETUVĄ
PASIDAIRIUS
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KL,A IŠĖDOS UOSTE 

Klaipėda. — Balandžio mėn 
į Klaipėdos uostą atvyko 73 lai
vai 33.297 rcg. tonų įtalpos. 

Daugiausia įvežta: 2,341 to
nų Įvairios rūšies prekių gaba
lų, 570 tonu druskos, 111 tonų 
cukraus, 11,447 tonų luokiečių 
ir 66,497 fonų Anglijos akme
ninių anglių, 2,2245 tonu kalk
akmenio, 2,394 tonų cemento, 
4,935 .tonų fosfato, 1.449 tonu 
kąlidruskos, 4.225 tonų sieros 
Žiezdrę, 1,165 tonų geležies, 280 
tonų zalpeterio.

Per tą pat laiką iš Klaipėdos 
uosto išplaukė 76 laivai 3-5,076 j 
tonų.

Daugiausia išvežta- 1,531 
festm. pjautos miško niedgos, 
155 festmetr. drebuliniu apva
lių medžių, 262 festm. arž.uoli- Į 
nių stiebu, 807 festm. fanieros 
plokščių, 1.321 erdmetr. popiet’- 
malkos, 10,787 tonų celiuliozės, 

’ 560 tonų popiej'io-papkčs, 643 
tonai linų, 62 tonai kailių-odų, i 
6,268 tonai nuodėgelių, 173 to-; 
nai linų sėnięnų, SS tonai spiri-! 
to, 4 tonai sviesto, 6 tonai su-1 
rio, 27 tonai tvarios rūšies pre
kių gabalų. 10 tonų tuščiu dė- į 
žiij ir 38 arkliai. “L.ž.” ;

niekas revizijos nedarė. Prieš 
pabėgdamas apsižiūrėjo kad ne- 
dateklius apie 20,000 litų. Bi
jodamas pakliūti teisman, čiupo 
likusius 15,000 litų ir pabėgo.

Viešbutyje padarė netvarką 
norėdamas duoti suprasti kad 
ji apiplėšę ir nužudę, o lavoną 
paslėpę. .Jis pabėgo Latvijon. 
Paskaitęs ten “Lietuvą” pama
te kad jį laike ne nužudytu, o 
pasislėpusiu. Jis jau buvo vi
sus pinigus išleidęs ir žinoda
mas kad anksčiau ar vėliau 
kliufliąs, gryžo ir pasidavė Į 
licijos rankas.

Teismas Vincą Lymontą 
teisė keturiems metams : 
kiųjų darbo kalėjimo ir stisiau 
rino teises. “L.’

pa 
po-

nu-
sun-

IR KUNIG AI APRIMSTA
Gruzdžiai. — Po Seimo rinki

mų Gruzdiečių upas kuogeriau-

D I R-V A

I sias ir tvirtas nusistatymas 
'prieš “juodųjų varnų” viešpa- 
' ta vilną.

Kun. Gąbrielaitis, kurs prieš 
rinkimus savo bažnytiniuose 
mitinguose šaukė apie bažnyčių 
grievirfia ir tt. jeigu ‘bedieviai’ 
laimės, po rinkimų sukvietęs 
vargoninko bute savo “pavaldi- 
nius-pavasąrininkus’ ’su links1- 
ma veido šypsena ramino sa
kydamas: “Jus nebijokit, nors 
mes rinkimus ir pralaimėjom, 

j nei jie griaus bažnyčias nei jie 
(pjaus kunigus, mes kaip gyve
nę taip ir gyvensim”. “š.N.”

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
ga^ viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vėrtes knygų dovanų. Gaus tieki Pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. <JKas at-
H \ naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertes.

B ^<*11 b U W’Siųsdami pažymekit ko reikalaujat. Pasinaudoki! p“oga! . Ądresuokit:

reikalavo pasakyti kada jis va
žiuos su pinigais.

Pajuokavę, plėšikai jį palei
do. Jis pranešė policijai, kuriai 
netrukus pavyko sulaikyti du 
vyru. Padarius kratą, pas juos 
rasta atimtas laikrodėlis su tuo 
pat retežėliu. Plėšikų butą Pe
tre Gužo ir Petro Andriejaičio. 
Jie prisipažino apiplėšę ir buvo 
atiduoti teismui.

Kariumęnčs teismas juos nu
teisė šešėliais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Šiomis dieno
mis Vyriausias Tribunolas šią

“L.”

MENKAS PELNAS. BET DI
DELĖ BAUSMĖ

Pereitais metais vasara, sau
lei nusileidus, iš Kalnėnų sto
ties ėjo namon, gryžęs iš Kau
no. Kalnėnų durpynu gamyklos 
vedėjas inžinierius Mykolas Do
vydaitis. Priėjus prie krūmų,
iš jų iššoko kaukėm pridengtais bausmę patvirtino, 
veidais du plėšikai ir atstatę re
volverius pareikalavo atiduoti 
ką turi. Plėšikai atėmė maisto 
daiktus ir juoda laikrodėlį. Ne
radę pas jį pinigų ėmė prikai
šioti kodėl jis jų nevežęs ir

ŽIAURUS KERŠTAS
Per didįjį karą Kelmės vals

čiaus, Gailių malūno savininkas 
• Bonifacas Stacęvičius išvyko 
Rusijon, o jo paliktą malūną

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

valdė okupantai Vokiečiai. Ma- namojo tikra motina Ona Vai-1 būdama nėščia nenorėjo laukti 
kinas stovėjo prie pat Alek
sandro Vaicekausko lauko. Vai
cekauskas buvo nepatenkintas 
malimu, nes suvažiavę malū
nai! žmonės išmindžiodavo jo 
užsėtą lauką. .Stacevičiits nuo
stolius Vaicekauskui apmokė
davo, o iš Vokiečių niekas jam 
ATiicekauskas pasodintas kale- 
nuostolių neatlygindavo. 1919 
metais malūnas nuo nežinomos 
priežasties sudegė.

Gryžus Stacevičiui Lietuvon, 
Vaicekausko sesuo Veronika 
Mickienė ir motina Ona Vaice
kauskienė įskundė kad malimą, 
kuris dabar vertas 30,000 litu, 
padegęs A lėks. Vaicekauskas. 

Tuo remiantis buvo iškelta 
byla ir Vaicekauskas pasodin
tas kalėjimam Tardant, kalti-

jai! natūralių pasėkiu, ir norėjo 
pa-; kuogreiėiausia atsikratyti kudi- 
Tą kio. Tuo reikalu nuvyko pas 

vietos gydytoją Goldbergą, kad 
Jis atsi-

cokauskienė pasakojo kad 
sunus yra prisipažinęs jog 
degęs Stacevičiaus malūną, 
pat liudijo ir jo sesuo.

šiomis dienomis Kauno Api- tas padarytų abortą, 
gardos Teismas Raseiniuose iš- sakė tą daryti, 
nagrinėjo bylą ir paaiškėjo kad 
Vaicekausko motina ir sesuo ■ girdėjus 
norėdamos jam atkeršyt įskun- ■ Barštienč 
dė ji ir dėlto byla iškelta, 
jinian. Teisme motina ir 
šuo atsisakė duoti savo 
mu. Teismas rado kad 
žiaurus savųjų kerštas, 
eekauska išteisino.

MIRTIS DEL ABORTO

Birgeiicnė dar seniau buvo 
kad akušerė Agota 
neatsisako padaryti 

o kam reikia abortus. Ji nuvy- .
se- kus susiderėjo už 60 lit ų pada- ' - 

parody- ryti jai abortą. Abortas buvo ' 
tai yra į padarytas nevykusiai ir Birge- 
ir Vai- lienė į trečia dieną mirė.

"L- Barštienč Agota patraukta 
atsakomybėn aiškinosi kad Bir- 
gelienė mirdama užrodė ant jos

Pereitais metais prieš pat keisto.
Kalėdas staiga susirgo Jurbar--į Kauno Apigąycios Teismas 
ko gyventoja Emilija Dirgelio-1 Raseiniuose akušerę Rarštienę 
nė, ir prieš pat mirtį esamiems, ra^° kalta ir nuteisė dviem me- - • 
pažįstamiems papasakojo savoTam sunkiųjų darbų kalėjimo.
mirties priežasties paslaptį. Ji į "

Karšto Vandens
Šaltinis Kuris

IŽDININKAS. VAGIS

NeišsenkaNiekad

B

t®

I lac Water for Bathing 
Karštas Vanduo del Stotkų

Kodėl Nelaukit — pasirinkit savo karą dabar.

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

$1 iki $25.

Superior Avė.
vakarus nuo “Dirvos” ofiso.

6816
Sekančios durįs i

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

Touring karai gerame stovyje nuo $50 auk
štyn. • o

isos kainos yra teisingos ir pagal tikros vertės 
ir visi karai yra paremti .1. A. Zucker's reputaci

ja ir 28 metų teisingo prekiavimo.

BU1CK ‘24, ‘26 ‘26, MASTER TOURING 
KARAI. Gerausias pirkinis, gatavi važiavimui.

Superior Ave. Buick Co.

NAUDOTI KARĄ!
Raseiniuose Kauno Apigar-1 

dos Teismas nagrinėjo Kražių 
valsčiaus valdybos iždininko V. 
Lymonto bylą. Nusikaltimo ap- 
liiiliybes taip atrodo:

1925 m. sausio 1 d. Rasei-1 
niuose viešbutyj apsistojo jau- * 
nas žmogus. Nlisiškųšdamas | 
kad jam pasas bus reikalingas, 
viešbutin užregistruoti jo ne
davė. Iš ryto jauno žmogaus 
jau nei,Tįsta. Atvykus policija!
kambaryj rado visa netvarkoj: 1 
langai išdaužyti, ant grindų' 
gulėjo supjaustytas čemodanas,! 
numesta piniginė su 38.65 litu, 
primėtyta lavonu kvitų, sukru-j 
vinti drabužiai. Iš esamu po-j 
pierių policija suprato kad tai 
butą Kražių valsčiaus kasinin
ko Lymonto. Padarius vals
čiaus valdyba reviziją nedaro 
28,475 litų, kuriuos matyt Ly- 
montas išaikvojo.

Lymontas slapstėsi pusę me
tų ir birželio mėnesį pats atvy
ko polieijon pasiduoti ir nupa
sakojo savo kaltės aplinkybes.

Jis kasininku buvo nuo 1922 
metu. Kasoje per visa laiką

Hm Water fo* the laundry 
Karštas Vanduo Skalbimui

"pAI yra gazinis vandens šildyto- 
ias jūsų skiepe. Beveik kiek

vienuose namuose jis randas, bet 
nekurie namai neturi.

KARŠTAS vanduo yra naminė 
reikmenis — net Indijonai žinojo 
kaip susišildyt vandeni metant i 
ji karštus akmenis.

DIDELIS skirtumas tarp šildy
mo vandens karštais akmenais ir 
gazinio šildytojo kuris užtikrina 
neišsibaigiamą kieki karšto van
dens visu laiku be jokio vargo iš 
jūsų pusės.

BET taipgi yra didelis skirtumas 
tarp prasto, eikvingo vandens šil
dytojo ir moderniško š i 1 d.ytojo 
kuris geriau tinka jusu reikalams.

MODERNIŠKI vandens šildyto- 
jai yra stebėtinai geri ir ekono
miški. Jų yra visokiausių modelių 
ir kainų — nei vienas namas ne
turėtų apsieiti be jo; ar be gere.

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 
Valet 
Skus- 
viena-

ArtcrStrop 
Razor
—tšsiaštrina Pats

Hut water for the Dishes 
šias Vanduo Maudymuis

J-fot Waler for Skatinę 
šias Vanduo Skutimuisi

MES turime išstatę parodai juos 
musų parodų kambaryj gazo ofi
se, E. 6th ir Rockwell, kur galite 
matyti daugybę Įvairių pavyzdžių 
ir kainų.

MUSŲ demons fra toriai taipgi su 
noru atsakys i visokius klausimus 
ir parodyt kaip gauti g e r iausias 
pasekmes iš Eile vandens šildyto
jo koki tik jus turėtumėt.

THE EAST OHIO
GAS COMPANY

Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va
kar i jas. Pamali kit savo miestą; išvažiuokit į
laukus — permaina vaizdų gerai apsimokės pa
sistiprinimu sveikatos, malonumu ir pasitenki
nimu. , Viskas tas galima nusiperkant sau gerą 
NAUDOTĄ AUTOMOBILĮ nuo kompanijos tu
rinčios gerą vardą, kuri išbuvo tame biznyje vie- 

28 metus.

Turime keliolika Naudotų BUICK karų pa
sirinkimui, R0ADSTER1Ų, TOURING, COUPE, 
SEDANU, taipgi kitokių išdirbysčių karų. VISI 
G7RI. Galima pirkti su mažu Įmokėjimu. liku
sią dali išmokėsi! mėnesiais.

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

aukščiau.

P’AMATYKIT MUSU PILNA EILE 
GERESNIU BUICKS.

16 Skirtingų Pavyzdžių Viršais Pasi
rinkimui Kada Jums Reikia,

įduoda ant Išmokesčio
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į. Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese iš
Tel. Randolph 1476 [jj 

^==---

atėjus prasideda didesnis pa
vogimas. Jeigu norit gauti po
licijos atsakančią pagalbą pade-, kas 
kįt policijai dirbti su jumis. į

viams, bot visiems patiks, nes\ 
yra daug miško ir abelnai vis-' 

gamtiška.
Akrono Naujienos

6820 Superior Ave, Atdara vakarais.

PILIEČIAI!
Neužmirškit liepos 2 d., 

nyčios vakaro, nuo 7:30 
vakare. Tai bus svarbus 
tuviams balsuotojams s 
kimos, kuriame būtinai 
vaukitė.

> džios.
pėt-- “Pereitais 
va] muose dalyvavo 
Lie- ■ 

susirin-
i dalv- v0 aPi‘‘ 50 nuošimtis.

rinkimais balsavi- 
> mažiau negu 

30 nuošimtis galinčių balsuoti. 
Prezidento rinkimuose dalvva-

BARA TINGINIUS BALSUO- , 
TO.IUS-P1LIEČIUS 

Clevelando miesto manadže- 
ris Hopkins kalbėdamas prieš 
1.200 Ohio valstijos bunkerių, 
kurie Clevelande laike savo su
važiavimą, išsiri iškė jog stoka 
iš balsuotoji.) pusės susižingei- 
d'avimo rinkimais ir prastas ap
sisprendimas iš pusės tų kurie 
balsuoja yra labai kenksminga

GELŽKELIŲ STOTIS KILA 
AUKŠTYN

Clevelando nauja gelžkelių 
stotis, kurios statymo prisiren
gimui privirta per keliolika me
ti; tiek politiškos košės, prade 
da apsireikšti kūne.

Gręžiama viena po kitai 
tuoniolika duobiu 250 pėdų 
kimo pamatams 52 aukštų 
ties Ludinkui. Prie darbo 1 
siasi 1.000 darbininkų.

kasdami, darbini nka i

aš-

sto
tru-

Clevelandas rengiasi švęsti I 
Amerikos neprigulmyhės diena, 
liepos 4, su įvairiomis iškilmė
mis visuose miesto parkuose.

i bus įvairių paįvairinimu Į 
nekurtuose va- j 

toj kur dabar stovi Clevelan-, kare bus šaudoma didžiausios j 
('as- . i ugnis.

Darbas varoma dieną ir nak-1
Ii, darbininkai dirba pamaino-' 
mis po astuonias valandas.

Iki spalių mėnesio pamatai i 
bus gatavi, jeigu kokia netikė-1 
ta kliūtis neužeis, ir bus pradė
ta plieno rėmu statymas.

Vlasigavo iki akmens dugno ku-jmis 
riuo tūkstančiai metu atgal. Ten 
gavo Erie ežero vanduo toj vie- ■ dienos laiku ir

SPORTAS KUN. M. CYBELIO 
PADUOTAS SKUN
DAS ANT ‘DIRVOS’ 

ŠIAIP SKAMBA:

I numeryje, sausio 29 d., kores
pondencija iš Akrono.)

1 “Skundėjas sako kad tasai 
! straipsnis padaro skundėją kai
po neteisinga, nereligišką ir by- 

■pokrilišką ypatiį. Kad į is per
stoto jį kaipo grafteri ir nedė- 

. k i ngą.
i “Skundėjas sako kad tasai
1 straipsnis buvo patalpintas be 
jokios kitos priežasties kaip tik 
užgauti ii ir jo vardą ir garbę;

(Skundas Paduotas Clevelande.
Common Pleas Teisme, 

Bvlos No. 259373):
“Skundėjas sako kad kaltina

mieji yra korporacija suorgani
zuota ir egzistuojanti pmral tei-. 
siu Ohio Valstijos; kad jie už-'l>asč'li nesutikimą tarp Lietuvių

J. Komaras, sunkiausias 
Lietuvis ristikas (235 sva-

DU. KUDIRKINĖS DIDELIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 27 d., neelėlioj, Dr.
7. Kudirkos draugystė turės 

i labai skaitlingą išvažiavimą i 
, laukus. By-Heck Kempėj, ant 
I Warden road. Davažiuoti ten

Policija reikalauja kad auto-'galima St. Clair Nottingham pų) važiuoja liepos 4 d. i 
šva-! karais iki Bliss road, ten bus! f'hicatią ir žada dalyvaut 
del-/missas, arba trekas, kuris da-1 (.-DirV0Rn piknike jei jaikas 

iki vietai. Automobiliais' . l .i pavelys sustoti.
susekti 1-ake Shore Blvd. Stop 143. ' Sveikina Clevelandiečius

nauja Lietu- sa.VO pažįstamus.

riai savo Lūšnų numerius, 
to kad atsitikime pavogimo all- . 
tomobilio jeigu numeriai buna važiuot Euclid avė. iki Stop 2 >. | 
aiškus tai lengviau ir

važiuojant, šiltam orui I Ta

siima leidimu laikraščio Lietu
viu kalboje po vardu “Dirva”.

“Skundėjas sako kad 29 die
ną Sausio, 192G, kaltinamoji 
kompanija patalpino minėtame 

i laikraštyje neteisingą ir kenk
smingą užgnvimą apie šį skun
dėja; kad minimas užgaunantis 
straipsnis yra prisegtas prie šio 
skundo ir yra dalimi šių prašy
mų (teismui).

“Skundėjas sako kad iš prie
žasties daugybės užgauliojančiu 
pastabų, akcento ir išsitarimo 
spaudoje to straipsnio šis skun
dėjas negali perduoti visiš
kai taip ir tas straipsnis kuris 
čia prisegtas yra kopija paties, 
to laikraščio.

“Skundėjas sako kad Angliš
kas vertimas to straipsnio yra 
beveik kaip seka'

(Čia šiaip taip išverčiamas 
straipsnis tilpęs “Dirvos” 5-m“

RENGIA Dalyvauja
Vilniaus

NEDELIOJ

Pradžia 10 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare

Stasys .......
Dul Dul Dūdele
Litai . .
Godeles'
Muzika,

sau

DIRVOS” BENDROVE

EI, VINCAI, KUR BĖGI?
Bigu pas Kaži 

' į užsisakyt 
naują Siutą

važiuot ant ris- 
tynių Liepos 4 d.

K. E. Yocius 
p i r m o s klesos 
vyrišku ir mote
riškų drapanų 
siuvėjas. Taipgi 
taiso. valo, pro- 
sija senas dra
panas. Kainos 
prieinamos.

KAZYS E. YOCIUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
“Din-os” budinkc, kampas Superior.

Karolis Požėla su <žPittsburgo Vilku
Ed. Keebert su Joe Moskalenko

Lietuvis iš Detroito

ir Trečia Pora EXTRA

J ul y -Liepos
KORTZ FARMOJ

West SideRNuo W, 25 kaiharnių imt Pearl-Ridge rd karą iki 
ii į-ivk l'nU°s galo. Iš ten eis T rokai iki Pikniko vietai.

AUTOMOBILIAIS Važiuot: Pearl Rd. iki Ridge Rd., tada iki Bean Rd., paskui bus York Rd. Tėmykit ženklus

w Vaikams Dykai
Bus Aiskrymo, Saldaus Alaus, Papso, Skanių Užkandžių, Saldainių ir kitokių Pikniko Smulkmenų

PUIKI SVETAINE ŠOKIAMS

‘DIRVOJE” GALIMA GAUTI
ŠIAS VANAGAIČIO 

DAINAS:
50c
50e
50c
GOc
30cMuzika .........

žėMAIčIO
Kalneliai .............. 50e

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

bučemės Šoukeišai (show cases) ir 
kaladės, visai mažai vartoti, parsi- 
diios vi<ai pigiai. Atsišauki': greitai 

j pas Vaitkevičių, 1156 E. 71 Street.

PARSIDUODA
3955 Payru avė., 11 metu išdirbtas 
biznis Cigarų, Saldainių ir Delikate
su; garantuoju $'00 savaitinių inei-| 
gų. Netoli mokyklų ir dirbtuvių. 1 
Gražus kambariai gyvenimui greta. Į 
Matykit Agentą Zimerman, 1 
Buckeye Rd. Lincoln 5499 (271

tautos žmonių ir išstatyti jj pa
juokai ir pasityčiojimui.

“Skundėjas toliau sako kad 
iš priežasties viršpaminėto ne
teisingo ir kenksmingo užgavi- 
mo jam padaryta Nuostoliu su
moje Dvidešimts Penkių Tūks
tančiu Dolarili ($25,000.00).

“Todėl tai skundėjas meldžia 
nuosprendžio prieš kaltinamus 
sumoje Dvidešimts Penkių Tu
ksiančių Dolarių ($25.000.00) 
ir teismo lėšų.

A. F. O’Neil.
S. C. Colopy, 
Skundėjo Advokatai.”

— Ei, stop! kur važiuoji?
— Važiuoju į “Dirvos" pikni- 

niką ir ristynes!
— Olrait, gohet!

KAIP AKRONIEČIAMS AT
VAŽIUOT Į RISTYNES
Daugybė Akroniečių ren

giasi į “Dirvos“ Pikniką 1 d. 
Liepos, norėdami matyti di
deles ristynes. Lengviausia 
atvažiuoti bus šiuo keliu:

Iš Akrono važiuokit 
dina, Ohio.

Iš
Road No. 3, 
velandą.

Da važiavę 
miestelio.

Medina važiuokit 
kurs eina

i Me-

State
i Clc-

iki Strongsville 
miestelio, sukit po dešinei i 
Royalton Road. No. 81 State 
kelią.

Pavažiavę tuo keliu 4 my
lias rasit York Road. Už po
ros myliu ant to kelio rasit 
didelę iškabą:

“DIRVOS” PIKNIKAS.

VĖLIAVA DEL ŽMONIŲ 
I:<:ijo 43: IV.

“Nes štai, aš padarysiu k:i naujo; 
dabar tai išdygs, kad ištirsite mane 
kelius pūsčioję padarant ir vandenų 
upes negyvenamoje žemėje?’ 

Nedėliojo, 3 vai. po pietų 
ABELIO SALĖJE

7017 Superior Avenue. 
Kalbės J. Masloveckns.

1-900 Inžangn dykai, kolektų nebūna.

PARSIDUODA
650 E. 1051h Si., arti St. Clair Ave. | 
gerai Įsteigtas Cigaru, Saldainių ir 
Delikatesų storas, duodama savaitei ' 
išbandymui, neša $500 i savaitę, ne
toli mokyklos ir skerskelės. Taipgi 
moderniškas namas. Parsiduos už 
n.arų Įmokė Įima. Mntykit agentų 
Zimerman, 12900 Buckeye Rd. (27)

Ne-
Turi

2 Šeimynų Namas
7413 MELROSE AVE.

Tai vra labai puikus namus. 
pnpraZai geni pahudavotas.
4 kambarius žemai, taipgi ekstra 
kambarį ir virtuvėlę ką galima i.š- 
renduoli paskirai arba naudoti sy
kiu su 4 kambariais. Antrame au
kšte 4 kambariai, karšto vandens 
šildymas. Savininkas apleidžia mie
stą Reikia cash. Namas visai pi
giai atiduodama kas greit pirks.

THE CURTIS & MILLER CO.
887 Union Trust Bldg.

Cherry 3811

REIKALINGA MOTERIS 
prie namu ir vaiko prižiūrėjimo; 
Atsišaukit tarpe 6 ir 9 vakare. 
J VV Berdler, 885 Thornhill Dr

PAJIEŠKAU
Savo giminjs Tadeušo Vaitkaus, 
kuris gyvena Cleveland?. Atsi- 
šaukit: ,

Kaz. Barauskas
3918 Memphis Ave. Cleveland.

T. B. S. S. •

Pigiausia Kainą ką Cle
velande buvo!

2 r.iuYiai ant vieno loto -10x200 
pūdu didumo; 1 garadžius. Nu- 
eikit pažiūrėt — 7034 Lexinrtnn
A v e A rba k re i p k i t ė s

J. J. Stapulions
“DIRVOS” KRAUTUVĖJ.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

J. G. POLTERIS į
Popieriuotojas, Malia- į 
votojas ir Dekoratorius į 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIE- į 
TON. KREIPKITĖS NAU- < 

■TU ANTRAŠU DIRBU VI- .• 
ŠOKI DARBA ATSAKAM- į 

ČTAI IR PRIEINAMAI. į 
Reikale parašykit postkartę 
ir aš atsilankęs suteiksiu kai- ■" 

nas ir kitas informacijas. "■ 
1068 E. 79 St. viršuj į 

(27) į

>

PARSIDUODA
4623 Denison Ave gerų 

šnnti Keptuvė, parsiduos 
ba mainais ant nnmo.

Taipgi senui įsteigta -------------
Maliavų, Virtuvės reikmenų ir elele-I 
tros padargų krautuvė ant 4438 VV. 
35th St Važiuokit VV. 25 karu arba 
mntykit agentų Zimerman 

12900 Buckeye Road.

pelną 
pigiai

ne
ar-

Hardware.

(26)

Telefonas Main Gili

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

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


