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Meksikoj Tvane žuvo
1,300 žmonių

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kingston, R. 1. — Netoli čia. 
lokomotivui traukiant G0 vago
nu eksplodavo garo katilas ir 
užmušė keturis gelžkelio darbi
ninkus. Nuo eksplozijos suar
dyta vienas prekinis vagonas, 
kuris užmesta ant pasažioriniu 
gelžkelio bėgiu. Už keliu mi
nutei atlėkė tais bėgiais pasa- 
žierinis traukinis, kurio loko- 
motivas numesta nuo bėgiu ir 
nugriuvo Į pelke pirmas vago
nas. Keliolika pasažieriu su
žeista.

Lorain. Ohio. — 8,000 darbi
ninku National Tube and Lake, 
Terminai gelžkeliu kompanijos j 
tapo apdrausti ant bendros su-' 
mos $8,000.000. Kiekvienas dar-1 
bininkas lieka apdraustas ant 
81,000 ir mokės i mėnesi po $1. 
Mirus nuo sužeidimo dirbtuvė
je, darbininko šeimynai išmo
kama $1,000.

Post Clinton, O. — Kasyklos 
darbininkas užmušta ant vie
tos eksplodavus šmotui dinami
to.

Columbus. O. — Akmcnyčioj i 
vagbnas užmušė viena darbi-! 
ninką. Jam suskaldyta galva ir 
jis neužilgo mirė. .

šaukia streikam Fairmont, 
W. Va. — Nuo Liepos 5 d. šau
kiama trečias generalis strei
kas West Virginia angliakasiu. 
Atsišaukimą išleido angliakasiu 
unijos atstovas.

Miami. Fla — Po eksplozijos 
sugriuvus naujai būdavojamam 
mokyklos namui, astuoni darbi
ninkai sužeista.

Passaic. N .1.. streikuojančiu 
audėju atstovės, dvi merginos, 
Lankosi Clevelande sakydamos 
prakalbas apie blogą padėti to 
miesto ir apielinkčs 16,000 su
streikavusiu darbininku. Ren
kama aukos badaujančiu šeimy-į 
nu palaikymui.

Clevelande, Glen Martin or
laiviu kompanija gavo užsaky
mą pabudavot S. V. karo laivy
nui 100 nauju orlaiviu vertės 
$2,112,000. Dabar toj dirbtu
vėj dirba 400 darbininkų; bus 
paimta dar 400 darbininkų dar
bo paskubinimui.

Penki užmušta. Chinijoj, ei
nant boikotajns prieš Anglus, 
Kantone streikuojanti darbinin
kai nušovė penkis streiklaužius 
kurie ėjo į laivą važiuot i Hong 
Kong, kuris yra Anglų uostas. 
Streikeriai neleidžia nei -vieno 
Chiniečio dirbti Anglu uostau.

New Yorke, 20,000 moterų 
siuvėjų unijos narių nutarė iš
eiti streikam

Netoli Nanticoke. Pa., kasyk
los eksplozijoj užmušta du ir 
sužeista septyni darbininkai.

UPĖS IŠSILIEJIMAS 
SUNAIKINO 

MIESTELI

Nogales, Ariz. — Birželio 26 
d. gauta galutinos žinios apie 
tvaną Leon mieste. Meksikoj, 
iš ko paniški kad žuvo 1.300 
žmonių. Visi lavonai jau su
rankiota. Vanduo upės Santia
go. kurios išsiveržimas buvo to 
baisaus nuotikio priežastimi, 
jau nuslūgo.

Desčtkai tūkstančio žmonių 
liko be pastogės, ir prasidėjo 
apsireikšti hadas.

Tą pati miestą 38 metai at
gal irgi buvo užklupęs tvanas, 
nušluota 2,230 namų, žuvo 200 
žmonių.

Norėta Nuverst Ispani
jos Valdžią

Madridas. — Ispanijoj susek
ta suokalbis nuversti premjero 
Primo De Rivera valdžia, ir, 
kaip oficialiai pranešama, tas 
pasiryžimas liko visai sunai
kintas. Revoliu*cijonieriai susi
dėjo iš visokių klesų ii- pažiūru.

Žaibas Užmušė Septy
nis Kareivius

Benthen. Vokietija. — Žaibas 
trenkdamas į kariumenės radio 
stoti užmušė ten buvusius prie 
užsiėmimo septynis sargybi
nius. Jie užžiurėjo upės pa
krantę kuriai grasė išvertimas 
ir užtvinimas miesto.

SAULĖS UŽTEMI
MAS LIEPOS 9-10

Antras šių metų saulės užte
mimas Įvyks Liepos 9-10 diena, 
bet nebus pilnas užtemimas ko
kis buvo Sausio 14 d. šis užte
mimas bus “žiedinis”, tai yra 
aplink saulę matysis šviesos 
žiedas.

Laike saulės užtemimo mė
nulis užeina tarp žemės ir sau
lės ir tuo pačiu perėjimo laiku 
saulė buna padengta nuo že
mės. Kadangi šiuo sykiu mė
nulis bus biskį toliau nuo že
mės (nes ne visada Įgyjame ar
tume esti) tai jis ir nepadengs 
visą saulės skritulį.

Bet gaila kad šis užtemimas 
nebus matomas musu srityse— 
užtemimo ruožtas guli Pncifikc 
pakraščiu Kanados. Suvienytų 
Valstijų, Meksikos ir Cent rati
nės Amerikos. Matysis taipgi 
kitame Pacifiko šone, Japonijoj 
ir Australijoj.

VAIDAI ANGLIJOS 
SEIME DEL RUSU

Londonas. — Anglijos atsto
vu butas po didelio lermo buvo! 
užadrytas ir tuomi užbaigta il
gi karšti ginčai apie Anglijos 
santikiųs su Rusija, kurio kilo 
iš pastarų diskusijų apie “rau
donųjų auksą”.

Churchill išsireiškė kad jam 
butų malonu jeigu raudonieji 
agentai butų išvaryti iš Angli
jos. Jis sako norėjo perkalbėti 
Lloydą George nuo pripažinimo! 
sovietų valdžios, ii- gyrė Suvie-1 
nytų Valstijų atsinešim:,! i Ru
siją.

Bolševikus Churchill pavadi
no “ardytojais, kurie suardę sa-l 
vo šalį, nenuilstančiai darbuo-1 
jasi suardyti musų. Anglijos 
imperija yra kelmas ant kelio 
jų planams įvykinti pasaulinę 
revoliuciją. Jeigu jie galėtų su
griauti Did. Britaniją ii’ įstum
ti į anarchiją, jie butų tikri jog 
kelias prie generalių skerdynių 
jiems atviras. Bet Anglijos 
valdžia atsargiai saugoja juosi”

Chamberlai. užrubežiu sekre
torius, pareiškė jog Anglijos’ 
valdžia — nors nepasitenkinusį 
daugeliu sovietu apsiėjimų —! 
pasiryžo laikytis su Rusija to-į 
kiliose sentikiuose kaip buvo; 
iki dabar ir jų nepabloginti.

Buvę premjerai Lloyd Geor
ge ir Ramsey MacDonald stove-i 
jo valdžios pusėje už palaikymą 
ryšių su Rusija.

Daugiausia lermo kėlė dar- į 
biečiai atstovai ir reikalavo i 
balso, iki pagalinus pirmsėdisį 
uždarė sesija.

Milijonierius Suimtas už j 
Pačios Mirti

St. Petersburg, Fla. — Mili
jonierius Elliott tapę suimtas 
ii1 laikomas be kaucijos pasek
mėj mirties savo pačias. Mote
ris mirė nuo sudaužytos galvos.> 
Vyras policijai sakė kad ji at- Į 
bula puldama nuo laiptų prie 
namų susikūlė galva ii- mirė. 
Bet kadangi moteris buvo pa-’ 
davus teismui reikalavimą per-1 
siskyriibo nuo jo. kame buvo; 
pasakyta jog jis grasino ją už-į 
mušti, užtai vyras paimtas po 
areštu ir tardomas.

Bogota, Kolumbija (Pietų A- 
merikoj). — Laivų darbininkų 
streikas sulaikė visą komuni- 
kacjią Bogotos uoste.

Beprotis Sušaudė Devy
nias Ypatas; Nušautas

Baltimore, Md. — Netekęs 
proto, vienas juodukas, turėda
mas šautuvą ir du revolveriu, 
peršovė devynias ypatas. Pa
galiams policija ji nudėjo suva
rydama devynias kulkas į ji.

Sužeisti daugiausia yra poli- 
cištai kurie buvo nuvykę ji su
imti.

EUCHARISTINIS SU
VAŽIAVIMAS PA
BAIGTAS ŠLAPIAI
Chicago.- — Birželio 24 d. bu

vo paskutines apeigos 28-to In- 
ternacionalio Eucharistinio Ka
talikų Kongreso. Nors per vi
sas penkias dienas buvo gražus j 
oras, bet paskutine diena mal-| : ' j
dininkus užklupo perkūnijos ir 
lietus ir sukėlė dideli sumišimą.!

Audra sudarė tokia paniką' 
tarp maldininkų kad keliolika; 
t ūkstančiu žmonių, bėgdami į į 
pastoges ar po medžiais, anal- 
po. keliolika šimtų sužeista, su
mindžiota.

Nežiūrint perkūnijos, kardi
nolai ir kiti dvasiškiai tęsė sa
vo programą, procesija ėjo per 
purvą ii- lietų. Su sakramen
tais einąs Kardinolas l’onzano, 
popiežiaus atstovas, buvo šiek 
tiek padengtas kanopa, bet ki
ti visi kardinolai ir žemesnieji 
dvasiškiai buvo sulyti.

Nors tokioj didelėj Dievo pa
garbinimo iškilmėj, vistiek Su- 
tvertojas nenukreipė debesies 
nuo maldininkų ii- neparodė ste
buklo. Lietus sulijo ii- gerus ir 
griešninkus Ivgiai. -

Dideliausi Atlaidai
Pirmą dieną. Birželio 20. vi j 

sose Chicagos bažnyčiose buvo 
atlaidų dienos, katalikai ėjo' iš
pažinties, o Chicagos kunigams 
išpažintį klausyti padėjo iš ki 
tur atkeliavę kunigai. Po to 
buvo duodama komunija.

Kongresas prasidėjo su vi
durnakčio mišiomis, kurias at
laikyti išrinktas senelis kardi
nolas Charost, Rennes ari ivys- 
kupas.

Posėdžius vadovamo Kardi
nolas Ronzano kaipo popiežiaus 
atstovas penkių dienu kongre
sam

Birželio 22 d. Chicagos Kar
dinolas Mundelein laikė mišias 
ir laimino katalikų minias Ka
reivių pievoje, nuo specialiai 
išrengto altoriaus.

Birželio 23 d. ceremonijos 
persikėlė link Mundelein. 111., 
kur randasi kunigu seminarija. 
Ten persikėlė ii’ minios.

Birželio 24 d. įvyko paskuti 
nės ceremonijos aplink ežerą, 
kur ir užpuolė perkūnija ir lie
tus.

Kandinolas Ronzano ir vie
nuolika kitu kardinolų, sekant 
daugybei kitų dvasiškiu, ėjo su 
procesija aplink ežerą. Ronza
no nešė niinstranciją. Prasidė 
jo audra, lietus ėmė pilti ir lo
dai mušti. Maldininkai šoko į 
visas puses po medžiais. Tik-] 
tai dvasiškiai ėjo neatkreipda
mi į tai domės, nors kardinolų 
raudoni rubai tekėjo vandeniu. 
Neužilgo lietus perėjo.

Kelionė aplink ežerą yra trjs 
mylios, bet Kardinolas Bonza- 
no visą laiką nešė mistranciią 
iškėlęs, nors buvo vežama trimi 
ratais tam tikras pastovas ku 
ris butų paliuosavęs jį nuo ne
šimo jeigu kardinolas butu pa
vargęs.

Šitą kongresą katalikų dva- 
siškija laiko didžiausiu dalyku 
Amerikai.

Lietuvos Bolševikai Pa
leisti, bet vėl Trukš-
mavo prieš Valdžią

Kaunas (Elta). — 93 kuopi
ninkų išteisinimas birželio 12 
-1. davė progos suruošti komu
nistų demonstraciją birželio 13 
d. Publikai nenusiėmus kepu
res, demonstrantams Rusiškai 
dainuojant internacionalą, pra
dėta stumdytis. Iššaukta poli
cijos rezervai, bet pakako pa
prastos policijos demonstran
tams išsklaidyti. Suimta ke
turi asmenis. L. P. A.

Kiti Vyrai Lenktyniuoja 
Aplink Žemę

New York. — Pora savaičių 
atgal, iškeliavo du kiti vyrai 
«u tikslu apvažiuoti aplink že
mę greičiausiu laiku, visokiais 
galimais budais. Jie jau ran
dasi rytinėj Siberijoj, prakelia
vę daugiau puse savo kelio. Jie 
mano apkeliaut žemę į 28 die
nas, arba savaite trumpiau ne
gu ėmė 1913 metais kitam vy
rui tuo tikslu keliavusiam.

Žemes Drebejimo Nuo
stoliai Viduržemyj

Londonas. — Viduržeminių 
ir Aigajos jurų salas užklupo 
didelis žemės, drebėjimas, ant 
salos Rhodes sunaikino 2.000 
namų, keturi kaimai labai nu
kentėjo.

Iš salų drebėjimas buvo jau
čiama ir Graikijoj, kur sugriu
vo namai, užmušt;', žmonės nu
slinkus kalnams, ii- daugelyje 
vietų kilo gaisrai.

Egipte taipgi buvo jaučiama 
šis drebėjimas ir Aleksandrijos 
mieste nekurie budinkai sutru
ko.

Nužudė Pačią
Cincinnati. O. — W. Oliver. 

50 metu amžiaus, nušovė savo

Liet. Prezidento Rinkimai
Seimas Užtvirtino Mini- 

steriu Nusistatymą
Kaunas (Elta). — Birželio 

24 d. Seimas, išklausęs Vy
riausybės deklaracijos. 17 
balsais prieš 21 pareiškė Vy
riausybei pasil ikė jimą.

L P. \.

Kaunas. — Iškilmingam Sei- 
po posėdyje birželio 7 d. išrink
ta Respublikos Prezidentas.

Kandidatai balsu gavo šie se
kančiai :

Dr. K. Grinius ...............  50
Smetona ...............................2
F. Bortkevičienė .................1
G. Petkevičaitė . ................ '
25 kortelės atiduota tuščios

Posėdyje dalyvavo 78 atstovai.

Prezidento Pasižadėjimo 
Iškilmės

Birželio' 8 d., naujo respubli
kos prezidento priesaikos die
na, miestas iš pat ryto pasi
puošė vėliavomis. Ties Dr. K. 
Griniaus butu Laisves Alėjoj 
prieš 2 valandą susirinko dau
gybė žmonių, čia pat atvyko 
raiteliu btų’is palydėt preziden
tą į rumus.

Prezidento ramti kieme buvo 
išsirikiavus karo mokyklos gar
bės sargyba, o nuo nimų iki 
Seimo rūmų stovėjo špaleriais 
išrikiuota kariumenė. Ir čia 
prisirinko daugybė žmonių — 
Seimo ii’ Prezidento gatvės tie
siog publikos užtvenktos.

Dr. Griniui pasirodžius iš bu 
to publika pradėjo šaukti jam 
valio.

Teisė!urnas ir Teisingumas
Stipresni už Fizinę .lii-gą 

šiuo kartu likimas žiauriai 
pasijuokė iš p. Bistro. Tik me
tai atgal, garsią birželio 20 die
ną, p. Bistras, būdamas Seimo 
pirmininku ii' be atodairos vyk

buvusią pačia, 38 metų moterį,1 dydamas bloko politiką, sulau-

džių salės! Visas kraštas tuo
mi pasipiktino, protestavo. Vi
sas kraštas tą protestą rinki
mais patvirtino — ir štai p. 
Bistras turėjo dabai-lydėti Dr. 

; K. Grinių užimti aukščiausią 
I Respublikos prezidento vietą. 
| Posėdyje dalyvavo vyriausy
bės atstovai, diplomatinis kor
pusas ir daug publikos. Prie 
prezidiumo stalo stovėjo garbės 

’ sargyba iš dviejų raiteliu kari
ninkų ii- viršilos prie valstybi
nės vėliavos.

Pasižadėjimo Ceremonijos
Prezidentui užėmus savo vie

tą, Seimo pirmininkas Dr. Jo
ju.a s Staugaitis paskelbė Seimo 
! posėdi atidarytą. Kreipdaina- 
j sis į Dr. Grinių praneša jam 
j kad jis Seimo daugumos išrin- 
jktas j Respublikos Prezidentus. 
( ii- klausia ai- Dr. Grinius sutin
ka būti prezidentu. Jam parei
škus sutikimą, pirmininkas pa
prašo nau ją Prezidentą prisiek
ti ar išk'lmingai pasižadėti res
publikai ii- konsitucijai. Prie 
Valstybes vėliavos Prezidentas 
garsiai perskaito ii- pasirašo 
pasižadėjimo formula.

Po apeigų, Prezidentas pasa
kė k::!b:;, kurią publika palydė- 

, jo trukšmmgais plojimais.' Pa
giedojus tautos himną, posėdis 
baigta.

O'acijo- Naujam Prezidentui 
i Naujam Prezidentui išėjus 
1 važiuoti į prezidento rumus at
likti perėmimo akto, žmonių 
minios iškūlė jam didžiausias 
ovacijas: visą kelią aidėjo va
lio ii- mostigavimai skrybėlė- 

,mis. Ties rūmais pasitiko or
kestras maršu, kariūnų garbės 
sargyba atidavė pagarba.

į publiką Prezidentas Dr. K. 
Grinius padarė, kaip girdisi, la
bai rimto, energingo, drąsaus ir 
savistovaus asmens įspūdį.

Nors ii- toks menkas dalykas
kuri buvo vedus su kitu. Jie žė elementarinius parliamenta- 
jau buvo persiskyrę 15 metų. į rizmo principus, įvedė Seiman 

----- ginkluotą policiją ii- Dr. K. Gri- 
Tampa. Fla. — Vienoj šei-! nių, visa energi ja gynusį Že

mynoj nežinomi piktadariai už-.džio, spaudos ir susirinkimų lai
mužė kirviu keturias ypatas. įsve, jiega išvedė iš Seimo posė-

kai tas kad Dr. Grinius į iškil
mes atvyko be eilinderio. su pa
prasta skrybėle, publikos tuo
jau buvo pastebėta ir pasidarė 
prižastimi teigiamai jį įverti
nančių kalbų. “L. ž.”

VASARA! PUIKIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI SAVO TĖ
VIŠKĖLĘ, PO ILGO NEBUVIMO IR NEMATYMO!
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 rašius, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės Į visuomenišką įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

"DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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il- dainininkus bei dainininkes, 
o ypač apskričių: New York, 
Schuylkill, Baltimore, Susque

PITTSBURGH, PA.

Sandariečių Piknikas Puikiai
Pavyko

dauskas,' A. Janulevičius, A. 
J. Užkuraitis $5; po $1: V. Sa- 
Saunoris, V. Urnežius, V. Jace
vičius, A. Simonaitis. Kiti po

hanna, Pittsburgh, prašydama' 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Dienos Rugpjūčio 28 d. iškil
mėse Philadelphijoje, ir skubiai 
imtis pasi ruošiamu darbu. Ben
dram chorui dainuoti nustatyta

LIETUVIU SEIMAS IR ‘LIETUVIŲ DIE
NA” PHILADELPHIJOS PARODOJE T. M. D. REIKALAI

v _____ .__________________________________________ *

Birželio 20 d. Amšiejaus ukėj 
atsibuvo Sandaros Kuopų Sąry
šio išvažiavimas. Nors tą die
ną pasitaikė tris piknikai, vie
nas Rymionų, o antras A. P. L. 
A. 2-ros kuopos McKees Rocks, 
bet Sandariečių buvo turbut di
džiausias, kuriame suvažiavę 
žmones gana gražiai linksmino
si. '

Vakare nuo 6 vai. prasidėjo 
programas-lenkt.vnės. Pirmiau-

mažiau. Viso $58. Bendra su
ma pasidarė $208.50. Spauda 
lėšavo $8.50. $200 liko pamin
klui. K. Bacvinka uždėjo pa
minkle K. Varašiaus paveikslą 
kas butų kainavę $10.

Paminklas pastatyta Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, kur na- 
ba š n i n ka s palaidotas.

Komisija ir A. Varašienė ta
ria visiems aukavusiems širdin
gą ačiū.

sekančios dainos:
1 Lietuvos ir Amerikos Him

nai,
2 “Vilnius” — A. Vanagaičio
3 “Laisvės Daina” — T. ži 

levičiaus
4 “Važiavau Dieną” — St. 

Šimkaus
5 “Ant Tėvelio Dvaro” — St. 

Šimkaus
6 “Kur Bėga Šešupė” — Č. 

Sosnausko
šia bėgo vhikai, paskui mer
gaitės. Po to buvo suaugusių ! 
vyrų lenktynės. Toliau bėgly- Į 
ne merginų nešant šaukšte po

J. Maskeliūnas
Jonas Blažaitis
Juozas Virbickas.

kiaušini; buvo lenktynes mote
rų ; po to storesnių moterų.

Dovanas daugiausia sudova-1 
nojo Sandaros moterų kuopos 
narės, kitos dovanos buvo su
pirktos.

Programų tvarkyme dirbo A.

LIETUVIU KOMITE
TO DARBUOTĖ PA

RODOS REIKALE

Kas Ikišiol Padaryta 
Birželio 11 d. Komitetas sa

7 “Kam šėrei žirgelį” — M. 
Petrausko

8 “Užtrauksimo Naują Gies
mę” — J. Naujalio.

Vyriausias dirigentas visiems 
chorams numatyta kompozito
rius A. Vanagaitis. Jam suti
kus paimli vyriausio dirigento 
pareigas gal programas kiek ir 
pakitęs, bet suvis mažai. Jei 
pakeitimų butų, pranešime.

Brazauskiene, O. Gilienč, O. 
Bernotaitienė: vyrai J. Virbic
kas, J. A. Katkus, J. Kazlaus
kas, A. Amšiejus.

Po lenktynių vėl tęsėsi pasi
linksminimas, kurie mėgo pasi
šoko kiek norėjo. Pradėjus 
temti visi traukė namon.

Piknikas . visapusiai pavyko, 
ir pelno liko apie šimtas dola- 
rių.

Dar reikia paminėti apie šv. 
Kazimiero parapijos fanatikus: 
kada vaikai nuėjo dalint Sanda
riečių plakatus prie bažnyčios, 
parapijos komiteto nariai nu
vijo vaikus. Turbut Kazėnas 
nežino kad daug jo parapijom) 
priguli prie Sandaros ir Sanda i 
ra nedraudžia prigulei prie bile 
parapijos. Taigi gėda tokiems! 
fanatikams. Sandarietis. i

Visuotino Seimo Reikale
L. M. D. savo susirinkime 131 

d. birželio nutarė atsišaukti į | 
Pittsburgo draugijas del apta
rimo ką mes Pittsburgiečiai da
rysim tame klausime. Kaip iš 
laikraščiu matyt, Philadelphijos' 
Lite.uviai jau paskelbė seimo 
dienas Rugpjūčio 15, 1G ir 17.

Taigi mes atsišaukiame Į vi
sas Pittsburgo draugijas ku
rioms apeina Lietuvių tautos 
reikalai kad išrinktumet atsto
vus i draugijų konferenciją Lie
pos 13 d., 8 vai. vakare, susi
rinkti pasitarimui ką mes da
rysime su tuo sėimu: ar siųsim 
atstovus ar ne.

Geistina kad dalyvautų at 
stovai ir nuo parapijų ir šiaip 
Lietuviai kurie mano važiuot ; 
Pasaulinę Parodą.

Konferencija bus L. M. D 
salėj, 142 Orr st.

L. M. D. Komisija:
Juozas Virbickas, 
Edvardas Paurazas 
Jonas Urlakis.

Karoliui Varašiui Pastatyta 
Paminklas

Mirusio Karolio Varašiaus 
žmona Adelė pasitarus su ke
liais draugais sumanė leist ant 
išlaįmėjimo velionio smuikų.

Kad pasekmingo,snis darbas 
butų, kreiptasi i L. M. D;, kuri 
išrinko komisiją iš J. Maskeliū
no, J. Bralaičio ir J. Virbicko,

vo posėdyje vienbalsiai nutarė.
L Kreiptis prie Lietuvos Pa

siuntinio Amerikai K Bizausko 
prašant sutikimo, jei leis aplin
kybės, priimti Lietuviu Komi
teto Garbės Pirmininko vietą.

2. Turint omenyje gerb. kle
bono Kun. J. Kaulakio nuopel
nus Lietuviu tautos labui bei 
nenuilstamą ir energinga jo pa
sidarbavimą per 33 metus Phi
ladelphijoje. išrinkta jis ši'' 
komiteto garbės pirmininku.

3. Pirmykštin komiteto par
eigų pasiskirstyman įnešta pa
keitimų :
. Komiteto pirmininku išrink
ti! Antanas Užumeckis, vice
pirmininku Zigmas Jankauskas.

L. D. K. Sąjunga įgaliojo sa
vo 13-tos kuopos pirmininką K. 
Dryžą atstovauti Sąjungą Lie
tuvių komitete.

Komisijų Sąstatas 
Manifestacijų Komisija:

Pirmininkas Kun. J. Kaulakis 
Nariai — J. Pranckunas, M.

Grigaliūnienė. E. Kvietkus, 
M. Dapšienė.

Organizacijinė Komisija:
Pirmininkas Kun. S. Drauge

lis,
Nariai — A. Užumeckis, E. 

Mickunaitė, Ona Ungurai- 
tė, K. čeledinas.

Finansų Komisija:
Pirmininkas A. Užumeckis, 
Nariai — V. Dapšys, Z. Jan

kauskas, S. Bajorūnas, B 
Tribulas, K. čeledinas, J. 
Klevas.

Dainos Dienos Komisija:
Pirmininkas Kun. J. Kaulakis
Nariai — J. Hodelis, P. Sta- 

niškis, J. Vitkauskas, S. 
Kvietkus.

Presos Komisija:
Pirmininkas Kun S. Drauge 

lis,
Nariai — M. Grigaliūnienė, 

Z. Jankauskas, O. Ungu- 
raitė, K. Čeledinas, K. Vi 
dik.iuskas, K. Dryža.

Siunčiant laiškus reikia ad
resuoti :

Sesqui-Centennial Lie! uVių 
Komitetui

321 Wharton Street 
Philadelphia. Pa.

ir pažymėti kokiai komisijai.

KLAIPĖDIEČIU AT
STOVU ATSISVEI

KINIMAS
Mylimi draugai!

Visi kuriuos mudu iki šiol 
lankėva, visi kuriuos mudu ga- 
’.ova pažinti kaipo tikrus savo 
tautos brolius, visi lai priima 
is mudviejų širdingiausi dėkos
žodį už tai ką jie iki šiol gero 
išrodė mudviem, ir tiems kurie 
mudu siuntė.

Nei vienas iš jūsų puses su 
pasišventimu atliktas žygis ne
bus veltui darytas.

Kurie dar miega numirėlių 
karste — Vokiečių svaiginan
čios kultūros nužudyti tautos 
musų vaikai — tuos prikalsime 
iš miego, o kurie iš bundančiu 
jų norėtų gulti j mirties patalą 
tuos atlaikysime nuo baugiojo 
žingsnio . . .

Ne laikas mirimui.
Pavasaris.
Gamta yra atbudus.
žemė pasipuošė gražiausiu 

rubu ir švenčia draug su mu
mis šiandien didelę šventę.

Lai gyvuoja tauta!
Lai žydi tėvynė!
Laimė visiems kurie tvirtai 

pasiryžę stiprinti tėvyne ir au
ginti tautą!

Sveikina širdingai brolius ir 
sesutes

Martynas Jankus ir 
Adomas Braks.

Cleveland, O.
Birželio 20 d.

kurie visą darbą ir vadė.
Už tikietus surinkta $150.50. 

Aukų gauta nuo: A. P. L. A. 1 
kp. $15: L. M. D. $10; Ali Nar 
tions Deposit Bank $10: J. K. 
Mažiukna $5; J. A. Rūkas $5;

“Dainos dienos”
PROGRAMAS

Dainos Dienos Komisija šiuo 
kreipiasi į visus be skirtumo 
partijų ir pažiūrų, chorvedžius

I Kodėl I
i i

skustuvas trau- •: 
kia? Tai atšipus į 
geležtė. Visai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valet 
AutoStrop Skus
tuvas yra viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnant skuti- 
timui.

; į
.$1 iki $25.

Į Valei

| Razor
—Išsiaštrina Pats

Parodos Pradžia
Pasaulinė Paroda Philadel- 

phijoj prasidėjo gegužės 31 d. 
Buvo tai iškilmingas atidary
mas, kame ėmė dalyvumą ne 
tik Suv. Valstijų aukštieji val
dininkai, bet daugybė svetimų 
šalių ambasadorių, konsulų ir 
šiaip pasiuntinių, tarpe kurių 
ii- Lietuvos pasiimi inis K. Bi-į 
zauskas.

Pirmą savaitę atsidariusios 
parodos užėmė “Nobles of Mys
tic Shrine of the Ancient Ara
bic Order”, kurie maršavo pa
skirtomis vietomis su iškilmin
ga barbariškai-pagoniško išdi
dumo parodija. Shrinerių pri
važiavo ne tik iš visų valstijų 
Amerikos, bet ir iš Kanados, 
Kubos ir kitų saliui, viso 260,- 
000, kurie užplūdo miestą žmo
nių potviniu.

Po jų sekė Suv. Valstijų mi- 
litariai manevrai. Nuo 11 d. 
Birželio, keliom dienom, ližėm? 
vietą Masonų suvažiavimas. Po 
jų seka kiti, ir tt., iki paroda 
užsidarys Lapkričio 30 d.

Nežiūrint kad darbai parodos 
laukuose dar neužbaigta, tačiau 
paroda eina savu keliu. Daugel 
vietų eksponatais jau pripildv- 
ta, kitas pildo, dar kiti daiktai 
randasi kelionėj užpildymui. 
Pasiuntiniai visokių šalių dirba 
savo šalių vietas išpuošti; kiti 
dar tik atvąžiuoj:!. pav. Turki
jos pasiuntiniai tik ką pribuvo, 
žodžiu, paroda pilname žydėji
me prasidės tik apie pradžią 
Rugpjūčio mėnesio.

Lietuviai Turėtų Atlankyti
Susipažinus su atidarumu ir 

parodos eig;(. ir npmiršus ar ji 
bus atsiekta taip kaip turėtų 
būti, mums neturi apeiti, nes 
mes negalim jos nei pagerinti 
nei pabloginti. Mums svarbu 
tik tas kad mes ir musų žmo
nių kuodaugiausia ją galėtu pa
matyti.

Philadelphijos Lietuviai, kaip 
jau buvo paskelbta musų laik
raštijoje. pabaigoj pereitų me
tų pradėjo domėtis Lietuvos o- 
ficialiu dalyvavimu parodoje, 
liet del jau žinomų visiems 
priežasčių negalima buvo nie
ko nuveikti. Taip kad Lietu 
vos ofieialis dalyvavimas turi 
būti musų pamirštas.

Galime dalyvauti kitaip. Da
bar tik Amerikos Lietuviams 
reikia neapsileist, o galima bent 
Amerikos Lietuviams parodoje 
pasirodyti. Toliau gyvenan
tiems musų vientaučiams, su
prantama. nėra paroda taip f . ‘svarbi kaip mums ant vietos. 
Nėra abejonės kad. kiekvienas' 
atsilankęs Lietuvis iš tolimo 
miesto ar valstijos nemažiau 
susidomės už mus. Todėl Phi
ladelphijos Lietuviai matydami 
svarbą nenori praleisti progos 
nepasirodant kad Lietuvių tau
ta yra gyva, ir kad jos gyve
nančių sūnų ir dukterų nema
ža randasi ir Philadelphijos 
mieste. Jie tai pasiryžo kaip 
galėdami išnaudoti tą momen
tą padarant bent savo Suvažia
vimą ir “Lietuvių Dieną”.

“Lietuvių Diena” ir Seimas
Jau buvo paskelbta laikraš

čiuose kad Seimas šaukiama 
Rugpjūčio 15, 16 ir 17 d. Da
bar Parodos Lietuvių Dienos 
Komitetas pasiuntė atsišauki
mus į laikraščius apie rengimą 
“Lietuvių Dienos”, kuri paskir
ta Rugp. 28 d. (Išmintinga ir 
labai patartina but Seimb Ruo

šimo Komisijai kad ji šankiam;} 
Seimą suartintų su “Lietuvių 
Diena”, būtent nustatytų apie 
25 d. Rugpjūčio. Tie du' svar
bus Lietuvių Įvykiai atsibūtu 
vienos savaitės bėgyje, kas 
Amerikos Lietuviams duotų di
delės progos drauge aplankyti 
Pasauline Parodą. Seimą ir Lie
tuvių Dieną.) ,

Kaip pirmas taip ir antras 
sumanymas yra labai prakilnus 
ir kaip Philadelphijos taip ir 
kitų kolonijų Lietuviams buti- 

į na priedermė prie abiejų prisi
dėti. Seimas nėra taip sunkus 
darbas sušaukti, bet norint 
“Lietuvių Dieną” atžymėti ir 
padaryti šaunia reikalinga ne
mažo darbo ir iškaščių. Di
džiausia našta to sunkaus dar
bo gula ant pačių Philadę.lphie- 
čin: mažesnė dalis ant kitu ko- i

| lonijų Lietuvių. Bet reikalin- 
| ga kaip vieniems taip ir ki- 
) tiems prisidėti darbu ir pinigu.
Garbė priklausys, jei tik mo
kėsime “Lietuvių Dieną” šau
nia padaryti, visiems Lietu
viams Amerikoje.

Seimo 'Tvarka
Seimas, kaip buvo skelbta, 

susidės iš banketo, posėdžių, 
koncertų ir pamatymo pačios 
Parodos ir Philadelphijos is'to- i 
riškų. vietų.

“Lietuvių Diena” — iš mani
festacijos, Lietuviškų dainų, 
šokių, ir pasveikinimo 150 metų 

1 Amerikos Neprigulniybės, sąry
šyje su Lietuvos Neprigulmy- 
be.

Visi tris dėsniai yra labai 
svarbus ir jie turėtu būti labai 
tinkamai ir šauniai atžymėti.

Gyva Lietuvos Istorija
Manifestacijos pavidale nori

ma atvaizdinti Lietuvos Istori
ją, paskirsčius į kelias epokas. 
Reikalinga labai tvarkus mani
festacijos sustatymas; atatin
kami drabužiai, nudavimi iš
puošti vežimai, artistiški darbai 
tam reikalui. “Dainos Dienai” 
parinkti Lietuviai dainininkai, 
šokikai, jų sutvarkymas ir cho
ro atatinkamas generalis vedė
jas.

Atlikti atsakančiai tuos dar
bus reikia kiekvienam Lietuviui 
prisidėti protiniai, fizinai, ir 
finansiškai.

Rengiama diena yra Lietuvių 
Diena ir jos niekas negali uzur
puoti kaip tik Lietuviai. Par- 
tijinius ar tikėjimiškus įsitiki
nimus šiam darbui atlikti rei
kia atidėti į šalį. Gera valia ir 
protu reikalinga pasidarbuoti, 

' tuomet bus visiems gera ir sma
gu. Reikia stoti visiems kas 
tik Lietuviu yra ir kas tėvynę 
Lietuvą dar nėra užmiršęs ir 
jos neišsižadėjęs.

Lietuvių parapijos, Rymo- 
Katalikų ar Neprigulmingos, 
Susivienijimai, draugijos, klu
bai, dailės rateliai Pasaulinio 
Karo Lietuviai kareiviai, visi 
ateikite “Lietuvių Dieną” šau
nia padaryti.

IŠ TMD. SEIMO
Seimas Brooklyn. N. Y., 

Birželio 19 d.
(Tąsa iš pereito num.) 

Delegat ai dalyvavo:
43 kp. New York City — A. B 

Strimaitis.
20 kp. Cleveland, O., —- K. S.1 

Karpavičius.
3 kp. Brooklyn, N. Y. — J. O.l 

Sirvydas, K. širvydienė, M 
Miškinis. V. J. Viznis, J. Am 
brazdėjus, J. Vingris.

9 kp. Pittsburgh, Pa. — F. Pik-

7 kp. Lawrence. Mass — J. Se 
kys.

Į 23 kp. New Britain, Conn. — 
V. Vitukinas.

50 kp. Worcester, Mass — P. 
A. Dėdynas.

68 kp. Detroit, Mich. — Ona | 
Račkauskienė. I

81 kp. So. Rostom Mass. — A. I 
Ivas, V. P. Jankus.

Centro Sekretorius V. Sirvydas 
Iždininkė Dr. Bernotaitė.

Centro Sekretorius V. Sirvy
das skaitė pereito seimo proto
kolą., kuris priimta.

Sekė raportai centro valdy
bos narių, kurie visi dalyvavo 
seime ypatiškai ir išdavė ra
portus raštu.

J. Sekys raportavo nuo Lite- 
ratinės komisijos kiek veikiama 
link naujų raštų.

Skaityta laiškas iš Kultūros 
Bendrovės, kuriame pranešama 
kad atsiunčia kelias skrynias 
antro tomo ‘Pasaulio Istorijos’.

Knygiaus raportas buvo raš
tu prisiųstas.

likta ir padaryta po senovei kas 
tris mėnesiai.

9) 3-čia kuopa įnešė kad bu
tų paruošta spaudai įstatų kny
gelė, nes jau išsibaigusios. Nu
tarta vietoj to talpinti TMD. 
mierius kožnoj naujai leidžia
moj knygoj.

10) Dr. Kudirkos Paminklo 
Fondo klausime išrinkta komi
sija : B. Mingilas. P. A. Dėdy
nas ir -J. Krasinskas. Ji rūpin
sis su centro valdybą kelti ka
pitalą atsišaukiant į draugijas 
ir visuomenę ir pasirūpins su 
vieta ir reikmenimis Lietuvoje.

11) Nutarta dalyvauti Phi
ladelphijos seime ir užtvirtinta 
deldegatais: K. Širvydienė, Dr. 
Bernotaitė-Stowe; J. Ginkus.

12) J. O. Sirvydas referavo 
apie steigimą mokyklų suaugu
siems ir jauniems. Centro val
dyba privalo ragint kad kuopos 
tai darytų.

13) Nutarta pasiųst pasvei
kinimas SLA. seimui.

14) Philadelphijos seimui nu
tarta pasiūlyt rėmimą rengi
mo Lietuvoje Didvyrių Pante
ono.

Nutarta kad centras ragintų 
kuopas veikti ir veikiantiems 
nariams duotų dovanas knygo
mis.

16) Organu išrinkta “Dirva” 
i>- priimta paraginimas kuo
poms kad būtinai išsirašytų sau 
organą reikalu sekimui.

17) TMD. privalo varyt pro
pagandą kaslink Lietuviškos 
Encyklopedijos.

Prisaikdinus valdybą, seimas 
užsibaigė su geru upu.

Z. Jankauskas.

Aukos:
Šventakųprių partjja $7.01 
8 kp. moterų. Dayton, O. 10.00 
20 kp. Cleveland, O 5.00
V. F. Jankauskas, N. York 1.00
Dr. M J. Vinikas ” 1.00
S. E. Vitaitis ” 1.00
K. Sidabras,- So. Boston 1.00
A. šmigelskis, Cleveland 1.00
3 kp. Brooklyn, žiburėliui 10.00

Kudirkos paminikhii 10.00
P. A. Dėdynas ir James

Taite, Worcester 65.00 
A. Katkauskas, Worcester 1.00 
M. Kasparaitis, 121 kp.

Racine, Wis. 10.00
A. Ivas, So. Boston 2.00
J. Garšva. Brooklyn 1.00
Dr. E. G. Klimas, Phila. 10.00 
J. Ginkus, Brooklyn 1.00
A. Kundrotas ” 1.00
B. Varašius, Dayton 1.00
O. Račkauskienė, Detorit 1.00
J. O. Sirvydas 2.00
K. širvydienė 2.00
K. S. Karpavičius 2.00
A. B. Strimaitis 24)0
V. Sirvydas 1.00
Ig. Vengris 1.00
V. Višnius 1.00
J. Ambraziejus 1.00

Pajieškojimai
Piudas lonas, gimęs Mar- 

viankoje, atvykęs Amerikon 
1895 metais ir iki 1911 metų 
gyvenęs' Pittsburgh, Pa.

Zuj’us Adomas, atvykęs Ame
rikon 1912 m. ir gyvenęs Penn- 
sylvanijoj, dirbęs kasyklose iki 
1921 metų.

Mikašauskas M., tūlą laiką 
gyvenęs Chicagoje.

Leli ugas Jonas, gyvenęs Chi- 
cagoj apie 20 metų.

Kasnauskis Kazys, buk tar
navęs .Amerikos kariumenėje.

Bužinskis Leonas, atvykęs 
Amerikon prieš 18 metų ir gy
venęs apie New Yorko miestą.

Kabošius Mykolas, atvykęs 
Amerikon 1910 metais ir gyve
nęs Cambridge. Mass.

Jieškomieji arba kas apie 
juos isino prašome atsiliepti 
šiuo adresu:

Lithuanian Consulate 
38 Park Row New York City.J. Sekys, F. Pikšris, Dr. Berno

taitė, P. Bukšnaitis, M. L. Va
siliauskas, V. Daukšys. J. B. 
Šaliunas, J. Laučiškis, P. Mar- 
mokas — visi po $1.

Viso suaukauta $214.01 
V'orcesterio kp. dar turi 78.10

Sesija II
Antroj sesijoj imta svarstyt 

kuopų įnešimai.
1) Padaryt vienodą mokestį 

į Draugija — pasiūlymai' $1.75 
ir $2. Nutarta nuo 1 d. Sausio 
imti $2.

2) Visos knygos kokios bus 
leidžiama bus duota su apdarais 
be ekstra mokesnio.

3) Kad butų duota dvi kny
gos į metus, po 300 puslapių.—■ 
Tas palikta centro valdybos nu
žiūrėjimui.

4) Neleisti ir neimti mažų 
knygelių — palikta kaipo pata
rimas centro valdybai.

6) Padaryt vajų naujų nariu 
gavimui duoditnt dovanų kny
gas. Vajus nutarta daryt, ko
kias knygas duot palikta centro 
valdybai.

7) Parduot l'MD. knyghs pu
se kainos per Jubilejinį 30 me
tų sukaktuvių laiką.

8) Atskaitas garsinti kas 
mėnuo. — Tas įnešimas pa-

PAJIEšKAU savo draugą Piju- 
šą šlekį. Malonės pats atsišau
kti arba kas žinote man praneš
ti. Jis pirmiau gyveno Zeigler, 
Ill. (28)

J ui i us Bardzi lausMas
4060 Superior av. Cleveland, O.

WOODHILL BAKERY
Kepame skaniausią ruginę 
ir baltą duoną. Reikalau
kit musų duonos, nes busit 
pilnai patenkintiy Tai yra 
Lietuviška duonkepykla ir 
gerai patarnauja Lietu

viams.
Garfield 6289.

10904 Woodland Av.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą pataruavimą.
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>Opragilo kampeli

S 
H

TETULĖ IR VISA GENGĖ 
VAŽIUOJA Į “DIRVOS” 

PIKNIKĄ
— Tegul bus pagarbintas, 

vaikeliai.
— A, sveika-gyva, tetule1 

Netikėtai pas mus užsukai!
— Mat, vaikeli, kai turiu 

reikalą,

H

■ Ii vavavažiuojam, tai bubu- 
sim anksti ryte nedėlioj pas 

1 tttroką.
— Žinai. Stepai, ir aš at

ėjau čia pasiklaust kaip nu
važiuot, — sako tetulė.
\— O kkkaip tu bababaž- 

| nyčią apleisti? Negausi iš- 
! riririšimo jeigu nenueisi, — 
sako Stepas.

— Ne tavo biznis apie 
mano išrišimą. Aš išsispa- 
viedosiu ir bus gerai, o tu, 
bedievi, vistiek pražuvęs, — 
sako jam tetulė.
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• kUDIKIu • 
EROVės skYRIIJS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

IUibw akyriujt me* laikas

kalu |4oadu btlsknčloms 
motlnoBU ir tuUaom ja*. 
•V kWiklq.

Kūdikiu •prtiplaiaui tr w*

galima išvengti daugelio 
ligų plėtimosi.

limpamų

.Ar jūsų kūdikis verkia9 
vuojasi ir 
veikiausia jo maistas jam 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ir jei 

' jis neauga iš krūtų pieno, duok jam 
i Borden’s Eagle Pieną — pieną kuris 
' laimingai išaugino šimtus taukstan- 
i čių kūdikiu. Lengvai pagaminamas 
i— tik atmiešk virintu vandeniu kaip 
nurodyta. Per 65 metus motinos da
vė Eagle Pieną kaipo vieną milži
nišką sveikatos dovaną sa^o vai
kams. Jį gydytojai rekomenduoja 
kūdikiams kurie menki ir sirguliuo
janti, nes jis lengvai suvirs komas ir 
teikia pilno maistingumo

nerimsta? Jei
Ar ner- 
atip tai 
netinka.

Pigiausia Kaina ką Cle- 
velande buvo!

2 namai ant vieno loto 10x200 
pėdu didumo; 1 Ramdžius. Nu
eiki!. pažiūrėt — 7034 Lexiiifrton 
Ave, Arba kreipkitės

J. J. Stapulions
“DIRVOS” KRAUTUVĖJ.

BES

Clevelando Lietuvių 
ATYDAI!

reikia ir užsukt.

Baudimas
Auklėjant kūdikį reik vengti 

raus pabaudimo, kadangi Jie 
nežino kas gera, kas bloga, 
kis seka 
neveda ji geron linkmen, .
pareiga yra parodyti gerą. Perdaug I u.,n£f.r.... 
tėvų yra apimti taip vadinamo “ne-1 
daryk” įprbčio. Jei' tokie pašvęsti) 1 
tik pusę tiek laiko parodymui kaip' 
nukreipti kūdikio noringą domę i ku
ri nors sveiką ir normališką kelią , 
tai turėtų kur kas linksmesnius vai- ' 
kus. Kūdikis yra opus tvarinys ir Į 
turi visus suaugusio žmogaus palin- ; 
kimus, ir jeigu jo palinkimai nuola- Į 
tos yra draudžiami tai jis verstinai 1 
turus jibškoti kokio nors neigiamo 
kelio ir išeigos. ;

Pamatinės Reikmenis Prižiūrint 
Sergantį Kūdiki 

kūdikis, gavęs karštį, turi 
guldomas į lovą vėsiame } 

ir gerai išvėdintame kam • 
L....j Re'kia jam leisti ilsėtis ir1 
miegoti kiek tik nori. Kūdikis kurs 
neramus, piktas ir turi kokį nors 
skaudulį, bet be karščio, irgi taip 
pat reikia užlaikyti.

žiau- 
nieko 
Kudi- 

livo palinkimus, ir jei jie 
tai tėvų

Be to kad tinka kūdikiui jis dar 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Pažymėti tyrimai vesti mokyk
los vaikų tarpe rodo kad vaikai mai
tinami Fagle Pienu padidėjo abelnai 
imant septvniais svarais daugiau ne
gu tie kurie penėti paprastu bonku 
pienu.. Sek savo vaiką atidžiai. Pa- 
sveirk dažnai. Atmink kad nodasve- 
rias vaikas yra nedapenėtas. Jau
nas vaikas turi guli du šukštu Eagle 
Pieno kasdien atmiešto trimis ket- 
virtdaliais puodelio šalto vandens. 
Duok paryčiais ir po pietų. Senesni 

1 yaikai dažnai jį labiau mėgsta su 
’ , vaisiu sunka, suplaktu 

j kiauliniu ir skanskoniu.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

K_ _ _
bent kada tapot neužganėdin- 
jūsų skrybėle ar kepure (vy- 
ar moteriška), kada davėt ki- 
išvalyt ir ištaisvt; taip pat ir 

malonėkit 
man, kame aš pilnai užga- 

Tik priimkit Į mano dirb-

riška
tiems
su čeverykų pataisymais,
pridurti
nėdinsiu
tuvę ir čionai man pilnai išaiškinkit
savo Lietuviškoje kalboje, o aš jums visame patarnausiu.

Darbą padarau greitai ir gerai —mažą ar didelį. (31)
FIRST CLASS SHOE REPAIRING, 11 \TS & CAPS CLEANED and

\ RFBLOCKEI).

A. NETZEL, Savininkas 7331 Wade Park Ave,, Cor. Addison F.d
225

koki reikalą tetule 
radai?pas mus

— Matai, vaikeli,-aš no
riu važiuot ant ‘Dirvos’ pik
niko ant Fordžiulajaus ir 
pamatyt ristynes. Ir ma
no diedas net iš darbo sakė 
išliks, nori važiuot. Tai at
ėjau paprašyt kad nepalik- 
tumet mus, ba mes vieni 
kelio nežinom.

— A, tai labai gerai kad 
judu norit i tą pikniką va
žiuot, daugiau bus žmonių. 
Važiuosim sykiu, tik pasi- 
rengkit anksti nedėlios ry
te.

— Vaikeli, aš nuo penkių 
atsikelsiu, gerai pasimelsiu 
kad Dievulis dovanotų ką i 
bažnyčią nenueisiu, ir at
eisim pas jus.

— Llabą vakarą, dddrau- 
ge! Ar papapavelysi ddar- 
bininkui pas tttave ineit?

— Nebijok, Stepai, tavęs 
niekas iš musų namų neva
rys. Eik į vidų!

— Dddrauge, aš mmmat 
nnoriu vavavažiuot į “Didi- 
dirvos” pikniką nedėlioj, ir 
atėjau papapasiklaust kaip 
geriausia nuvažiuot. Aš no
riu matyt ririris tynęs.

— Nuvažiuot visaip gali
ma. Gali važiuot sykiu su 
mumis, arba karais nurody
tu keliu, o prie to dar eis 
trokas nedėlios ryte nuo 
“Dirvos” ir Lietuviškos sa
lės. Kurie ateis laiku tai 
galės troku nuvažiuot.

— Orait, drauge, mes ke-

Jaunas 
būti tuoj 
ramiame 
bar y j

žiūrėkit, ateina 
— sako mano 
pažiurėjus per

Ava!
Martynas! 
šonkaulis 
langą.

— Sveiki, gyvi! Kas čia 
do susirinkimas? Netikė
jau čia jūsų rasti. — sako 
Martynas ineidamas i vidų.

— Ddda čia tavo bibibib- 
lijos truko! Tu vis ją ne
šiojiesi, — sako Stepas.

— Broli Stepai, biblija 
yra didžiausia išmintis ir 
visų paslapčių raštas; kas 
ją pažįsta ir žino paslaptis 
tas niekados nemirs.

— Eik tu, pagone, su sa
vo pasakom. Ne tau bibli
ja skaityt, nunešk ir ati
duok kunigėliui ir melskis 
už griekus, — sako tetulė.

— Na bet jus čia ne dis
kusijų varyt susiėjot. Vi
si turit kokį nors reikalą. 
Gal ir Martynas atėjo ko 
paklaust? — sako mano 
šonkaulis.

— Taip, aš atėjau pasi
klaust ar judu važiuojat i 
“Dirvos” pikniką.

— Taip, Martynai, kur gi 
nevažiuosi, — sakau aš.

— Taigi, gal paimtumėt 
ir mane sykiu, ba aš kelio 
nežinau, — sako Martynas.

— Gerai, gerai, bile tik 
nori vl.žiuęt. važiuosim sy
kiu.

— Ale papapalik namie 
tttą savo bibibibliją, ba vai
kai dar atims pamatę, — 
sako Stepas.

— Tu nesirūpink apie 
mano bibliją, man ji visur 
gera. Po ristynių, aš sau 
atsigulęs po medžiu galėsiu 
tyrinėt paslaptis.

—Ale kai užmigsi po me
džiu. farmerio kiaulės atėję 
tau ausis nukramtys, tai ir 
bus tau bibliška 'paslaptis, 
— sako tetulė.

— Tiek to, nesiginčykit, 
rengkites sau ant pikniko 
ir viskas, — sakau aš.

Ir visi pradėjo skirstytis 
kožnas savo keliais.

Sergančio kambarį nereikia paver
sti i sueigų salo kūmutėms ir kaimy- 1 
nams. Nors kūdikis ir nesirgtų lim
pama liga, bet geriausia ’reikia at-1 
skirti jį nuo kitų vaikų iki liga bus l 
pažinta. Sekant šita atsargą bus'

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
A/ yoav druggist, 25c

The Knight Laboratories, ChicajH

MOTERŲ HIGIENAI 
Apsišvietę moteris 
naudoja Zenite vietoj 
ksmingas deliktoms 
biam tikslui. Zenite 
dingų dalykų šiam

dabar 
i nuo- 

plė- 
yra 

svar- 
naudingas ir visai neken- 
včnis.

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

š'iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮĮ;

i Pranešimas Sergantiems I 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
E Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose = 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu ✓su mano 25 — 
= metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų = 
~ davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
S ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
E Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
E rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- = 
~ spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. =
~ “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju E
— nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E
E lio, be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. ■= 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. = 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit = 
x Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
~ r e yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
= daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus = 
E tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- = 
E tus 606 ir 914. =

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E
— dorna aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią =
E 'šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiūriu visus savo pacentus. = 
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. =
E ------ Mes Kalbame Lietuviškai  =

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

ŠAKINIS ir
BARZDILAUSKAS

šimt-

^GLE RRR^>

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, tai kad suteikus motinoms 
informacijų del penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali peneti savo krūtimis. Jųs^ surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugeli dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maisto.

Jo teisingas pradėjimas gyvenime 
priguli nuo maisto kokį jis gauna 
laike tų dvylikos mėnesių. Maistas 
kuris padaro stiprius kaulus ir stip
rias kojas turi but maistingas, riebus 
ir tuo pačiu laiku lengvai ir galutinai 
suvirškinamas. Jei jus negalit penė
ti kūdikio savo krūtimis, Eagle 
Pienas turi būti pirmučiausiai jūsų 
minty. Jau virš 68 metų motinos 
pilnai jam pasitikėjo. Eagle Pienas 
yra vartojamas visame pasaulyje 
motinų, nes jos žino, 
saugus ir lengvai 
maistas.

kad jis yra 
prirengiamas

Eagle Brand Pienas 
karvių pienas, prirengtas su cukrumi 
specialiu Borden's budu, kurį padaro 
kaip tik tokiu maistu kurio jums 
reikia del penėjimo jūsų kūdikių. Su 
Eagle Pienu jus nedarysite jokios 
rizikos del permainymo kūdikio ma
isto, nes jis suteiks kūdikių kūną 
auginamų substancijų ir maistingu
mo kurio jam reikia. Kūdikis len
gvai galės nešioti savo kūną ant 
kojų kuomet tik jis pradės vaikš
čioti.

yra grynas

TAUPYK PINIGUS 
Pirkdamas Kepures

Pirkit Tiesiog iš Dirbt lives 
už Dirbtuvės Kainas.

KEPURES VYRAMS IR 
VAIKAMS

;r šiaudinės Skrybėlės vė
liausių madų. Taipgi pada
rom kepures ant užsakymo.

Darbas Garantuojamas.
Supreme Cap Mfg. Co

I 4905 St. Clair Ave.

Užlaiko Saldainių, Papso, 
Cigarų ir Cigaretu Krau

tuvo — viskas pirmos 
Klesos.

Ateikit pasimatyt su savo 
draugais ir pažįstamais.

65 I 5 Wade Park Av.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

| H © ROSEDALE
f Ri O^y Cleaning Co,
X Rand. 7906
X C. F. PETRAITIS, Prop.
| 6702 Superior Ave.,

Jusu Kūdikio Pirmi Metai Yra Del 
Jo Svarbiausi

Beveik per tris-ketvirtadalius
mečio šalyje, Borden’s Eagle Pienas 
yra žinomas pirmiausiai kaipo ge
riausias ir gryniausias pienas. Dau
gelis moterų kurios yra močiutemis- 
šiandien, buvo išaugintos ant Eagle 
Pieno. Jos atsidękavodamos augina 
ir savo kūdikius su šituo saugiu 
pienu. Ir taip yra nuo vienos gent- 
kartės iki kitos. Eagle Pienas yra 
patvirtinęs savo gerumą kart-kartė- 
mis sykių.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
peneti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siūskite kuponą šiandien.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

or The BordeN c°;
Rtg.U S.PalOS _ LISTERINE

TOOTH PASTE
Large Tube

Pkcerveo Milk
I, Koil t°r ad<!,lionB each label «■" y

•k

KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip peneti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškirpkit jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas ........................................

Adresas

Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
Bordeo Building, New York

Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemų, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus j musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių at
važiuoti į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės į

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

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



DIRVA

PO SUSIVIENIJIMO SEIMO

JAU po Susivienijimo sei-
1110. 'Viskas praėjo ki

taip negu buvo tikėtasi:
Bolševikėliai svajojo tu

rėsią didumą ir viską seime 
apversiu aukštyn kojom,

Tautininkai drebėjo kad 
raudonieji atvykę viską pa
darys savaip —neužtvirtins 
centro valdybos, Įstatys sa
vo komisijas,

O dar kiti sakė kad gali 
net Susivienijimas skilti.

Bet viskas pasibaigė taip 
kad tautininkams reikėjo 
kovoti už sekančio seimo 
vietą Baltimorėje, o bolše
vikėliai spyrėsi už Chicagą.

Ką šitas reiškia?
Reiktų eiti Į praeities is

toriją atsakymui šio klausi
mo.

Wilkes-Barre seime bol
ševikai norėjo gauti sekanti 
seimą Į vakarines valstijas, 
bet tautininkai kovojo už 
rytines, ir laimėjo Brookly- 
nas.

spėti kad bus dedama pa
stangų pritaikyt ją prie val
stijų apdraudos Įstatymų — 
reiškia biznišku žvilgsniu, 
o su bolševikėliais — liks 
kaip Dievulis duos.

Ne toks Susivienijimas 
turėtų būti: jis liko laisvas 
nuo klerikalų, jie turi savo 
Susivienijimą. Musų orga
nizacija turėtų būti laisva 
ir nuo raudonųjų, ir jeigu 
seimas nepadarė tam žygio, 
mes tautininkai turime dir
bti karščiau ir energingiau 
per ateinančius du metus 
kad bolševikėliai Susivieni
jime nesijaustų kaipo po sa
vo stogu.

▼ ▼ T

150 Metų
Liepos 4 d. šįmet sueina 150 

metu nuo dienos kada Suvieny
tų Valstijų laisves kovotojai 
apšaukė šią šąli neprigulminga. 
Tada Suv. Valstijos buvo ma
žiukes. susidėjo vos iš trylikos

valstijų. Dabar turi 48 valsti
jas nuo Atlantiko iki Pacifiko.

Neprigulmybės gavimas ne
atsiėjo sausai: pralieta daugy
bė kraujo, kova tęsėsi per pen
kis metus prieš gerai išlavintus 
Anglijos kareiviais.

Pirmas mušis Amerikiečių su 
Anglija Įvyko ties Lexington, 
Mass., Balandžio 19 d. 1775 m. 
Už suvirs metų kovos, kolonijų 
atstovai suvažiavę Philadelphi- 
joj, Liepos 4 d., 1776 m., paga
mino ir apgarsino Nepriklauso- į 
mybės Deklaraciją, kuomi šalis I 
atsimetė nuo Anglijos. ;

Reikėjo daug vargti, daugi 
kovoti, ir tik 1783 metais Pary-| 
žiuje buvo nutarta taika tarp j 
Suv. Valstijų ir Anglijos. į

Paskutinis didelis mušis at-j 
sibuvo ties Yorktown, Spaliu 19 I 
d., 1781 m..

Jurgis Washington, buvęs iš
rinktas vyriausiu armijų vadu, 
po keturių metų kovos, 1788 
metais buvo išrinktas preziden
tu.

Sąryšyje su 150 metų sukak
tuvėmis šįmet Philadelphijoj, 
Neprigulmybės paskelbimo lop
šinėj, įvyksta Pasaulinė Paro
da, kurioj dalyvauja ir Lietu
viai.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Bolševikai jaučiasi galin
gesni apie Chicagą, tauti
ninkai — apie Brooklyną.

Taigi, kadangi tautinin
kai varėsi už sekanti seimą 
rytuose, visiems palieka ai
šku jog šis seimas taipgi ne
padarė nieko komunistų pa
žabojimui Susivienijime, ir 
paliko likimui kaip buvo iki 
šiolei. Gerai jei likimo bus 
lemta bolševikėliams nusi- 
šmugeliuot ir sumažėt. Bet 
jeigu jie laikysis kaip iki 
šio seimo, tai sekančius cen
tro valdybos rinkimus, o 
paskui ir sekantį seimą, jie 
gali paimti legališku būdu. 
— pravarydami savo kan
didatus ir delegatus.

Ką tada tautininkai pasa
kys ir darys?

Taigi tąsymąsi už seimo 
vietą yra tuščias dalykas, 
nes jeigu raudonieji pajiegs 
viršyti tautininkus Chica- 
goj tai jie viršys ir Balti
ni orė j.

Atminkit, tie kurie kalbė
jot apie nuolaidumą ir be- 
partiviškumą, bolševikai su 
jumis taip nekalbės kada jie 
turės Susivienijimo vadeles 
savo rankose.

Centro valdybą seimas 
užtvirtino: išrinkta komisi
jos ir redaktorius taip kaip 
seime esanti diduma norė
jo. > i

Tautiški centai, kurių bu
vo Į 4,000 dolarių, ir iš ku
rių butų bolševikai užmokė
ję savo delegatams kelionės 
lėšas jeigu jie butų seimą 
užvaldę, padalinta kaip tau
tininkai norėjo.

Daugiau nieko iš seimo 
ir neišėjo kaip tik tas kas 
paprastu organizacijos gy
vavimo programų ir seniau 
išeidavo.

Išėjo, tiesa, daug lermo, 
bet tai paprastas dalykas 
kur bolševikai Įsimaišo.

Gaila tik kad neišėjo nie
ko kas butų ateityje davę 
ramybę visai organizacijai.

Bus peržiūrėta ir išnau- 
jo perredaguota organiza
cijos Įstatai, bet kokia pras
me dar nežinia. Galima tikį

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(J. Jaundzems)
Oi aržuolėli, žalias medeli,
Ko nebžaliuoji šiam rudenėlyj?

Ką gi žaliuosiu, ko žalias busiu,
Girdžiu ateina du kirtėjėliai.

Vienas žad’ kirsti iš pašaknėlės,
Antras žad’ kirsti iš viršūnėlės.

Iš pašaknėlės lovele dirbsiu,
Iš viršūnėlės lingelę lenksiu.

Aš toj lovelėj pats atsigulsiu,
Su ta lingelę panelę supsiu:

Oi čiūčia, liūlia, panele mano,
Neilgai supsiu — ik’ pusrytėlių.

Nuo pusdienėlio ik’ pusrytėlių,
Oi čiūčia, liūlia, panele mano....

W

DAINA
(O. Kairiutė)

Gėriau alutį, saldų miduti, 
Per visą naktį iki gaidelių.

Ne kiek pragėriau, kiek prauliojau
Širmą žirgelį, dimą balnelį.

Eisiu per kiemą skųsties tėveliui 
Ar neatvaduos jaunų dienelių.

Sunuti mano, vaikuti mano, 
Nepulk toks jaunas į rūpestėlį.

Sugryš žirgelis, dimo balnelis, 
Tik negryš, negryš jaunos dienelės.

Gėriau aluti, saldų midutį, 
Per visą naktį iki gaidelių.

Ne kiek pragėriau, kiek prauliojau,
Rūtų vainiką, šilkų kasnyką.

Eisiu per kiemą skųstis matutei, 
Ar neatvaduos jaunų dienelių.

Dukrutc mano, vaikuti mano,
Nepulk taip jauna į rūpestėlį:
Sugryš vainikas, šilkų kasnykas, 

Tik negryš, negryš jaunos dienelės.
Imsiu laivelį, plauksiu jūrelėm, 

Ar nepriplauksiu jaunų dienelių.
Priplaukiau rūtą ir lelijėlę,

Tik nepriplaupiau jaunų dienelių.
Klausiau pas rūtą ir lelijėlę

Kas jumis sėja, žalias ravėja?
Saulutė sėja, mėnuo ravėja, 

Šiltas lietusią paliedinėja.

(Tąsa)
Agrikolos balsas pasiekė Andriennę. 

Ji prisiminė ką jai Kupriuke sakė, ir pa
manė kad Agrikola ir Dagobertas turbut 
atėjo į sodną išgabenti Rožę ir Blančę. Ji 
pribėgus prie lango pažino Agrikolą, ir at
sargiai atsidarė langą.

— Mademoiselle, nėra laiko gaišavi- 
mui. Grafo Montbron nėra Parise. Mudu 
su tėvu atėjom tave išgelbėt.

— Ačiū, ačiū labai, Agrikola! — atsa
kė ji. — Bet pirmiausia mąstykit apie Ge
nerolo Simono dukteris.

— Mes ir mąstom, ir atėjau paklaust 
kuriame lange jos yra.

— \iena yra apačioj, paskutiniam lan
ge prie daržo; antra lygiai viršuje jos.

— Tai jos bus išgelbėtos! — nudžiu
gęs tarė kalvis.

— Bet palauk! — tarė Andriennė, su- 
skubėdama; — antrieji langai yra aukštai. 
Pas naujai budavojamą koplyčią rasi il
gų karčių, gal jos jums susigadys.

— Tai gerai, jos bus mums kaip kopė
čios pasiekti antrus langus. Bet dabai* tu
rim apsirūpint apie tave, mademoiselle.

— Manykit tik apie vargšes našlaites. 
Laikas bėga. Jeigu tik jos bus išgelbėtos 
šiąnakt, mažas bus skirtumas jei aš čia iš
busiu dieną ar dvi daugiau.

— Ne, mademoiselle, — tarė kalvis, — 
labai yra svarbu kad ir tu butum išgelbė
ta iš šios vietos šiąnakt. Yra svarbus da
lykai, apie kuriuos tu nieko nežinai. Aš 
jau apie tai patyriau.

— Ką tu kalbi?
— Neturiu laiko plačiau čia aiškintis; 

bet meldžiu tamistą būtinai eiti iš čia. Aš 
galiu išlaužti pora šių štangų, atsinešiu tik 
savo geležgalį-----

— To nereikės. Jie laiko užrakinę tik 
išlaukines duris šio budinko, kuriame aš 
esu tik viena. Tu lengvai galėsi nulaužti 
užraktą.

— Taigi, už dešimts minutų jau mes 
busim ant bulvaro, — tarė kalvis. — Tik 
rengkis, madame; pasiimk ką apsisiausti, 
nes naktis šalta. Aš tuoj sugryšiu.

— Agrikola, — tarė Andriennė, su 
pilnom akim ašarų, — aš suprantu kiek 
i.u rizikuoji del manęs. Aš stengsiuos pa
rodyt tau kad ir aš turiu gerą atmintį 
kaip ii* tu. Tu ir tavo augytinė sesutė esat 
prakilnios dvasios, ir man smagu kad tu
rėsiu būti jums dėkinga. z Bet negryžk pas 
mane iki Maršalo Simono dukteris nebus 
išliuosuotos.

— Ačiū tavo nurodymams, tą mes pa
darysim tuojau. Aš bėgsiu pas tėvą, o pas
kui ateisim, paimt tave sykiu.

Ant jos patarimo, Agrikola prie kop
lyčios rado ilgą storą kartį ir nusinešė pas 
tėvą. Vos tik Agrikola nuėjo iki tvoros, 
iš kur reik eit link koplyčios, kaip Andrien- 
nei pasirodė žmogiškas pavidalas už vieno 
iŠ sodno medžių, kuris greit perbėgo per 
taką ir pasislėpė už krūmo. Nusigandus 
tuo, Andriennė bandė tykiu balsu šaukti 
Agrikolą, bet jis negirdėjo. Jis jau buvo 
pas tėvą, kuris perimtas nekantrybės ėjo 
nuo lango iki lango norėdamas rasti mer
gaites.

— Viskas laimingai, — tarė Agrikola 
tėvui. — Mergaitės yra šiuose languose — 
viena viršuje, kita apačioje.

— A, tai gerai — nes tie langai neuž
tverti, — tarė tėvas.

— Persiti'krinkim ar kuri viena iš jų 
yra čia! — tarė Agrikola. — Padėjus šią 
kartą prie sienos, aš užlipsiu iki antro lan
go, kurs nėra labai aukštai. •

— Gerai, mano vaike! prilipęs, pabar
škink į langą, ir pašauk Rožę arba Blančę. 
Kada atsilieps, lipk žemyn, ir ji galės nu
šliaužti kartimi. Jos yra drąsios ir gy
vos. Skubėk!

— Paskui mes išgelbėsim mademoisel- 
lę Andriennę.

Agrikolai statant kartį ties langu, ir 
lipant. Dagobertas tuo tarpu pabarškino į 
žemutinį langą ir tarė: “Čia aš, Dagober
tas.”

Rožė tikrai buvo tame kambaryj. Ne
laiminga mergaitė, iš susigraužimo del at

skyrimo nuo sesers, buvo apimta karščio, 
ir negalėdama miegoti, ašarom šlapino pa
galvę. Išgirdus barškinimą ir pažįstamą 
balsą, ji pakėlė galvą ir pradėjo klausyti, 
ar tai tikrai ir ar ji nesapnuoja. Po to ap
sisiautus ilgu naktiniu užvalkalu pribėgo 
prie lango. Bet staiga — ir pirm negu ji 
galėjo atidaryt langą — sodne pasigirdo 
du šūviai ir pakilo riksmas: “Gelbėkit, va
gis !”

Mergaitė pastiro iš baimės, jos akis 
išsiplėtė į langą, per kurį ji matė, nors su
simaišius, mėnulio šviesoje, kelis vyrus su
sikibusius mirtinoj kovoj, o šunies lojimas 
buvo girdimas virš šauksmų: “Gelbėkit! 
Vagįs ’ žmogžudžiai!”

SKIRSNIS XVI.
Didžiosios Dienos Išvakarės

Apie dvi valandos pirm negu dėjosi 
aprašomas dalykas prie Šv. Marijos vie
nuolyno, Rodinas ir Abbė d’Aigrigny su
siėjo kambaryj km* jau pirmiau jie buvo 
susiėję, ant Rue du Milieu-des-Ursins. Nuo 
Liepos mėnesio revoliucijos, Tėvas d’Aig
rigny sumanė kad geriau bus pergabenus 
jų Ordino archivus į šią laikiną vietą, ka
dangi jis tikėjo jog valdžia išvys juos iš jų 
senos puikios buvynės, kurią jiems pado
vanojo valdžia po to kaip atgrąžinta mo
narchija. Tas namas buvo didelis Jėzuitų 
Orclenui turtas.

Rodinas, apsirėdęs savo paprastu už
valkalu, prastu ir purviniu kaip visada, lė
tai rašė prie satfo stalo, ištikimai eidamas 
savo pareigas kaipo sekretorius, kurios slė
pė, kaip jau esam matę, daug didesnę jo 
užduoti — kaipo Soči jaus — kuri pareiga 
yra, sulyg jų Ordeno konstitucijos, niekad 
nepasitraukti nuo savo viršininko, sekioti 
jo mažiausius pasijudinimus, išgauti jo vi
sas mintis, ir viską raportuoti į Romą.

Nežiūrint savo paprasto apsukrumo. 
Rodinas išrodė aiškiai neramus iv susimą
stęs ; jis trumpiau atsakinėjo į klausimus ir 
kalbas Tėvo d’Aigrigny, kuris tik ką buvo 
i nėjęs į kambarį.

— Ar įvyko kas naujo laike mano va
žinėjimo į Romą? — užklausė jis, — Ar 
gaunamos žinios dar musų pusės naudai?

— Labai naudingos mums, — atsakė 
Rodinas.

— Paskaityk man, — liepė d’Aigrig
ny.

— Pirm eisiant prie to, aš turiu pasa
kyti jog Morokas jau dvi dienos kaip Pa
rise.

— Morokas? — tarė d’Aigrigny nusi
stebėjęs. — Aš maniau, išvažiuodamas iš 
Vokietijos ir Šveicarijos, kad jis gavo įsa
kymą iš Friburgo keliaut į pietus. Avig- 
none jis butų buvęs labai naudingas kaipo 
agentas; nes Protestonai pradėjo bruzdėti, 
ir bijome kad nesukiltų prieš Katalikus.

(Bus daugiau)

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 žemlapio!
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

Reikalaukit “Dirvoje"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

NAUJI “ŽMONIJOS 
ISTORIJOS” 

PRENUMERATORIAI
I

Mrs. Mary Glen, iš Škotijos, 
rašo: Prašau prisiųsti man tą 
garsingą knyga “žmonijos Is
torija”, aš prisiunčiu $2.25, — 
kaina kaip “Dirvoj” parašyta. 
Meldžiu netrukdyti, labai lauk
siu matyti tą svarbią knygą.

B. A. Beleckienė, iš Akron, 
O., prisiuntė $2.25 prenumera
tos “žmonijos Istorijai”.

Antanas Samalius, iš Mexi
co, Me., pastojo “žmonijos Is
torijos” prenumeratorium pil
si ųsdamas $2.25.

CliHAfW
Į LIETUVĄ 

(Per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių .
I KAUNĄ ir ATgA ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . . . .$211
I Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
1 Lietuva greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki
tės prie vietos 
agentų arba į

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Kodėl 
Bambino?

Todd, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau 1

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

/
Jūsų vaistininkas parduoda 

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

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

'SKAUSMAS 
KEPENŲ 

Tuoj Palengvėja
SANTAL 

MIDY
B utinai gaukit 

Tikrąjį 
žiūrėkit žodžio 

“Midy” 
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Į Jus 
i Galit 
Į 

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu- 

i vą kurs pats 
-išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

I Wet
Į /lutcrSttop 

Razor
—Išsiaštrina Pats
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Buvo Bemokslis, bet Darbštus Tėvynainis
Kovo 11d. 1926 m. suėjo du metai lai

ko nuo mirties Mateušo J. Slančausko.
Amerikos Lietuvių laikraščiuose ma

žai tebuvo paminėta apie velionio mirti, o 
jo atlikti musų tautai darbai beveik ne
įvertinti.

Mateušas Slančauskas ne visiems Lie
tuvoje buvo žinomas, bet savo darbštumu 
■atliko gan žymias darbus musų tautai ir 
paliko neužmirštamą atminti savo apielin- 
kėje, kurioje gyveno, kovojo, švietė, ir mi
rė.

Mateušag gimė 1850 m. Vasario 22 d.. 
Trumpaičių sodžiuje, Gruzdžių vai. Ne
turtingi tėvai negalėjo jam jokio mokslo 
suteikti. Pradinėje mokykloje, sulyg tų 
laikų dvasios, pramoko Lenkiškai skaityti 
ir rašyti; Lietuviškai išsimokino pats per 
save. Paaugėjus, buvo leistas mokytis siu
vimo, to amato ir laikėsi savo gyvenime.

Turėdamas dideli patraukimą prie mo
kslo, pats lavinosi skaitydamas Įvairius ra
štus ir knygas kokios anuose laikuose buvo 
galima gauti. Kaipo siuvėjas, keliauda
mas iš vietos i vietą rasdavo gausios mede- 
gos “Tautosakai”. Velionis buvo surinkęs 
keliolika tūkstančių Mįslių, Burtų, Pasa
kų, Padavimų, ir tuomi išgelbėjo brangią 
istorinę medegą nuo pražuvimo.

Pradėjus išeidinėti pirmam Lietuvių 
laikraščiui “Aušrai”, jis buvo vienas iš tų 
“Aušrininkų” kurie užsiėmė skleisti laik
raštį tarpe liaudies. Apart laikraščio pla
tinimo, jis rašydavo iš savo apielinkės Įvai
rias žinutes, padavimus, priežodžius, ir sa
vo nukaltas eiles. Po savo raštais pasira
šydavo: “Žemiausias Tėvynės Tarnas”. 
“Atgaja”, “M. ši.” Velionis mėgdavo eilių 
rašymą. Daugel jo parašytų eilių jo jau
nesni draugai išmokdavo iš atminties ir 
tuo užvaduodavo knygas bei laikraščius, 
kas tuokart buvo begalo sunku gauti.

Bundant tautiniam susipratimui, Šiau
liečiuose įsikūrė slapta draugijėlė “Atga
ja”. Velionis Mateušas buvo vienas iš vei-
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klešnių,jų tos draugijėlės narių; skleisda
vo raštus ir kėlė tautiško atgimimo dvasią.

Pasveikinti draugijėlę “Atgaja” velio
nis parašė sekančias eiles:

Atgyk, “Atgaja” Lietuviškoji, 
Idėja musų tėvyniškoji”;
Atgyk, mokslinga dvasia jaunųjų, 
Ir buk pagalba kovoj silpnųjų.

Areštas, Ištrėmimas
Neilgai minėtai draugijai teko gyvuo

ti. Caro žandarams pasirodė baisus Lietu
vių tautiškas atgijimas. 1895 metais buvo 
suimtas vienas 'tos draugijos narių, pas 
kurį buvo rasta susirašinėjimai bei tos 
draugijos narių surašąs. Prasidėjo kra
tos ir suėmimai; tarpe suimtųjų buvo ir 
Mateušas. Nugabentas Šiaulių kalėjimam 
išbuvo ten virš metus laiko. Caro žanda
rai nesurasdami svarbesnio nusikaltimo, 

.paskyrė jam trijų metų ištrėmimą iš Kau
no gubernijos. Velionis nenorėdamas skir
tis nuo savo šalies, pasirinko sau ištrėmi
mo vietą artimą Rygą.

Gyvendamas Rygoje, Mateušas darba
vosi tarpe tenykščių Lietuvių ir susipažino 
su žymcsrtėmis inteligentijos jiegomis. Da
lyvaudamas darbininkų rateliuose, persi
ėmė socializmo dvasia. Gryžęs Lietuvon, 
jau skaitė save social-demokratu ir skleidė 
socialistinę dvasią tarpe dvarų darbininkų 
ir jaunuomenės. Kadangi sodiečiai buvo

begalo tamsus, Mateušui bei jo draugams 
prisiėjo kęsti įvairių apkalbų bei nesma
gumų; įskųsdavo kunigams kaipo bedie
vius, o žandarams kaipo Lietuvišku raštų 
skleidėjus.

Dar prieš ištrėmimą, velionis neteko 
savo moters; savo keturias jaunas dukre
les išauklėjo išmintingomis moterimis, iš
mokindamas rašto ir prisirišimo prie skai
tymo knygų. Rodos 1902 m. velionis vedė 
antrą žmoną ir persikėlė gyventi į Reibe- 
nių sodžių, Skaisgirio vai. Pragyvenimą 
pelnydavo siūdamas.

Rinkėjas Eilių, Sakmių
Savo nenuilstančios energijos nepadė

jo niekais, bet rinko savo pradėtą medegą, 
rašė eiles, švietė sodžiaus jaunimą. Būda
mas apšviestu ir išmintingu, mokėjo kitų 
įsitikinimus pag-odoti. Pasitaikydavo kad 
didžiausi jo priešais, po trumpo su Mateu- 
šu susipažinimo ir pasikalbėjimo virsdavo 
jo draugais arba išsinešdavo visai kitokias 
nuomones apie jį. >

Velionis turėjo surinkęs įvairių savo 
raštų ;oilių, ir daugel dar neatspausdintos 
Tautosakai medegos. Pirmiau surinktus 
jau buvo persiuntęs Dr. Basanavičiui, kas 
yra atspausdinta Dr. Basanavičiaus “Lie
tuviškose Pasakose”, “Vėlės bei Velniai”, 
ir kt. Neatspausdintą medegą velionis 
persiuntė savo žentui V. Jakščiui į Suv. 
Valstijas kad jis sutvarkęs perduotų spau
dai. V. Jakštys velionio raštais nepasirū
pino, bet laikė sudėjęs. Kadangi jo namu
kas sudegė tai sykiu dingo ir Mateušo raš
tai. Išgirdęs apie šį nuotikį, velionis ne
teko energijos ir ūpo, kas buvo matoma iš 
jo vėlesnių laiškų rašytų Amerikon savo 
dukterims bei draugams.

Kad velionis jautėsi apviltu galima 
spręsti iš šių jo sudėtų eilučių:

“Dirbau, krutėjau
Kol tik galėjau;
Dabar jau gana.
Atilsis mano
Bus tik kapuose. ... ”

Velionis mylėjo savo šalį ir troško jai 
laisvės, matydamas savuosius tamsiais ir 
apsileidusiais, stengės juos apšviest, ką pa
rodo šios jo parašytos eilės:

Praeitis, Dabartis ir Ateitis
Lietuviai: — žmonės krikščionis, geri 

katalikai,
Pagiedokim, sesės, broliai, bobos ir senukai 

Kokie buvo seni laikai, 
Kokie dabar musų vaikai.

Ir kokie mes patįs.
Seni laikai, vargų laikai, ponai žmones 

plakė 
Rykštėmis, rezdais, botagais; šunys 

kraują lakė.
Taip žmonės kantriai kentėjo, 
Visus skausmus išturėjo,

Kol į grabą dėjo.
Kad ponai vienus užmušo, o kitus pagavę 
Gelžies pančiais surakinę j rekrutus davė

Ant dvidešimts penkių metų,
Kad ir ten lazdas kentėtų

Kasdieną po šimtą.. .
Kokie dabar musų vaikai, tėvai patįs 

matot, 
Ruko pypkes įsikandę, ir degtinę laka.

šventą dien’ pas monopolį,
“Sveikas”, sveikin brolis brolį,

Ten pat ir muštynės.
Senieji nemok’ skaityt knygų ii' knygelių, 
Tėvai, motinos neleidžia mokytis vaikelių;

Kur, sakė, išmokęs lysi.
Raštu duonos nepelnysi,

Užteks poterėlių....
Atein’ laikai kad jaunieji ims visi skaityti, 
Jau ne tėvai, ne motinos pramokys rašyti,

Bot per prievartą kiekvienas,
Ir mergaitė ir vaikinas

Eis į mokyklą. )
Ir taip jau bus apsišvietę kas tik žmonės 

estą, 
Tada tai mokslo šviesybės saulė neužgesta, 

šviečia kiauras naktis, dienas, 
Raštus skaitys kožnas vienas,

Ir mylės teisybe.
(23, XII, 1907.)

Iš Salantų Beliko
Tik Pelenas

Salantuose (Kretingos apsk.) 
Birželio 7—8 d. naktį kilo dide
lis’gaisras. Rytą Į gaisro vie
tą išvyko kovai sų gaisrais re
ferentas p. Siemaška. Jis gry
žęs suteikė žinių apie gaisro 
Įvykį.

Nuvažiavęs į Salantus, mies
telio vietoj Siemaška beradęs 
tik styrinčius kaminus, griuvė
sius, nuodėgulius.

Prie griuvėsių tyliai stovėjo 
nukentėjusios šeimynos. Ugnis 
surijo 150 gyvenamų namų, 150 
negyvenamų; viso 250 šeimynų 
paliko he pastogės. Sudegusių 
namu tarpe buvo astuoni mūri
niai namai, sinagoga, Bučio 
vandeninis malūnas, vartotojų 
bendrovė, valstybinės degtinės 
monopolis, Žydų mokyklų, kle
bonija ir jos trobesiai, vaistine 
ir 60 krautuvių su prekėmis. 
Jaunas 25 metų nepilnaprotis 
Boruchavičius iš ugnies buvo 
išvestas, bet ištrukęs iš rankų 
vėl metėsi į liepsnas ir dingo. 
Gyvulių sudegė S karvės, 5 
kiaulės ir kiti smulkesni gyvu
liai.

Gaisras prasidėjo 12 vai. na
ktį į Birželio 8 d. Per 15 minė
tų miestelis virto tik liepsnų 
jura. Po 2:30 vai. ugnis savai- 
mi aptilo, nes nebuvo kas dau
giau bedega.

Gaisras prasidėjo Mažojoj 
Gėlių gatvėj Davido Šero namų 
antrame aukšte. Iš ten prasi
mušė ant. stogo, persimetė į ki
tus namus ir apėmė vėjo blaš
komos kibirkštis ir liepsnos vi
sus aplinkinius šiaudinius ir 
skindelinius stogus.

Gyventojų apskaičiavimu, 
nuostoliai siekia iki 5,000,000 
litų.

Padegėliai išvažinėjo pas gi
mines, pažįstamus. Jiems gel
bėti susidarė du komitetai, vie
nas bendrai prie valsčiaus val
dybos, kitas žydų.

Salantai sudegė jau antru 
kartu. 1921 metais sudegė vie
na puse, o dabar dingo jau ir 
antra miestelio pusė. Iš buvu
sio turtingo miestelio nieko ne
liko kaip tik graži mūrinė baž
nyčia ir pora namų, kurie sto
vėjo Didž. Gėlių gatvėj užvėjoj 
ir buvo saugojami atbėgusių iš 
kaimo žmonių. “Liet.”

pleiskanų mirtinas priešas ta 
jumi padarys. Į trinant švelniai 
į gblvos odą per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininką šianden, arba 
jei dorite atsiųskite 75c. tiesiai 
į laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

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

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

(Bus daugiau)

Priežastis ugnies tai be prie
žiūros paliktu Šero vaiku elgi
mąsi su ugnimi. Pats šeiminin
kas tą vakarą buvo išvažiavęs 
į Klaipėdą.

Kadangi gaisras kilo jau na
ktį, kada visi miegojo, tai gy
ventojai buvo užklupti netikė
tai, ir visi naminiai reikmenis 
liko ugnies žiotyse.

ZMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

į Sumažink |
| Savo

skutimo lėšas. Ir į 
apsiskusk greitai ; 
ir dailiai. V i c - į 
natinis skus- į 
tuvas su tikrai ii 
aštrio geležte vi- į 
šokiam skutimui i 
yra Valet Auto- ( 
Strop Skustuvas, i

$1 iki $25.

Valet Į 
ji -AirtcrStrop i 
|! Razor | 

—Išsiaštrina Pats 
11*=-===^^

Rodyklė No. 108

SEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Virimu Receptas
Salmonai yra viena iš populiarin- 

giausių žuvų maistų šioje šalyje. 
Amerikos žmones sunaudoja apie 
pusę sudedamų j dėžes salmonų. Yra 
daugel salmonų rūšių Privalot pir
kti tiktai tas rūšis kurias pagamina 
patikėtinos įstaigos. Kaip tilo atida
ręs salmonų dėžę tuoj reikia jas iš
krėsti į torielka. Nepalikit dėžėj nes 
susigadins. Sekantis receptas paro
do kaip padaryti skani; valgį su dė
žiniais salmonais. Labai lengvai jį 
pagaminti ir visi šeimynos narini 
bus patenkinti.

Snietonuoti Salmon su žirniais
1 dėže salmonų
% puoduko evaporated pieno at

miešto su
l’/i puoduko vandens
2 šaukštai kurnu krakmolo
% šaukštuko drožtų svogūnų
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
1 šaukštukas druskos
1 s šaukštuko pipirų
1 puodukas nevirtų žirnių

virti ryžiai
Sutarpyk riebalus; i maišyk krak

molų, dądūk uždarą, ir laipsniškai 
įmaišyk pienų. Tuo laiku atidaryk 
salmonų dėžę, ir nuplikyk žuvį. Ka
da sosas virs, reikia jmašyti salmo- 
ną ir žirnius ir reikia virt viską ant 
kaisto vandens per 10 minutų. Ap
dėk torielkos kraštus ryžiais duo
dant į stalą.

Virtuvės Patarimai
Aprūdijusius peilius pamerk per

nakt i rūgusiam piene
Kopusius geriausia supjaustyt jei 

duodama kaipo salotai.
Darant kokį vaisių gėralą, jeigu 

stoka skonio, dadėk bisk gingerale.
Uždarymui vaisių košių stiklų ge

rai, iškirpk sugeriamo popierio kati 
tilptų į antvožą ir pamerk į alkoholį. 
Sutirpyk biskį parafino ir užpili; 
ant' košelių nors ketvirtdalio colio 
storumo.

Išmargintas žvakes galima nuva
lyti,' kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dul- 
kės pradings nuo jų.

. Naudokit du ar daugiau grūdinių 
| maistu sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus daug 
skanesni ir geriau valgomi.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui bryžių ženklų nuo 

popierių, patrink tą vietą su lemonu, 
paskui nuvalyk skaruliu mamarkytu 
kreidos košėj. Numazgok viską su 
šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peiliu ir 
šaukštų žibančiai, pamerk juos į bo- 
rakso vandenį keletui valandų. Van
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint arbatos 
ir kavos plėtmus nuo lino audeklo. 
Uždėk biskį glicerino ant pletmo ir 
išmazgok paprastu budu.

Patartina skalbti blalnketus skais
čia, vėjuotą dieną kad greičiau galė
ti! išdžiūti.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie grožės 

yra liesus kūno užlaikymas. Reikia 
pratintis sėdėt ramiai per kelias mi
liutas lengvoj pozicijoj. Reikia žiū
rėt tinkame užlaikymo kūno einant 
ir vaikščiojant Reikia vengt nerviš
ko įtempimo sėdint arba vaikščio
jant. Sudribus ar perkrypus pozici
ja yra viena iš tikru priežasčiu už
kietėjimo ir nerviškumo. Teisingas 
išlaikymas kūno formos buflavoja ir 
gerų charakterį ir pagelbsti kitus to
kiais padaryt su kuo tik susieini.

Ypatiška Sveikata
Geriausia gydyt persišaldymą tai 
tolimu ir nedraugišku budu. Neapsi- 

| pratink su šalčiu, nes jis išnaudos
■ tave. Nekuriu žmonės kalba apie pa- 
I gavimus šalčio, ir šaltis juos pagau- 
| na. Kuomet nnvargsti, persidirbi ir
persivalgai, visada šaltis prisimeta, 

į Šaltis yra užsikrečiamas nuo kitų 
] ypatų. Je;gu pats turi šaltį saugo- 
| kis kitu nc.ižkrėsk, kada čiaudai už- 
I sidengk burna nosine. Atmesk šalin
■ aušnypštas nosines nuo kitų skalbi

nių.
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Kuomet jums reikia pieno dary-jtcd pieną, kadangi jis yra geriau- 
mui pudingų, zupių, pyragų, ete.,|sias pavaduotojas rcguiiario pieno 
būtinai naudokit Borden's E.ąpora-■ arba grietinės.

BISKETAI

Ar Jus Mėgstat Virti?
Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik del savęs vienos, bet savo visai šei
mynai. Jus žinote kad geras valgis yra di
delis smagumas de! jūsų. Šeimininkės kurios 
vartoja Borden’s Evaporated Pieną del val
gių receptų mėgsta virimą. Jos žino kad kie
kvienas receptas kurį jos daro suteiks už- 
ganėdinimą ir pasisekimą.

Jus galit padaryti bite kokį receptą kuriame rei
kia vartoti pieną arba sivetoną su Borden’s Evapo
rated Pienu. Borden’s Evaporated Pienas padaro 
gardžius pajus, pudingus, susus, salad košeles, ke
ksus ir užkandžius. Kiekviens mėgsta valgyt gar
džius karštus bisketns. Pabandyk čia atspausdintą 
receptą. Ji lengva padai'vii ir prie to dar ekono
miška.'

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas ūkią pie
nas su palikta jame Smetona. Justi groserninkas 
moka biskį brangiau už Borden’s, nes jis žino kad 
tai yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks 
jums didžiausi užsigančdinimą.

KUPONAS
Duona 
Saldainiai 
Žuvis

V- puoduko Borden's Evapo
rated Pieno atmiešto su 

i<> puoduko vandens
2 puodukai miltų
5 šaukštukai kepamo pan

der i o
1 šaukšaukus drusltbs
2 šaukštukai sviesto užva

duotojo
Sumaišyk sausus dalykus su 
druska du sykiu. Įmaišyk 
pirštų galais sviesto pava
duotoją: dadėk pamažu mil
tus, maišant su šaukštu, į 
minkštą tešla. Paskui suda
ryk pusės colio storio blyną. 
Pjaustyk su biskete forma 
ir dėk ant sviestuoto kep
tuvo ir kepk karštame pe
čiuje apie 15 minutų.

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus recep- 
Bordcn’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

Kelias

15 unc.

Vardas
Adresas

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno smetonos pieno

Pudingai 
Sosai 

Sriubos
Mėsa
Košeles ’

Pajai
BORDEN'S 

EVAPORATED PIENO

Li-.ttC-**

(3) Lithuanian
THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg. Nc.r York

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK



RENGIAM \St STATYT GAM
TOS ISTORIJOS MUZEIU

UNCLE WIGGILY’S TRICKS’ SANDAROS SEIMO

Clevelando Gamtos Istorijos 
Maze irius valdyba skeli-ia jot” 
ruošiama planai statymui nm- 

] zejvi budinko netoliese Dailos 
iMuzojaus. Ta mažėjų pasta- 
I čius. visi mokslo budinkai Bus 
I vienoje grupėje. Ten šalip mu- 
Izeju yra Case Praktiškų Mok- 

Pereitą nedėldienį Clevelan- shi Mokykla. Western Reserve 
do apielinkėse užmuštas vienas i pni-verR.;tp(.ls, yfoįpru Kolo<iiia. 
žmogus ir keli sužeista aulomo :lllkįtll jn moks-
biliu snsikuhmuosp. iki nedel - •
dienic nuo pradžios metu auto- ,l.1 ist.ii'.'ii.
mobiliu nelaimėse užmuštų bu- p;u-vež(-. M(lzejui Turtus 
vo 76 vpatos CIevelande.

Visoj Ohio valstijoj, .-uitomo-, Nepcrsenai sugryžo. po 
biliams važiuojant per gelžke- virš dvieju metu kelionių 
Ii u reles nedėlioj užmušta pen- pietinio Atlantiko vandenis, 
kios ypatos. rinėtojų laivas, kurie rinko

White House skerskelis am šokiausius gamtos tūrius van- 
Ih'oadwav. kur taip daug užrnu-i(lenA.)c ;llll s„bl jr O1.„ cl,,ve. 
sama žmonių gelžkeliams laks-:, , , ■ ,. , , • , . -,- , ando varn os istornos muzeim.tani, bus panaikintas ir padirb- . ..
ta saugus pervažiavimas. Tam j Laivas išbuvo
darbui reikia $900.UOo. Gelžke- metu 

$400,000.
po S250,-

— Sustok! kur eu eini
— Mi-ter Policman, a.š ->inu ’ 
“Dirvos” pikniką ir ristynos ! į
— Dae fain, gohet!

pr>

000.
ir

mėnesius ir 
gabeno 12,000 įvairių gy

viu ir kitokiu radiniu, kurie

To

ŽINIOS

Seimas laikyta Brooklyn. N. Y. 
Birželio 16, 17 ir 19 d.
(Tąsa iš pereito num.)

Seimo vedėjais išrinkta:
Pirmininku J. Lekys: pagel- 

bininku P. Petraitienė; sekre
torium K. J. Paulauskas, pagel- 
bininku K. Katkevičienė.

Sesija pertraukta pietums.

SĖSLI \ II.
Pribuvo nauji delegatai:
23 kp. Chicago. Ill.
12 kp. Lawrence,

78 kp. So. Boston,

Puiki Užeiga Lietuviams
nedidelis ir

Užlaikom Salditiies,

iretus. Tabaka; Duoną, Pieną 
visokius p roserinius daiktus

Lietuviai nepamirškit užeiti.

Albinas A. Stankūną
1386 EAST 651 h STREET 

Kampas Luther Ave.

(ringą

vandenis, bet

j sigabeno šalip gyvūnu, tuks
iančius pėdų krutamu paveiks- 
ilų filmu, fotografijų ir visko ki 
to. ši kelionė vadinam; 
iš keisčiausiu mokslišku 
dicijų istorijoje.

• labai sun-j 
Reikėjo da- j

OFFICE 
' CAT

nūn. darbininkais ant jo
kelio- 

pasto-

turėjo \ar- į0, kolegijų studentai. Bet ji? I 
mdruotus to neužilgo laivą pametė nepakel-1 

Į darni kelionės sunkenybių po j 
; nežinomas sritis 
kiose aplinkybėse.
važiavus į kožną portą samdyt I 
naujus darbininkus, nes tik ke- I 
turi iš viso būrio išvažiavusių 
teišlaikė iki galo. Kiti ir nau- Į 
ja paimti sekančiuose port nose | day robbed a bank 
pamotė

By Junius

Bandits in Miami

|tl.l\ I OUUvLl d UclllK 
What cun anybody 
$2,000 in Florida?

the other

do

K. Rugis.
Mass., J.

Ma«s., Z.

Sandaros 1 Apskričio — O. 
Palubinskienė.

Įnešimu komisija išrinkta: 
J. Sekys, F. Pikšris. V. Ambra-

Rezoliuciją — Hr. M. J. Avint
is. K. S. Karpavičius, J.

Skundu ir apeliacijų: š
Strimaitis, K. Sidabras, V.

Spaudos:
B. Strimaiti

O.

B.
Vi-

A.

Protokolą pereito Seimo skai
tė K. J. Paulauskas. Priimtas.

Centro Valdybos raportai:
Prezidento Dr. K. Draugelio

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namu reikmenis kokią 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 maliavoj! mo įnagius.

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

____ 6401-5 Superior Avenue

Pargenąs — Lotas 40x120, ant Waterloo rd. Sl.SOO. 
■5 kambariu navienis namas ant grystos gatvės i

tuščias lotas, abu už S 1.200.00.
Laipgi turim daug kitu pigių pirkinių.

De Kapua S Varano Realty Company
General J nsurance

15502 ST. (’LAIR )VE Ecklv 5310.

RESTAURANT
Užlaiko Puikiausia Pirmos

Prieinamos.—Pas mus val
giai iš geriausių produktu. 
Viskas Padaroma Lietuviš
kai. —Puikiausia vieta Lie

tui iu Kaimynystėje.
6904 f Superior Ave.

Skersai Lietuviu sa’e.

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kambairus naujau
sios mados popkroinis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greuai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami

Vu: (36)
1386 EAST 65TH STREET

,F

Ohio Vaistytos Dvasia
QHIO valstijos ankstyvieji gyventojai pasi

dirbdino sau namus iš amžinų girių. Jie ir 
jų vaikai iš miškų pasidarė sau ūkius. Jie 
atkasė anglių shiogsnius. atidarė aliejų šalti
nius, bėdavojo kanalus, kelius, geležinkelius ir 
laivus; vystė išdirbystes.

Šis bankas. Įsteigtas 77 metai atgal, yra ba
dymas jų taupumo ir jų pastangų. Sutvertas 
užpildymui tikrų reikalų; konservativiai veda
mas; tarnauja ir auga sykiu su šia sritimi; 
jis atvaizduoja progreso dvasią.

incorporated 184$ 

godely for^emings 
in the Citi^ of Cleveland- 

PUBLIC SQUARE

A. Žukas says — Women 
haven’t much use for arithme
tic except to use subtraction 
when their age is inquired.

---- -o-----
Once a 

i and told, 
į a Hearst

man kissed a woman
He became in time 

reporter.
----- o-----

Vice-P rezidento S. Mockaus 
raportas buvo prisiųstas laišku. 
Priimtas.

Skaitė savo raportus centro 
Sekretorius K. J. Paulauskas. 
Prie jo atskaitų raportu pada
ryta patėmijimai del techniš
kumų.

Sveikinimai ir aukos:
Sveikinimas iš Kauno nuo 

Valstiečiu Liaudininkų, pasira- 
| šo Sleževičius.

Sveikina seimą M. Petraus-
One thing that can be said | į<( 

in favor
says Albert Varakois, 
he doesn’t snore.

----- o-----

Sandaros jaunuolių skyrius ir 
projekto išdirbimas pavesta ko- 
mi.-Hpi: J O- Sirvydas, Dr. M. 
J. Vinikas, A. B. Strimaitis.

3) Skaityba Namo Fondo 
Kalbėta apie tai ir

! siūlyta aprube^iavimai už kiek 
į maždaug namas gali būti per
kamas. Projektą sutvarkyti pa
veja komisijai • V. P. t Jankus. 
J Ambraziejus, A. Ivas.

4) Apkalbėta ir nutarta pa
daryti Namo akcijas po $10 —

kirkti korporacijos

SESIJA HL Birž. 17 d.
Toliau «eka komisijų rapor

tai.
Pribuvo nauji delegatai: Ari 

drius Jtiodgudis. 7 kp. So. Bos
ton, Mass. V. P. Jankus, iždo j P'^-ij ktas. 
globėjas.

.Apšvietos komisijos raportą 
skaitė A. B. Strimaitis. Priim
ta.

Politinio Iždo raportą skaitė
K. J. Paulauskas. Nutarta pri
imti su aiškesniais pataisymais.

Nutarta nugamint Iždo at-i namas 
skaitos nuo pat Iždo susitveri- matais, 
mo ir pagarsint pagal Iždo st 
tuto priimta tvarka.

Sveikinimai ir aukos: 
šventakuprių partija 
57 kp. Nnugatuck-Union

City, Conn.
J. žilis, Chicago
32 kp. New Britain, Coni . 10.00 i Apšvietos'Komisijai. 
New Britain Sandariočiai
A. J. Gotautas. Worcester 
38 kp. Paterson, N. J.
9 kp Cambridge, Mass.
11 kp. Waterbury. Conn.
A. Plevokas. Watertown,

Mass.
Priimta

Lietuvos Seimo, Lietuvos Vals
tiečių l iaudininku, ir Lietuvos 
Prezidento Di. K Griniaus.

Į n esi m a i - N n 1 ar i m a i:
1) Panaikint pereitame seime 

priimtą narių įstojimo mokes
tį $1 — nutarta panaikint.

2) Kad butų 
Sandaros konstitucija, 
seimas priims. Nutari 
atspausdinti kaip tik bu. 
vai suredaguota.

pa-

na-
ne-

5) Apšvietos Komisijos 
rio -L Švitros pasiūlymas 
leisti dauginu Sandaros Kalen- 

$4.00 i dorių atmestas, palikta po se-
I nevei.

5.00j 6) Stijieškol “Sandarai” at- 
5.001 sakantį redaktorių — palikta

8 00 i 
5.00: _ 

lo.oo 
5.00! 

10.09 j

(Bus daugiau)

T. B. S. S.

5.00
tekstai sveikinimui

■a? J. R.
Ynrko aplankys 
vakare, LIEPOS

atspausdinta 
kurią 
tuoj j 

gata-i

SESIJA IV.
3) Įnešama panaikint 

toriaus-administratoriaus 
drą urėdą. Nutarta taip

sekre-
ben-

pada

vedė

Muzikantas 
Clevclandą 
.3 d., 7:30

AREIIO SALĖJE 
7017 Superior Ave.

iš New
Subatos

.1. R. Muzikantas.
Žada pasakyti svarbiu dalyku. Vi

si ji mylintieji kviečiama ateiti ir iš-

ANAI — KOLEKTl 
NEBUS.

ju ZINEVICH

4) Kad Sandaros biznio 
jas butų samdomas centro val
dybos. — Palikta prie įstatų, 
kada jie bus sutvarkyti.

5) Paimta svarstyt statutas. 
Nutarto ir panaikinta prie ccn-

Rastenis ir kiti tro valdybos iždo globėjų urė
das; tą vietą užims kontrolės 

nuo Kuri. šlciriio Į komisi ja, seimo renkama. 
Lawrence, Mass, j 6) Rez.oliucijų komisijai pa
nų oL. Vitkaus-1 vesta paduot aiškų nustatymą 

kaip bus sunaudojama

visokiu Saldainiu, 
gėrimu, Cigaru ir

of the day-dreamer, į iš Baltimorės. 
is that Sveikinimas 

ir J. Urbšo iš 
Sveikinimas 

į ko iš Lietuvos.
85 Sandaros kuopa iš Pitts- nio Iždo pinigai. 

$5.00, Aukos:
5.00' J. Kuizinas, Pittsburgh 

25.00 Dr. E. G. Klimas. Phila. 
30.00'3G kp. Pittsburgh 
10.00 į Pittsburgo Sandariečiai 

78 kp. So. Boston 
Kablegramų į Lietuvą lė 

apmokėjimui 
suaūkavo

A local phvsičian tells ;is that I 
he never can become much in
terested in duck hunting .be
cause their remarks of “Quack, 
quack!” sound too persona.!.

----- o-----
“I saw your girl this after

noon.”
“Did you see her new gold 

tenth?”
“No, she had her mouth shut.
“Then it wasn’t my girl.”

----- o-----
A man might be said to

waisting his time, thinks P. J 
Zuris, when he walks with his 
girl along the drive on balmy

b<

Mine owners and operators 
settle their differences, Wit', 
as usual, th- real settling will 
be done by Old Ult Consumer.

Politi-

■ burgh. Pa. prisiuntė auką 
i J. Kuizinas, Pittsburgh 
j 5 kp. Baltimore. Md.
'r? 1 -- C’ - T~>_ .4 AT., .p. So. Boston. Mass, 

kp. Lawrence, Mass, 
kp. Cliffside. N J. 
kp. Pittsburgh. Pa.
P. Jaras. Baltimore 
kp. Chicago, III. 
kp. Amsterdam, N Y. 
kn. ir nariai Detroit 
kp. Philadelphia, Pa.

Aug. Sapiega. Bridgeport
61 kp. Binghamton. N. Y. 5.00
35 kp. Racine nariai
25 kp. Chicago
23 kp. Chicago

Sveikinimas nuo ‘ 
bendrovės.

Laiškas nuo Philadelphijos 
seimo rengimo komiteto.

Toliau vėl sekė raportai įvai
riu komisijų.

Namo Fondą nutarta padiry- 
ti $10,000, kaip pereitam sei
me išrinkta komisija pasiūlė.

12

8-1 
P.

67
29
42

10.00
5.00
5.00 

lo.i i 
10.00

8.30, 
2.001

10.00 i
15.0')
15.00

Vienybės”
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= Prospect 2420 Central 1766 =
j THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
Ė Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
Ė tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunant. =
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas
F o t ov grafas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

J197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
------ Telefonas Randolph 5297 ------

Užlaiko
Skaniu

Cigaretn Krautuvo.
Apiį^jloykit pas savo tau
tieti. o-ia pasimatys.it su sa
vo draugais ir pažįstamais.

6919 \Vacle Park Av.

2.00
10.00
5.00 i

29.00
100.00 

šų
delegatai

Birž. IS 
pribuvo

27.40
d.

centrošion sesiion 
iždininkas A. Ivas.

1) Nutarta mokėt Kontrolėj 
Komisijai lėšų iki $60 į metus 
už sužiūrėjimą centro reikalų

2) Nutaria organizuot prie

USED TIRES
VULCANIZING

----- NEW TIRES-----
You Will Save Money Here

TIRE MARKET
3319 St. Clair Ave.

Phone Prospect 328

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
M A U DYNĖS 25c.

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

PERKRAUSTYTOJAI
Perkraustom (mufinam) ant vietos ir Į kitus 
miestus. Pristat.om valgius ir gėrimus, taipgi 
vežam ant piknikų ir visokių kitų reikalų.

UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNĘ IR GROSERNE
BALAIšIS IR ABROMAITIS

200 I Hamilton Ave Phone Prospect 33G7

lV,V/A,AWWrtVAi'’1 U 
s

> n« ‘J 
Tik-

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikit* tikrą Specialistą, 

prie kokių neišlavintų daktarų, 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
aiklausinėa kokia liga sergi ir kur
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 

ji P° išegzaminavimo. Daugybe daktą- 
'®Ąrų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 

AiJMano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
bi-H Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakt»- 
rip riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
l/l dengs man tikrą jūsų ligos prieiMtį 
’|l ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
t'ff tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
14 tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 

_ Aic nervus ir kenčiate nuo uinuodfjnae 
■" kraujo, turite Išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai- 

zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir noaikvo- 
\ kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 

sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąiinin- 
■J gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
į siems.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
< 10-4C6 Euclid Av. Kampas E, 105th St. Oeveland
> ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.

Ofise valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo 6 Cd t vabsaza 
Ned^ldianiaifl nu* Ii Li L

W«V.%V.%V*VtB^AV^AnAV.V.,,UW.VJV^V.SVA^.VJVZZ.\W.

pasimatys.it
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TELŠIŲ ŽINELĖS aikvojo 2,700 litų. Tuo bildu 
Telšiai. — Policija suėmė tu- koperativas užsidarė.

lą Josilovičių, kurs pritaikintu p. Kriukelis.

Pradėjus knygas pardavinėti, 
nekurie brostvininkai pasiprie
šino, bet davatkos brostvinin- 
kus iškeikė bedieviais ir nuvi
jo.

Lietuvoje jau susidėjo tokia 
atmosfera kad ir kunigai Įsileis 
biblistus, bile tik pakariavus 
prieš bedievius. P. Kriukelis!

^ur*s “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa- 
g;? . viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. <J Gaus tiek

pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CĮJKas at-
I naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.
By O h U1I UI W t Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit proga! Adresuokit:

DIRVA 6820 Superior Ave., Cleveland, O.

raktu nakčia išimdavo iš pašto 
dėžutės laiškus. 'Kokiems tiks
lams tas buvo daroma nėra ži
nios ir eina tardymas.

Gegužės 24 d. atvyko į Tel
šius naujai paskirtas Vysku
pas Staugaitis, šalininkas agi
tacijos bažnyčioj. Niūra.

Gegužės 7 d. Į Telšius atva
žiavo senai laukiamas pirmas 
traukinis; tuo pačiu buvo ati
darytas Telšių-Amalių gclžke- 
lio ruožas. Su pirmu traukiniu 
Į Telšius atvyko Lietuvos Pre
zidentas ir daug kitų svečių.

Laike rinkimų, čia iš abieju 
pusių dėta milžiniškos pastan
gos rinkimams laimėti.

Pavasaris pas • mus šaltas ir 
lietingas. Jau laikas butu ir 
sėti, bet delei šlapumo negali 
arti laukų. ' Nagi.

▼ ▼ v

IŠAIKVOJIMAS
Panemunėlio stoties kopera- 

tivo vedėjas Levandauskas iš-

ROKIŠKIS
Fašistai ant vieškelio mėto 

proklamacijas. Nekurie pažan
gus žmonės gauna grasinančius 
laiškus. Gavęs.

Gegužės 23 d. Į Rokiškį pri
buvo keturi pilni automobiliai 
iš Kauno. Tai gal paskutinis 
valstybiniais automobiliais pa
sivažinėjimas, nes jau Ožeškie
nės klapčiukams liaudis per pa
žangius atstovus nebeduos val
stybinių lėšų aikvoti. Matęs.

▼ ▼ ▼

DAVATKOMS DIEVAS AP
SUKO GALVAS

Rokiškis — Gegužės 16 d. 
Ugniagesių salėje atsibuvo bib
lijos studentų prakalbos. Kal
bėjo J. Žavisi iš New Yorko te
moje “Dievo Karalija Atėjo”.

Tos prakalbos davatkoms pa
tiko taip kad jos kalbėtoją pa
laikė už Joną Auksaburnį.

PO RINKIMŲ VAIDIJASI
Rageliai. — Kada tapo su

skaityta rinkimų balsai, ir pasi
rodžius krikščionių pralaimėji

mui, Mačiulis sako- “Tu kaltas, 
Stakele, nes žmones vaikydavai 
iš bažnyčios, ir atšaldei nuo 
krikščionybės”. O Kun. Sta- 
kelė sako: “Aš nekaltas. Tai 
kaltas džekonas Labanauskas 
su savo žemės reforma.”

Kurmis.
▼ ▼ ▼

NUŠOVĖ MOTERĮ
Keturvakalių valsčiaus pilie

tis Zabliackas Birželio 2 d. nak
tį, kuomet jo žmona flirtavo su 
kokiu tai kavalierium, šovė ja 
ir sužeidė. “L. ž.”

PRIGĖRĖ
Kalvarija. Gegužės 30 dieną 

Orijcs ežere netoli Kalvarijos, 
Mariampolės apsk., prigėlė Julė 
Zaveckaitė iš Skersbalių. La 
vonas surastas trečią dieną.

KRUPAVIČIUS VIS DALINA 
ŽEMES

Po mėnesio po seimo rinki
mu, Ministeris Kun. Krupavi
čius tebevykdo žemės reformą.

Kaišedorių dvaras tapo iš
parceliuotas. Dvaran priklausė 
virš 300 ha. žemės. Iš dvaro 
gavo žemės Kaišedorių naujai 
paskirtas Vyskupas Kukta 80 
ha., dvaro savininkas Strumila 
80 ha. o kareiviai savanoriai 
(Putuikas, Gilevičius, Bačiulis, 
Sakalauskas, Bagdzevičius ir 
kiti) gavo vos po 2 ha.

▼ ▼
NORĖJO NUŽUDYT KŪDIKĮ 
. Kvėdarna. — Gegužės 30 d. 
netoli Kvėdarnos miestelio ras
ta truputį apkastas moteriškos 
lyties kūdikis. Žmonės pama
tę labai išsigando, ėmė žiūrėti. 
Pasirodė kad kūdikis dar gy 
vas. Ištraukę iš žemės nunešė 
prie vandens, nuplovė, ir kūdi
kis atsipeikėjp. Tuojau buvo

netarnavo — kaip duoti jam 
paskolą naujakurių kariškių 
teisėmis ar išlygomis.

Ilgai galvota, tartasi su Ban
ko valdyba, kurios narių dalis 
tam nepritarė; galop valdybos 
rasta išeitis — duoti paskolą 
be nuošimčių; pakaks ir to jei 
bus grąžinta tik vien paskola.

“L. ž.”
▼ V ▼

BOMBA REDAKCIJOM
Šiauliai. — šiomis dienomis 

kriminale policija suėmė krimi- 
nalės policijos valdininką Albi
ną Žilevičių, kuris vasario 2 d. 
metė “Šiaulių Naujienų” redak
cijoj! bombą. Tardant Žilevi
čių pasirodė kad tą bombą jam 
davė Šiaulių apskrities policijos 
vadas Paškevičius, kuris liepęs 
ją įmesti redakcijoj! kuomet 
ten darbuojasi bendradarbiai 
Už tą darbą Paškevičius Žilevi
čiui dovanojo bi’auningą ir da-

nuneštas į bažnyčią ir pakrikš
tytas. Kūdikio motina surasta: 
policijai tardant ji prisipažino 
kad toj vietoj ji kūdikį pagim
dė ir ten pakasė. “L.”

▼ -V ▼

KRIKčšIONĮS NESNAUDĖ 
PO RINNKIMŲ

Birželio 7 d., žemes Banko j 
valdyba paskyrė Jonui Vai! o-, 
kaičiui 120,000 litu paskolos de
šimčiai metų. Tai rekordine 
žemės Banko paskola visais at
žvilgiais: tiek sumos didumu, 
tiek laiko ilgumu, tiek nuošim
čiu žemumų. Iki šiol didžiausia 
paskola pavieniam žmogui buvo 
išduota 75.000 litų.

Vailokaitis šios paskolos taip 
pat prašė naujakurių teisėmis 
ar sąlygomis — 4 nuoš. me
tams. Žemės Banko valdyba 
del to atsidūrė keblioj padėtyj. 
Vailokaitis savo Linksmadvarį 
gavo ne iš žemės Reformos val
dybos, savanoriu kariumenšjc

I
|
I 
i

vė pinigų ir tt.
Be to. tardomasis pasakoja 

kad apie bombos metimą žinojo 
policijos nuovados viršininkai 
Parulis, Jodka, Dambrauskas ir 
kiti; pasakoja kad apie visą ži
nojo ir apskrities viršininkas 
Stosi unas.

Žilevičius patalpintas sunkių
jų darbų kalėjimai!, byla per
duota valstybės gynėjui kad su
imtų . Paškevičių. “L. ž.”

Sumušė Merginą
Gegužės 19 d. apie 4 vai. ry

to, Šiaulių-Mažeikių gclžkelio li
nijoj, apie pora kilometrų nuo 
stoties, nepažįstamas vyriškis 
užpuolė U. Brasaitę ir braunin
gu sudaužė jai galvą. Iš nu
kentėjusios paimta 30 Latviškų 
latų ir pasas. Likę pinigai, 
virš 100 litų, neliesta. “Š.N.”

Didelis Nupiginimas
FORD KAINOS

PRADEDANT JUNE 19 O.

COMMERCIAL CHASSIS . . _ _ . . _ _ . _ _. $300.00

RUNABOUT ... __ ... __ .. _ __ ... _ 360.00

TOURING __ _ ._ ... .. ... . . 380.00

COUPE .... ... ... __ .. .. _. ... . 435.00
TUDOR . _ . __ . _ ... __ __ .... __ 495.00

FORDOR . .. __ _. ... __ ... __ . _ 545.00

Už tas kainas duodasi ir self starteris ir balloon tires kaipo pamatinės reikmenis

TRUCK CHASSIS BE STARTERIO. . . . . _ . _ $325.00

TRUCK CHASSIS SU STARTERIU ... _ 375.00
Trbktj chassis turi balloon tires priešakyje. 30x5 pneumatic cord tires užpakalyje.

Visos kainos F. O. B. Detroit

I

The LATIMER MORRISON CO.
5707 ST. OLAIR AVENUE

RAND. 1105 FORD PARDAVĖJAI

NAUDOTI KARĄI
Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va- 

kacijas. Pamatykit 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
noje vietoje 28 metus.

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

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

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

Touring karai gerame stovyje nuo $50 auk
štyn.

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

aukščiau.

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

ja ir 28 metų teisingo prekiavimo.

Nelaukit — pasirinkit savo karą dabar.

Superior Ave. Buick Co.
6816 Superior Ave.

Sekančios durįs į vakarus nuo “Dirvos” ofiso.

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

PAMATYKIT MUSU PILNA EILE 
GERESNIU BUICKS.

16 Skirtingu Pavyzdžių Viršais Pasi
rinkimui Kada Jums Reikia.

Parsiduoda ant Išmokesčio.
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ry L. Vai). diplomas išduos tei
sėjas Manuel Levine.

Bus apie 4.000 naujai pasto
jusių piliečiais, didžiausia klesa 
ką kada Citizens Biuras turėjo. 
Bus muzikos programas ir da
ly-'.aus patriotinės organizaci
jos.

per šaudymus Liepos 4 d. už
mušta 111 ypatų, neskaitant 
tūkstančiu sužeistų.

Neduokit, savo vaikams šau
doma medega pirkinėti.

| Municipal banko vedėjai. Sol

Akrono Naujienos

clinat ?
_  Mes skubinam į “Dirvos”

popięras, nors jie mano apsigy-' patįs į miesto ir valdžios reika-
venti Lietuvoje. ms! Kaip tas galima padaryt

Linkime laimingos kelionės ir, išgirsit atėję penktadienio vn- 
greito pasiekimo savo gimtinės, kare.

Pikniką ant York Road.
— Orait, gohet!

IŠKELIAUJA LIETUVON
Jurgis Palubinskas su žmona 

Ona ir dviem vaikais iškeliauja 
Lietuvon. Clevelandą apleis 6 
d. Liepos ir išplauks laivu iš 
New Yorko Liepos 7 d. laivu 
George Washington. “Dirvos’ 
agentūra išrūpino jiems visus 
raštus ir reikalingas gryžimui

SLA. 1 l-ta kuopa rengia pui-i Ona Karpavičienė su savo 
ku pikniką Liepos 25 d. ;in' motina Antanina Virbickienc- 
Kortz. tarmos. Tikimasi daug j birželio 25 diena išvažiavo Chi- 
Lietuvių iš Clevelando ir aplin- cagon pasiviešėti. Gryžo šia 
kiniu kolonijų. Natas, savaite.

Arcivyskup. Matulevičius ža
da apsilankyt Clevelande Lie
pos 9 d.

___________ .
| Clevelando miesto mokyklų 
reikalų pravedimui per sekantį 

įmetą apskaitliuojama reiks šil
imos 819,839.000, Mokytojams 
|iš tos sumos bus išmokėta algų 
l$ll 987,000.

I Poškinti. E. K.arp ir Vinson liko 
.išteisinti ir visi valstijos kalti
nimai prieš juos panaikinti.

j Kas atlygins žmonėms už jų- 
sudėtus į tą banką pinigus nie-l 

įkas tnrlfnt pasakyt negali.

MUZIKA “Dirvos” piknike 
bus žinomų muzikantų, Luizos

Parnic- kaimelyje, vakarinėj 
Clevelando pusėj, tūlas Klimant 
nušovė miestelio maršalą Wolf, 
kuomet tas ėjo į jo namus, ant 
moteries pašaukimo, jį areštuo
ti. Girtas vyras pradėjo mote
rį mušti, tada moteris pašaukė 
policiją. 'Maršalui ateinant, pa
matęs jį Klimant pradėjo iš vi
daus šaudyti. Vėliau jis liko 
suimtas.

PILIEČIAI!
Atminkit Liepos 2 d — pen

ktadienio vakarą — ir nuo 7 :3d 
ateikit Lietuviu salėti. Yra di
delis reikalas. Neužsilciskime 
svetimiems.

Kada mes snaudžiant, liolš? 
vikėliai ponauja S.L.A. 1 l-toj 
kuopoj: taipgi kada snaudžium 
kitų tautų piliečiai ponauja Cle- 
velande ir daro mums įstaty
mus ir taisykles! Eikim m:-

PILIEČIŲ IŠKILMĖS LINA 
P \RKE

Citizens Bureau. kurio direk
torius yra George A. Green, 
rengia Liepos 5 d., nuo 10 vai. 
vvte. Lima Parko paviljone Me
tines- naujų Piliečių iškilmes. 
Pradine kalba laikvs Rabinas 
Alla Hillel Sirver. Mrs. E. C. 
T. Miller kalbės pasveikindama 
.500 moterų pastojusių pilietė
mis. Pro gramo vedėju bus Har

Kurie per šventes Liepos -I d. 
ar apie tą laiką bandys parsi- 
bagnnti automobiliais į Cleve
land:;. iš aplinkiniu miesteliu 
šaudoma medegą, gali papulti i 
policijos rankas. Duota įsaky
mas policijai krėsti nužiūrėtus 
automobilips. Mieste visokis 
šaudymas užginta ir pardavinė
ti sprogstamą niedega drau-

NEURA APSIVEDĖ
Pereitą trečiadienį įvyko ves- 

jtuvės visiems žinomo vietinio 
i biznieriaus Tado Neuros su p-le 
I Grasilda Vidugiriute. vietine.

Po šliųbui, tą vakarą Lietu
vių salėj buvo gražus pokilis.

Linkime abiem geriausios lai
mės !

I Šeštadienį įvyksta vestuvės 
■žinomo vietos Lietuviu ristiko

SLA. U-tos kuopos susirin
kimas įvyks Liepos 7 d. Lietu
vių salėj. Bus seimo delegato 
raportas ir k. svarbus reikalai. 
Nariai atsilankykit, nes reikės 
rinkti pikniko darbininkus.

KOVOJA PRIEŠ GEMBLE- 
RIUS

Barbertono taikos teisėjas iš
davė varantus areštavimui tri
jų viršininkų Northampton par
ko arkliu lenktynių kelio. Jie 
kaltinama varyme gembleriavi- 
nio tame parke sąryšyje su ar
kliu lenktynėmis.

Suimti ir atgabenti tardymui 
į Akroną, tie vyrai paleisti už- 
sistačius pe $.500 kaucijos.

PRIE 1 1-TOS KP. DEI EG \TO 
SLA. SEIME

džiama. Jono Krunkaičio. Vestuvių po-
1925 metais Suv. Valstijose i kilis bus Lietuviu salėje.

(Flistynese dalyvaus 
dar vienas čampims iš Chicago, 220 sv.
NEPRALEISKIT’ K. Sarpalius

Pereitame numeryj buvo ko
respondento per klaidą pažymė
ta kad 1-lt-os kuopos delegato 
mandatas buvo negerai išduota, 
bet tai buvo 205-tos kuopos iš 
Schenectady, N. Y., taigi musų 
delegatas legaliai priimtas.

Bolševikai bandė kelti lermą 
del P. J. žirnio teisėtumo.

Andriulis reikalavo po kelis 
sykius iškelti Clevelando kuo
pos bylą; jis norėjo prašalini- 
mo Ziurio iš delegatystė.s. Bet 
ne ant tokio pataikė, žiuris 
greitai įrodė savo legališkuma, 
paremta kuopos mandatu ir ki
tais faktais: tuomi ir nugriovė 
bolševiku bokštą, kuris buvo su 
pagalba Andriulio budavotas. 
Ant valo žiuris dar pasakė kar
štą kalbą išrūdydamas visas 
Andriulio niok.šystes šiame rei
kale. Išrėžė žiuris kad Andriu
lis Chicagoj gyvendamas dua- 
giau žino apie Clevelando kuopą 
negu pats apie savo kuopą Chi-

TšKILMING \I PRIĖMĖ BA- 
LIONISTUS

Šiose dienose sugryžo iš Eu
ropos Akroniečiai balionistai, 
kurie nesenai Belgijoje laimė
jo balionų lenktynes. Jų buvo 
keturi vyrai, kuriuos sugryžu- 
sius pasitinkant miesto valdyba 
įteikė nuėsto raktus už atsižy- 
niėjimą.

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

niką ir ristynes!
— Olrait, gohet!

K \IP AKRONIEČIAMS AT
VAŽIUOT Į RISTYNES

cagoj.

SPORTAS

t

MAROTTA RUS REFERY 
“DIRVOS” PIKNIKE

“Dirvos” rengiamam piknike 
ristynėse refery bus Clevelando 
ristynių promoteris C. Marotta, 
kuris pereitus kelis metus ren 
gė Clevelande imtynes.

“Pittsburgo Vilkas” galanda 
dantis ir tik laukia pamatyt Po
žėla. Jis nesutiko kad bile kas 
butų refery, ir tik pasitiki Ma
rcė tai.

Graikas Jordan sužinojęs jog 
imtynėse bus dar vienas Lietu
vis, Edvardas Keebertas iš De
troito, užsimanė pabandyt su 
Lietuviu.

Trečia pora bus Joe Moska
lenko iš Akrono su vietiniu

Daugybė Akroniečių ren
giasi į “Dirvos” Pikniką 1 d. 
Liepos, norėdami matuti di
deles ristynes. Lengviausia 
atvažiuoti bus šiuo keliu:

Iš Akrono važiuokit į Me
dina, Ohio.

Iš Medina važiuokit State 
Road No. 3, kurs eina į Cle
velandą.

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

Pavažiavę tuo keliu 4 my
lias rasit York Read. Už po
ros mylių ant to kelio rasit 
didelę iškaba:

“DIRVOS” PIKNIKAS.

PARDAVIMAI

Pradžia 10 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare

KAS BUS PASAULIO CAM
PION AS?

Strangler Lewis ir Joe Mal- 
cewicz pasiliko laimėtojais. Il
game ristynių turnamente jie
du išguldė visus savo oponen
tus. Katras iš jų tikras čam- 
piona.s? Tas klausimas bus iš
rištas Liepos 1 d., kuomet jiedu 
susitiks ant Braves Field. Bos
tone. Tai bus paskutinės šio 
sezono imtynės. Jose taipgi da
lyvaus Juška, Stasiak, McGui
re, Labriola, Contowine, Toots 
Mondt, Farmer Stevens ir Jack 
McPherson. Juška risis su Far
mer Stevens. —K.

gJvo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ’Dirvos’ Agen
tūrą šios VDatos

Farma Pennsylvanijoj
50 akrų, geri budinkai, 5 mai- 

lės nuo Corry, Pa., 3C, m. nuo 
Spartansburg, Pa Greitam nu
pirkimui $2,600. Kreipkitės — 
Guy Lindsey, (29)

R. D. 1 Corry, Pa.

PARSIDUODA NAMAS 
Dviejų šeimynų. 6 kambariai ir 
maudynės kožnai. Lotas 40x 
166. Randasi 6009 Luther Avė "• 
Parduoda savininkas. Atsikrei- 
pkit po 6 vakare. (30)

1 šeimynos Namas 
7806 Myron Ave., 7 kambariu 
namas, puiki gatvė. Kaina pri
einama. Našlė nori parduoti. 
Arti Superior ir F. 79 st.

FARMOJ
York Rtoad Nuo W. 25 karbarnių imt Pearl-Ridge rd karą iki 

linijos galo. Iš ten eis Trokai iki Pikniko vietai. West Side

Juozas Nerevičius ... Lt. 100 
Elzbieta Jankauskienė ...100 
Benedikta? Poderskis ...100 
Paulina Grigaliunaito . .. 100 
Juozas Slavėnas ................200
Karolina Trainauskienė .... 100 
Vincas Lesius ..................... 500
Antanas Lesius .............. 1,000
Anna Ankudo (Rusija) . .$19

Kreipkitės vėl:

Parsiduoda Rakandai iš 7 kam-- 
barių name. Henriette Millet- 

pianas, 3 patiesalai, pečius ir 
ledų šėpa. 1349 E. 82 St. Tele- 
fonuokit Garfield 5028-W.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
su 5 kambariais gyvenimui greta. 

Jeigu jieškot biznio kuris eitų ištisai 
visus metus, gero vasaros biznio ir 
biznio žiemą nuo mokyklos, matykit 
savininką 310! W. 41 St. arba pa
šaukit Lincoln 5499.

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

^Vaikams Dykai
Bus Aiskrymo, Saldaus Alaus, Papso, Skanių Užkandžių, Saldainių ir tt. Šokiams gros LUIZOS Orkestras.

PUIKI SVETAINE ŠOKIAMS

“Dirvos” Agentūra
0820 Superior Av. Cleveland, O.

EI, VINCAI, KUR BĖGI?
Bįgu pas Kazį 

Yocių užsisakyt 
sau nauji) Siutą 
važiuot ant ris
tynių Liepos 4 d.

K. E. Yocius 
pirmos klesos 
vyriškų ir mote
riškų drapanų 
siuvėjas. Taipgi 
taiso, valo, pro- 
sija senas dra
panas. Kainos 
prieinamos.

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

PARSIDUODA
3955 Paync- avė., U metų i-dirbtas 
biznis Cigarų, Saldainių ir Delikate
sų; garantuoju $500 savaitinių indi
gų. Netoli mokyklų ir dirbtuvių. 
Gružus kambariai gyvenimui greta. 
Matykit Agentą Zimerman, iž900 
Buckeye Rd. Lincoln 5499 (271
ZMWiVWANWWf.VAiW.W; 
IJ. G. POLTERIS į

Popieriuotojas, Malia- į 

votojas ir Dekoratorius į 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIE- į 
TON. KREIPKITĖS N'AU- < 
JU ANTRAŠU. DIRBU VI- į 
ŠOKT DARBA ATSAKAN- į 

ČIAI ’R PRIEINAMAI. S 
Reikale parašykit postkartę Jį 
ir aš atsilankęs suteiksiu kai- į 

įnas ir kitas informacijas. s

1068 E. 79 St. viršuj e(27) į


