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Partijos Gatavos
Didelėn Kovon

ŽEMĖS DREBĖJIME 
UŽMUŠTA 110 

ŽMONIŲ
Kairo. — Pereito savaite ke

liais atvejais žemei drebant pu 
įvairiais Egipto dalis žuvo 110 
žmonių. Suvirs 4,000 namu iš
griauta ir daug sugadinta.

LIEPOS 4 ŠĮMET ŽU
VO VISAI MAŽAI

J

Lenkai vis Smarkauja Kaune

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sustreikavo 40,000 Mo
terų

New York. — Drapanų siu
vėjų unija iššaukė i streiką 40 
tūkstančių moterų siuvėjų.

Streikuoja daugiau prieš tar
pininkus, kurie patįs neužlaiko 
darbininkų ir neturi dirbtuvių, 
bet užsako drapanas kitose siu
vyklose ir pardavinėja į krau
tuves darydami tokiu bildu dy
kai sau duoną.

Streikas apima 1,600 dirbtu
vių, kuriose išdirbama tris ket- 
lika šimtų darbininku.

Liepos 6 d. New Yorke su
streikavo požeminiu tramvajų 
darbininkai reikalaudami dau
giau algų. Streikuoja apie try
lika šimtų darbininų.

Cambridge, O., eksplodavus 
grizo šaltiniui sužeistu- keturi 
darbininkai.

Westfield. Mass. — Akmens 
skaldykloj peranksti eksploda- 
vus dinamitui užmušta du dar
bininkai ir du kiti sužeista.

Ohio valstijos angliakasyklų 
operatoriai vėl rengiasi prašyt 
angliakasių unijos prezidento 
Lewis kad palengvintų unijos 
išlygas, nes kompanijos negali 
varyt darbo savo kasyklose tu
rėdamos perbrangiai mokėti, o 
tada negali gauti savo anglims 
rinkos.

Akrono automobilių gumų iš- 
dirbimo kompanijos muša kai
nas ant gumų norėdamos kuo- 
daugiau jų parduoti. Numuša
ma po 10 iki 22 nuošimčių ant 
tūbų ir tajerų, taip kad kainos 
atgryžta kaip buvo 1924 ir 1925 
motais.

Rytinių valstijų gelžkeliu ug- 
ninkuriai reikalauja pakėlimo 
mokesnio po $1 į dieną. Kon
duktoriai ir kiti jau seniau to 
iš kompanijų pareikalavo ir da
bar varo derybas. Reikalauja
ma atsakymo iki Liepos 25 d.

Wilkesbarre. Pa. — Eksplo
zijoj Peach Orchard kasykloje 
užmušta septyni darbininkai. 
Eksplozija ištiko užsidegus ga- 
z.ui.

Indianapolis, Ind.; sustreika
vo tramvajų ir busti darbinin
kai.

Lawrence, Mass. — Audėjų 
unija veda savo agitaciją už 
įvedimą valstijose ir visoje ša
lyje 48 valandų darbo savaitė
je.

Cleveland© unijistai stiklio- 
riai. kurie dabar streikuoja, at
sisako gryžti darban jeigu jų 
reikalavimai nebus išpildyti. Jie 
streikuoja jau 19 savaičių ir 
nori po $11 Į dieną ir penkių 
dienų darbo savaitėje.

PARTIJOS VARYSIS 
UŽ LAIMĖJIMĄ

Washington. — Suv. Valstijų 
kongresas užbaigė savo posėdį 
ir išsiskirstė, ir tuo pat laiku 
prasideda naujas bruzdėjimas 
visoje šalvje — agitacija už 
atstovus į sekantį kongresą.

Karštos kalbos, ginčai ir už
sipuldinėjimai kokie atsibuvo 
kongreso salėse dabar persikels 
į visą šalį — nuo didžiausių iki 
paprasčiausių miestų.

Visas attsovų butas, kuris 
susideda iš 435 narių, ir 31 se
natoriai, arba daugiau trečdalis 
viso skaičiaus senato nariu, bus 
renkami šį rudenį.

Agitacijose bus taršoma pro- 
hibicijos. muito ir ūkininkų pa
ramos klausimai, kurie dabar
tiniu laiku yra opiausi ir už ką 
kongrese buvo daug ginčų.

Republikonai ir Demokratai 
išeina į svarbiausią ir žingei- 
džiausią nominacijų kampaniją 
kokią kada turėjo.

Visos šalies akis atkreipta i 
varžytines Ohio valstijoj. Spė
jama kad iš šios valstijos sena
torių varžytinių gail išeiti net 
tris galimybės sekančio prezi
dento nominacijų.

Tvanuose Prigėrė 31

Bėdinas. — Liepos 4 d. Vo
kietijoj buvo smarki audra su 
perkūnija ir lietum ir užtri
nus. upėms prigėrė arba kitaip 
žuvo 31 ypata. Laukuose nuo
stolių padaryta už S3.000.000.

:|c

Vengrijoj ir Transyb'anijoj, 
užtvinus Dunojui ir kitoms 
upėms, gyventojai atsidūrė už
liejimo pavojuje.

Meksikos sostinei gresia už
liejimas vandeniu. Armijos in
žinieriai ir daugybe darbininkų 
darbuojasi paupiu norėdami ap
saugoti nuo užliejimo. Aplin
kiniai miesteliai užlieta.

IŠKĖLĖ NUSKANDIN
TĄ SUBMARINĄ

Providence. R. 1 — Vande- 
nuose už Block Island liko iš
keltas submarinas S-51. kuris 

i pereitą Rugsėjo mėnesį nuėjo 
i į dugną su 25 jūreiviais po su- 
! simušimo su prekiniu laivu.

Tada žuvo 33 jūreiviai, bet 
I astuoni iš jų surasta ant vnn- 
I dens, o kiti nugrimzdo subma- 
I rine. ,

Kelios savaites jau to į vietoj 
dirbo kariško laivyno inžinie
riai bandydami tą submarine 
iškelt. Vieną sykį buvo iškėlę, 
bet laivas pasprūdo ir vėl nu
skendo.

Submarinas nugabentas tai
symui į Brooklyną.

12 Ypatų Užmušta Vo
kietijoj nuo Lietaus
Berlinas. — Perkūnijai ir di

deliam lietui užėjus, Berlin© 
I priemiestyj Wolfersdorf užmu
šta 12 ypatų ir daugybė stižpi- 
sta. žmonės buvo išvažiavę į 
laukus, ir staiga užėjus audrai 
subėgo į pastogę. Lyjant, van
duo išplovė pamatus budinko ir 
budinkui griūvant žmonės at
sidūrė toj nelaimėj, kurioj vie
ni užmušta, kiti sužeista

Mirė Dr. Coue
Nancv, Francuzija. — Dr. P. 

E. Coue. mažas žmogutis .kuris 
pragarsėjo savo fraze ‘‘Kiek
viena dieną, visokiais budais, 
aš einu geryn ir gervn”, mirė. 
Jis buvo 69 metų amžiaus. Ke
li metai atgal jis su tais Savo 
pamokinimais išsileido į pasau
lį ir pragarsėjo. Daugelis ti-J 
kėjo kad tas patarimas manyti I 
jog eini geryn ir bus- pradžia 
gerėjimo ir pasveikimo.

Jis mirė nuo nuovargio besi
darbuodamas tarp žmonių pa
gydymui jų.

Žudynės per Rinkimus 
Meksikoje

Meksikoj laike rinkimų su
iručių keliolika ypatų užmušta 
ir daug sužeista. Buvo renka
ma senatoriai.

Tehuantepec užmušta kelios 
ypatos priešingu partijų šali
ninkams susipešus. Gabaus ka- 
riumenė muši suardė.

Sakoma kad socialistai ir 
darbo partijos nariai gavo di
dumą atstovu Į senatą.

Mokina Žmones Plaukti
Švedijoj pradėta kampanija 

kad visi žmonės mokytųsi plau- 
: kti. Valdžiai nusibodo žiūrėti 
kad tiek daug žmonių kas me
tai prigeria. Nuo dabar, ne
mokanti plaukti nebus priima
mi į mokytojus, ir vaikai jeigu 
nemokės plaukti nebus perlei
džiami per kitus egzaminus mo
kyklose. Net į raktininkų vie
tas nebus skiriami kurie nemo
kės plaukti.

Persirengus Vyru, Nu
šovė Buvusi Savo Vyrą

Chicago. — Mvlėdama savo 
buvusį vyrą, su kuriuo buvo 
jau persiskyrus, tūla Fraugli, 
12 metų senesnė už jį, iš pavy
do kad jis sukinėjasi prie kitos, 
jaunesnės merginos, pasirengus 
vyriškose drapanose atėjo į ta 
patį hotel; kur jos vyras gyve
no, prisitaikius jį nušovė. Ji 
įsigavo į jo kambarį jam mie
gant ir pridėjus prie galvos re
volverį nušovė, po to pati save 
nušovė.

Amerikoje buvo iš seno ma
da Neprigulmybės dieną Liepos 
4 apvaikščioti su didžiausiais 
šaudymais, kas kožną metą pa
imdavo šimtus gyvasčių. Ap
sižiūrėję kad tokis šventimas, 
su žmogiškomis aukomis, lyg 
senovėj pagonų šalyse aukau
jant dievams gyvus žmones, ne
geras. Amerikos piliečiai labiau 
ir labiau varžė šaudymų teise, 
iki gyvasčių žuvimo skaičius 
visai sumažėjo.

Iš pradžių pradėta drausti 
pardavinėti didelius fajerver- 
kus, paskiau miestuose net vi
sai uždrausta ką nors degančio 
ar sprogstančio parduoti, ir li
ko neapžiurėti tik maži mieste
liai, kuriuose dar galima pirkti 
šaudymo dalvkus.

šįmet Liepos 1 apvaikščioji- 
me žuvo vos apie tuzinas žmo
nių. Tai nepaprastas sumažė
jimas aukų, nes neima' žuvo 
111 ypatų.

Clark Bus Nužudytas
Columbus. O. — Komisija 

kuri tyrinėjo protą žmogžudžio 
Wm. Clark iš Clevelando. kuris 
pereitą žiemą nužudė ūkininką 
ir jo 'žmoną nuvykęs į jų ūki 
plėšimo tikslu, pripažino kad 
Clark yra sveiko proto ir turi 
panešti bausme. Jam paskirta 
numirti elektriškoj kėdėj Lie
pos 8 d.

Audra Ohio Valstijoj
Columbus, O. — Liepos 6 d. 

nekurtas Ohio dalis užklupo di
delės perkūnijos ir lietus. Pa
daryta daug nuostolių. Dayto- 
ne padaryta nuostolių už šim
tą tūkstančių dolarių • daug nu- 
teriota laukų.

Prigėrė 18 Žmonių
Liepos 4 dieną, užėjus staiga 

šiltam orui, pirmą sykį šią va
sarą, besinaudodami ta proga ir 
besimaudydami, įvairios,- vals
tijose prigėrė 18 žmonių.

Keturi Užmušta Kirviu
Pensecola, Fla. -— Viena jau

na šeimyna iš-trijų ypatų, ir jų 
įnamė mergina buvo nakties 
laiku kaimyno užpulta ir kirviu 
primušta. Dešimts žmonių su
imta ir laikoma kaipo liudinin
kai. Kaltinama kaimynas, ku
ris kiek pirmiau turėjo teismo 
bylą, o tas jaunas kaimynas bu
vo liudininku prieš jį.

Rengiasi Orlaiviu Ap
link Žemę

Batavia, Java saloj. — Ko- 
mandierius De Pinedo, kuris] 
dabar lankosi Javoj, ruošia pla
nus savo kelionei orlaiviu ap
link pasaulį. Jo kelionė apims 
60,000 mylių arba dusyk dau
giau negu ima tiesiu keliu ap- 
skristi aplink žemę. Jis nau
dos jūrinį orlaivį.

Rumanijos Tvanuose 
Žuvo 209 Žmonės

Bucharestas. — Oficialiai pa
duodama žinios kad pereitą sa
vaitę Rumuniją užplūdus vande
niu žuvo 209 ypatos. Valdžia 
tikėjosi kad žuvusiu skaičius 
bus daug didesnis dėlei potvi- 
niu didumo.

Kviečių Derlius Biogas
Chicago. — šią vasarą kvie

čiu derlius vakarinėse valstijo
se bus toli mažesnis negu buvo 
pernai. Karštas, sausas oras 
buvo priežasčių nederliaus Dė
kotose, kur bendrai bus 95 mi
lijonai bušeliu mažiau už.der- 
liaus negu buvo pereitą meta.

Delei to kviečiai pradėjo eiti 
brangyn.

Sušaudytas 12 Kulkų
Canton. O. — Tūlas Alekas 

Lenkas, 38 metu, peštynėse val
gykloj liko nužudytas; į jo kū
ną suvaryta dvylika kulkų. Su
imta du vyrai ir dar dvieju jie- 
škoma. Lenkas prieš mirtį dar 
spėjo įvardini savo žudeikas.

Kaunas. — Dievo Kūno šrvon- 
tės procesijoje Birželio 3 d. da
lyvavo Respublikos Preziden
tas. ministeris pirmininkas, ar
kivyskupas, Kauno Kapitula, 
Seimo nariai, profesoriai, stu
dentai, beveik visos Kauno baž
nyčios su savo karūnomis, ir 
minios tikinčiųjų.

Procesija, kaip kasmet, ėjo 
iš katedros bazilikos iki Įgulos, 
bažnyčios.

Šia proga reikia paminėti kai 
kurias negeistinas “smulkme
nas” atsitikusias kai kur miš
riu tautų bažnyčiose.

šaričių klebonas per rytines 
pamaldas paskelbė Dievo Kūno 
šventės ir visos aktovos partial 
du tvarką. Vienos dienos pa
maldose buvo skiriama giedot' 
Lietuviškai, kitos Lenkiškai.

Tą dieną procesijoj išpuolė 
altorėlius nešti Lietuvaitėms ii 
Lietuviškai giedoti. Taip pet 
pamokslą buvo ir paskelbta 
Pati šaričių bažnyčia yra kimi 
gų Marijonų vienuolyno valdo 
ma. ir joj pamaldos rytmetines 
esti Lietuviškos, o suma Len
kiška. Minėtu klebono paskel
bimu Lenkai pasijuto nepaten
kinti ir matyti iinlm-ė priešin
tis. Atėjęs ju vyrų buris apie 
9 vai. ryto pasiėmė iš esančio 
šalia bažnyčios sandėlio žibin
tuvus ir rūbus, o moters susto
jo saugoti altorėlių. Pradėjus 
rinktis Lietuviams, kilo trukš- 
mas. barniai ir ginčai. Atėjęs 
klebonas prašė Lenkus pasi
traukti. Atrodė kad ginčai bai
gsis.

Tačiau klebonui pasišalinus 
ginčai vėl atgijo. Kelios Len
kės pradėjo šaukti kad tai esą 
ju supirktos insignijos ir jos 
svetimoms neduosią nešti. Vie
na pradėjo net grasinti: “Aš 
suplėšysiu, aš sulaužvsiu! Te
gul aš negyva krisiu, bet neiti 
neduosiu!”

Pasigirdo iš Lenkų pusės į 
Lietuvius net ir tokių žodžiu 
kurių bent kiek padoresnėje 
draugijoje negalima ištarti. Į 
šį nauja trukšmą vėl atėjo kle

bonas ir pareiškė kad “procesi
jos nebus”. Lenkai šį praneši
mą sutiko delnų plojimu, ir tuo 
incidentas pasibaigė. šaričių 
bažnyčia Dievo Kūno šventes 

: procesijoje nedalyvavo.
Teko girdėti kad šis tas pa- 

! našaus atsitikę ir mišrioj Bene
diktinų bažnyčioj. Klebono ir
gi buvo paskelbta kad bažnyti
nes insignijas neš Lietuviai ir 
bus giedama Lietuviškos gies
mės. Su tuo nenorėjo sutikti 
Lenkai ir ruošėsi patįs paimti 
iniciativą. Bet čia Lietuviai 
pasiskubino, ir atėję vėliau 
Lenkai rado jau procesiją Lie
tuvių vadovaujama išėjusią.

“L.”

Siūlo Apribot Rinkimų 
Agitacijos Lėšas

Senatorius La Follette įteikė 
senatui rezoliucija siūlančią 
apriboti senatorių rinkimu agi
tacijos fondus nuo $10,000 ma
žesnėse valstijose iki $25.000 
didelėse.

La Follette nurodo į faktą 
kad pastarose nominacijose se
nato kandidatu Pennsylvanijoj 
išleista tarp 82.000.000 ir 83,- 
O(H\0O(r. kas reiškia, anot jo, 
“paniekinimą rinkimų reikšmės 

i ir sunaikinimą reprezentativės 
valdžios šalvie.”

Eksplozijoj Užmušta 46 
L enkai Kareiviai

i Kovei, Volynija. — Kareiviai 
'eidami per pievą rudo dar iš ka- 
ro laikų užsilikusią granatą ir 

' egzaminuojant ją vienas išnie- 
jtė. Granata sprogo ir užmušė 
į 16 Lenkų kareivius Keli de- 
, sčtkai sužeistų randasi ligon- 
| būtyje.

Bedarbių skaičius Anglijoje 
'didėja. Registruojančius! be
darbių skaičius Birželio mėnesį 
pasirodė 3.858 didesnis negu 
per Gegužės mėnesį. Neskai
tant streikuojančių angliaka
siu. šiuo laiku Anglijoj' vra už
registruota 1,638,600 bedarbių.

Paryžius. — Ant Havre-Pa-Į 
ryžius gelžkelio išrikus nvlal- 
mei užmušta 20 žmonių. Trū
kis su vagonais nupuolė nuo bė
gių. Užmušti visi Prancūzai, o 
tarp 60 sužeistų buvo irgi dau
giausia Francuzų.

New York. — Hudson upėj 
policija laivelyj rado trimis 
kulkomis nužudytą žmogų, 35 
m. amžiaus, kurį paskiau paži
no io brolis. Spėjama kad gal 
jis per klaidą buvo nužudytas 
nuožvalgoj jog gal buvo degti-1 
nės vežiotojas, nes jo laivas bu- Į 
vo motorinis.

Ekskursijos Į Lietuva
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 raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės j visuomenišką Įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

6820 Superior Avenue
"DIRVA”

Cleveland, Ohio
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II Iš Lietuvių Gyvenimų

LIETUVIŲ KOMITE
TO DARBUOTĖ PA

RODOS REIKALE

jaunimas gali dailiai pasižymė
ti. Presos Komisija,

Siunčiant laiškus reikia ad
resuoti :

M A Ni FEST ACIJ Ų KOM ĮSI.) A

Amerikos Lietuvių Dienos1 
gražiausia ir įspūdingiausia iš
kilmių dalis bus manifestacija. 
Milžinišku savo dalyviu skai
čium, savo gražumu, įspūdin
gumu privalo užžavėti svetim- Į 
taiieius, kelti musų tautos ir 
musų pačių Amerikos Lietuviu 
garbę ir ilgiems laikams užsi
likti atmintyje.

Joje: 1. Įvairiais vaizdeliais 
ir paveikslais bus nušviestai 
garbinga Lietuvos praeitis, jos; 
šimtmečių priespaudos laikotar
pio vargai bei atgimimas ir 
šviesi ateitis. Kituose paveik 
sluose bus atvaizduota Ameri 
kos Lietuviu gyvenimas. Ir 
taip komisija jau turi numačius 
nekuriuos vaizdelius, pav.:

Krivių Krivaitis,
Birutė ir Vaidilutės,
Vytautas vadovaus buvusių I 

Amerikos Lietuvių savanorių • 
karių organizacijos nariams,

Rusų Persekiojimai
Kražių Skerdynė, 
Spaudos persekiojimas, 
Pirmutinė Lietuvos Mokykla 
Vok i eči ų persėkio j i ma i, 
Lietuvos ir Amerikos Laisvė, 
Didžiosios ir Mažosios Lietu

vos susivienijimas,
Šv. Kazimieras Lietuvos Glo

bėjas.
Ir lt. ir tt.

•2. Manifestacijoje per savo 
atstovu A. Vaitkevičių- yra pa
sižadėjus dalyvauti buvusių 
Amerikos Lietuvių savanoriu 
karių organizacija “Lithuanian 
Doughboys”. Tai nesenai dar 
susitvėrus organizacija. Jos 
centras Wilkes-Barre. Mainu 
krašte ši organizacija yra žino-! 
ma ir jau turėjus savo gražų 
parodą. Tikriausia nemažiau 
500 vyru uniformose organi-

Sesqui-Centennial Lie! uviii 
Komitetui

321 Wharton Street
Philadelphia, Pa.

Pajieškojimai
Mingil.ts .Juozas, prieš pora 

metų gyvenos Bangor, ule.
Survilienė Minderienė Zofija, 

tūlą laiką rodos gyvenus New 
Ycrko mieste.

Naprelis .Jonas, gyvenęs apie 
New Yorką.

Jankūnas Jonas, atvykęs A- 
merikon 1907 metais ir gyve
nęs apie New Yorką ir Bostoną.

Jieškomieji arba kas apie 
juos žino prašome atsiliepti 
šiuo adresu:

Lithuanian Consulate 
38 Park Row New York Cite.

Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Aukos Gautos 

iš Amerikos 1926 M.
Jš Baltimorės Lietuvių Tary

bos Lt. 2,000
Iš S. L. A. 21 kp. Lt. 500 
Iš A. J. Bernotų ir kitų, iš

Grand Rapids, Mich. Lt. 340 
Iš Chicagos Konsulo Lt. 275 
Iš Lietuvių Moterų Globos

Dr-jos Brooklyn. N. Y. Lt. 300 
Iš L. M. G. Komiteto Water-

būrio skyriaus Lt. SOČ
IS Liet. Neprigulmingos Se- 

tefturos Pašelpimo Klubo Du- 
įpiesne, Pa. Lt. 1,000

Iš Liet. Moterų Globos Komi 
miteto Brooklyn Lt. 540

Iš Liet. oMterų Globos Komi
teto Detroito skyriaus Lt. 83r

Ped J. J. Šliką Lt. 227.5C 
Iš SLA. 105-tos kp. Dayton.

Ohio Lt. 100
Visų Lietuvių Moterų Globos

Komiteto skyrių valdyboms ir
zuotai dalyvaus iškilmėse. nariams, visiems aukavusiems

3. Dalyvaus orkestrai ir cho-; ir tiems aukotojams kurių pa
rai. ; varcjžių nežinome, tariame šir-

4. Tam tikrose eisenos vie- (dingą ačiū.
tose bus išpildyta tautiški šo- D- Šleževičienė,
kiai bei žaislai. Liet. Moterų Globos Komiteto

AR KADA ATGIS
LIETUVOJE “KRIK

ŠČIONĮS”?

pra- 
taip

Lietuvos “krikščionis” 
laimėję seimo rinkimus 
nulindo kad net tūli kunigėliai 
išsikraustė
nebemano gryžti i Lietuvą, 
jų sėbrai

SANDAROS SEIMO Karpavičius, Dr. M. J. Vinikas,

ŽINIOS

į užsienį ir iš ten 
o 

plaukus nuo galvos 
pešasi kad negalės savo dikta
tūros įvesti.

Nors “krikščionis” skelbiasi 
kad jie Seimo rinkimus pralai
mėjo dėlto kad socialistai su
kurstė žmones prieš kunigiją, 
ir nors Amerikiečiai tam gal ir 
patikėtų, bet Lietuvoje

X. Y.l Adv. Jurgis 
d.

nti-

Kad visa, tai tmkm.m.i atlikti 
reikalinga ir lėšų ir darbo. Vie
niems Philadelphieėiams per
sunkti. Bet jau Amerikos vi
suomenė yra pareiškus tam sa i 
vo prielankumą net daugiau ne
gu tikėtasi. Pirmutine savo 
prielankumą ir paramą suteikė 
L. R. K'. S. Amerikoje maloniai 
priimdami pasiūlymą dalyvauti 
manifestacijoje ir skirdami au
ką $500, Antra, tai Philadel- 
phijos Šv. Kazimiero Draugija 
skirdama $100, ir trečia Balti- 
moriečiai, kurie savo Draugijų 
Sąryšio susirinkime nutarė 
kreiptis Lietuvių komitetai! pa- 
reikšdami savo pritarimą ir 
prašydami nurodymų kuo ir 
kaip galėtų prie šio darbo prisi
dėti.

Iš anksčiau nurodytų pagrin
dinių manifestacijos programo 
punktų aišku kad kiekviena or
ganizacija, draugija, kolonija 
gail savistoviai dalyvauti joje, 
pasirinkdama sau kurią nors 
programo šaką, pav. suruošti 
kokį nors paveikslą, turėti savo 
chorą, išpildyt kokius nors tau
tiškus šokius, žaislus, ir tt.

Manifestacijų Komisija no
rintiems dalyvauti palieka pil
niausią iniciativą. Čia ypač

Pirmininkė.
E. Oškinaitč

Sekretorė.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelborn (aktas 1) ir fa

raono Sapnas (aktas II) iš laike 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moterįs, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c

Samsonas ir Delila •— 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moteris.................................50c

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

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

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra
gi drama 12 vyrų ir 4 mot. ..50c 

liytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moteris . .35e

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia
S vyrai ir 2 moterjs..................15c

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

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moterįs ...............................25c

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

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

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

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovu su žmogedžiais. 
Lošia 6 mot, 8 vyrai, vaikai ..50c

Siųskit užsakymus su pinigais;
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

knygas, dabar 
vieną, antra at
tiktai ruošiama

| tris Istsorijos 
Itegavę dar tik 
i eina, o trečia
■ spaudai.

Musų 
1 vai pan 
1 kitokiais 
ir dabar apsivylėme pavesdami 
spaudą Lietuvoje. Amerikoje 
spausdinant, jau senai knygos 
butų buvusios gatavos, ir nors 
Draugija butų neturėjus lėšų 
pilnai apmokėti už darbą, tik
rai galima sakyti spaustuve bu
tų palaukus pinigų. Dabar gi 
spaustuvė kolei negauną savo 
užmokespio tolei negali darbo 
toliau varyti. O kadangi nariai 
irgi nepasiskubina su mokes
niais. tai tie kurie užsimokėję 
turi nekantrauti laukdami, ° 
knygos vis gaišuojamos.

Kitokias knygas paėmus, kur 
I mažiau butų lėšų, tai nairai bu- 
( tų gavę jau keturias ar daugiau 

per visą šį laiką.
Bet geistina butų kad ištiki

mi TMD. nariai ir toliau pasiti- 
: ketų savo valdybai, kuri daro 
; darbą ne su blogais norais, bot 
i taikydamiesi prie aplinkybių, ir 
. Draugijos gyvavimas ir veiki- 
i mas eis sklandžiai tolyn.
i Mokestis dabar pakelta iki
- $2 metuose. Gal nekuriems ir 
i išrodys persunkti mokėti $2,

bet reikia prisiminti kad tokia 
i mokestis dar toli gražu neišeina
- nei po vieną centą į dieną. Tai- 
• gi delei tokio mažo mokesnio 
; nereikia atsitraukdineti nuo or

ganizacijos.
1 '> Geistina kad nariai rašinėtų

- į, organą, kad duotų centro val- 
. dy^ai' [faklausimuš, kad kuopbs
■ pranešinėtų iš savo veikimo, ir
■ musų judėjimas bus gyvas ir
■ ant naudos musų tautai.

Redakcija.

NAUJAI VALDYBAI I 
STOJUS DARBAN 
TMD. nariai visuotinu baisa- 

vimu išrinko valdybą ant 1926- 
1928 metų iš sekančių ypatų, 
kurioms daugiausia pasitikėjo 
jog išvarys Draugijos darbus 
pasekmingai toliau:

Pirmininkas — K. S. Karpa
vičius,

Vice pirmininkas — M. Kas
paraitis (Racine, Wis.)

Sekretorius — V. Sirvydas, 
Iždininkas — A. B. Strimai

tis.
Nuo šių keturių priguli visas 

Draugijos judėjimas ii' kilimas 
arba puolimas. Suprantama, 
yra ir kiti prie to. visuotinu ir 
seimo balsavimu išrinkti, su 
kuriais šie turi skaitytis, bet 
šie pirmieji viską išsprendžia ir 
ikunija.

Atsiminti tačiau reik tą kad 
be narių pati centro valdyba 
nieko negali įkūnyti, todėl val
dybai savoj eilėj reikia skaity
tis ir su nariais, per kuopas.

Visą suėmus į krūvą, vistiek 
išeina vienas bendras kamuolis 
kuris organizacijos formoje yra 
tas kas atlieka tą kas esti atlie
kama, kitaip sakant, viską ką 
TMD. atliko, atliko visi nariai 
su centro valdyba visiškai neiš
siskyrė iš kamuolio į palaidus 
siūlus.

šįmet į valdybą ineina pora 
naujų narių — Vice pirminin
kas M. Kasparaitis ir Iždinin
kas A. B. Strimaitis, nors šis 
centro valdyboje nėra naujas.

M. Kasparaitį mes žinome ,iš 
jo darbų Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos labui vakarinėse valstijose', 
Wisconsine, kur jis nenuilsta
mai trusiasi tarp tenaitinių T. 
M. D. kuopų ir iš kur organiza
cija turi didelę naudą.

Tikimo kad jo patekimas į 
centro valdybą dar bus naudin- I 
gesriiu musų organizacijai ir jis 
galės padaryti Draugijai. gero 
būdamas jau ne pavienis narys 
ar kuopos darbuotojas, bet jau 
kaipo viršininkas.

A. B. Strimaitis priduos or
ganizacijai gyvumo kaipo geras 
rašytojas, agitatorius ir kalbė
tojas.

Savo raportuose seimui seno
ji valdyba buvo pasiteisinto  jos 
vietoje kaslink nesuteikimo lai
ku “Pasaulio Istorijos”. Nors 
jau turėjo nariai gauti

J. O. Sirvydas.
Teismo Komisija: Adv. Na

das Rastenis. Adv. S., Kodis.
Matulevičius.

Tie patįs palikta 
komisijoj.

ir įstatų

Aukų per visas se 
gauta $435.36.

imo dienas

A. Ivas pasiūlė k.a d butų sli
daryta $500 ir pats i nkavo $20.

Po jo aukavo kiti 
J. Ambraziejus 5.00
S. Jokubanskas 3.00
A. B. Strimaitis 10.00
K. Sidabras 5.00
Just. Vitkauskas 5.00
J. Lekys 5.00
J. Kvaraciejus 2.00
V. Vittikinas 1.00
J. O. širvydas 5.00
J. Kalinauskas 5.00
Viso pasidaro $510.35
Prisaika centro t aldybos tų

kurio dalyvavo. Po to kalbėjo 
A. B. Strimaitis, naujas San-
daros prezidentas.
Ivas, iždininkas.

Kalbėjo A.

Sekantis Seimas bus Chica-

norai 
kelis 
budais

pagelbėt Lietu- 
sykius pirmiau 

buvo apvilti,

Seimas laikyta Brooklyn. 
Birželio 16, 17 ir 1!) 
(Tąsa iš pereito num.)

SESIJA VI
1) Politinio Iždo reikale,

tarta pagarsinti atskaitas kaip* 
greit bus gauta iš kuopų ir pa
vienių narių kiek kurie siuntė ' 
į Lietuvą tiesiog Vaisi. Liaudį-j 
ninku rinkimams, o dar nepra
nešė Iždo valdybai apie tai.

2) Priima šis Politinio Iždo 
nusistatymas •

Nuo pat įsteigimo Politinio 
Iždo laikų ši kulturiškai-politi- 

iška Įstaiga veikė išimtinai šel- 
ir rėmimui visų tų idea-i 

s me
tų buvo Amerikoje pažangiųjų 
Lietuvių srovės auklėjami ir 
čionai bei Lietuvoje skiepijami. 
Todėl ir šis ALTS. 12-tas Sei
mas Brooklyne, N. Y., išnaujo 
pabriežė musų išmintingų pirm- 
takunn nusistatymą kad Poli
tinis Iždas ateityje reikia pil
nybėje išlaikyti demokratingos 
musų visuomenės remiamas ir 
auklėjamas kaip visokiomis au
komis taip laisvanoriais mo
kesniais, idant iš to Iždo gali
ma butų šelpti ir remti visokis 
švietimo

y ve- • .I pinuti i. ............................
nančiam tie skelbimai yra vieni 1]^ Įilirje per penkiasdešimts
juokai.

Lietuvos liaudis pamatė kad 
“krikščionis” ne tik veda žmo
nes į skurdą, bet iy visą Lietu
vą gali pražudyti, ir žinoma su
sipratę laiku juos prašalino nuo 
valstybės vairo.

Kun. Krupavičius šaukė kad 
miškų nėra, žmoneliai negalėjo

Per J. J. Šliką 
kė labai apsčiai, o 
zakristijonais net 
pardavinėdavo.

Dvarus neva išdalino, bet tas 
dalinimas Lietuvą privedė prie 
skurdo, žemę gaudavo tik tie 
kurie klebonams rinkdavo kiau
šinius, paršelius, ir palaikydavo 

politiką.
kunigų valdžia taip 
per jų trumpą val- 
didelė dalis jauni- 

girtuok-
nedorėliais. Jaunimo sie-

klebonai su
ant rinku

taip laisvanoriais 
. idant iš to Iždo

darbas 
ir musų Tėvy- 
Taipgi pabrie- 
Iždo jokios su
vartojamos ki-

go. 111. Vietų buvo paduota: 
i Baltimore. New Britain. Chica
go ir So. Boston. Chicaga ga
vo 10 balsų; So. Bostonas 9; ki
tos po mažiau.

Seimas uždaryta 
vakare delegatams 
Lietuvos Himną.

apie 7 vai. 
sugiedojus

Reporteris.
politikos 

kaip čionai taip 
nėję Lietuvoje, 
žiania kad iš šio 
mos neturi būti
tokiemes tikslams kaip tik iš
laikymui ir skleidimui Lietu
viuose den)okratyl)čs principu 
čionai Amerikoje ir apgynimui 
laisvos Lietuvos.,' nęprigulmybčs 
principų. f, ! ! ,

3) Nutarei’vėl bendrai, veik • 
ti su Valstiečiais Liaudininkais 
Lietuvoje.

PAJIEšKAU savo draugą Piju- 
šą šleki. Malones pats atsišau- 

arba kas’ žinote man praneš- 
Jis pirmiau gyveno Zeigler.

' i ; (2‘S'
' .1 ulius; Bardzilaii.skas. 1

4060 Superior iąv.' Cleveland, O.

kti
Apšvieti) 

slopino kad 
dymo laiką 
mo liko paleistuviais', 
liai
l.t veržiasi prie šviesos, bet ji 
slopinama ir vąržoma daužėsi 
it liūtas narve. Be to, kjmigai 
pradėjo dar tokius teroiliiš'vy
kinti kad silpnesnes dalioji žmo
nės nedalaikydavo ir pradėdavo 
žudytis,

“Krikščionių” vadai; ir patįs 
užtektinai susikruvino savo na
gus, ir tereikėjo mažos kibirk
štėlės ir butų visa Lietuva pa
skendus lira u juose. Visą 
žmonės matė, ir nudžiugo 
laukę Trečio Seimo rinkimų.

Dabar “krikščionis” labai nu
lindo, bet ne del vien tik šių 
rinkimu, o dėlei bene amži
no palaidojimo savo karaliavi
mo. Jie gerai mato kad dabar
tiniame seime sėdi dauguma 
vyrų kurie gerbus tėvynę ir gel
bės savo tautiečius, savo liaudį 
jos reikaluose. Mato jie kad 
Lietuva susilaukė Prezidente. 
Dr. Grinių, kuris Lietuvą pa
statys ant tvirčiausių pamatų 
ir pajiegs įskiepyti liaudyje tė
vynės meilę ir teisingumą. O 
kai liaudyje budės tėvynės mei
lė. ir žydes apšvieta, “krikščio 
nims” jau nebus progos prięiti 
prie valstybės valdymo.

Nors ’“krikščionį“” po Seimo 
minkimų siunta, pramano net 
tokius gandus kurie verčia žmo
nes prie sukilimų.

Pavyzdin, Rokiškėnuose eina 
gandai buk dabartinis Seimas 
jau šaudo kunigus! 
išeina iš klebonijų.
“geri” Dievo atstovai 
mėš — tokiu 
niekšišku bildu 
davatkas 
džią.

Jei ir toliau “krikščionis” ne
siliaus žmeižę ir kiršinę žmonių 
tai jiems prisieis taip kad kuni
gai mišias laikys sienoms, o da
vatkos su vienuolėmis Žydams 
vandenį neš.

Petras Kriukelis

žemos 
tikisi

tą
Sll-

Šie gandai
Mat, jie — 

ant že- 
doros ir 
sužadinti

prieš dabartinę vai-

Už $3 pralinksminsit visą kai-, 
mą — užrašykit saviškiams 

j Lietuvoje metams “Dirvą”

, 4) Ra." int 'ĮJe.tuvąĮ prie 
pratinto, (tfjkyrijijo 1 ’vals 
■Jiažnyčiosįi :mokvk|ii ■ nuo 1 
įčhUf į Įjj ;
, ' 5) '■ At retini skaudoje įpizici- 
"ios t atakos’-Hvarriais isalifnais 
budais, po globa Apšvielos Ko
misijos- ir- Gentro j valdybos J

6), - Rinkti ĮvairiĮis; sumany
mus padidinimui narių ii- plati
nimui organizacijos.
■ 7) Paantrinta obalsis:' “Ge
riausia Dirbti Sandarai”;

8) Nutarta dalyvauti Phila- 
delphijos ’Seime; delegatai rin
kta tie kurie gali savo lėšomis 
dalyvauti. Išrinkta: J. 0. Sir
vydas, V. Ambrazevičius, A. P 
Strimaitis. A. Ivas, J. Ambra
ziejus, V. F. Jankauskas.

Tame seime Sandaros atsto
vai laikysis Sandaros principų.

9) Skaityta naujas Namo 
Fondo komisijos statutas ir vėl 
pavestas komisijai pataisyt su 
Centro Valdybos pasitarimu ii’ 
leist referendumu nariams nu
balsuoti.

10) šloterįs delegatės skun- j
dėsi kad organe nėra motėm |no prieš anas yra tik,niekas, 
skyriaus; Bet paaiškint A kad 
jo ir negali būti jeigu pačios 
moterįs nesiima rašinėti.

11) “Sandaros” redaktorium 
pasiūlytą palikti tas pats, kolei 
Apšvietus Komisija suras kita 
tinkamą žmogų.

Nauja Centro ) akly ha
Seko centro vaidybos užtvir

tinimas. Narių bahkivirnu iš
rinkta šie:

Pirmininkai 
maitis;

Vice-pirm, — S. Mockus,
Sekr. — K. J. Paulauskas,
Ižd. A. Ivas.
Iždo

kas, V. A. Visminas, J. Ambra
ziejus.

‘‘DlRVElJE’l GĮ\LLMA GAUTI 
. 1 Mas ivanagaičio 
’ i : ' DAINAS: 
Stasys’ ! . A. . . r, . .
Dul Dul Dudėle 
Litai 
Godelės 
Muzika.

Vilniaus

Muzika ...
ŽČMAIČIO

Kalneliai .

. . 50c 
. . 50c 

. . 50c 
.’. 60e 
. . 30c

Išrasta Naujos Geležtės 
Skustuvams

Shcffield’e, Anglijoj, 
mani tos šalies plieno 

i dirbtuvėse 
yra Darwin and Mil- 
pradėta išdirbti nau- 

plieno geležtės del 
žinomu “safety”

žino-

Fitzwilliam 
savininkai ; 
nėr, Ltd., ] 
jos rūšies 
Amerikoje 
skustuvų, 
bama iš patentuoto Cobalt High 
Speed plieno, ii- dabartinės ge
ležtės padarytos iš carbon plie-

ktiriu America’s 
Finest 
Candy

Naujos geležtės vadinamos 
“Darvin Safety Razor Blades” 
ir išdirbamos del “Gillette” ir 
kitų Amerikoj esamų skustu-

visas

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

Williamson Candy Co. 
Chicago, 1H.

E. Stri-

rlobėjai: J.

Jie tarnaus iki kito sei
mo, kadangi išrinkti prieš šio 
seimo panaikinimą to urėdo.

Politinio Iždo valdyba (šalip 
Centro iždininko ir sekreto
riaus) — F. Pikšris iš Pitts- 
burgo; V. Vittikinas iš New 
Britain, Ccym.; P- Petraitienė

Chicago; V. F. Jankauskas—
New Yorko; M. Kasparaitis
Racine,. Wis.
Kontorlčs Komisija: ^Jurgis

Dragašius, jonas Tribulauskas, 
F. Zokas (visi iš Bostono.)

Apšvietus Komisija: K. S.

Anglijoj jau jos plačiai išsi
platino. Amerikos rinkoje pra
dės jas platinti Rugsėjo mėne
sį.

Ta firma išdirba ir visokius 
kitus skustuvus ir pjaustymo 
reikmenis. Naujenybe prie ši 
to plieno yra ta kad jis ne tik 
nerudyja ir nesiplėtmuoja, kaip 
yra ir su mums žinomais plieno 
produktais, bet taipgi turi 
Iriausias ašmenis 
nebuvo žinoma,
rudyjančio plieno išdirbinių 
plūdo šių dienų rinkas, ir nors 
jie nerudyja, bet 
ašmenis. Kas kita 
išdirbiniais.

Dirbtuvėj dirba
prie geležčių išruošiino, ir jų 
išdirbama po apie milijonas kas 
savaitę.

2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
savaimi)

SUSIDEDA 
IŠ ŠIŲ:
1—Dėžutė

iš

kokiu iki
Daugybė

aš- 
šiol
ne- 
nž-

turi prastas 
su “Darwin”

750 merginu

Užrašykit jiems “Dirvą” 
Neužmirškit saviškių Lietuvoje:

| DOVANAI
Kiekvienas “Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti šj puikų Valet Auto- 

5 Strop Safety Skustuvą, kurio parda-
% vimo kaina $1. Tik prisiųskit per-
* siuntimo lėšoms — 25c — pašto ženk-
I lėliais (po 1c arba 2c), ir tuoj skustu

vas bus atsiustas. (Nesiųskit štampų 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

“b I R v A”
6820 Superior Ave. Cleveland, O. 

t



Daug buna visokių pikni
kų Amerikoj, ir daug buna 
atpuskų Lietuvoj, ale “Dir
vos” pikniko Klevelandie- 
čiai ir Akroniečiai ir kiti 
laukė labiau negu kokių at
puskų, o žmonių susirinko 
daugiau negu Zepyškyj per 
šventą Joną.

Visoj Lietuvoj tiek gerb. 
Spragilas ir Slapti Spragi- 
laičiai nesurasti] automobi
lių kiek matė “Dirvos” pik
nike, ir tas parodo kad Kle- 
velando Lietuviai visai bai
gia virst i buožius ir nuo to 
juos neišgelbės nei Brukly- 
no “Nelaisvė” nei Čikagos 
“Kelnės”, nei raudonas Ma
skvos auksas.

Nedėlioj saulei tekant su
sirinko pas gerb. Spragilą 
tetulė, brolis Martynas, at
sikėlė gerb. šonkaulis, ir vi
si dui i pikniką. Draugas 
Stepas atvažiavo irgi auto
mobiliu su kitu draugučiu.

Iš paryčio visi tik vaikš
tinėja po pievas, po mišką, 
jieško grybų, ale neranda ir 
neturi ką kepti. Visi tik 
šneka apie imtynes ir apie 
druiuolius. Važiuoja, dul
kia kelius automobiliai pil
ni jaunų ir senų vyrų, jau
nų ir senų panelių, jaunų ir 
senų moterėlių, jaunų ir se
nų diedų, mažų ir didelių 
vaikų.

Gerb. Spragilas slaptai 
sau vaikščioja nuo vieno 
pievos galo Į kitą, nuo vieno 
pakrumio i-kitą, nuo vieno 
automobilio iki kito, ir žiu
ri ir mato: ugi tai vienur 
tai kitur sutūpę kupsteliai 
žmonelių ir ką tai iš bonku- 
čių varvina Į stiklelius ir 
užsivertę aukštyn išlieja i 
burną,, paskui pasi'krato ir 
patrina pilvą, tuoj užsikan
da ko nors, ir bonkutę pa
duoda kitam. Vieni noriai 
priima, o kitiems nei varu 
negali įsiulyt.

Tuoj gerb. Spragilas su
šaukia visus ten buvusius 
Slaptus Spragilaičius aplink 
vieną kelmą ir padaro sei
mą apkalbėt ką tie žmone- 
liai taip slaptai turi ir ką 
taip noriai kitiems duoda.

Slaptam Spragilaičių sei
me sukila smarkus susikir
timas ir diskusijos, ir priei
na kad reikia balsuot ką 
tie žmoneliai turi.

Slaptu balsavimu vienbal
siai nubalsuota kad jie atsi
gabenę kožnas sau po bon
kutę “munšaino”....

— Aha! mįslių sau! — tai 
jie tokie geri piliečiai ir 
Įstatymų gerbėjai! Aha. ..

Prie vieno medžio užtin-

; krūvele kitų bobelių besė
dinčią žolėje ir visus links- 

! mai beklegančius ale irgi 
kavojančius tą ką slaptas 
seimas nubalsavo kad yra 
“munšainas”.

— Eik šian, vaikeli, pas 
mus, pasivaišinsim! štai su
sipažink su mano kūmute ir 
mano gera drauge iš Čika
gos, kuri dabar gyvena Ak- 
rone ir atvažiavo į pikniką; 
Taip mudvi netikėtai susiti
kom kad net iš džiaugsmo 
apsiverkėm, — sako tetulė..

— O tai čia gerb. Spragi
las? — nustebus sako Ak- 
ronietė.

— Taip, Keidute, tai jis. 
Ar ir tu apie ji žinai kitame 
mieste gyvendama? ■— sako 
tetulė.

— Kur nežinosi, juk mes 
“Dirvą” gaunam ir man jo 
raštai geriausia patinka, — 
sako Keidė.

— Eik šian, vaikeli, ve, 
išsigersim, o štai kurna tu
ri atsivežus prisikepus viš
tų, užsikąsk.

— Ačiū tetule, aš tavo gė
ralo negersiu. Tavo kūmu
tės vištos su agurkais tai 
užkąsiu. Bet kaip tetulė at
sigabenai tą bonkutę kad 
aš nepatėmijau nors sykiu 
važiavom?

— Vaikeli, aš turėjau sa
vo krepšely], Ale ir kurna 
turėjo atsivežus su medum 
virto, pavėlavai, butum ap
silaižęs. Mes jos pirmiau 
ištustinom.

-- O kur tavo šonkaulis, 
gerb. Spragile? — paklausė 
kurna.

— Gerai, jus čia pabukit, 
aš eisiu ir ją atsiųsiu pas 
jus. — pasakiau aš ir nu
ėjau sau.

Po imtynių, gerb. Katrė 
iš Akrono vėl mane pasiga
vo ir visa nervuota kad šne
ka tai šneka, neapsakytu 
džiaugsmu:

— Tai didumėlis to Sar- 
paliaus, tai drutumėlis. To
ki mešką, plaukais apžėlusi 
kaip žvėrį jis taip sumalė 
kad tas visai atsikelt nega
lėjo! Ar tu tikėtum kad 
musų Lietuvių tokių butų! 
O jis toks jaunas, gražus 
vaikinas! Ot kad bučiau 
jaunesnė ir neženota tai ne- 
atsikratytų jis manęs!

— Tai tamistai ristynės 
patiko? — sakau aš.

— Kur nepatiks, gerb. 
Spragile, o ypač Sarpalius! 
Dar tik pirmą sykį savo gy
venime matau imtynes, ale 
kitą sykį kad ir šimtą my
lių reiktų važiuot važiuo
čiau! Pamatytum, kiek aš 
atsirėkiau kada jis tą meš
ką smaugė, ale buvo didelio 
stroko kada Sarpalių nevi
donas pagriebdavo: rodės 
kad širdis iškris iš krutinės, 
taip visa drebėdavau. Kai 
sugryši į miestą, nueik pas 
redaktorių ir padėkavok 
“Dirvai” už tokį puikų pik
niką ....

— Labai noriai tą pada
rysiu, gerai kad patiko ir 
kad atvažiavimas nebuvo 
uždyką.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

ku tetulę už automobilio su 921 St. Clair, arti E. 9th St.

GEROVes skYRIUS1
........ Au...............
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Pasitark su Gydytoju Greitai
Susirgus kūdikiui, reikia gydyto

jui tuojau duoti žinią, o motina turi 
turėti raštišką rekordą jo tempera
tūros, pulso, kosėjimu, verkimo, vi
sų ženklu skausmo, ir abelr.os kūdi
kio išvaizdos. Ji turėtų atžymėti 
kiek ir ko kūdikis valgė, kiek van
dens gere, iek sykių Kuosavo vidu
rius, kiek šlapinosi, ką vėmė, ir bile 
Reikia palaikyti dali šlapumų ir iš- 
kitus nepaprastus apsireiškimus, 
matų del gydytojo analizės.

Gydytojui ką Įsakius, reikia tas 
pildtyi tikrai griežtai. Motina tur
ėtų užrašyti kada ji išpildė jr kn pa- 
tėmijo.

Jei gydytoją negalima greitai gau
ti. reikia prisilaikyti sekamų dalyku. 
Kūdiki reikia laikyti lovoje kol tik 
rodys temperatūrą virš 99.5 laipsnių 
F. Jei liga buvo sunki tai reikia ji 
palaikyti lovoje ir dar tris ar septy 
nias dienas po to kaip jo temperatū
ra palieka normalė (98.6 iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima 
išvengti daugelio ligų pasekmių pa
ilginant šitą pasveikimo laikotarpį.

Turi savo kūdikį laikyti sveiku ir 
stipriu. Kudikio sveika ir išsivys- 
tyn as priguli daugiausia nuo prie
žiūros, ir pieno kuri jis gauna. Kū
dikį reikia kasdien maudyti ir regų- 
liari.škai penėti. Jc: negali savo kū
dikio žindyti, pabandyk Borden’s 
Eagle Pieną. Tai vra pirmaeilis kū
dikių penas — pagamintas iš riebaus 
karvių pieno ir kruopšto cukraus— 
ypač kūdikiams. Jį gydytojai visur 
rekomenduoja del jo kokybės ir vie
nodumo. Per keletą gentkarčių tūk
stančiai Amerikos motinų išauklėjo 
savo kūdikius su Borden’s Engle Pie
nu. Jos tą darė dėlto kad Borden’s 
Pienas buvo joms rekomenduotas jų 
draugių ir dėlto kad jos rado jį už
ganėdinančiu.

Yra faktas kad vaikai dažniausiu 
būna nedapenėti tuo metu kada jie 
sparčiausia auga Regis jie valgo už
tektinai, bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties 
Nesenai vesti tyrimai mokyklos vai
ku tarpe parodė kad Eagle Pienas 
yra pasekmingas taisant nedapenė- 
tus vaikus. Kiekvienas vaikai turi 
gauti kasdien po du šaukštu Eagle 
Pieno atmiešto trimis ketvirtdaliąis 
puodelio šalto vandens. Duok pary
čiu ir po pietų. Senesni kūdikiai 
dažnai labiau ji mėgsta tu. ginger 
ale, vaisiu sunka, suplaktu kiaušiniu 
r skanskoniu.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

kas

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

G08 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

SVEIKATOS
PATARIMAI

mie-Neleisk perdaug žmonių 
goti viename kambaryje.

Laikyk langus atdarus diena 
ir fiaktj. Visiems reikalinga ty 
ro oro, blogas oras nesveikas.

Laikyk visus kambarius šva
riai, išdulkink tankiai. Dulkės 
nešioja ir platina ligas.

Toiletas turi būti švarus ir 
gerai išvėdintas.
pagenda, reikia 
savininko, jeigu 
me gyvenat. Jis

Lik tik į švarias krautuves 
kur maistas laikoma uždengtas 
ir kur mūsa ir daržovės yra 
šviežios, šviežias ir švarus 
maistas vra sveikas. Nešvarus
maistas užlaiko ligas. Saugo
kis nuo supuvusių vaisių, pras
tos mėsos ir seno pieno — tas

vi«kas pavojinga. Miesto val
džia neleidžia pirkliams tokio 
maisto parduoti.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčianl 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini’ 
nias ir nepatalpintas.

Jei kas nors 
šauktis namo 
svetimam na- 
turi pataisyti.

Prie namų turėk išmatų in 
da, kur visas virtuvės išmatas 
galima laikyti. Reikia laikyt ji 
uždengtą. Toks indas turi bū
ti prie kiekvieno namo; 
neturi jo, paprašyk namo

j ninko pristatyti. Miesto 
i bininkai turi atvažiuoti 
|tankiai ištuštinti.- Jeigu 
nedaroma, kreipkis prie Sveika
tos Departments ir pranešk vir
šininkui.

Išnaikink muses, uodus 
tus vabalus. Visi platina 

Nespjaudyk ir nekosėk
kitų burnas. Taip darant gali
ma kitus užkrėsti džiova ir ki
tomis ligomis.

jeigu 
savi - 
dar-

taip

ir ki
likas.
pries

Žmonijos
Istorija

Knyga apie 600 puslapių, su šimtais paveikslų — mažų ir didelių — tiktai už 
$2.25 — kiek kainuoja mums ją išleisti. Ar norėsite praleisti tą progą?!

V
ASAROS laiku spaustuvės darbų apmažėjimas duoda progos greitai 

pabaigt spausdinimą “ŽMONIJOS ISTORIJOS”, kurios prenume
ratoriai senai jau laukia, o kurie neužsirašė, dar irgi nežinia ko lau
kia . . , Nuo dabar, tos knygos telieka laukti ne mėnesiais, bet sa

vaitėmis, ir pranešame visiems sekanti:

“ŽMONIJOS ISTORIJA” bus užbaigta pabaigoje LIEPOS menesio 
šia vasarą, ir DUODAME PROGOS VISIEMS KURIE DAR NEUŽSIŠĖ 
PRISIŲSTI SAVO PRENUMERATAS IKI LIEPOS 31 d., JEIGU NORI 
kad JU VARDAI PATEKTU Į “Žmonijos Istoriją” kaipo prenumeratorių
arba originalių Istorijos leidėjų.

TAS padaryti visai lengva — tik užadresuokit “DIRVAI” konvertą, Įdėkit 
savo aiškų antrašą ir $2,25 pinigais arba money orderiu, ir prisiųskit Ad
ministracijai pažymint už ką pinigai eina. TAI VISKAS.

TAI DARBO ŽMOGUJ KNYGA
“ŽMONIJOS ISTORIJOJ” telpa la

bai daug paveikslų, ir knyga parašyta la
bai aiškiai, kasdieniniais žodžiais, ir skai
tytojui nereikia laužyt galvos supratimui 
apie ką ten rašoma ar kas aiškinama.

Tai yra darbo žmogaus istorija — pa
rašyta tokiems kurie mažai turi laiko gai
šuoti ant ilgų didelių istorijos tomų susi
pažinimui su žmonių gyvenimu, su istori
ja kas dėjosi ant žemės. Tai yra ištisa is
torija vienoj knygoj — ir gausit ją už $2 
jei pasiskubinsit prisiųsti prenumeratą 
DABAR!

Kurie patįs nesižingeidaujat, atmin
kit kad turit jaunųjų Lietuvoje kuriems 
ši knyga bus didžiausias turtas — užrašy- 
kit jiems: kaina ta pati — $2.25. Ir 25c persiuntimo lėšoms

Niekados dar niekas jums tokios progos nedavė ir nesitikėkit vėl kada su
laukti — imkit DABAR kada “Dirva” jums tokią knygą duoda!

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

,,Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Darykite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatiš- 

ka vadovyste Mr. J. Ture k, įgaliotinio United States 

' sis.1 GEORGE WASHINGTON
kuris išplauks Rugpjūčio 4 

arba keliaukite su savo tautiečiais laivu
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT / 

kuris išplauks Rugpjūčio 11
įrengimai ant \ isti United States Lines laivų yra 

garsus po pasaulį. Rasite erdvius kambarius, pla- 
dėnius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivu
S.S. LEVIATHAN

GEORGE WASHINGTON—S.S. REPUBLIC 
PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT 

klauskite, vietos agentu arba rašykite pas

čius

S.S.

Rasite erdvius kambarius, pla

Umted. States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland. Ohio

sEim

CIevelando Lietuvių
ATYDAI!

Jei bent kada tapot neužganėdin
ti su jūsų skrybėle ar kepure (vy- 
ri?ka ar moteriška), kada davėt ki- 
tiems išvalyt ir ištaisyt; taip pat ir 
su C’evcrykų pataisymais, malonėkit -J 
priduoti man, kame aš pilnai užga- 
nėdinsiu Tik priimkit i mano dirb- 
tave jr čionai man pilnai išaiškinkit 
savo Lietuviškoje kalboje, o aš jums visame patarnausiu.

Darbą padarau greitai ir gerai —mažą ar didelį. 
FIRST CLASS SHOE REPAIRING, HATS & (7

REBLOf KED.

A. NETZEL, Savininkas 7331 Wade Park Ave., Cor. Addison Rd.

Shoe Shine 
Parlor

(31)
CLEANED and
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Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZ AMIN AVIM AS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodui naudojamu Europos Klinikose 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metu patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas įrengtas su naujausiais X-Spinduliu, Elektriškais aparatais, 
Quartz Ultra-Violet šviesa. Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų“. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be niistojmio kraujo ir be pei
lio, be pjaiistyniu ir be jokio skausmo arba Bvgaišavimo nuo darbo. 
4š taipgi prašalinu Tonsiius be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia Ims jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustoki! 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais
tus GCG ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
•šgnlit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.

------Mes Kalbame Lietuviškai------

Dr. BAILEY, Specialistas =
Į 1104 Prospect Avenue =
: .ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =

(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) jj-
: Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedėliotais 10 ryte iki 1. =
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Look
to your health. Epsom 
Salts is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yoar druggist, 2Sc

The Knight Laboratories. Chicana

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo- 
ksmingas deliktoms plė- 
biam tikslui. Zonite yra 
dintrų dalykų šiam svar- 
naudingas ir visai neken- 
vėnis.

25^
—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25^
Informacijos Keleiviams 

Į Kanadą
Žinia tiems žmonėms kurie nori 

atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemų, bus sutei
kia kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti i Ka
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus į musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių at
važiuoti 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.



SUV. VALSTIJŲ SEIMO RINKIMAI

N^ESENAI praėjo Lietu- 
'* ' vos Seimo rinkimai, ir 
mes Amerikiečiai rodėme 
nepaprasto susidomėjimo ir 
susirūpinimo tais rinkimais. 
Nusiųsta iš čia tūkstančiai 
dolarių aukų, prikalbėta vi
sokių kalbų, rodos kad mes 
patįs tuose rinkimuose daly
vautume.

Ši rudeni bus rinkimai čia 
pat ant vietos, Suvienytų 
Valstijų Seimo arba Kon
greso narių.

Daugybė musų jau esame 
pasirinkę šios šalies piliety-

siuntiniai, ir klerikalai norėjo 
su jais gišeftą padaryti.

▼ ▼ ▼

Lietuvos Laikraščių 
Gramatika

Lietuvoj “aukšto mokslo” ra
šytojai, kurie redaguoja tenai- 
tinius laikraščius ir kurie labai 
iš aukšto žiuri į Amerikos Lie
tuvių laikraščius, maždaug se
kančiai rašo savo laikraščiuo
se:

“Lietuvoj” Nr. 131 randame 
šitokį pranešimą:

bę ir šioj šalyj manom visa
da pasilikti gyventi. Dau
gelio čia palaidoti tėvai, 
vaikai; daugelio vaikai čia 
užaugo ir jie prie Lietuvos 
gyvenimo niekados nepri
prastų, todėl priversti esa
me čia gyventi.

Bet ar nors dešimtas iš 
musų parodome tokio susi
rūpinimo rinkimais Ameri
kos valdžios — tikriau sa
kant savo valdžios — po ku
ria gyvename metų metus, 
kuriai mokame mokesnius, 
kurios patvarkymus pildo
me gerus ar blogus9

Gaila sakyti, Amerikos 
Lietuviai visai apsileidę po-

“Šiaulių apylinkės dvari
ninkas Mykolas _ Žukauskas 
kuri laiką gyveno persiskyręs 
su žmona Stefanija.”

Kas čia blogo? Paprastam 
skaitytojui gal nieko, bet gra
matiškai žiūrint išeina kad tas 
dvarininkas turėjo daugiau ne
gu vieną žmoną, tik persiskyręs 
buvo su Stefanija.

Teisingai išeina:
“....kuri laiką gyveno per

siskyręs su savo žmona.”
Jeigu norima Įkergt ir žmo

nos vardą, galima, bet reikia 
daryt šitaip:

“....gyveno persiskyręs su 
savo žmona, Stefanija.”

litikoje ir nepaiso ką jiems 
kas ant sprando uždeda, ką 
kas išrenka ir kokia tvarka 
buna.

Štai susilaukėm suvaržy
mui imigracijos, kad musų 
nei brolis nei sesuo negali Į 
šią šalį Įvažiuoti. O kas tą 
padarė? Nagi Suvienytų 
Valstijų seimas: ten nutar
ta ir perleista tas Įstaty
mas. Ar mes rūpinomės už

Sovietai Suduria Galą 
su Galu

Sovietų valdžios paskelbtas 
biudžetas arba valdžios užlaiky
mo lėšos parodo kad jie ne tik 
suduria galą su galu, bet dar 
turi balansą iš milijonų rublių.

Sovietų valdžios reikalams 
pereitą metą reikėjo 2,875,000,-

ką balsą atiduoti laike rin

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

AKYS

000 rublių, bet atliko iš tos su
mos 20,000,000 rublių.

šių metų bėgiu atliko 117,- 
812,000 rublių. Bet šįmet ir 
biudžetas buvo daug didesnis 
— 4,039,000,000 rublių.

Šitą sutaupymą galima vi
saip išaiškinti, ir patįs bolševi
kai be abejo pasididžiuojančiai 
aiškinasi kad jų valdžia labai j 
gera, tvarki, taupi ir neišnau-j 
deja. |

Bet gal but tiek daug šutau-1 
poma iš biudžeto dėlto kad dau-j 

: ginu pradėta imti mokesčių —j 
ne pagal apskaitliavimo kiek ti-| 
krai reikia, o kiek tik galima iš j 
mužikų išlupti. Antra, daugy-Į 
be komisaru ir aukštu val-l i 
dininkų jau iššaudyta kurie be- 

| sąžiningai plėšdavo sau pini- 
Igus. Juk nuolat buvo praneši- 
j imi kad sušaudyta tiek ir tiek 
! valdininku kurie po tiek ir tiek 
' milijonų rublių nuvogdavo.

Milijonai Prch.ibicijos 
, įvedimui

Apskaitliuojama kad “sausie
ji”, norėdami įvesti uždraudi- 

Imą naudojimo svaiginančių gč- 
I rimų, savo darbui per 30 metų 
I praleido $35,000,000; pastarais 
į keliais motais pirm prohibicijos 
j įvedimo praleista po $2,500,000 

i metus.
Washingtone dabar vedama 

I tardymas visokių politikierių ir 
| organizacijų bei kiek jos pra
leido savo kampanijose.

Šaukiama pristatyti knygas 
Ku Klux Klanas, bažnyčios, 
“sausieji”, “Slapioji” ir visos 
kitos organizacijos kurių tik 
įtekme buvo jaučiama senato- 

I rių rinkimuose per praėjusius 
Į devynis metus.

kimų? Visai ne. Daugybė 
piliečių visai nebalsavo, ir 
ant toliau nebalsuos, palik
dami viską kitų valiai.

Ne tik kitur kur bot net 
miestų valdžioje neturime 
savo atstovų, tik retai kur 
randasi koks Lietuvis tu
rintis valdišką vietą. Mes 
esam apsileidę ir nekėliam
savo vardo aukštyn. Kitų 
tautų piliečiai nesnaudžia ir 
pertai daug ko atsiekė.

Gana miegoti. Lietuviai, 
kurie esat Amerikos pilie
čiais!

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(E. Bendzaitytė) 
Rašyč’ gromatėlę pas savo berneli. 
Idėč’ konvertėlin rūtelių šakelę.

Pilsudskis Šnipinejęs 
Lietuvoje?

Amerikos laikraščiuose pasi
rodė žinių kad Lenkų karo va
das Pilsudskis iš nusidirbimo 
susirgo ir persikėlė į Druski
ninkus, ant pat Lietuvos rube- 
žiau, ilsėtis.

Ar už gilių jurų, ar už vandenėlių, 
Ar kitas mergeles mylėti pradėjai?

Jeigu mane myli tai mylėk gausingai,
O jeigu nemyli atsakyk teisingai.

Dabar jau kiek laiko aš tavęs nematau, 
Irgi grornatėlės nuo tavęs neskaitau.

Pasakyk, berneli, man priežastį šitą,
Argi apsirinkai sau mergelę kitą?

Jeigu apsirinkai, kame mane vargini, 
Gailios’ ašarėlės’ kasdieną plakdini....

Kodėl jis keliavo į Druski
ninkus o ne kur kitur tai ma
tyt butą nemenkos priežasties 
Ten būdamas, jis turbūt manė 
susidurti su nekuriais Lietu
viais ir atlaikyti konferencijas, i 
Jis be abejo turėjo kokias nors ! 
mintis ir ruošėsi prie kokių I 
nors žygių.

Gerai tik kad dabartiniu lai
ku Lietuvoj valdžia jau ne kle
rikalų rankose, nes jie tikrai 
butų ką nors su Pilsudskiu pa
darę. Atmename, kelis sykius 
po Lietuvą švaistėsi Lenkų pa-

ATMINČIAI
Atminčiai savo brangioj motinėlės 
Įdiegiau ant kapo leliją baltą.
Vai ried’ man, rieda gailios ašarėlės 
Atminus jos vedą blaivų, nekaltą. .. .
Jos tykius, švelnius žodelius man tartus., 
Tuos akių žvilgsnius josios rūpestingus; 
Man tiktai liko atminimas kartus. 
Aš kgnčiu širdies skausmus gailestingus. 
Klaupiuosi, ant kelių sale jos kapo, 
Vai plusta, ried’ man gailios ašarėlės, 
Ir krinta, byra ant lelijos lapų, 
Ant kapo mano brangios motinėlės....

Geg. 30, 1926. Petronėlė M.

(Tąsa)
— Aš nežinau, — tarė Rodinas, — ar 

Morokas turėjo privatiškas priežastis su
stoti Parise. Jo atvira priežastis yra tai 
kad jis atvyko čia duoti vaidinimus su žvė
rimis.

— Kaip tai?
— Tūlas dramatiškas agentas, keliau

damas per Lyons, sutarė su juo ir paėmė 
jo žvėris Į Martin Teatrą už labai brangią 
kainą. Jis sako nenorėjęs atsisakyti nuo 
tokio pasiūlymo.

— Tiek, — tarė d’Aigrigny. patrauk
damas pečiais, — vienok, platindamas savo 
knygeles, paveikslėlius ir škaplierius, kaip 
:r Įkalbinėdamas tamsius dievobaimingus 
žmones pietuose, jis butų atlikęs daugiau 
naudos negu gali padaryti vaidindamas 
Parise.

— Jis dabar randasi apačioje, su ko
kiu tai milžinu, kuris su juo keliauja. Kai
po tamistos ištikimas tarnas, Morokas no
ri turėt garbę pabučiuot tamistai ranką šį 
vakarą.

— Negalima, negalima; tu žinai kaip 
aš užimtas. Ar pasiuntei ką reikia ant 
Rue St. Francois?

— Taip, pasiunčiau. Senas Žydas sar
gas gavo notą nuo notaro. Rytoj, šeštą 
valandą ryte, mūrininkai atmurys duris, ir 
pirmu kartu po 150 metų, to namo duris 
vėl bus atidarytos.

Tėvas d’Aigigny užsimąstė valandėlei, 
ir paskui tarė Rodinui: — Išvakarėj tokio 
svarbaus nuotikio, mes neturim užmiršti 
nieko'kas tik ten bus reikalinga, ir prisi
mint? visas aplinkybes surištas su tuo nuo- 
Likiu. Paskaityk man raštą, padėtą ar- 

ichivuose musų draugijos, pusantro šimto 
.metų atgal, apie Rennepontą.

Sekretorius išėmė raštą iš šėpos, ir 
perskaitė sekančiai:

“Šią P-tą dieną Vasario, 1682 metų. 
Kunigas Aleksandras Bourdon prisiuntė 
sekanti pranešimą, labai svarbų mums:

“Mes tik ką patyrėm, per išpažintį 
mirštančios ypatos vienam musų kunigui, 
labai gilią paslaptį.

“Marijus de Rennepont, vienas iš aš
trių kovotojų ir rėmėjų Reformuotos Re
ligijos, ir vienas iš aršiausių priešų Šven
tos Draugystės, matyt atsivertė prie mu
sų Motinos Bažnyčios, bet su vienatiniu 
liksiu kad išgelbėjus savo žemiškus turtus, 
kuriems gręsė konfiskavimas delei jo be
dieviškų ir blogų paklydimų. Musų žmo
nės pristatė gana prirodymų kad jo atsi
vertimas buvo netikras, ir jo turtus kon
fiskavo Karalius Liudvikas XIV, o tasai 
Rennepontas tapo nuteistas pakorimui. 
Jis ištruko nuo kartuvių numirdamas pir
ma to; bet už jo šventvagišką darbą jo 
kūnas buvo išvilktas į gatvę ir numestas 
šunims.

“Nuo šitų dalykų, mes prieiname prie 
didelės paslapties, kuri yra labai svarbi 
musų Ordeno reikalams.

“Karalius, dėkingume ir gerume baž
nyčiai, ir musų Ordenui ypatingai, užtik
rino mums pelnus nuo tų Renneponto kon
fiskuotų turtų, nes musų nariai susekė kad 
jo atsivertimas buvo melagingas.

“Bet mes tik ką patyrėm, jog namas 
esantis Parise, No. 3, Rue Saint Francois, 
ir suma penkiasdešimts tūkstančių aukso 
kronų, nepakliuvo tame konfiskavime, ir 
tokiu budu liko pavogta nuo musų Draugi
jos.

“Tas namas buvo pervestas, pirm kon
fiskavimo, sukla'stuotų pardavimu. Renne
ponto draugui, geram katalikui, prieš ku
ri aut nelaimės mes negalim nieko dary
ti. Ačiū to draugo pastangoms, tas namas 
Jiko užmūrytas ir tik bus atidarytas už 
pusantro šimto metų, kaip pats Renne- 
pontas savo palikime norėjo. O kaslink tų 
50.000 aukso kronų, jie buvo pavesti j ran
kas apie kurias mes nieko nežinome, ir tie 
pinigai tapo investinti del pelno per pus
antro šimto metų, kurių pabaigoje jie tu
rės būti padalinti tarp ainių to Rennepon- 
to. Ta suma, kaip apskaitliuojama. gale 
150 metų pasieks keturiasdešimts ar pen
kiasdešimts milijonų livrų.

“Del nežinomų priežasčių, Rennepon- 
tas užslėpė nuo savo šeimynos narių, kurie 
tapo išvyti iš šalies kaipo Protestonai, kur 
tie 50,000 kronų padėta. Tik pageidavo 
kad io giminės, gentkartė po gentkartės, 
išlaikytų savo žymes iki paskiausio gyvo 
esančio, kad tie ainiai susirinktų Parise, 
už 150 metų, ant Rue St. Francois, Vasa
rio 13, 1832 m. ■ Ir kad giminės neišklystų 
ir neužmirštų, jis pasamdė žmogų, kurio 
tikro užsiėmimo nežinom, padaryti bron
zinius medalius su diena ir metais ir vieta 
susiėjimo tiems ainiams. Tie ainiai turi 
susirinkti tą dieną ypatiškai. ne per atsto
vus ir įgaliotinius, jeigu nori gauti sau da
lį turto. Tas žmogus kuris pasiėmė išda
linti Renneponto šeimynai medalius, yra 
aukštas, tarpe 30 ir 36 metų amžiaus, rim
tos išvaizdos. Jis žinomas tik vardu Juo
zapas. Kadangi ta suma nepateko mums 
ir mes liekam nuskriausti, taigi stengsimės 
kada galima ją atgauti, jei ne dabar tai 
ateityje, nežiūrint kokiais budais. Kadan
gi musų Draugija nesunaikindama (garbė 
Dievui Tėvui), tai bus lengva, ačiū ryšiams 
linkius mes turime su visu pasauliu, susek
ti Renneponto gimines gentkartė iš gent
kartės, ir padalyti taip kad suėjus 150 me
tų musų Draugija galės paimti sau tuos 
turtus, kuriuos nuo musų taip prigavin- 
gai atėmė. Visą tą laiką Rennepontų šei
myna turi būti laikoma prakeista kaipo 
pikta Kaino sėkla, ir ją reikia atsargiai 
sekioti. Musų Draugija neprivalo elgtis 
gražiai su jais, nes tie eretikai pasisavino 
mums prigulintį turtą. Taigi musų pata
rimas yra kad laikas nuo laiko ta šeimyna 
butų susekama ir jos nariai persekiojami 
visais galimais budais.”

Rodinas sustojo, ir pasakė kad toles
nis skaitymas, aprašymas apie ainius tos 
šeimynos nuo 1682 metų, bus nereikalin
gas abboi klausyti.

— Užteks to, čia yra visi faktai ko 
man reikia, —tarė d’Aigrigny.— Ačiū ši
tam užrašui, padėtam archive musų mil
žiniškos ir amžinos Draugijos, 150 metų 
atgal, ta šeimyna buvo sekiojama po visas 
žemės dalis, ir štai, rytoj, mes atgausime 
tuos turtus, išaugusius Į milžinišką sumą. 
Mums tas pavyks, nes viskas reikalingo 
atlikta. Tik vienas dalykas mane rūpina.

— Kas tokio? — paklausė Rodinas.
— Informacijos kurių mes niekaip ne

galim gauti nuo to namo sargybinio. Ar 
ir vėl buvo stengiamasi išgauti, kaip aš 
įsakiau?

— Taip, — atsakė Rodinas, — bet tas 
senas Žydaš vis neprieinamas.

(Bus daugiau)

Netrinkit akis kuomet kris
las įpuola. Paprastai, išimti 
krislus iš akių yra menka pro
cedūra, bet kad nors ir menka, 
mažai žmonių, išskyrus gydy
tojus ir slauges, žino kaip tą 
padaryti. Bile kas gali išmok
ti kaip išimti krislą iš akies.

Jei krislas įsismeigia į akies 
plėveles tai jau kitas dalykas, 
reikia kreiptis prie akių gydy
tojo. Jei domės nebus kreipia
ma į tai, nors trumpam laikui, 
galima netekti akies ir su laikų 
tas pakenktu ir kitai aklai, ir 
žmogus gali palikti aklas.

Jei krislas tik liuosai akyje 
laikosi, pirmiausia reikia žiūrė
ti kad rankos butų švarios, ir,' 
jei galima nuprausti jas prieš 
pratiesiant, nežiūrint kaip šva
rios jos atrodytų. Paskui rei
kia paimti mažą pagaliuką, ge
rai ir degtukas, ir juomi atver
sti blakstieną. Su kitu degtu
ku ant kurio apvyniota bisku- 
tis vatos, reikia krislą -išimti. 
Šviesa turi būti labai gera kad 
krislą atradus. Išimk paleng1 
va braukiant su vata apvynio
tu pagaliuku.

Akių užgavimas yra rimtas 
dalykas, ir reikalauja greitos 
priežiūros. Visuose atsitiki
muose reikia surasti ir praša
linti priežastį.

Per dieną, kad nors akįs na
tūraliai švarios, bet gatvių dul
kės gali kur nors įsismeigti, tai 
gerai yra kasdien akis plauti. 
Reikia išvirti kvortą vandens ir 
jame ištarpinti šaukštuką drus
kos, šaukštuką sodos, šaukštu- 
ką “boric acid” ir šaukštuką 
glicerino. Pripilti to skystimo 
į taip vadinamą akies puoduką 
(eye cup) ir plauti akis. Lie
kamą vandenį laikyti batikoj. 
Užteks jo per kiek laiko.

F. L. L S.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

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

Puikus dideli '

LIETUVOS

ŽEMLAP1AI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabai’ 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.

Santai Midy
SULAIKO

SKAUSMĄ
Saugokit Pamėgdžių 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

j JlĮS
I Galit
3>

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
AutoS tr op 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25. 

Valet
į TuttrSirop
i Razor

—Išsiaštrina Pats
...... ............
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DIRVA

A. a. MATEUŠO J. SLANČAUSKO 
ATMINČIAI

M. J. SLANČAUSKAS

Atleido žmones, nuo savęs pavarė. 
Tiktai bežemiai varguose paliko, 
Toki tokelė — taip mums atsitiko....

Atmenu, žinau maištmeti-miatiežą, 
Ir Muravjovo-koriko pagiežą: 
Uždraudė knygas, neleido mokyti, 
Spyrė Gudiškom’s raidėmis rašyti. 
Pusšimti metų Siberijon varė. 
Kitus ir mane kalėj’me uždarė. 
Kentėjom, kentėm, vargom nusiminę 
Kada sulauksim geresnę gadynę.... 
Ačiū! nevykus su Japonais karė, 
Musų rašliavą plačiai atidarė.
Bene sulauksim dar šviesesnių laikų, 
Jei ne del savęs, nors del savo vaikų: 
Moksle šviesybę kad Įgautų visi, 
Tai ir vargdieniams žibėt’ saulė šviesi. 
1, VI, 1908. /

Aš JUMS SAVO PADAINUOSIU
(Europos Didis Karas) 

Dievas visa galybė, 
Malonė ir rūstybė;
Dievas padeda visiems — 
Ir geriesiems ir piktiems.
“Deus noster adjuto” — 
Kar’s Europoj pasiuto: 
Mušas Serbai, Austrokai, 
Frankai, Belgai, Anglikai.
“Ach Hospodi, pomilui” 
Rusas šauk’ pagalbos tuoj; 
Diev’s išklauso jų maldos, 
Nugai’ priešus visados.
Ir Vokietis, tas gajiuks, 
“O mein Gott erborm dich uns”. 
Ir Diev’s jo neprastoja, 
Tvirtai kaujas, kovoja.
Turkai rėkia “Alia ii!” 
Neperstoja, nenutyl, 
Ir Alia su galybe 
Turkams duoda tvirtybę.
O baisioji gadynė, 
Pasaulinė skerdynė: 
Visi Tiesą pamynė, 
Išjuokė, užsigynė.

9, II, 1915.
' * '-.'l Q '

EUROPIETIS IR AMERIKIETIS 
Europietis:

Amerikai ant garbės 
Ta giesmelė teskambės, 
Katrie tenai gyvena 
Gal jau daugel išmano:

• Gal mok’ visi rašyti, 
Ir laikraščius skaityti; 
Gal atmetė kvailybę, 
Seni’ iš knygų gudrybę. 
Gal Lietuvninkai musų 
Jau gudreseni iš visų. 
Gal degtinės nebemyl’, 
Mažiau plepa, daugiau tyl’. 
Gal mok’ centus prilaikyt 
Ir dolarius sutaupyt;
Gal prie mokslo pris’deda, 
Platint šviesą padeda?

Amerikietis:
Europieti, tu klysti, 
Tu musų nepažįsti: 
Amerikoj gyvenam, 
Tai mes daugel išmanom. 
Mes centais nerokuojam, 
Šėmiam dolarius saujom, 
Su rieškučiom barstome, 
Poniškai gyvename. 
Raštų nenorim skaityt. 
Centų ant niekų barstyt: 
Kas prie mokslo kabinas 
Tas šliuptarniu vadinias. 
Alų. degtinę geriam, 
Kol tik akis panertam.
Tokią jums duodam žinią 
Kokia pas mus gadynė.

ir Svietas Juoksis ay 
kiu su Tavimi

(Tąsa iš pereito num.)
Norima Pastatyt Paminklas ant Kapo

Šiais trumpais ruožais apibriežus ve
lionio gyvenimą, galima ji rodyti kaipo pa
vyzdi musų jaunajai kartai. Velionis ne
būdamas kokiu nors mokslinčium, dirbo 
savo tėvynės gerovei ir jos šviesesnei at
eičiai. Rinkdamas senus priežodžius, pa
sakas, senus padavimus ir kitą Tautosakos 
medegą tuomi pasitarnavo mokslui ir isto
rijai.

Ma'Leušas Slančauskas yra palaidotas 
Rudiškių kapinėse. Laidotuvės buvo iškil
mingos, ir kaipo provincijos užkampyj ne
paprastos, nes ant velionio kapo buvo už
dėta gėlių ir aržuolo lapų vainikai nuo jau
nųjų draugų ir apielinkės mokytojų.

Kad tinkamai Įvertinus velionio nuo
pelnus, yra sumanyta ir darbuojamasi pa
statyti ant jo kapo paminklą. Ypač Skais- 
giriečiai tuomi rūpinasi ir renka aukas.

Geistina kad Amerikoje gyvenantieji, 
ypač velionio auklėtiniai, prisidėtų savo 
auka prie paminklo statymo ir tuomi atsi
lygintų senam “Aušrininkui” ir apšvietos 
skleidėjui Mateušui Slančauskui.

Velionis paliko kęturias dukteris, iš 
kurių viena gyvena Lietuvoje, ir kuriai ga
lima paminklo statymui aukas siųsti šiuo 
antrašu; Kristina Slančauskaitė, Trumpai
čių sort., Gruzdžių, pas., Šiaulių apsk. Au
kos bus priduotos paminklo statymo komi
tetui. Kiek žinoma, Amerikoje gyvena ge
ras buris jaunesniųjų velionio draugų, Į 
juos ypač ir kreipiama dome.

Pr. Narvydas.

M. SLANČAUSKO EILĖS
(Iš laiškų atsiųstų Amerikon)

MEMORIJA
Žinau, atmenu iš senos gadynės 
Vargus, nelaimes savos tėvynės.
Žinau, atmenu knygose rašytus, 
Atmenu žodžius senučių sakytus: 
Žinau, atmenu viską ką girdėjau, 
Atmenu ką pats akimis regėjau. 
Knygose randam Lietuvą garbingą, 
Ant svetimtaučių buvusią galingą, 
Kada kovojo su piktais Totoriais, 
Gudais, Vokiečiais, kryžiuočiais-

krikščioniais.
Daug iškentėjo karuose skerdynių, 
Badmečių, marų, baisiausių kankynių... 
Senučiai, tėvai mums sakinėja 
Ką Švedai veikė pas mumis atėję;
Baisiausi marai — žailoji pavietrė 
Visą Lietuvą kai muses iškrėtė.
Kada Maskolius ant musų užžergęs, 
Prusai, Prancūzai kada viršum skverbės. 
Buvę misijos, “bilijušai”, buntai, 
Žmonėms kvailinti išgalvoti punktai;
Kad’ ponai žmones gyvuliais tematė, 
Išdraskė sodžius, Į dvarus perstatė;
Taip su žmoneliais baudžiauninkais darė, 
Kunigai, ponai baudė kaip Įmanė;
Aklai klausyti jų pamokslų liepė, 
Ponų kankynes kęsti išsišiepus....

Aš pats atmenu tuos baudžiavos laikus, 
Kad ponai baudė, mušo lažauninkus;
Guldė ant žemės, rykščių kulius laužė, 
Pliekė, kapojo ir per galvas daužė.
Nors darbininkai dirbo, prakaitavo, 
Bet su steperu nuo urėdo gavo.
Įveikti žmonės sukilti pradėjo, 
Tai šian-ten ponus amžinai nudėjo.
Tada didžiūnai visi susitarę

GEGUŽĖS VAKARAS
Skaisti saulė rieda 
Vis žemyn, žemyn, 
Ir lakštutė gieda 
Garsyn ir garsyn.

Jau ir temt pradėjo, 
žvaigždės sužibę j’, 
Kad sodnai žydėjo, 
Oras taip kvepėj’.

Tai Gegužės mėnuo, 
Stebuklų naktis, 
Sužavi kiekviena 
Grožės paslaptis.

Gamta mums atvėrė 
Grožybės vartus, 
l’o kojų sukrovė 
Ji savo turtus.

Vien diegai, lapeliai, 
Pumpurai, žiedai, 
Paukštelių balseliai 
čiulbėsiu aidai

Švelniu žmogui jausmą, 
Tenkinas siela, 
Prašalina skausmą,' 
Vėl gyvent miela.

Petronėlė M.

Lietuvos laikraščiams jo 
scelencija ponas Apskričio, 
Policijos Viršininkas yra dides
nis ponas negu paprastas pro
fesorius, daktaras, inžinierius, 
kunigas ar vyskupas.

Visų profesijonalų profesi
nius titulus tie laikraščiai rašo 
su mažėjom raidėm, o laikinai 
nuskirtų “ckscelencijų” su di- 
dėjėin.

šk
Užmirštas dalykas — Ma- 

riampolės Realinės Gimnazijos 
uždarymo skandalas.

*
Bet atėjo gadynė kad ta gim

nazija vėl galės nudulkinus sa
vo suolus ir stalus pradėti kvė
puoti.

Brooklync rengiama duelis 
Cypress Hills pakalnėj tarp J. 
Ginkaus ir A. Mikalausko už 
tai katras iš jųdviejų turi likti 
tikras ir vienatinis Brooklyno 
vakarienių pirmininkas.

Nauji Priežodžiai
Apgavo kaip Tretininkai Lie

tuvos kunigus.
Dūsauja kaip kunigai Seimą 

prarado. P. Kriukelis

Genijus
Grigų vaikas parėjęs iš mo

kyklos sako: — Mama, šiandien 
mokykloje paišybos mokytojas 
liepė nupaišyt jo portretą.

Mama: — Tai kas už visus 
geriausia nupaišė?

Sumažink
Savo

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet
ArttrSlrop

Razor
_ Išsiaštrina Pats

— Jonukas! Mokytojas net 
per ausi jam drožė.

[ ■ V
Daktarai žino Savo Reikalą 
Ligone: — Ak, daktare.. . • 

Kaip aš kenčiu.... Del Dievo 
meilės, padarykite taip kad aš 
greičiau numiršiau....

Daktaras (rustai) — Prašau 
manęs nemokyti, aš pats gerai 
žinau savo reikalą.

4/
LIAUDIES DAINA

(J. Gogelis) 
Oi tu senas senulėli, 
Senai man’ daboji, 
Ir po juodu debesėliu 
Dvareliu atjojai. 
Atjodamas per laukeli 
Degutu pasmirdai, 
Atsisėdęs užu stalo 
Dagiliu pražydai. 
Kur sėdėjo senulėlis 
Šluotražiu mazgosim, 
Kur stovėjo jo žirgelis 
Ten šiukšleles pilsim.

Oi tu jaunas jaunuolei! 
Senai man daboji, 
Ir po auksu, sidabrėliu 

Dvarelin atjojai. 
Atjodamas per laukeli 

Rūtele pakvipai, 
Atsisėdęs už stalelio 
Lelija pražydai. 
Kur sėdėjo jaunuolėlis 
A.uksu risavosim, 
Kur stovėjo jo žirgelis 
Ten rūteles sėsim.

Iš didelio rašto išėjo iš kraš
to. Lietuvos laikraščiai vietoj 
sakyt “Italijos kolonijų plėti
mąsi” rašo: “Italijos kolonijų 
ekspanzija”.

Jie yra karščiausi Lietuvių 
kalbos tyrinimo šalininkai....

Gaminimo Receptas
Geros salotos visada patinka Jos 

galima duoti su beveik kiekvienu 
valgiu—prie užkandžio ir pietų. Ge
rai parengtos skanios salotos duo
damos su bile užkandžiu ir kava yra 
atsakantis lengvai prirengiamas val
gis. Rusiškas salotų uždaras leng
vai pagaminamas ir priduos salo
toms gerų skonį. Pabandykit se
kantį receptą sekantį sykį darant 
salotas.

Rusiškas Salotų Uždaras
1 puodukas be kiaušinių mayon

naise
‘A šaukštuko chili suso.

1 šaukštas pimento, kapoto
1 šaukštas petruškų, kapotų
1 mažas burokas, tarkuotas 

! 1 šaukštas kapotų arba drožtų
svogūnų

L šaukštukas tarragon acto 
Druskos ir pipirų
Sumaišyk visus dalykus. Duok j 

i stalą ant trapių žalių salotų lapų.
Virtuvės Patarimai

Naudokit korn flakes bandukėse 
tokiose kaip macaroons ir kituose 
šaukštu krėstuose pyragaičiuose.

Duok į stalą asparagų galukus ir 
' žirnius sykiu Smetonos sose.

Naudok korn flakes omeletuose. 
’ Nuo dvieju iki trijų puoduku korn 
I flakes galima sumaišyti su keturiais 
kiaušiniais į omeletą. Toks omeletas 
bus sotesnis ir todėl mažiau kainuos.

Virimo kvapsnius iš virtuvės gali
ma prašalint Įlašinus dešimts lašų 
lavender aliejaus Į vandenio indą. 
Už kelių minutų kvapsnis pradings.

1 Naudokit korn flakes vafeliuose ir 
blynuose.
' Naminiai Pasigelbėjimai

Prašalinimui plėtmų nuo drapanų, 
pašlapink plėtmą du ar tris sykius 
su lygia dalimi terputino ir animo- 
nijos ir paskui numazgok su muilo 
putomis.

Plėtmuotus balto kaulo dalykus 
galima nuvalyt naudojant tirštą ko
šelę kreidos miltų ir terputino. Lai 
košelė pabūva tūlą laiką ir paskui 
nutrink ir gabaus nušveisk su sau
sais kreidos miltais_____________

MES REKOMENDUOJAME 
Kuomet jums reikia pieno dary

mui pudingų, zupių, pyragų, etc., 
i būtinai naudokit Borden’s Evapora-

Ar Jus Turit Mėgiamą 
Prieskonį

Jei dar neturit tai bandykit sekamą sykį pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pienu. Kol 
dar nevartojo! Borden’s jus nejvertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia pries
koniams. Jis suteiks visai naują skoni. Jis 
užbaigs užgančdinimą jūsų šeimynos ir jūsų 
draugų.

Borden’s ne vien (ik pagerina prieskonius, bet ir 
sriubas, pudingus, pajus, kiaušinienes, salad ko
šeles, smetonines daržoves ir visus kitus receptus 
kur pienas ir Smetona yra vartojama. Jei jus mė
gstat gerą pajų, pabandykit čion atspausdintą re
ceptą del Lemon Meringue Pajų. Vartokit Bor
dens Evaporated Pieną ssvo kavoj, lis padaro ka
vą gardesne ir riebesne.

Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nes 
jis yra pagamintas iš geriausio, :tryno karvių pie
no iš švariausiu pieniniu ir sveiku karvių, Kaip 
lik sykį pabandysi! Borden’s jus paskiau nevarto- 
šit kitokio pieno. Visuomet turėkit jo savo ledu 
šėpoj del netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

Duona 
Saldainiai 
žuvis

Mėsa
Košelės

Pajai

Pudingai
Susai 

Sriubos

Vardas ------------------------------
Adresas

Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

Didelis
Kelias

16 uite.

KUPONAS

5

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

RODYKLĖ No. 109

Lengvas būdas nuėmimui rašalo 
plėtmų nuo pirštų yra pirmiausia 
pašlapinant plėtmą su vandeniu pas
kui trint su sieruotu galu (galvute). 
Plėtmas pradings kaip nuo magiškos 
lazdutės.

Naudokit medžio alkoholį nuvaly
mui piano klcvišų. Naudok jį ant 
drėgno skarulio. Vietoj alkoholio 
galima naudoti ir šiltas vanduo su 
muilu.

Grožės Patarimai
Pirmiausias dalykas ko reikia iš

vengimui kojų skaudėjimų tai tinka
mas pritaikymas čeverykų ir pančia- 
kų. Pančiakos neturi būti nei per- 
ilgos nei pertrumpos. Blogai pritai
kyti čeverykai yra priežasčia dauge
lio kojų negerovių. Tinimas kojų 
gali paeiti nūn inkstų skaudėjimo. 
Terdidelis prakaitavimas ‘kartais pa
eina nerviškumo Strėnų skaudėji
mas kartais esti nuo kojų išplokštė- 
jimo. Šlapios kojos, jeigu bus užlei
stos. gali privesti prie pneumonijos. 
Galvą gali skaudėji nuo ankštų če- 
veryku, spaudimo ant nervų ir su
kreko iimo kraujo gyslose. Žiūrėkit 
nušluostyt kojas gerai po maudymo
si, nes oda tarp pirštų yra minkšta 
ir gali suplyšti. Geros kojos yru 
turtas kaip ir svarba žmogaus atsa- 
kantume.

Ypatiška Sveikata
Šios gentkartės vaikams aiškina

ma kad plutos padarys drutus dan
tis. o ne garbiniuotus plaukus. Mai
stas kuris prisideda prie dantų su- 
dru tinimo yra žalios daržovės ir vai
siai, ypač kaip ozuoliai, kopūstai ir 
salierai. Tie yra geri valytojai ir 
reikia tikėli kad ateis laikai kad ko
pūstus ir celerius duos po valgių. 
Daug geriau musu burnos jaustųsi 
negu dabar po saldžiu pudingų, py
ragaičiu ir pajų ką dabar valgom 
pc algių. Vaikams reikia duoti 
valgyt grynų grudų maisto Gata
vi valgymui grudai yra svarbus dėl
to kad juos reikia kramtyt, ir kram
tymas tvirtina dantis Nekurtos mo
tinos duoda savo vaikams tų grūdi
nių valgių tarp valgymų, ti.ipgi su 
■riPTui ant nusryčiu.________________
SEKANČIUS FKUUUA.1 Uc.

ted pieną, kadangi jis yra geriau- 
_ sias pavaduotojas reguliario pieno 
i arba grietinės.

LEMON MERINGUE
PAJUS

puoduko Borden’s Eva
porated Pieno

1 puoduko cukraus
% puoduko karšto vandens 
-lr2 šaukštų korn starch
1 šaukštukas sviesto arba 

pavaduotojo
2 kiaušiniai
2 lemeno sultis
Biskis lemono žievių 
Biskis druskos
l virtas tešlos lukštas

Supilk pieną ir vandeni į 
dubaltavo puodo viršų, da- 
dik cukrų ir krakmolą, iš
maišyk gerai ir virk 15 mi
nutų, vis pamaišant. At
skirk kiaušinius, baltymus 
suplak, dapilk biskį .karšto 
pieno, suplak į tirštą miši
nį ir pavirk penkias minu- 
tas. Trynius suplakę išvir
kit, paskui dadekit druskos, 
ir kuomet biskį atšali supilk 
lemono skystimą, po to su
pilk viską į lukštą ir viršų 
aptepk su putomis, kurias 
plakant reikia dadūt smul
kaus cukraus. Tada pajų 
kepk dešimts minutų. kolei 
putos sukietės ir paruduos.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit rnums.

Didelis keras 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno



Puiki Užeiga Lietuviams
SQUIRE EDGEGATE—The Express Man Was Careful About Expressing Himself

BY LOUIS RICHARD

Užlaikom Saldinio*, A i skrynią, 
Minkštu* Gėrimus, Cigarus, Ci- 
garetus. Tabaką; Duona, Pieną, 
ir visokius ąroserinius daiktus.

Lietuviai nepamirškit užeiti.

Albinas A. Stankūnas
1385 EAST filth STREET 

Kampas l ather Ave.

ST. CLAIR
DUONKFPYKLA

Skaniausia Lietuviška duo
na—Kepant ruginę ir baltą 
ir visokius keksus. Krau
tuvėse: reikalaukit ‘St.Clair 
Bakery’ duonos.—Padarom 
keksus del vestuvių ir ki
tokiems pokiliams.

Visada eikit pas savus.

24 I 6 St . Clair Ave.

J. C. BLASER
HARDWARE. PAINTS and 

SUPPLIES
GA FITTING and

ELECTRIC REPAIRING

6933 Superior Ave.

Hershey’s Pharmacy
PRESCRfPTfON SPE7ALISTS

Išpildom Receptus, pagaminant 
visokius Vaistus, Užlaikom 
Saldaines, Minkštus Gėrimus, 

■Cigarus. Cigaretus. Tabaką irt!.

7043 Superior, Cor. Addison R<.

? A. DURASEVIČIA | 
Popieriuoja Kainbairus naujau- •> 

*:* sies mados popieromis — Par- T 
duoda kambariams popieras, •> 
sutaiiNO plesterius — jei yra ’f 
reikalas darbą atlieka greitai, ’% 

•į gerai ir pigiai. Reikalaudami y 
X siu patarnavimu kreipkitės -<n- 
•į trasu: ' (36) •>
£ 1386 EAST 65TH STREET

Helen Baltrukonis believes 
hat chop' sucy would have 
iroved more popular if it had 

been a game.
----- o-----

Thomas A. Edison ha:; many 
ri’oat inventions to his credit, 
■ut the country is still waiting 
or a waterproof straw hat that 
an be pulled down to keep the 
ars warm.

----- o-----
Gladys; Do you like to re

nte?
little Cleveland Girl: No, 

>ut mamma .always asks me to 
lecause it makes visitors gi
lome !

Ž UNCLE WIGGILY’S TRICKS THE PLEA
Walter R. Baublis.

Gay flower of love, 
You name to me 
As sunlight comes 
Upon the sea. 
You kindled in 
My heart a fire 
That blazes with 
Love’s true desire.

Gav bird of love, 
Each tender note 
That rises from 
Your slender throat 
Is like a song 
By angels sung, 
And on the bells 
Of heaven rung.

Gay light of love, 
Each tender glance 
Teems with a deep 
And true romance 
That lifts my soul 
To starry heights.

I speak your words, 
I sing your song. 
0 make my wish 
Of love come true 
And love me as 
My heart loves you!

Laivakortes Į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės 
“Dirvos” Agenturon

6S20 SUPERIOR AVE.
Cleveland.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

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

Didele Juba. Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

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

$1 iki $25.

| Wet 
AuicrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

----- o-----
“Then the wedding was not 

dtogether a success?”
“No. the groom’s mother 

ried louder than the bride’s 
nother.”

----- o-----
Every year we sentence 

housands of men to labor at 
lie pen.

------o-----
Many Clevelanders are try

ing to lift a moCgage while 
riding around in it.

----- o-----
It was his first call, hut he 

was a bold, dashing bl..de, and 
as soon as they got comfort
ably settled in the parlor he 
<aid:

“How about a kiss?”
“All right", said the girl, as 

he snuggled into his aims: 
‘but only one mind, because 
'other’s awfully strict, and 
ou’l! haie to go at 11 sharp.”

----- o-----
A man is never so old but 

hat he thinks ho is good for 
en years more.

----- o-----
When a fat woman steps on 

i scale, P. Ak šis sąys, she al- 
vays experiences a sinking 

■ cell ng.

You can take a day off but 
you can't put it back.

----- o-----
WOMEN CARRY VARIED

assortment
He who steals my purse 

steals trash,
But gets at least a little cash.
While if ho steals a 

woman’s he
Gets an awful bunch of 

tomfoolery.
----- o-----

Helen Baltrukonis says boys 
don’t usually care aboul keep- 
mg “That Schoolgirl Complex
ion”. That’s the reason they 
brush the powder off their 
coats as soon as they get home.

ARKLIŲ LENKTYNES
Pirmą sykį šįmet Ch-vclnnde

MA; LE HEIGHT:- MILE TRACK 
l'insidės Pirmadieni Liepos 12, Baigsis L’epos 28 d. 
Penkiolika dienų dideliu lenktynių Po septvnia* ar daugiau lenk
tynes kasdien. .Nedalioj nebūna L Arkliai geriausios klesos ir bus 
ju šimtai.

Geras nuvažiavimas Pennsyl- 
l’irmos lenkt vnės kasdien xania traukiniais ir Intorur-
Prasideda nuo 2:30 p. p. ban karais.

Moterų Dienos Pirmadieni ir Penktadieni

• Aiškios, Tyros, Svei- 'UKLNįį^ koS) Puikios Akįs
Yra Puikiausia Dovana.

Murine Valo, Palengvina, At-
W/ r, gaivina ir Nepavojingas. 

Jis jums patiks'
3 mJzĘJI 6% LB iL.-kJ' Knygelė '“Akių Užžiura” arba

MuruwCo.,Dpt.H.S,9E.OhioSi.,cbic.so "Akių Grožė” Dykai.

And shows to it 
Love’s pure delights.

EAGI.E ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3G-.

Gay nymph of love 
- For vou I long,

Pull the trigger
For Jos'']Ai Bright, 

What he thought, a cigar
Was dynamite.

$12.50 4-ŠMOTŲ SIUTAI
SPECIALIAI TIK VIENA DIENĄ

Vaiku grynos vilnos keturių šmotų siutai 
su dviem porom kelinių, kamziole ir švarku. 
Gerose vyriškose madose ir pavyzdžiuose. 
Kelinės yra su pamušalu. Parsiduoda skie
pe. .Mieros 7 iki 16. $6.99

VAIKU KAYNEE SKALBIAMOS 
KELINĖS

Biski apčiupinėtos kratuvėje begu- $1.69 
lint, kurios buvo parduodama po
$2.98 ir $3.98. Mieros 2'--> iki 10. Parsiduo
da skiepe.
Vyru Kelinės — 2 Speciales Grupės
leguliarčs $2.50 vertės $3.95 — 31.95 vertės

$1.98 $2.99

Vertėjai mokanti jusi; kalbų noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

^iTiiiiiiiiiiiiiin!iiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i:n>: 
= Prospect 2420 Central 1766 =
į THE F. W. ZIMMERMAN CO. 1 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunant. |
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiii?

A S. BARTKUS
Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

ATSKAITA
SOCIETY OR SAVINGS 

IN THE CITY OF CLEVELAND 
1’ab: igoj biznio. Birželio 30, 1926

ŠALTINIAI
Cash on Hand and Due from Other

Banks ...................................... $ 8,776,473,01.
United States Government Bonds 3,743,703.66
Municipal, State, Railroad and Other

Bonds ...................................... 33,335,462.25
Loans Secured by First Mortgage on

Real Estate ...................... .30,637,379.52
Loans Secured by Pledge of Stocks

and Ponds .............................. 5,826,320.65
Pea! Estate. Bank Building .... 1,265,000.00
Acęrue-i Int< rest ........................ 647,106.68

Vico .................................... S 84,231,445.77

ATSAKOMYBĖ
Surplus Fund ................................. 6.250.000.00
Undivided Profits ..................... 494.094.85
Reserve for Taxes ................... 171.228.31
Savings Deposits....................... 77,316.122.61

Viso .................................... $ 84,231,445.77

Incorporated 1849

tftr Rowings
in the City cf Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus i Taupymu Banką 

_____________________________________

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, e ms 

prie koki 4 neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius n«- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavirno. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakre- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jusua 
tuoj augryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo uknuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, žai
zdas uisisenėjusias kojose — negailinkit ilgiau laiko ir naaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąšinte- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10496 Eaclid Av. Kampas E. 105th St. devahusi 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS A
<MIm valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nue i iki S vahasa. 
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Įpo Lietuvą!" PASIDAIRIUS
7<iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

. SALOS (Rokiškio apsk.)

Gegužės 13 d. klebonas verk
damas sakė pamokslą: Aš del 
jūsų dirbau; prirašiau pavasa- 

. rininkų. tretininkų, sakramen- 
tinjnkų, 
tanti. 
balsuos 
si jie pražuvo.

Toliau klebonas šaukė: Ne
reikia man brostvininkų, nei 
tarnų, nes jie visi vilkai avies 
kailyje. Jau niaukiasi! trenks 
perkūnas!

Bet žmonės klausydami tiktai 
juokėsi. Kurmis.

tretininku 
išviso prirašiau tuks-

Tikėjaus kad jie visi, 
už krikščionis. Bet vi-

pačioj vietoj nerasta, o kiek 
toliau perneštą, o prie jos gu
lintį žmogų, kuris patėmijęs at
ėjusius vyrus, turėdamas peilį 
rankoje leidosi bėgti. Bet gau
dytojai bodami tuščiomis ran
komis pabijojo “mėsininko” ir 
leido jaih pabėgti. “š. N.

į lauskaitei, 22 metų, vieną gra- 
; žią dieną garnys dovanojo dūk- 
į ryte, kurią augino aštuonis mė- 
: nesiūs, padedant jos tėvams.
: Kazlauskaitei atsibudus “mo- 

tinaut” ,ji pradėjo vėl vaikš'čio-
' ti po vakaruškas. Bet to ne

gana, dar Birželio 2 d. ryte ji 
paėmė savo kūdikį sakydama: 
“Vaiką nešiu į Šiaulius pas gi
mines auginti, o tuomet galė
siu laisvai vaikščioti.” 
Kazlauskaitė nunešė į 
ežerą ir prigirdė, o pati

i pasislėpė.

Kūdiki 
Rekivos 
kaž kur 
“š. N.”

. ... . Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa-
viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. <J Gaus tiek 
pat vert®s dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. <JKas at-

I naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.
Issžr ly! if O O O O ^Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit progai Adresuokit:

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

“MfeSINlNKAl”
Egcliškių dv. (Guzdžių vai.) 

Birželio 2 į 3 d. naktį iš kūtės 
buvo pavogta K. Rainio karve, 
kurią sulyg vestų pėdų susekė 
miške nuo namų papjautą ir 
kaip tikro mėsininko supjaus
tytą ir po eglėšakiais sudėtą į 
krūvą.

Jieškotojams sugryžus na
mon ir vėliau atėjus mėsos toj

KOVA SU KLEBONU
Rumšiškių klebonas Kun. 

revieius skubotai pradėjo kirs
ti parapijos mišką. Dabar išsi
aiškino kad tas miškas pusdy
kiai buvo parduotas pirkliams 
ir be žinios Mišku Departmen- 
to kertamas. Parapijonai rim
tai susirūpino ir apie 100 vyrų i 
nuvyko miškan ir pareikalavo! 
kirtimą sustabdyti, bet pakyic-i 
sta policija pasipriešino. Žmo
nės labai susirūpinę, nes baž-' 
nyčia griūva, o miškas parduo-l 
damas pirkliams.' “L.Ž.”

Ju

PRIGIRDĖ KŪDIKI
Kardžiunai (Šiaulių vals.) T.> 

kaimo gyventojai Stasei Kaz-

DVIGUBA ŽMOGŽUDYSTĖ
Šeduvos policijos raštininkas 

Cibulskis Birželio 2d. 11 vai. 
dieną, šuviu iš revolverio nu
kovė pro langą raštinėj sėdinti j'lu< 

i policijos nuovados viršininką
Jurkevičių ir vėliau pats persi
šovė: Abu tuojau mirė, šis 
tragingas įvykis yra pasekmė

I vieno nešvaraus darbo turėju
sio vietą Šeduvoje.

Buvo taip: Gegužės 1! d. 
etapo keliu, pakeliui į Šiaulius, 
buvo pristatyta į Šeduvos po
liciją tula mergina, apie 20 m. 
amžiaus.

Nuovados viršininkas Jurke
vičius paleidęs policininkus pie
tums ir išleidęs žmoną į kaimą 
prikibo prie šitos -areštuotos

skis buvo perkeltas į Rozalimą 
policininku.

Kodėl tat Cibulskis šovė Jur
kevičių liekasi neaišku. Iki tol 
Jurkevičius grasinės Cibulski 
nušausiąs.

Tenka pasakyti kad Jurkevi
čius pasižymėjo labai 
lišku elgesiu būdamas 
viršininku.

Visuomenėje plinta
kad aukštesnė vyriausybė Jur
kevičių, nors ir kaltą esantį, 
palaikius, o raštininką Cibulski 
nekaltai nubaudė, už ką jis ir 
atkeršijęs. “L. Ž.”

ŠIAULĖNAI
Naktį i Gegužės 21 d. Bud

riu kaimo ganyklose rytą rado 
Gedmino kumelį (šių metų) pa
smaugtą ir iki puse jau skūrą 
nuluptą. Nesenai to paties kai
mo ūkininko Daniųlio kumelį 
ryte rado taipgi iš tvarto išve-

altaristo: tas jau nevaro pas 
vyskupą, pasakęs kad ir jis ne
gali išrišti, tik siunčia 
koną į Radviliškį. Ar 
mata kunigams taip 
varginti darbo laike?

pas de
ne sar- 
žmones 
“Š.N.”

nomora-
policijos ■ etą.

| Mat, dabar vogti negalima 
.seniau, o skurdės 
(30 litų). Kažin ką 
darytų toki radę ir 
teismas butų. Dar

gandai j kaip
gios
nes
jam
baikit nesigirdėjo.

merginos tikslu ją išgėdinti. 
Tarp jo ir merginos ėjo nelygi 
kova, iškaito arešto kameroje, 
paskui Jurkevičius įsinešė ją į 
Sav6 kambarį ir ten kankino.

Atėjus po pietų į raštinę raš
tininkui Cibulskiui, nukentėjusi 
jam apsi,skunde. Vėliau tam
pąčiam Cibulskiui kaipo palydo
vui lydint tą merginą į Šiau- 

areštantė pasisakė jam vi
sas to įvykio smulkmenas. Ci
bulskis pataręs nukentėjusiai 
kreiptis į tinkamas įstaigas, ką 
ji ir padarius.

Pasekmėje viso, šito, byla pa
kliuvo teismo tardytojui, kuris 
Gegužės 28 d. tardė Jurkevičių 
ir policijos tarnautojus. Po 
tardymo, Jurkevičius tą pačia 
naktį dingo: policininkai pa
skelbė jį pabėgusiu. Jurkevi
čius buvo surastas Panetėžyj iri 
visai netikėtai, rytojaus durną, j pųžonis, Natkuškiai jau aštrio- 
sugryžo laisvas į Šeduvą ir pra- njos savaitės kaip saulė, kepina, 
dėjo eiti savo pareigas, o Cibui- j paliovos. P. Kriukelis.

BLOGI METAI
Lietuvoje šįmet blogi metai, 

nes žiemkenčiai javai blogi, ir 
tuos vietomis ledai išmušė. Va
sarojai baigia džiūti. Rokiškio 
valsčiuje ant. kaimų Ulytėtė,

bran- 
žmo- 
koks 
tokiu

“Š.N.”

ROKIŠKIS 
krikščionis labai 
ir jau pradėjo mestis į 

Apie krikš- 
prisiminti. 
dreba iš 

tai Rokiš- 
jos nieks

gėdinasi 
valdininkai 
Drąsiausia 

ant

nuleido

BEGĖDŽIŲ DARBAI
Šiaulėnai. — Po rinkinių, kle

bonas per išpažintį kiekvieno 
klausinėja už ką balsavo, ir jei 
pasako kad ne už krikščionis 
tai neduoda išrišimo, vr.ro pas 
vyskupą. Katalikai netikėda
mi klebonui ir nenorėdami būti 
surišti, nuo klebono eina prie

Čia 
nosis, 
pažangiųjų pusę, 
čionystę 
Nekurie 
baimės,
kio policija, nes 
nieko negali užmesti.-

Žmonių upes liko labai ge
ras. rodos net jie linksmesnio 
pobūdžio paliko. P. Kriukelis.

Pigiausia Kaina ką Cle- 
velande buvo!

2 namai ant vieno loto 10x200 
pėdu didumo; 1 pavadžius. Nu- 
eikit pažiūrėt — 7034 Lexington 
Ave. Arba kreipkitės

J. J. Stapulions

Didelis
FORD KAINOS

PRADEDANT JONE 19 D.

COMMERCIAL CHASSIS . _ . _. $300.00

RUNABOUT ... __ .. .. . 360.00

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

COUPE .... _____ ... __ __ . 485.00

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

Troku chassis turi balloon tires priešakyje. 30x5 pneumatic cord tires užpakalyje.

Visos kainos F, O. B. Detroit

The LATIMER MORRISON CO.
5707 ST. CLAIR AVENUERAND. 1105 FORD PARDAVĖJAI

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

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

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

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

Touring karai gerame stovyje nuo $50 auk
štyn.

CHEV. Coupe ir Sedanai
EORD — 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 duris į vakarus nuo “Dirvos” ofiso.

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

■ jBs



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Pel. Randolph 1476 h!

----------r 2„hli

'tv Clevelando miesto valdybai
I i paduota planai ir pasiūlymai 
' statymui $30.000,000 vertės po-1 

keliu, pagreitinimui I 
Tuneliai eitu 

miesto vidurio į svarbiau- 
miesto išlaukęs.

žeminių 1.....
komunikacijos.
nuo

SPORTAS

— Ei, kur jus taip skubinat?,
— Važiuo jam namon iš “Dir-; 

>s” pikniko, Mister Poiicman.'
— O ar turėjot gud taim ?
— Šiuri
— Tai gohet! Gndbtii’

I su vienu Lietuviu ar svelimtau-1 
Ičiu ristynių nepralaimė.jo.

Sarpalius svečia 210 svarų J 
.taigi tik pora si.■iru daugiaul 
j negu “vilkas”.

“Vilkas” puolė ant Santa-į 
liaus visu savo smarkumu iri 
norėjo tuojau parblokšti. Joj 
gudriausias triksas tai 

.... . Sarp.alim

KODĖL KAROLIS POŽĖLA

visokių nelai- 
nianiir. 
ir nė

le —; ti už galvos.
j pati panaudojo, ir po
Į tų smarkių peštynių

naup-i

24 minti- į

“Gerb. p. Karpavičius:
“Gyvenime 

mių atsitinka, ir su 
taipgi prisiėjo nelaime
galėjai! pribūti į rištines jū
sų piknike. Bei 
dėjau del ’ITri 
atliksiu rudeni 
skolingas.

tą darbą
ir nebusiu

BANKAI AUGI
Ohio valstijoje valstybiniai

I bankai daro nepaprastai gerą! 
i biznį, žmonės juose turi su-Į 
dėję 8800,000,000 ir jų uždar- į 
biai šalip to yra $136,129,000, 
Pereit:} žiemą per keturis mč-j 
nesiūs depozitai tuose bankuose 
padidėjo ant $2.034.000.

Taupymo ir paskolos bankai i 
-1 ...r ..... .........4. . ..:____  1

Kas yra K. Sarpalius?
Clevelandiečiai sporto mylė

tojai jan pažįsta kelis savo ris- 
tikus — vietini Krimkaitį. pas
kui Komarą, A. Vidžių. K. Po
žėlą, o dabar gavo pažint 
rolį Sarpaliu, sunkios 

lJ j Lietuvį čampioną.
Karolis Sarpalius yra

ir Ka 
vogos

medi • 
■ir.os studentas, baigia dakt;t- 
o mokslą Chicago.* nniversite- 

ir augęs apie

Nepaprastai Didelis
“Dirvos” Piknikas

Už. kelių minutų 
antras susikibimas, 
'■is taikėsi Sarpalini

P1'

ll:

pažįstamiems ir
Clevelandiei iams.

dienas savo 
draugams

Akrono Naujienos

Nedėlioj. Liepos 4 d . “Dir-j ilgai, nes kaip tik pasitaikė ge 
va” davė Clevelandieciams ir ra* laika*. Sarpalius pradėjo 
aplinkinių 
tikrą 
pikniką su ristynėmis. I

Nors iš ryto oras išrodė ap-J 
siniaukęs ir gąsdino žmones, 
nuo važiavimo, bet nepaisyda-, 
mi 1o žmones automobilis po 
automobilio grūdosi 
ka Kortz fermos daržą, 
kokie tris 
ir daugybė 
nuo karų.
apie 1.200 (sprendžiant iš par
duotų tikietų).

Visi tik klausinėja: “Ar Po
žėla yra?” Tuoj pasigirdo gan
dai kad Požėlos vietoj yra Ka-

Clevelandieciams
miestų Lietuviams i “Vilką” tekši per galvą., ir į 2) 

'gudtaim” parengdama minutų apsidirbo su juo antru 
Tuo imtynės pasibaigė.

Didžiausios Ovacijos
Po savo pergalės. Sarpalius 

turbūt pirmą kartą savo gyve- 
į milžiniš- nime išgirdo ta ka išgirdo Cle

velande — suvirs dvylika šim
tų gerklių tikru Lietuvių šaukė

Buvo 
šimtai automobiliu 

suvažiavo trekais 
Viso publikos buvo Įėjo, kad net mišką* skambėjo | 

ir laukais garsas ėjo į vi*as pu

matot kad musų 
ristikas Karolis

Jeigu kurie1 m
“Dirva” tyčia jo vardą 

patraukimo publi- 
e klaidina — 
osos savo biz- 
vnrto naudoti

Požėla pats už 
del nepribuvo, 
no kad 
vartojo del
kės tai pat; 
“Dirva” net 
niui K. Požėlos 
b<- jo pavelijimo, 
jintas buvo jo pasižiu

ta
pažadėjimą vistiek išpildy

te. Jis gimęs 
Scranton, Pa.

Jis yra gerai 
, giečiams kaipo 

irgi padare nepaprastą pirmyn-j 9ip,llkininkas 
žangų. Metu bėgiu jų depozi- ]( Sarp;ilius 
tai padidėjo -125.000.000. 192 1, P;-,nini(lnn var(la 
metais jų depozitai padidėjo, njo n,„(la|j a, 
$117,000.000, bet. pereitais me
tais padidėjo $8,000,000 dau- j 
giau.

Clevelande tie I 
$82.26-4,000 daugiau padėliu.

Tas parodo kad žmonės pini-j^jjo/j.Yv^u ’vakaru iki Kali- 
gų vis turi ir uždirba tiek kadi fcrnįjos 
gali pasidėti į bankus.

Būdavo* naują tiltą. L">0 pa
žymesnių Clevelando žmonių iš
rinkta į komisiją peržiūrėjimui 
planų naujai ruošiamo statyti 
$15,000,000 vertės tilto per Cu
yahoga upę nuo Carnegie avė. 
iki Lorain avė. Parinkta i tą 
komitetą biznieriai, architektai, 
inžinieriai, nuėsto ir federalės 
valdžios valdininkai.

žinomas Chica- 
dainininkns ir

ristiko-mėgėjo 
ir pirmo laips- 

iš Chicago*
miesto 1920 metais.

mėnesį 1921

Neprigulmybės švente.
dangi šįmet Liepos 4 d.
150 metų nuo paskelbimo Su
vienytų Valstijų neprigulmy
bės, mieste daugelyj vintų ir 
apiclinkėse buvo surengta įvai
rių istoriškų perstatymų diena

me-|]>rioš tai, tą pačią dieną, ir dio- 
au-

ŽMOGŽUDYSTĖ
Policija suėmė žmogų kuri; 

prisipažino jog primušė tūla A. 
Osivalda, 45 motų amžiaus, gu
minės darbininką, ir paliko gu
linti be žado, po ko tas mirė.

Jie susipešė iš susiginčijimo 
apie tai kada jie. turi važiuot 
namon. Primušęs, tą žmogų jis 
važinėjo ji automobilyje per 
naktį norėdamas atgaivinti, bot 
negalėjo, ’T paskui parvežė 
mon ir paliko.

na-

suėjo
Akrono arklių lenktynių 

kto ginčai pasiCnigė tuo 
teismas išleido nuosprendi 
tie viršininkai kurie areštavo
trakto užžiurėtojus sąryšyje, su 
gembleryste neturėjo teisės įų 
areštuoti.

tra- 
kad 
jog

Balandžio 
į tais jis gavo pirmo laipsnio 

bankai trai'o j ]<so nlP(]a)j dalyvaudamas
I tynėse su ristikais iš Ohio

no po ketvirtos.
Iškilmėse dalyvavo šimtai 

lakstančiu žmonių.

su kuriuo Požėla pereitą žiemą 
Chieagoj ritosi.

Apie Sarpaliu Clevelandiečiai; 
irgi daug žino, bet kad dar ne
buvo mate, tuoj pradėjo jo jie- 
škoti. kalbint, ir vienas kitam 
rodinėt.

Ir ištiesti — matė didelį, pe
tingą jauną vyrą, virš šešių pū
dų aukščio — tikrą senoviška 
musu pasakų milžiną, kokie 
npvėj Lietiniai būdavo.

Rištiku Keturios Poros
Publika tik kliiu*inėj<i J 

litis ristynes. Sakyta kad pra-; 
eibės apie 4, iv taip pradėta.

Bet valanda prieš tai. kada 
patiesta ant pievos matrasas. 
visi suspito apie matrasą ir sė
dėjo kad tik

Nepraėjo pusės mimuos nuo į 
“Vilko” paguldymo kaip štai 
tik pamatėm kad Sarpalius mė-ilanL 
tomas į orą — mat. supuolė 
prie jo vyrai ir moteris ir šau
kdami ura Sarpalius1 
po kokias dešimts pėdų 
mes. žmonės ir vaikai

\KRONTEČI\1 BITO 
“IN CORPORE”

“Dirvos” pikniko dalyvavo 
beveik visas Akronas — at

automobiliais ir karais, nors tu 
rojo 80 myliu kelionės į aim 

mėtė jį j galu. Atvažiavę jie sakė kad 
nuo že-l norėję skaitlingumu “subytyt” 
grūdosi Clevelandiečius.

viena* per kitą lipdami prie lai-Į Ačiū jums, broliai A! 
mėtojo tuomi norėdami išreik■ ičiai už tokį prijautimą 
šti savo džiaugsmą.

Apie 8 vai. vakaro publilt
pradėjo skirstytis, visi nepapra- linksmint ir patenkint, 
štai pasitenkinę.

Daugelis nori kad Dirva” 
dar kartą tokį pikniką par-’ng- 

' tu šia vasara.

Dir 
vai” ir savo broliams ristikam.s. 
kurie iš toli atvažiuoja jus pa-

Šituo savo atsilankymu 
roniečiai pasirodė tikri 
mylėtojai, už ka verti kad pas 
iuos kada vėl koks geras
vis ristikas nuvažiuotu ir visits

sporto

Lietu

ju vietos kas ne-

Visiems nstikanis ir 
pinkams ręfery buvo 
Marotta, promoteris 
kurios 'atsil ima r lemą 
auditorijoj. Jis sako 1

Iš T. NEl'ROS VESTUVIŲ
T. Neura, žinomas vietinis 

biznierius, kurio šliubas buvo

| 1921 m. Vasario mėnesį di
i deliame Amerikos Atletų Fede- 
j racijos susirinkime jis laimėjo

Po pikniko mums papasakojo j irgi pirmo laipsnio medalį.
kad laike pikniko t uli žemos do-Į Jau 1921 metais jo vardas 
ros Lietuviai buvo atsivežę į i universitetuose buvo įrašytas 
pikniką savo nuodų ir pasiaptai I kaipo “Lietuvių ristikų kara 
šinkuodami darė sau biznį. Jie bus”.
išnaudoja ir kitas tokias progas i Tada K. Sarpalius buvo dar 
kur Lietuviai susirenka. įtik mokinis, o jau dabar kelinti

Tokius butlegerius persergs-1 metai kaip profesionalas risti- 
time kad daugiau nelystų į ne! 
savo vietas ir neterštų gražaus 
susiėjimo, nes jų vardai paaiš
kės viešai kada policistai juos 
pasiėmę nusigabens i belangę.

Draugystėms kurios rengia į 
piknikus patariame parinkti iš | 
savo tarpo pora žmonių kurie; 
susektų tuos (butlegerius ir ati ] 
duotų policijai, nes jie padarysi 
taip kad Lietuviams policija 
draus piknikus laikyti.

PERSERGĖJIMAS

J. Brazauskas ir C. F. Pet
raitis, kurie pora savaičių at
gal su šeimynom išvažiavo į ry
tine Pennsylvaniją pas namiš
kius, o jiedu patįs apsilankė ir 
New Yorke, rašo: “Mes jau an
tra diena kaip vargstam 

'Yorke” ir linki visiems 
! pažįstamiems viso gero.

New

kas ir išsidirbo sau vardą ne tik 
Chieagoj beb ir kituose mies
tuose, ir tarp įvairių tautu.

Demetrai Nori Išbandyt 
Sarpaliu

Graikas Jordan
pijoną” “Vilką” 
laužė, teiraujasi

; neitų ristis su
■_ ! pasaulyje Graiku

l,ž’j Demetrai.
j ral yra vienodos vogos.

, kurio “para- 
Sarpalius su- 
ar Sarpalius 
pragarsėjusiu 
galiūnu Wm. 

Sarpalius ir Demet-

m.Apsivedimai. Per Birželio 
Clevelande išsiėmė leidimu ap
sivesti 1,424 poros. Pernai per 
tą mėnesį irgi lygiai tiek pat 
porų išsiėmė apsivedimo leidi
mus. Birželio menesį daugiau
sia ausi ved imu būna negu kitą 
kokį paskirą menesį.

APSILANKYKIT ARKLIU LENK
TYNĖSE

Minėjai arkliu lenktynių galės pa
sidžiaugti pirmu kartu šia vasara, 
nes prasidėjo 192G metų sezonas vi
siems žinomam Maple Heights my
lios i rakte, kurs, tesis nuo Liepos 12 
iki 28, išskyrus nedėldienius.

Dalyvaus suvirs 800 arklių, kurie 
daugelis yra geriausi ir jau laimėję 
dovanas; jau suvirs pusė ju randasi 
atgabenti trakte. Drąsiai galim sa
kyt kari 1926 sezonas bus puikiau
sias koks kada Haple Heights trak-

Daug permainų padaryta trakto 
te laivo.
žemėse ir daug pagerinimu įvesta, 
panaikinta staigus užsisukimai, nuo 
ko pagerės ir naciais lenktynės ir 
prasišalins pavojai visu traktu.

Maule Heights savininku prayra- 
me paskirta išdalinimui beveik $150,- 
0.00 įvairiose sumose per visa pen
kiolika dienų lenktynių.

Nuvažiuoti galima Pennsylvania 
traukiniais ir Interurban karais.

GARSINKIS 
“DIRVOJEUžsimanė ponaut. Liepos 2 

d. buvo sušauktas piliečių susi
rinkimas Lietuvių salėj su tik
slu parinkti atstovus į Lygybės 
Sąjungą nuo Lietuvių. Kadan
gi susirinkimas buvo mažas, 
visiems buvo aišku kad reikės 
šaukti kitą susirinkimą. Bet 
nieko nepaisydami, nekurie kle
rikalu rėksniai atėję tuoj ėmė 
šaukt kad jie to susirinkimo 
nepripažįsta. Ir kada imta sta
tyt kandidatus į kito susirinki
mo šaukimo komisiją, jie nieko 
nežinodami kame dalykas apsi
ėmė visą tą darbą vadovaut, ta
da kiti kurie pirmiau priė to 
dirbo atsisakė į komisiją ineiti. 
Pažiūrėsim ką tie rėksniai pa
darys vieni. šp.

Negru Clevelande miršta po 
21.9 nuo 1,000, kas yra labai 
didelis mirtinumas.Jono Krunkaičic. vielos ris !

tiko, vestuvės atsibuvo pereitą j įžeistas bomba kuri buvo pa- 
subatą. Po šliubo, j-mnave- jgta prie namo, negro daktaro, 
džiai su visa kompanija pabro
lių ir pamergių nuvažiavo nas 
fotografą nusiimt paveikslus, 
po to suvažiavo į Lietuvišką sa- !
le ant pietų. Ten jau jų lauk i
svečiai, ir ihuzikantai. Vestu-1
vės baigėsi tik vėlai naktį.

Ant rito j aus
buvo atvažiavę į 
nikų, kur pirmą 
ristynes atsibuvo 
čio.

Policijos viršininkas Graui

Garvin sugriovimui jo namų, 
l as negras pasistatė sau namą 
tarp turtingų baltųjų ant Wade 
Park avė. netoli Superior avė. 
Baltieji, jau kelintu sykiu nori 
tokiu bildu negrą iš ten išlyti

ŠĮ sykį ta bomba nesprogo 
Graui davė ją ištyrinėt keliems 
žinovams, bet jie atsisakė pa
krapštyti ją. Tada jis nusine
šė į ežerą, paleido ją plaukt dė
žėj į vandenį ir ištolo šaudė i 
bombą. Ten bomba sprogo ir 
sužeidė policijos viršininkui ko-

BAŽNYČIOS TARNU
Apaštalas Povilas aiškiai pasakė 

kokie tarnai turi būti 
3:2: Bet vyskupas turi būti be nuo
tarties, vienos moters i — , 
rus, padorus, patogus, svečius pri
imąs, mokyti išmanąs. — Bus kalbė; 
ta Abelio salėj, 7017 Superior avė. 
Pradžia lygiai 3 v. Kalbės F. .1. Dig- 
lis. Įžangos nebūna.

1. Timotejo

vyras, hud-

jaunavedžiai 
“Dirvos” pik- 
sykį vietinės 
be Krunkai-

Marotta buvo Referee 
kumšt i- j 
Chari -v 
>: 4yn .ų 

mies: j 
Cle

fain spor- 
jtininkai, ii' pas.it'ki kad atsilan-, 
įkys į jo rengiama, ristynes au-i 
iditorijo.j. Marotta’stengsis pa-| 
įstatyt kuodaugiau Lietuvių ris- 

t iku.

vieta buvo klonis 
aplinkui publikai h]'

sėdėti ir stovėti. Plačiu 
publika sėdėjo, stovėjo, ir 
kė ristynių.

Pirmutinė pora buvo du jau-j 
ni vaikinai ristikai, John Muz.- 
zio. Italas, 150 svarų, ir Otto 
Laubler, Vokietis, 148 sv. Jie 
ėmėsi 15 minutų. be persigalė- gera. Viskas ėjo sistematišk-ii 
jimo vienas kito. ir publika gavo valgyt ir ska-

Antra pora buvo irgi amato- ■ nin saldžių gėrimų užsigert, bei 
rtų, ėmėsi Lietinis 
Kybartas su Joe Moskalenko iš 
Akrono. Jiedu išėjo Ilgiais.

Trečia pora buvo visiems ži
nomas ristikas Chris Jordan, gelskis, A. M. Praškevičius. J. j 
Graikas, su Pmlgarti Balakovu. Miščikas, A. Zdanis V. P. Ba-

.Tordan laimėjo pirmą sykį į nionis, A. Žukas, J. V. Mitchell.
14 minutų, antra į 9 miliutas. A. Lapė, F. J. žiuris, ir kiti.

Prieš pradėsianl paskutinės Visiems kurie kuo nors pri-| 
poros ristynes, pertraukoj buvo l sidėjo prie šio didelio darbo 
kumštininkai Ed. Yochus ir ki I “Dirva“ taria širdingą ačiū.
tas Lietuvis vaikinas. Georgei Muzikantams, Luiz.os orkes 
Rohertsteinas., Jiedu kumščia- trtii, taipgi ačiū už gerą muzi-, o-jenė. 
vesi tris eiles po dvi minutas. ką, nes jaunimas turėjo sma skienė.

„ . trails pasišokimo.Sarpalius “Vilką” Sutaršė
Atėjo eilė K. Sarpalini stoti 

prieš “Pittsbųrgo Vilką”. Šios 
poros visi svarbiausia ir laukė.

Atėjo ant matraso “Pittsbur
gh Vilkas”. Jis išrodė tikras 
vilkas, visas juodas, plaukais 
apžėlęs. Jis yra Graikas, nors 
tūli manė kad jis Lietuvis. An
gliškai jis vadinasi “Pittsburgh 
Wolf”, nes jo pavardė labai ii 
jjta ir niekas negali ištarti. Ji* 
gyvena Pittsburge ir prasimine 
“Pittsbųrgo Vilku“.

Tas vilkas sveria 208 svarus 
(išrodė daug daugiau, bet jis 
tik tiek sakėsi sveriąs). 
keliais coliais už Sarpaliu 
mosnis.

Kitame kampę pasirodė 
' rolis Sarpalius, kuris yra 

tuvių sunkiojo svorio ristikų 
čampionas. Sarpalius dar nei

Ristynems 
su kalneliais

PADĖKA PIKNIKO DARBI 
N IN K VMS

Šiame piknike tvarka buw

Eduardas šaltos košelės užsigarduot.
Darbavosi šie: T. šimkunie- 

nė su sumini. S. Mcžanskas su 
moteria. And. Ladyga, A. šmi

gė tik po fordžiulajaus.
Tš miesto vestuvių balins per

sikėlė ant jo ūkės nedėlioj, kur 
dalyvavo daug svečių ir links
minosi ištisa diena.

Vestuvėse pabroliai ir pa
mergės buvo P. Tučitis, -J. škle- 
ris, K. Tučil.t, St. Pentveris, P. 
Garavas, J. Dovidaitis. Blanče 
šerkšniutė, Kastancija Rutkau- 
skiutė, Bronė Butkeviciute, Ka
irė Koboivko, Carolyn 
fine ir dar viena.

Vestuvėse dalyvavo 
levičiai. S. Zaborskis. 1 
nuliai, Adv. Cesnulis. 
Marei uškai. Miškiniai, 
kai. Kini. Vilkutaitis, Karpavi
čius, S.amuolini. Marčiuškai, A. 
Višninuskas. J. Samuolis, S. Pe
trulis, J. Lapinskas, J. Latvė- 
nas, J. Butkevičius, T. Natke
vičius. Misevičiai ir 
kitų.

šeimininkėmis buvo 
Taraškevičenė.

“Dirvoj” yra laišk? 
tuvos Simui Gursčiui.

Lie

tNT RENDOS '
4 kambariai ir maudynė, dideli ir 
šviesus kambariai, $30 i mėnesį. At- 
siklnuskit "Dirvoj”. Kambariai ran
dasi 6906 Superior avė.

ze-

Ka-
Lie-

Krunk- 
P. škar- 
ŠkL riai. 

, I.iz.ic-

daugeli'

A. Gri-
Dabašin-

Kas pametė? “Dirvos” pik
nike, rankiojant tuščias papso 
Lenkas, rankiotoje* rado boti- 
ką pilna “naminės”. Matyt kas 
netyčia pametė. Jeigu kas pa
sigenda tos bonkelės galit ateit 
“Dirvon” atsiimt.

Bankieriai išteisinti. Pasku
tiniai bankieriai nuvedę Muni
cipal Loan Co. į bankrutą. Har
ry A. Perris ir Fred D. Baker 
aukščiausiam valstijos teisme 
liko išteisinti. Penki jų buvo 
atrasti kaltais 
.amuose.

žemesniuose tei-i

Clevelando miesto išlaidos u
1926 metus bus $71,521.626.

Telefonas Main 6111

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

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

ET, VINCAI, KUR BĖGI
Bėgu pas Yo-” 
ciu atsisakyt 
vasarinį siutą CsSSmc JkJa /T' 
— jis padaro /t z
geriausia 
prieinamų 
kaina, o 
materijos 
riausios ' 
me 
dc. —srv

Jo adresą.-. tfg&URfst 
yra apačioje:

KAZYS E. YOCIIJS
1310 Russell Rd. Cleveland
“Dirvos” budinke, kampas Superior.

jo 
ge- 

visa- 
Clevelan-

PERKRAUSTYTOJAI
Perkraustom (mufinam) ant vietos ir Į kitus 
miestus. Pristatoin valgius ir gėrimus, taipgi 
vežam ant pikniku, ir visokiu kitu reikalų.

UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNE IR GROSERNE 
BALAIŠIS IR ABROMAITIS

200 I Hamilton Ave Phone Prospect 3367

JL J. Stapulions
REAL ESTATE 

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

tuvos Konsulate Notaras.
PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU

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

Policija naudos gazo kulkas, 
Clevelando policija Įsitaisė ga
rinių granatų kurias naudos iš
varymui prasižengėlių iš jų už- 
sislėpimo vietų.

Naudos liet mažutes garines 
kulkas kurias galės ’šauti į tia- 

Į mą pro rakto skylę arba pro 
apačia durų. Nuo jų žmogus 

Iii laikinai ir greitai lieka begalis, 
įj i bet ne ilgam, ir be ilgų blogų 
|: i pasekmių.

■Ų Sanitariškos Lietaus
'j MAUDYNĖS 25c.
; 921 St. Clair, arti E. 9th St.

Geriausias
Skutimas

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
V a I e t Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

$1 iki $25,

Valet 
ArtcrStrop

P Al 'DAVIMAI

Farma Pennsylvanijoj
50 akrų, geri budinkai, 5 mai- 

lės nuo Čorry, Pa , 3iZ> m. nuo 
Spartansburg, Pa Greitam nu
pirkimui $2,600. Kreipkitės — 
Guv Lindsey, (29)

R. D. 1 Corry, Pa.

PARSIDUODA NAMAS 
Dviejų šeimynų. 6 kambąriai.ir 
maudynės kožnai. Lotas 40x 
166. Randasi 6009 Luther Avė'1 
Parduoda savininkas. Atsikrei-- 
pkit po 6 vakare (30)

1 šeimynos Namas
7896 Myron Ave.. 7 kambarių 
namas, puiki gatvė. Kaina pri
einama. Našlė nori parduoti. 
Arti Superior ir E. 79 st.

Parsiduoda Rakandai iš 7 kam
bariu namo. Henriette Miller 

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

MĖSINYČIA IR GROSERNĖ 
taipgi saldainių, gėrimo ir tt krau
tuvė. Gera vieta Lietuviui daryti 
biznį. Duoda ant išmokesčio. Ron
da visai pigi. Kreipkitės 156,3 E. .38 
Street (301

RESTAURANTAS IR CIGARU 
STAND PARSIDUODA 

Rakandai Vitrolizuoti. Daro 
biznį. Kreipkif.įs tarp 11 ir 1 
na •

11904 SUPERIOR AVE.

geąr 
die - 
(2D)

PARS1DUODA KRAUTUVĖ
Minkštų gėrimų, aiskrimo, tabako ir 
groserio, 6 dideli kambariai gyveni
mui greta. Gera proga Lietuviui. 
Turi būti parduota greitai. Kaina 
visai pigi. Kreipkitės (30)

5917 ST. CLAIR AVE.

PARSIDUODA LIETUVIŠKA 
VALGYKLA

Geriausioj Lietuvių kolonijoj, biznis• 
daromas iš Lietuvių ir Amerikonų. 
Graži ir švari vieta. Kurie norėtų 
pirkti ar mainyti ant namo kreipki
tės pas J. J. Stapulionj, 6820 Supe
rior avė. (30).


