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Prancūzijoj Didelis
PAKLIUVO UŽ MER-, 

Į GINOS SUPJAUS- 
TYMA

“STV© ® ® ® ®

Finansinis Knzis

IR DARBININKŲ ŽINIOS

i SUSIKRIMTĘ, FRAN-j 
CUZAI NEKENČIA 
IR SVETIMŠALIU

Užgriuvo Traukini su 
Žmonėmis

pernai, nes

algų 841,

Paryžius. — Franko nupuo
limas iki nepaprastai žemo lai
psnio nepaprastai blogai atsi- 

I liepė ant žmonių ūpo. Liepos 
20 d. buvo nupuolęs žemiausia 
savo istorijoj, kuomet pasiekė 
kainą beveik dviejų centų ver
tės. arba 49.33 frankų už dola- 
rį.

Biznieriai ir valdžia apimta 
didelės nerimasties. Paryžiaus 
gyventojai karštose diskusijose 
nori išrasti kas tame yra kal
tas. žmonės smerkia sugriu
vusi ministerių kabinetą ir ne
priduoda svarbos naujai suda- 

' rytai valdžiai.
i Prancūzai pradėjo savo ne- 
' rimastį net ant svetimtaučių 
Į rodyti. Daug svetimtaučių su
žeista minių užpuolime restau-

Youngston, O., šįmet darbai 
eina geriau negu 
per pirmą pusmetį šįmet išmo
kėta darbininkams
640,092. Pernai per tą pat lai
ką išmokėta pusantro milijono 
dolairų mažiau. Birželio mene
sį šįmet išmokėta $7,134,362, 
o pernai per pirma pusmetį nei 
vieną mėnesį nesiekta sptyniu 
milijonų dolarių algomis.

Stengiasi pagelbėt Ohio ka
sykloms. Columbus, O. — Ke
lių distriktų angliakasyklų ope
ratoriai Ohio valstijoje vieni
jasi krūvon ir nori bendrai im-j 
tis pradėti varyti kasyklosei 
darbą pilną laiką. Septynias
dešimta penki operatoriai iš vi-į rantuose ir užeigose, iš piktu- 
sų dalių valstijos, vienba 
nutarė sudaryti tam tikslui 
ganizaciją.

Stiklo dar'Sr>\'’kii nu-J
tiniame suvažiavime Philadel- į Francuzijcs Valdžia 
phi joj buvo nutarta, tarp kito, į griuvo
dėti pastangas kovoti prieš tos' 
industrijos išdirbysčių savinin
kų kokias nors pastangas nu
mušti darbininkams algas kuo
met sekančią savaitę darbda
viai ir unijos viršininkai suva
žiuos taryboms.

Meksikos gelžkelių darbinin
kų unijos viršininkai grąsina iš
šaukimu streikan visų traktų 
darbininkų visoje šalyje jeigu 
nekurtose srityse dabar einanti 
streikai nebus sutaikyta bėgy
je dešimties dienų. Unijos vir-į 
šininkai nori priversti gelžke 
lių savininkus nusileisti darbi
ninkams, o jei ne tai iššauks 
didesnį streiką.

Anglijos amatų 
gresas, pasitaręs 
jančių angliakasių 
vais, sutiko duoti 
pagalbą streikuojantiem maine-j 
riams. Kongresas stengsis su
kelti pinigų palaikymui anglia
kasių jų kovoje prieš ilgesnes 
valandas ir numažintas algas.

mo kad jie turi pinigų, jų pini- 
j gai geri, o Francuzų pinigai be 
' vertės.

Paryžius. — Briando kabiu > 
tas, tik kelias dienas gyvavę?, 
sugriuvo, kadangi nebuvo gali
ma seimui priimti jo finansiš
kos pagalbos planai, nors šalis 
visai 'smunka ir frankas nupuo
lė žemiausia negu kada buvo.

Prezidentas nakvietė Herrio- 
tą sudaryti naują valdžią. Jis 
ją greitai sudarė, bet kaip ilgai 

gyvuos sunku pasakyti..H

54 Prigėrė Dunojuje
I Tarp Belgrado ir Budapešto 
išsiliejus Dunojui per krantus 
prigėrė 54 žmonės. 50,000 ak
rų žemės buvo apsemta.

unijų kon------------------
su streikuo-.Filipinai vir Reikalauja 
unijos vado- 
visą galimą |

Nepriklausomybės
Manila. — Atsidarius Filipi- 

i salų seimui, kuriame daly-
Prezidento Coolidge at- 
delegatai priėmė rezo- 
reikalaujančią Filipinų 
greitos, visiškos ir pil-

Bevertis Darbas
Valstijų kongresas yra 
gilinimą upių ir ežerų, 
tikslui paskirta bendrai 
milijonai dolarių.

Suv. 
nutaręs 
kuriam 
septyni

Nekurie tokie nutarimai yra 
net nuo šimto metų atgal, bet 
dar neįvykinti ir neatmesti, o 
jau praėjo tie laikai kad butų 
daug remiamasi ant vandens 
kelių. Dabar visą gabenimą at
lieka gelžkeliais, ir jau pradeda 
naudoti orlaivius.

Armijos inžinieriai pataria 
didumą tokių upių gilinimo pro
jektų atmesti visai. Pasiūlyta 
atmesti 123 projektai užsilikę 
iš senų laikų.

nų 
vavo ir 
stovas, 
liuciją 
saloms 
nos nepriklausomybės nuo Su
vienytų Valstijų, ir prašė pre
zidento atstovo Pulk. Thompso- 
no apie tai prezidentui praneš
ti.

Pulk. Thompson nesenai at
vyko i Filipinų salas ištyrinėti 
salų ekonominę padėtį ir ra
portuoti prezidentui.

100 Sužeista Riaušėse

Vienna. — Iš Belgrado. Ser
bijos praneša kad netoli Sara
jevo nugriudamas kalno šonas 
užgriuvo 
žmonių, 
mušta, 

žemės 
lietų.

traukini su daugybe 
Apie šimtas ypatų už-

nuslydo nuo dideliu

Astuoni Vaikai i Metus
Iš Konstantinopolio, Ti 

jos, praneša kad ten viena 
teris metų bėgiu pagimdė 
tuonis vaikus. Pirmiau ji 
silaukė keturių vaikų ant 
kio, o dabar vėl, neišėjus 
tams, vėl gimė keturi.

1)10- 
aš- 
su-

nie-

Kunigas Nušovė Savo 
Oponentą

Worth, Texas. — Kuni- 
Frank Norris, plačiai ži- 
šioje šalyje kaipo fun- 

bib!ijo< 
nušovė

Boston. ’ Mass. — Areštuota 
Dr. Walsh ir jo moteris sąry
šyje su nužudymu merginos, 
Edith Greene, 18 metų, kurios 
supjaustytas į dalis lavonas at
rasta pereitą savaitę netoli ka
pinių.

Daktaras suimta tuoj kaip' 
tik James Ford. 21 metų, tošį 
merginos vaikinas, prisipažino i 
kad surastas lavonas buvo jo 

(mylimosios, kurią jis buvo nu-i 
sivedęs pas tą daktarą ant ope
racijos kada mergina atsidūrė, 
bėdoje. Vaikinas irgi suimtas. ■

Daktaro žmona įtarta todėl 
kad tas vaikinas išsipasakojo 
policijai jog jis kalbėjosi su 
daktariene po to kaip daktaras f pranešė jam kad mergina mi
rus, o ji viską užtylėjo. Ji ži
nojo kad daktaras tuo darbu 
užsiima, nes vaikinui pasakė: 
“Tai baisus atsitikimas! Dak-. 
tarai dar niekad taip nepasi
taikė.”

Fcrt 
gas J. 
nomas

■ (•amentalistas (senu
mokslų palaikytojas), 
savo raštinėje turtingą medžio 
pardavėją Chipps. po susigir.či- 
jimo už miesto majoro darbus.

Chipps atėjo pas kunigą (jis 
yra Baptistų kunigas) ir pakė
lė ginčus prieš kunigo išreikš
tas mintis bažnyčioje ir jo lei
džiamame laikraštyje apie ma
joro pasielgimą pardavime mie
sto žemės. Chipps buvo majo
ro draugas ir atbėgęs i kunigo 
ofisą ėmė rėkti ir net grąsinti 
kunigui kam jis taip apie ma
jorą sako.

Kunigas po nušovimo tuoj 
pasidavė policijai.

Parapijonai sudėjo $10,000 j 
užstato paleidimui kunigo iki 
teismui. !

Jieškos Senų Skarbų
Jurose

Iš New Yorko vyksta jieško- 
tojai žvejoti Nova Škotijos 
vangeliuose 1700 m. paskandin
tų Francuziškų pinigų. Tada 
pinigai laivu gabenta į Kanadą 
ir laivus užpuolė Anglai ir pa
ėmė. Francuzams jūreiviams 
pavyko^ pinigų skrynes išmesti 
į vandenį.

Tokio. — 5,000 minia užpuo
lė Nagano, Japonijoj, valdžios 
raštines ir pradėjo mušti virši
ninkus. Gubernatoirų buvo iš
tempę, nuplėšę drapanas ir nu
plakė. Riaušėse sužeista šim
tas ypatų.

Plaukike Išgelbėjo La
kūną nuo Prigėrimo
Portland. Ore. — Du armijos 

lakūnai nukrito į upę su de
gančiu orlaiviu. Vienas jų iš
plaukė į kraštą, bet Įeitas, su 
žeistas, diržais prisirišęs nega
lėjo išsigelbėt pats. Ten neto
liese krašte maudėsi moteris, j 
kuri pamačius nelaimę nuplau- į 
kė iki orlaivio, alrapaliojo su
žeistą lakūną ir išnešė į krantą.

Miškų Gaisrai
Montana ir Idaho valstijose 

šiuo tarpu siaučia miškų gais
rai. Šie gaisrai sako yra di
džiausi kokie ten siautė praėju
sių septynių metų bėgiu. Sto
ka lietaus, oro karštumas ir 
sausuma yra didelių gaisrų pa- 
stumėtoja.

Nužudė moterį. Peoria,
— Vienas buvęs meilužis 
įnamis nušovė savo mylimą, 
atsiskyrusią nuo vyro moterį, 
ir nušovė kitą vyrą, kuris prie 
jos gretinosi.

UI.

Penktu sykiu pavyko. Pitts
burgh, Pa. — Čia vienas Japo- 
nietis tarnas keturis sykius no
rėjo nusižudyti, bet vis nepa
vyko, tik penktą, sykį, kada su
sižeidęs buvo nugabentas į li- 
gonbuti, iššoko per langą nuo 
penkto aukšto ir užsimušė.

BOMBA APGADINO 
CHICAGOS KA

LĖJIMĄ
Chicago. — Chicagos kalėji

me buvo ruoštasi išliuosuot ke
lis šimtus desperatiškų krimi
nalistų kalinių, ir bomba tapo 
išgriauta dalis kalėjimo sienos 
jų pabėgimui. Eksplozija buvo 
smarki, sudrebino visą kaimy
nystę ir kalėjimo budinkus.

Bet ant laimės, nors skylė 
buvo išgriauta,, kaliniai tik ką 
buvo uždaryti į jų kameras po 
rytinio prasimankštinimo.

Vienas kriminalistas, nuteis
tas mirtin už nužudymą banko 
kasininko, tuoj metėsi per iš
sprogdintą sienoj skylę laukan, 
bet sargai jį pagavo.

Septyni Žuvo Audrose 
Mass. Valstijoje

Boston. Mass. — Naujoj An
glijoj, užėjus smarkiai audrai, 
pereitą nedėldienj prarado gy
vastis septynios ypatos paski
rose dalyse; taipgi padaryta di
deli nuostoliai.

Atrado Tolimos Praei- 
ties Žmonių Liekanas
Berkley. W. Va. — Angliaka- 

sykloj .".trasta suakrųenėje ku
liai vyro ir moteries, gerame 
stovyje, kurie manoma išgulėjo 
ten milijonus metu. Geologai 
sako kad šis atradimas galės 
padaryt didele įtaką ant skir
tingu evoliucijos teorijų. Tie 
lavonai, spėja, palaidota tenai 
karboniferiško.j eroj Paleozoiš- 
koj gadynėj. Vyras yra apie 
šešių pėdų aukščio, moteris ke
liais coliais trumpesnė. Kada 
iš akmens išimta lavonai, ak
menyje paliko jų formų duo
bės.

Visuot. Seimo Diena Pakeista
/ -------

Philadelphia, Pa. — Liepos 
13 d. įvyko nepaprastas Visuo
tine Seimo Komiteto susirinki
mas. Šin susirinkiman pribuvo 

I ir keletas Seiman parinktų de
legatų nuo vietos draugijų. 
Dalyvavo viso apie 20 ypatų.

Patsai susirinkimas buvo la
bai rimtas, ir kaip komisijos 
nariai taip ir atsilankę svečiai, 
busimi pasiuntiniai Seiman, vi- 

i suose klausimuose ėmė balsą ir 
atidžiai apdiskusavo. Žiūrint 
ir klausant iš šalies, išrodė kad 

(lai atsibuvo koks Lietuvos sei- 
' mėlis, kuriame šalies didieji 
reikalai butų aptariami.

j NORI SEIMO SYKIU SU 
“LIETUVIŲ DIENA” 

, Gyviausias apkalbėjimas bu
vo kuomet skaityta laiškai nuo 
visuomenės veikėju iš tolimu 
Lietuvių kolonijų, kuriuose pa-

I tariama ruošti Seimą greta su 
| Įvykstančia “Lietuvių Diena” 
j Nes kiekvieno seimu užintere 
į suolo asmens pareikšta kad at- 
: silankius Philadelphi jon, dele- I 
: galams norėsis pamatyti vis- 
I kas ant syk, tai yra, dalyvauti 
Seime. pasižiūrėti “Lietuvių 
Dienos” ir pamatyti Pasaldinę 
Paiiasr

Ir taip, vadovaujantis tokiais 
patarimais, ir norint patenkint 
busimų delegatų pageidavimus, 
buvo labai plačiai ir visapusiai 

j apkalbėta klausimas Seimo nu- 
I kėlimo prie “Lietuvių Dienos”. 
| Priėjus prie balsavimo, didu- 
■ ina balsų nutarta kad SEIMAS 
TURI BŪTI PERKELTAS nuo 
RUGPJŪČIO 15. 16. 17 ANT 
RUGP. 29. 30, 31 d. Kiti visi 
Seimo ruošimo reikalai pasilie
ka kaip buvo.

GERIAU PRISIRENGT —
Girardville, O. — Tula Elzė 

Wiliams, 28 metų, keturių ma-j 
žų vaikų motina, nusišovė.

Butlegeriai Nuošvė Re
daktorių

Canton. Ohio. — Liepos 16 d. 
naktį nežinomi piktadariai nu
šovė Don R. Mallett, 36 metų, 
leidėją ir redaktorių “Canton 
Daily News”, prie jo garažiaus 
durų, kieme.

Kadangi nužudymo priežas
tis nėra vagystė, nes prie la
vono rasta viskas ką jis turėjo, 
pinigai ir kitkas, spėjama kad 
jį nužudė slaptų degtinės pla
tintojų gaujos pasamdyti žu- 
deikos ir pabėgo automobiliu. |

Tas redaktorius buvo atkak- j 
lūs kovotojas prieš šmugelnin- 
kus ir smerkė juos savo laikra
štyje, ypač atkreipdamas val
džios dome į tai kad reikia juos 
persekiot ir baust. Redakto
rius net ypatiškai lankėsi pas 
gubernatorių šitais reikalais, už 
ką jis gal ir buvo nužudytas.

Riaušės. Kalkuttoj, Indijoj, 
vėl įvyko didelės Indų-Musul- 
manų tikybinės riaušės. Poli-1 
cija šaudydama daug riaušinin
kų sužeidė.

Smarkiems karščiams užėjus,: 
šiose dienose vid-vakarinėse 
valstijose sutiko mirtį apie po
ra desėtkų žmonių, vieni tiesio- 
ginai nuo šilumos, kiti prigėrė 
besimaudydami, kiti kitaip.

RINKIT DELEGATUS
Su šiuo perversmu visi pa

rinktieji pasiuntiniai ir šiaip 
pavieniai asmens kurie buvo

prisirengti toms Lietuvių drau- 
1 gijoms kurios nesuspėjo ar gal 
dar nežinojo kad Seimas yra 

1 rengiama. Tokioms draugijoms 
ir kuopoms dabar atsidaro pro
ga parinkt laiku savo atstovus.

Mums yra svarbu kreipti do
mų ypatingai SLA. kuopų šiuo 
reikalu ir raginti prisiųsti savi
tai savo atstovus, nežiūrint kad 
SLA. Seimas Visuotino Seimo 
neužgyrė. Atkreipiame taipgi 

, domę SLA. moterų kuopų ir ki
tų moteriškų organizacijų, nes 
Philadelphi jos moterų S. L. A. 
329-ta kuopa rengia jums labai 
iškilmingą priėmimą. Todėl pri
siųstai kuodaugiausia gražio-

I sios lyties atstovių Seiman.
I Didelės spėkos Seiman ren
giasi iš Bostono. New Yorko, 
Pittsburgo. Baltiniorės. Chica
gos ir net iš St. Louis. /Lau
kiama pranešimų iš CIevelando 
ir Detroito. Philadelphijos net 
septyniolika draugijų turi pa
rinkę savo atstovus. Lauksime 
dar bent septyniolikos, nes da
bar liko daugiau laiko ir joms 
prisidėti.

Atstovai iš tolimesnių koloni
jų kurie at v.*,žinos Seiman au
ti ><•;>!> tais -rašom}- atvykti 
pAe Lietuvių ^iiizdialės Svelui-1 
nes, kur atsibus Seimas; jau 
užimta atsakomingos vietos ju
sti mašinoms.

Visi busimi delegatai prašo- 
, mi iškalno užsisakyti Bankieto 
i ir Koncerto bilietus, o taipgi ir 
nakvynės vietas. Koncertą iš
pildys Lietuvaites Operos arti
stės p-lės Jozevskaitė ir Sipa
vičiūtė; bus ir vietos dailės 
spėkų. Todėl šturmuokime da
bar visi Seiman, nes dalyvausi! 
jame, pamatysit “Lietuvių Die
ną” ir Pasaulinę Parodą — vis-
ką ant karto.

Visuotino Lietuvių Seimo 
Ruošinio Komitetas:

Dr. E. G. Klimas. J. V. Grinius,
pasirengę seiman. rengkitės da- S. Masickas, Z. Jankauskas, 
bar ant 29. 30 ir 31 d. llugpįu- J. Ivanauskas, A. Tvaranavičia, 
čio. i .1. Streleckas. Ignas I i opa.

Perkėlus seimą tolyn dviem1 D. Bajorūnas, K. Menkelevičia. 
savaitėm, liko daugiau laiko , K. Stepanavičia.

Ekskursijos į Lietuvą
VASARA! PUIKIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI SAVO TĖ
VIŠKĖLĘ, PO ILGO NEBUVIMO IR NEMATYMO!
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
ių kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančiu Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės i visuomenišką Įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

6820 Superior Avenue
"DIRVA"

Cleveland, Ohio
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Pennsylvaniečiai Bruzda
Liepos 5 d. atlankyta Wilkes- 

barre rajonas. Šioje dienoje 
čia Įvyko 13-ta Lietuvių Diena. 
Tai buvo graži proga pasikalbė-

SHARON, PA.

VILNIEČIŲ PRAŠYMAS PAGALBOS 
SANITARINEI DRAUGIJAI T. M. D. REIKALAI , *

Prielankus Atsakymas 
Organo Redakcijai

TMD. organe “Dirvoj”, 28- 
me numeryje, tilpusiam straip- 
snyj “Naujai Valdybai Stojus 
Darban”, redakcija supažindi
nimui narių su naujai išrinkta! 
ir Seimo užtvirtinta centro val
dyba, prielankiai rekomendavo ■ 
nariams, pabrėždama trumpai 
senos valdybos darbus ir pri į 
minė naujos valdybos tikslus.' 
Tame straipsnyje ir mane per
daug iškėlė į aukštybas, dabar1 
užimantį Centro vice-pirminin-1

mums reikalinga kapitalo kad 
galima butų viskas pagerint ir 
kiek galima pigiau ligonius gy
dyti.

Atviras Laiškas Amerikos Lie
tuvių Draugijoms, ypač 
Lietuviams Daktarams, 

ir tt.

LIETUVIŲ DIENOS | ti su šios apielinkės veikėjais ir 
! skaitlingai susirinkusiais Lie- 
I tuviais.

Visi širdingai pritarė daly- 
1 vavimui Philadelphijos iškilmė- 
I je. Wyoming Valley rajono 
j Lietuviai ketina skaitlingai 

(apie 1000 asmenų) atvykti Į 
’ (Philadelphiją ir Lietuvių Die- 

| noje pasirodyti su ta savo gy- 
' va tautiška dvasia, kurią juo- 

I se kasmetai gaivina jų rengia- 
. mos “Lietuvių 

Wilkesbarre
I ręs komitetas 

sau: Philadelphijoj
i nos,

ŽINIOS
Miestas Sharon yra prie 

rubežiaus Ohio valstijos netoli 
Youngstown, O. Išdirbystės la
biausia geležinės. Svarbiausia 
dirbtuvė yra Westinghouse.

Darbai eina vidutiniai, mo- i •' 
kestis paprastam 
nuo 40 iki 
Mokančiam 
brangiau, 
gus.

Lietuvių 
trylika šeimynų, tarp tų yra 
tris našlės moterįs, jos turi sa
vo namus ir gražiai gyvena, j 
Nekurie Lietuviai priguli į S. 
L. A. kuopą Youngstowne.

Prakilnesni Lietuviai tariasi 
suorganizuoti Sharone S. L. A. Je- 0 užrašyta knygos lapuose i 
kuopą, kas išvengtų lėšų važi-Į skambės gentkarčių gentkartė 
nėjimui į Youngstowna duokles 
mokėti.

Nekurie žydai atveža labai 
daug Lietuvių iš Pennsylvani-1 
jos ir West Virginijos į Sharo- 
no priemiestį ir parduoda jiems 
mažos vertės žemės sklypus at
lupdami už juos labai brangiai. 
Patariu prieš pirkimą sklypų1 
(lotų) pasitarti pas vietinius 
gyventojus, tuokart neužmokė- 
sit keleriopai brangiau.

Pi’havijas.

pat

darbininkui
50 centų Į valandą, 

koki darbą moka 
Pragyvenimas nepi-

gyvena rodos apie

Philadelphia, Pa. — “Ameri-I 
kos Lietuvių Diena”—Rugpjū
čio 28 — artinasi. Vos pusan-: 

Į tro mėnesio laiko beliko prie. 
I jos prisiruošti. O darbo daug. 
Taigi visus kviečiame pradėti j 
ruoštis. Mes visiems kurie tik i 
reikalingi busite padėsime savoj 
patarimais, ir kuo kaip galite! 
kuogračiausia ir kuoprieina-j 
miausia, be didelių išlaidų, pa-j 
sirodyti svetimtaučiams ir 
bei savo kolonijai pelnyti gar-j 

j bę, prisidėkite.
Nors 

mes, bet 
: be, kuri pasiliks visų atminty- j

už tas nu

norime at- 
labdaringų

Prašo Draugų Prisiųsti 
Knygų ir Laikraščių 

Sergantiems

Reikalinga Amerikiečiu 
Parama

Vietiniai Draugijos nariai tu
rėdami įvairių reikalų ir kitose 
Vilniaus Lietuvių kultūrinėse 
draugijose, negali bent kiek 
plačiau materialiniai įstaigą 
šelpti, žinodami jautrią Ame
rikos Lietuvių inteligentų šir
dį kreipiama į tai Jūsų domę ir 
tikimės kad neįeisite žūti labai 
svarbiai ir vienintelei tos rūšies 
Lietuvių įstaigai Vilniuje.

Jūsų pagalba galėtų reikštis 
tuomi kad sutiktumėt įsirašyti 
Draugijos nariais įsimokėdami 
visam laikui po $50 ar daugiau, 
arba kad atskiros Lietuvių or
ganizacijos Amerikoje suteiktų 
ir prisiųstų didesnių lėšų tai 
Draugijai Lietuvių našlaičių ir 
neturtingų ligonių gydymui. 
Pinigai ateina Vilniun labai ge
rai, geriau sisti perlaidomis per 
bankus, tik reikia kad siuntimo 
įstaigos pažymėtų kas siunčia, 
nes atskirai siunčiami privati
niai laiškai dažnai žūsta. Ga
vus pinigus tuoj bus atsiųsta 
pakvitavimai su Draugijos val
dybos parašais.

Lietuvių Sanitarinės Pagal
bos Draugija, turėdama lėšų, 
galėtų, žinoma, daryti labai 
daug kultūrinio ir labdaringo 
darbo, steigdama skyrius pro
vincijoj, steigdama mediciniš
kus kursus, sanatorijas, prie
glaudas. Tam visam, žinoma, 
reikėtų plačių aukų iš visuome
nės, reikėtų tokios paramos ko
kią turėjo Lietuvos Raudonasis 
Kryžius iš Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos.

žinodami kad Amerikiečiams 
aukų rinkimas yra labai įgrisęs, 
su tokiu prašymu nedrystame 
ir kreiptis, o siūlome ir prašo
me tik kad visi Amerikoj gyve
nanti medicinos ir farmacijos 
srities inteligentai profesiona
lai ir kiti prijaučianti musų 
Draugijai veikėjai ir organiza
cijos padėtų mums gyvenan
tiems sunkiose moralinėse ir 
ekonominėse sąlygose sutvir
tinti Lietuvių Sanitarinės Pa
galbos Draugiją Vilniuje, ne 
leisti Draugijos įstaiga; Poli
klinikai likviduotis, nes pats 
faktas tokios svarbios įstaigos 
likvidavimo Vilniuje butų ken
ksmingas.
Draugijos Garbės Pirmininkas 

Dr. J. Basanavičius.
Vice-Pirmininkas, Iždininkas ir 

Poliklinikos Vedėjas
Dr. D. Alseika.

Už sekretorių A. Krutulys. 
Antrašas: Europe Poland, 
Wilno, ui. Wilenska Nr. 28 

Poliklinika
Dr. J. Basanowicz arba 
Dr. D. Alsejka.

Amerikos Lietuviai Vilniaus 
neužmiršta, kana daug sudeda 
ir prisiunčia aukų bendriems 
Vilniaus krašto Lietuvių kul
tūriniams reikalams, kai kurie 
žemiau išvardyti asmens Vil
niečių vardu nekartą yra sakę 
ačiū Amerikiečiams 
kas.

Šiuo žygiu mes 
kreipti Amerikos
draugijų ir gerbiamų Ameri
kos Lietuvių daktarų, provizo
rių ir farmaceutų domę į Lie
tuvių Sanitarinės Pagalbos Dr- 
ją Vilniuje. Ta Draugija, nors 
yra labdaringo pobūdžio (drau
gijos turtas nėra narių nuosa
vybė, bet visuomenės, taip kaip 

i Raudonajame Kryžiuje), ikšiol 
įmanydami šią. i jg niekur jokios pagalbos ne- 

1 prašė ir nereikalavo, vertėsi 
pati savo jiegomis, darydama 
gero ne tik Lietuviams, bet ir 
kitiems Vilniaus krašto netur
tingiems gyventojams, suteik- 

i dama pigiai, dažnai ir visai vel
tui mediciniškos pagalbos ir 
tuomi populiarizuodama Vil- 

I - - j niuje Lietuvių vardą, nes drau-
Ameivių organizacija Dough- gjjos užlaikoma poliklinika (li

goninė ir ambulatorija) veikė 
] atvirai kaipo Lietuvių įstaiga, 

krašte labai plačiai žino
tini gerą vardą.
įstaigoj darbuojasi ketu- 

gydytojų

Dienos”.
jau yra susitvė- 
ruošimuisi prie 
rengiamos Die-

kurio pirmininku yra M. 
Stanaitis, sekretorium J. Dailv- 

trumpos musų iškil-j^ Ju organizacijos „Dough. 
ilgahukė bus jūsų gar-iboys„ rupesniu išplatinta dau. 

gybė plakatų, kuriuose ragina
ma ruoštis Rugp. 28 d. į Phila- 
delphija; išspausdinta 
liški apgarsinimai prie automo- 

! bilių, ir kaip 
idėją skiepina visuomenėj.

Iš šio rajono septyni chorai 
j skaičiuje 295 asmenų dalyvaus 
jungtiniame chore: Wilkesbar- 

' re, Kingstono, Luzernes, For- 
: rest City, Scrantono, Miners- 
į ville, Plymoutho.

Nors ir neįsigyvenus dari 
I jauna Amerikos Lietuvių

1 se. Apie tai išgirs ir brangi
Į musų Motina Lietuva ir džiaug- 

žinodama kad už jurų-ma- 
vaikeliai i 

Už tai ji., 
valstybinį j 

malonią ir 
kiekvienam Į 

, kuris po j

Brangus draugai ir draugės.
šaukiamės prie jūsų iš di

džiausio šSrdie?'s**kausmJi. tui^e-'1 
darni viltį kad išgirsit musų 
prašymą, pagailėdami musų 
sunkaus likimo.

Betarnaujant (Lietuvos ka- 
riumenėj, ir pratarnavus du 
metu, kiti ir daugiau, susirgom 
džiova. Kiek laiko pagydę Ka
ro ligoninėje, negalėdami išgy
dyt prašalino mus iš Karo ligo
ninės ir pavedė į apskričių li
gonines, kur kiek laiko skar
dom ; paskui krikščioniška val
džia sužinojus kad 
beturčiai, neturėsim 
nę iš ko užsimokėt, 
ku atsiuntė policiją
mėtė laukan, pasakant kur no
rit ten eikit, 
ir skurstam, 
yra kad esam
rim tų laimingų litukų, neturim 
už ką nusipirkt laikraščių ir 
knygučių. Be skaitymo esti la
bai nuobodu.

Gerbiami draugai, prašau jū
sų nuoširdžiai perskaitytus lai
kraščius ir kokias knygutes ne- 
numesti, bet malonėkit prisių
sti mums, kuo mes galėsim su
mažini nuobodavimą ir links
mai laiką praleisti beskaityda
mi.

Busim labai dėkingi už jūsų 
geras širdis.

specia •

rių esanti ją mylinti 
' neužmiršo dar jos. 
tobulindama savo 
gyvenimą, paruoš i 
ramią prieglaudą 
Amerikos Lietuviui, 
sunkių darbų ir nuovargio užsi- j 
manys jon sugryžti ramiai at' 
ilsėti ir baigti savo 
dieneles.

Taigi ir mes taip brangioje. paįjs tinkamai pasirodyti 
iškilmių dienoje ne tik save pa-l mgge 
sirodysime, bet ir parodysime] djntu 
kad mylime savo tautą ir savo j rpa 
tėvynę ir mokame ją tinkamai! ja nori sukviesti po savo vėlj 
pagerbti.

Tat visi keno tik krutinėję] 
žėruoja tėvynės ir tautos mei-j 
lės ugnis stokim į darbą !

boys“ labai daug darbuojasi ir 
ikil- 

ir kad šiame rajone st-ža- 
žrnonių ūpą.
buvusių karių organizaci- j

Kas Jau Padaryta Iki šiolei

ko vietą.
Kaip redakcija teisingai

vo artimų
pri- TMD. kuopų,

mes esam 
už ligoni- 
greitu lai- 
ir mus iš-

Taip mes dabar 
Bet labai bloga 
beturčiai, netu-

Liepos 4 d. organizacinės ir 
presos komisijų pirmininkas 
Kun. S. Draugelis buvo nuvy
kęs antru kartu New Yorkan 
ir Brooklynan, ir tuo pasiekta 
gražių vaisių:

(Brooklyniečiai susfdomavę ta 
iškilme ir ketina skaitlingai at
vykti “Lietuvių Dienoj”.

Uoliai jie prisideda prie pro
gram© pildymo. Prie to jiems 
yra patogu prisirengti, nes čia 
apsigyvenęs Liet. Dramos di
rektorius J. Vaičkus, kuris jau 
Sutiko vadovauti meno srityje. 
Todėl Brooklyniečiai galės dai
liausia pasirodyt Amerikos Lie
tuvių Dienos iškilmėse:

a) Rinktinės gražuolės išpil
dys tautiškus šokius ir baletus 
scenoje auditorijoj, kurioj tel
pa 20,000 publikos.

b) Brooklyniečiai suruoš gra- 
“Stabmeldiška 
bus parodytas 
laiku kurenan- 
vaidilutes,

va visus iš visų apielinkių Lie
tuvius eks-kareivius ir labai or-j 
ganizuotai ir organizuotai ir

1 dailiai pasirodyti. Todėl prašė 
(Lietuvių Komitetd Philadėlphi- 
joje kad parūpintų jiems gra
žų karišką orkestrą ten vieto
je. Visas išlaidas patįs pasi
dengs. Jiems vadovaus sužeis
tas kovose (Lietuvis pulkinin
kas. Nori susirasti ir įtraukti 
darban visus Amerikos Lietu
vius karininkus. Dalyvaus uni
formose, kurie neturi uniformų 
eis apsirėdę juodais siutais, 
baltom kelinėm ir baltom kar
kom. Presos Komisija.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

va-
SU- :

žų paveikslą, 
Lietuva”, kuris 
scenoje, ir tuo 
čios šventą ugnį
dovaujant Ks. Strumskiui, 
dainuos “Dievų Valdovė”.

Geros patriotės mamytės ke
tina savo dukreles parėdyti 
tautiškais rubais.

Trįs chorai Brooklyniečių pa-

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

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

Samsonas ir Delila 2 aklų. 6 ati
dengimų drama. I.ošia 9 vyrai ir 
5 moteris.................................50e

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

Algis ir Giedrute — 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 j

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs . . 35e

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia
S vyrai ir

Kada Mes iš
Trijų aktų 
vyrai, keli

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

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

2 moterįs.
Numirusiu 
drama. 3 
pašaliniai

............. 15c
Prisikelsim.
moterįs, 1

ma ir
Toj 

ridiką gydytojų specialistų. 
Gydytojų tarpe yra keletas ir 

I ne Lietuvių, bet Lietuviams 
j prielankių. Visas admipistra- 
tivįs ir pagelbėjimo personalas 
yra Lietuviai.

Poliklinika veikia Vilniuje 
nuo 1918 metų, Įtaisyta sulyg 
visų medicinos mokslo reikala
vimų, yra Rentgeno ir elektra 
gydymo kabinetas, laboratorija, 
vaistinė ir visi kiti reikalingi 
skyriai. Ambulatorijoje lanko
si kasdien apie 100 ligonių, gu
lintiems yra arti šimtas vietų.

Draugija turėdama tokį pat 
tikslą kaip ir Raudonasis Kry
žius, visą laiką rūpinosi kuopi- 
giau gydyti ligonis; Lietuvius 
našlaičius ir visai neturtingus 
priimdinėdavo ir visai veltui, 
jeigu nuo draugijos narių Įna
šų ir įplaukų iŠ turtingesniųjų 
ligonių likdavo bent kiek ištek
liaus.

Iki pereitų metų Draugijos 
Poliklinikai sekėsi gerai, ji ga
lėjo ne tik daryti labdarybės, 
bet ir gerinti ir dauginti medi; 
ciniškus įrankius ir abelnai vi
są įstaigos Įtaisymą. Pastaru 

tačiau, del finansinio vi- 
krašte krizio, ir labai cli- 
konkurencijos, padėtis žy- 
pablogėjo. Musų Draugi- 

turėdama nedideles lėšas,

I laiku
same 
deles
miai
ja,
nebegali dabar plačiai ir pigiai 
teikt mediciniškų pagalbų, kaip 
tai gali daryti naujai pereitais 
metais Įsteigtos Universiteto ir

Prašome siųsti šiuo adresu: 
Telšių apskr., Nedarėnų vals.. 
iLiepkalnės k.. Ramančauskis 
Stasys.

sižadėjo dalyvauti jungtiniame 
chore: š. Jurgio parapijos, Ka
ralienės Aniuolų ir Ks. Strums- 
kio vadovaujamas Operetės ch.

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

Užkeikta Mergelė — 4 aktų pasaka. 
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs . .. .25c 
Reikalaukit “Dirvoj”

kitos Lenkų ligoninės, kurios 
gauna labai dideles subsidijas 
iš vąįdžios.

Konkurencijos išlaikymui

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
viškiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertes knygų dovanų. JĮJGaus tiek 
pat vertes dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CĮJKas at
naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.

’Siųsdami pažymėki! ko reikalaujat. Pasinaudoki! progai Adresuokit:

D 1 R. V A 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

NAUJI “ŽMONIJOS 
ISTORIJOS” 

PRENUMERATORIAI
Vincas Jankauskas, vietinis, 

atsilankęs “Dirvoje” užsimokė
jo $2 už “žmonijos Istoriją” ir 
pastojo prenumeratorium, pa
tardamas ir savo draugams už

sirašyti kolei dar ne, pervėlu.
A. Svotelis, iš Detroit, Mich., 

rašo: Pa-isiunčiu prenumeratą 
už “Dirvą” ir taipgi $2.25 už 
“žmonijos Istoriją”, kurią mel
džiu prisiųsti kai bus gatava.

siminė kad nauja valdyba pati 
viena be kuopų darbuotojų i’- 
visų narių paramos mažai ką 
galės atlikti, tai nors trumpai 
bet teisingai pasakyta. Prie 
to ir aš noriu pasakyti keletą 
žodžių.

Nesigiriu, esu dirbęs Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos labui, bet 
mano vieno darbuotė organiza
cijai butų mažytė nauda buvus. 
Ačiū penkių kuopų darbuoto
jams ir visų narių paramai mes 
vakariniame Wisconsino valsti
jos Lietuviais apgyventame 
kampelyje su T. M. D. reika
lais, nesigiriant galime sakyti, 
stovime tvirtai ir gyvai veikia
me. Turim sudarę T. M. D. 
Apskritį, jei ką viena kuopa 
neišgali atlikti pasikviečia į pa
galbą Apskritį, ir taip pasek
mingai veikimas eina.

Kuopos laiko susirinkimus, 
ruošia įvairius parengimus, di
dina narių skaitlių ir tvirtina 
savo iždus. Arčiau stovinčiam 
TMD. organizacijos reikalų ši
toks kuopų veikimas teikia ne
mažo džiaugsmo.

Mane sveikina Redakcija kai
po naują centro valdininką. Te
būna man leista varde visos T. 
M. D. organizacijos supažindin
ti centro valdybą ir sveikinti 
šių kuopų darbuotojus, kurių 
veikimu buvoja musų Apskričio 
kuopos.

Waukegan, III., 13-toj kuopoj 
nenuilstančiai veikia Jonas Mi
sevičius, J. Masiliūnas, K. Am- 
braziunas, J. Leškys, S. Adom- 
kus ir kiti.

Kenosha, Wis., 119-toj kuo
poj — Feliksas Povilianskis, J. 
Kasputis, A. Kvedaras, J. Mar
cinkevičius ir kiti,

Racine, Wis., 121-moj kuo
poj — Antanas Masilionis, M. 
Matkus, J. Dokšus, J. Renstai- 
tis ir kiti.

So. Milwaukee, Wis., 6-toj 
kuopoj — Franas Jurkus, B. 
Pūkis, D. Urlakis, J. Šilenskis 
ir kiti.

Milwaukee, Wis., 60-toj kuo
poj Jonas Baukus, Stasė Ber
žienė, Justinas Baukus, A. Ber
žas ir daug kitų.

Užimant prie kultūrinės gar
bingos organizacijos — Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos — vi
ce pirmininko vietą varde vi
sos centro valdybos prašau sa- 

pielinkių kaimynų 
ar teisingiau pa

sakius draugų, nes visi mane 
žino-pažįsta, taip ir aš visus 
nemažiau pažįstu, — imtis dar 
už platesnio veikimo visais ga
limais budais. Aš iš savo pu
sės pasižadu kiek ir kokiame 
darbe busiu kuopoms reikalin
gas visada eiti ir padėti jų vei
kėjams su darbu ir patarimu.

Kviečiu prie gyvesnio veiki
mo visas TMD. kuopas. Bro
liai tėvynainiai, dabar mums 
geriausias laikas be atidėlioji
mo pradėti darbuotis labui mu
sų mylimos T. M. Draugijos.

Esu begalo dėkingas nariams 
už didelį manimi pasitikėjimą 
paskiriant mane TMD. vice-pir- 
mininku.

Dedu savo pažadus jog kiek 
galėsiu ir laiko turėsiu ir kaip 
mokėsiu dirbsiu drauge su vi
sais kuopų darbuotojas musų 
visų bendros organizacijos ge
rovei.

M. Kasparaitis, . . 
TMD. Vice-Pirmininkas.

TMD. ORGANO KAINA
“Dirvos” kaina T.M.D. na

riams ir kuopoms yra ta pati 
kaip ir visiems skaitytojams, 
$2.00 metuose. Todėl siųsdami 
prenumeratas prisilaikykit tos 
kainos.

TMD. Centro Valdyba
K S Karpavičius — Pirmininkas 

68'20 Superior Ave Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkas

1420 l-Iowe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoj'e metams “Dirvą”

J SUSIDEDA 
J Iš ŠI(J:
J 1—Dėžutė
{ 2—Skustuvas
j (rankena 
J išsukama)
£ 3—Dėžutė 
‘ geležtėms
2 4—Diržas 
į geležėlę 
į pustymui,
J (pusto
> gavaimi)

DOVANAI
Kiekvienas “Dirvqs” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti šj puiku Valet Auto-
Strop Safety Skustuvą, kurio parda- | 
vim© kaina $1. Tik prisiųskit per- ;
siuntimo lėšoms — 25c — pašto ženk- į
lėliais (pc lc arba 2c), ir tuoj skustu- ;
vas bus atsiųstas. (Nesiųskit štampų ■
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.) į

“DIRVA” į
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

i----- ---------------------------
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TETULĖ APTURĖJO DI
DELIUS ATPUSKUS
— Tegul bus pagarbin

tas, vaikeliai. Atėjau pas 
jus apsilankyt ir pasiklaust 
vieno dalyko.

— La'bai malonu, tetule, 
kad tu musų neužmiršti. O 
ką norėjai nuo manęs suži
noti ?

— Vaikeli, man galvą ėda 
jūsų smertelni griekai, ir 
vis tu neleidi nei jos nei 
pats neini atgal prie tikėji
mo.

— Bet tas, tetule, nėra 
jokis paklausimas. Jeigu 
turėjai ką paklaust tai sa
kyk,. ir aš atsakysiu jeigu 
galėsiu.

— Matai, vaikeli, aš no
rėjau tikrai žinot ar judu 
buvot aną pėtnyčią bažny
čioj kai lankėsi arcivysku- 
pas? Man kitos sakė kad

gieflbsti pastoti geresniu — 
tas teisus ne tik prieš Die
vuli bet ir prieš Įstatymus. 
Taigi pirmiausia reikia iš
mokt prideramai gyvent ir 
nėužsiiminėt kuo nereikia, 
tada nerieiks jieškoti nei at
laidų. Aš, tetule, žinau dau
gybę paprastų žmonių ku
rie padoriau ir teisingiau 
gyvena negu kunigai; ku
rie nenuskriaus kito nei ant 
aguonos grūdo, kuomet di
duma kunigų yra tik lupi
kai, išnaudotojai, o kiti net 
ir niekšai arba vagis.

—Žegnokis, pagone! Tu 
drysti kunigus taip vadint! 
Kaip tave perkūnas netren
kia !

— Už teisybę nei perkū
nas nieko nedaro. Tik gai

la kad perkūnas aplenkia ir 
tuos kurie varde tikėjimo 
ir Dievo pastojo lupikais ir 
išnaudotojais.

—■ Vaikeli, vaikeli, kaip 
tu kuo tolyn tuo labyn pra
dėjai bliuznyt prieš tikėji
mą. Nueisiu kibą mišias už 
tave užpirkt kad Dievas at
siųstų dvasią šventą ant ta 
vęs. Ale kaip tas svietas 
persimaino. Kada j mo
kyklą ėjai ir tėvai norėjo 
leist tave Į kunigus, mes vi
si džiaugėmės. Ir gal jau 
šiandien pats butum buvęs 
arcivysku'pas ir mus čia ap
lankęs ir apdovanojęs at- 
puskais, o dabar kas iš ta
vęs? Kibą tau Dievas pro
tą atėmė.

— Ne, tetule, man davė 
daugiau proto, ir aš džiau
giuosi kad šiandien vietoj 
kunigaujant apgaudinėt ir 
viliot žmones, pelnau sau 
duoną tikru savo darbu. Vi
sas pasaulis pažengė pir
myn apšvietoj, žmonės pa
žino tikėjimus ir atšala nuo 
jų. Daugelis ir kunigų pa
meta bažnyčias, kaip daug! 
atsitiko ir Lietuvoj, ir eina 
Į politiką arba bizni. Ame-! 
rikoj irgi, kurie dar kuni
gauja, turi išnaudoti žmo
nes kiek gali, turi rūpintis! 
duonos kąsniu iš vargdienių 
kišenių, o kiti net varo pa-! 
šalinius biznius, parduoda

mą. Taigi, kam labiau rei
kia atpuskų, ar ramiai sau. 
dirbančiam žmogeliui ir ne
darančiam blogo kitam, ar 
kunigui kuris razinkinę šin- 
kuoja? i

— Su tavim vistiek nega
li susikalbėt. Aš verčiau 
pasimelsiu už tave. Gud- 
bai.

RAMBYNO 
ŠVENTĖ

Klaipeda. — Birželio 19 ir 20 
d. senoj Lietuvių šventėj, Ro
muvos kalne, Rambyne. įvyko 
tradicinė Lietuvių šventė. Jau 
šeštadienio vakarų gausi minia 
susirinko Rambyne. Chorai, or
kestrai pagražino naktines iš
kilmes, kurioms netruko nei ra
ganų deginimas ir kitkas. Sve
čiai atvyko tai garlaiviais, tai 
kitaip, iš visų Lietuvos kraštų 
ir Prūsų Lietuvos. Garlaivių 
atplaukė iš Tilžės, Rusnės, Ši
lutės. Klaipėdos, Jurbarko ir 
Kauno.

¥
Vyriausia iškilmių diena bu

vo šventadieni. Tą dieną atplū
do Į Rambyną kita tūkstantinė 
minia. Tokio gausaus Lietuvos 
vaikų suvažiavimo senai bema
tė Rambynas.

¥

Prieš piet apie 11 pradėta 
vykint nustatytas šventės pro
gramas. Galingai uždainuota 
Klaipėdos vyrų choras vedamas

tada prisimena gilią šios vietos 
ir šio suvažiavimo reikšmę.

Atvykus Tilžiškiams Lietu
viams apie 12 vai., gerb. Vydū
nas pasakė savo tradicinę kal
bą, kurią galima vadinti “meti
ne prakalba į tautą”, šį kartą 
aiškino kas visai tautai ir kiek
vienam žmogui daug reiškia, 
būtent kaip žmogus svarbėja. 
Auksiniais žodžiais priminė kad 
kiekvienos tautos žmogus iš- 
lengvo svarbėja, pasilikdamas 
teisus savo kilmei. Kas apsi
meta kitos tautos vardu, yra 
veidmainis ir jo gyvenimas yra 
pakrikęs.

¥
Gražiai tada pranešė savo 

švelnias, mintingas dainas Til
žės Lietuvių Giedotojų Draugi
jos choras, Vydūno vedamas, o 
po jo Kauno Šaulių choras. 
Martinonio diriguojamas.

Užvis šventę pagražino Vai
čiūno diriguojamas Klaipėdos 
Lietuvių choras ir bendras 
Klaipėdos Krašto Lietuvių cho
rų choras.

Tarpais kalbėjo dar Kauno 
Šaulių Sąjungos atstovas Daud- 
žvardis, Klaipėdos Krašto Gu
bernatorius Dr. žilius ir kiti.

Oficiališkai iškilmių dalei pa
sibaigus J. Vanagaitis šventės 
rengimo komisijos vardu dėko
jo visiems už gerą tos šventės 
pasisekimą.

“Kl. ž.”
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Gaminimo Receptas
Apie ketvirtdalis pinigu išleidžia

mų ant maisto turėt eiti aut grūdi
nių valgiu. Grudai yra labai mais
tingi. Senoje tėvynėje žmonės val
go juodą duoną, ryžius, makaronus 
ir čielus grudus, narni? paruoštus ir 
naudojamus su pienu. Tie papročiai 
yra pergeri atmesti. Šioje šalyj na
mie malami grudai pavaduojami pro
duktais išdirbamas grūdinių kompa
nijų.. Daug yra skanių valgių pa
darytų is grudų gatavu valgymui. 
Šeimininkei reikia tik atidaryti dėžę 
ir supilti iš jos Į torielkas ir duoti 
su pienu arba smetona. Sekantis 
• ceoptas yra vienas tokių kurio yra 
sveiki ir turėtu būti valgomi nors 
sykį į savaitę.

Sėlenos su Smetonuotais Ryžiais 
puoduko selenų (bran)

’4 puoduko ryžių
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno arba skystos 

smetoiics
V šaukštuko druskos
Numazgok rvžius ir sudek i dii- 

baltavą virdulį su vienuo puoduku 
vandens, virk iki vanduo susigers. 
Tada dadėk druską, sėlenas ir pieną, 
ir virk iki ryžiai suminkštės. Duok 
Į stalą su smetona ir tarkuotu nut- 
megu, jeigu patinka.

j per svogūną ir palikus stovėti kurį 
laika. Ašmenis tada nusivalys pa
prastu šveitimu.

Guminiai žaislai yra geriausi ka
di! iams. Juos galima užalikyt šva
riai ir sanitariškai tankiai nuinazgo- 
iant ir jie nėra kenksmingi jeigu 
kūdikis Įsikiš Į burną.

Druska ir vanduo yra geras valy
tojas karklinių rakandų, bet vanduo 
ir tiek pat terputino mišinis vra dar 
geriau. Dulkės plyšiuose pranyks 
kaip nuo magijos.

Grožės Patarimai
Vanishing cream išrasta lead pan

elei is galėtų geriau prilipti. Paudc- 
ris nemanyta naudoti tiek kad vei
das išrūdytų miltuotas. Mirtinai 
balta oda su vietomis išraudonuotais 
maliava plėtmais nėra graži nei ne
parodei sveikatos. Gražus, lygus už
degimas saule vasaros laiku labai 
pritinka. Mergina kuri ruda kaip 
uoga yra ta kuri daugiausia hunu 
atvirame ore. Ji plaukinčja, jodi
nėja, važinėjasi,- žaidžia temis arba 
golf. Turėjimui gražaus vienodo 
aprudavimo reikia kad orą nenu
degtų. Išvengimui 'to, naudok cold 
cream pirm išėjimo lauk, ir tuoj po 
sugryžinio. Muilas ir vanduo reikia 
naudoti tiktai vakare. Numazgojus 
veidą su muilu lengviau saule Įdegsi.

net uždraustą degtinę kad Gurevičiaus. Karštais, per šir- 
tik pasidarytų pragyveni- dį einančiais žodžiais Lėbartas

matę jus, ale aš dairiausi 
norėdama pamatyt ar judu 
atėjot, ale negalėjau matyt.

— Ne, tetule, mudu ne
buvom, dėlto kad nematėm 
reikalo.

— Vaikeli, vaikeli! kaip 
galėjot praleist tokią vož- 
nią ii- šventą asabą nematę! 
Būtumėt apturėję tūkstanti 
dienų atlaidų!

— Ha, ha, ha. Tetulė kal
bi apie atlaidus, bet man 
rodos kad nežinai ką tas 
reiškia, ir skaitai dideliu 
prasižengimu kas nenuėjo 
pamatyt arcivyskupo Matu
levičiaus.

— Kodėl aš nežinosiu kas 
atlaidai yra, kibą aš ne ka
talikė. Ugi atpuskai.

— Aš ir maniau kad taip 
atsakysi. Ir daugybė ti
kinčiųjų nežino ką tie at
laidai arba atpuskai reiš
kia, o tiek ant jų remiasi 
kaip ant didžiausio dalyko.

— Tu mislini kad aš dur
na. Atpuskai arba atlaidai 
yra tai ką kunigėlis arba

Visuomet Gatavas
Vartojimui

Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turė
ti savo ledų skrynioje ką nors ką ji galėtų 
vartoti pasitaikius greitam reikalui. Ran
dasi vienas maistas kurį ji visuomet gali 
laikyti, tas maistas yra Borden’s Evapora
ted Pienas, š Jis neužpildo taip daug ledau- 
uės kaip buteliuose pienas. Jis sutaupo vie
tą ir nereikia rūpintis apie ledo atnešėją.

MAYONNAISE BE 
KIAUŠINIU

3 šaukštai Borden’s Eva
porated pieno sumaišyt su 

šaukštuko druskos
Vi šaukštuko muštardos
2 šaukštai acto
■V\ puoduko salotii alie

jaus (bile kokio) 
Vi šaukštuko pipiru

Sumaišyt viską, dapilt iš
lėto pieną, suplakt aliejų su 
kiaušinių plaktuvu. Paskui 
supilt actą. Vartokit bile 
Mayonnayse. Supilk Į už
dengiamą indą. Jis visuo
met bus geras užlaikant ji 
šaltai. Jeigu pertirštas pra
skiesk su Borden’s Evapo
rated pienu

GAUTA NAUJI 
LEIDINIAI

Kareivis — Lietuvos Gynė
jas — Knyga skirta Lietuvos 
kareiviams. Tai yra didelio 
formato dailiai iliustruotas vei
kalas, su daugybe fotografijų 
pažymesnių kariumenės vyrų, 
paveikslai Lietuvos valdžios ir 
daugybė kitų istoriškų ir šių 
laikų atvaizdų.

Knygą redagavo Majoras J 
M. Laurinaitis, piešinius piešė 
Kap. V. Jomantas, žemlapis, 
kuris randasi knygos pabaigoj, 
paruoštas Vyr. Leit. Puodžiaus.

Knygos turinis platus ir nau
dingas kaip kareiviams taip ir 
paprastam žmogui. Prasideda 
su Lietuvos istorijos bruožais, 
po to seka įvairus skaitymai — 
eilėraščiai ir apysakėlės, pamo
kymai kareiviams, ir ką turi 
žinoti kareivis.

Raštų telpa įvairių žinomų 
Lietuvos rašytojų. Veikalas vi
sais žvilgsniais puikiai apdirb
tas ir gražus turėti.

Nežinia ar tų knygų pasiro
dys daugiau Amerikoje.

Virtuves Patarimai
Jeigu salotų lapai tinkamai tižiai-1 

komi, jie vis bus trapus ir skanus, i 
Numazgok gerai ir sudėk i popieri- 1 
ni maišą. Tada Įdek. į ledinę šėpą 
šalę ledo iki prireiks.

čielų kviečiu duona ir razinkos 
yra skanus, saldus užkandis

Tiršta rakštį smetona labai tinka 
prie darymo karštų bandukių.

Siūlyta žuvis reikia mirkyti 24 va
landas pirm gaminimo.

Jeigu pyrago tešla perkieta, įplak 
kiaušini ir įmaišyk po biski antsy!; 
iki tešla pasidarys reikalingo kietu
mo. Niekai; nenaudok nieno, nes nuo 
to bus prastas pyragas.

N a m i n ia i Pasigelbėj i iv. a i 
Atnaujinimui odos ir prašalinimui 

taukuotu plėtmu nuo odos krėslu, 
išvirink puskvorte sumenu aliejaus 
»r Įeik pastuvėt iki veik atvės, tada 
įmik puskvorte acto. Užlašink ant 
Danelio to skystimo ir šveisk reika
lingas vietas.

Ilgai užrūdijusias peilio ašmenis 
galima nušveisti persmeigus pirm i

Ypatiška Sveikata
Didžiausia šių dienų užduotis guli 

pasirinkime maisto. Daugelis moti
nų nemato —r arba nuori matyti — 
artimo bendrumo tarp maisto ir svei
katos. Gal ir sunku priversti vaikus 
valgyt grudų maistą ir daržoves — 
bet sunkumas daugiausia paeina kad 
vaikams anksti buvo pavelyta Įsi* 
augint panroti prie saldžių arba sū
riu maistu kaip cukrus ar mūsa. Tas 
sugadino jų skoni prėskiems daly
kams. Maisto žinovai padaro pasiū
lymus duoti vaikams mažiau astuo
nių metų amžiaus sekanti maistą:

1. Kvortą pieno per dieną (gėri
mui, zu’pėms. uždarui, etc.)

2 Čiehj grudu kasdien (pusry
čiams grudų ir juodos duonos).

3. Dvi daržoves šalip bulvių (vie
ną virtą, kita ne, kaip salotas)

4. Vaisių liasdien.
5. Naudot mėsos mažai.
(i. Duot mažai cukraus ir saldai

nių. Retkarčiais šmotas sal
dainio gali būti douta vietoj 
užkandžio po valgiui.

r.frkS REKOMENDUOJAME SEKANČIUS i’iUJ;ICiŪS
Kuomet jums reikia pieno dary-j led pieną, kadangi jis vra gerini

mui pudingų, zupiu. pyragu, etc.Jsias pavaduotojas reguliario piei.o 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-• arba grietinės.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje
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O Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

vyskupas arba popiežius su
teikia griešninkui ir palen
gvina ineiti į dangų. Jeigu 
judu butumet nuėję Į baž
nyčią kai lankėsi ta vožna 
dvasiška asaba, butumet 
'aplaikę didelius atlaidus ir 
butumet išgelbėję dūšias 
nuo pražuvimo.

— Iš kur tetulė žinai kad 
musų dūšios ■prabuvusios?

— Kodėl nežinosiu, ar aš 
nemaltau kaip judu darot: 
neinat Į bažnyčią, neduodat 
ant mišių, neinat spavied- 
nės, Skaitot bedieviškus lai
kraščius. Ar tai ne smer
telni gritekai už kuriuos rei
kia pakutavoti?

— Tetule, kurio dūšelė 
vražuvus ir nusmerkta Į 
peklą tam tūkstantis dienų 
atlaidų nieko nereiškia, o 
kuris žmogus nedaro nieko 
blogo tai ir atpuskai nepa-

Borden’s Evaporated Pieną galima vartoti del pa
darymo visokių receptų kur pieną arba Smetoną 
reikia vartoti. Pabandykit jį prie darymo savo 
valgių receptų. Jeigu jus mėgstat gerą Saločių 
košelę padarykit receptą iš Borden's Mayonnaise 
be Kiaušinių, kuris čia atspausdinta. Ji yra var
tojama geriausiuose namuose ir yra skani. Paban
dykit Borden’s Evaporated Pieną savo kavoj. Jis 
suteiks kavai labai gardų skonį.

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausių karvių. Tai yra pienas iš ku
rio dalis vandens yra išimta, o smetona palikta. 
Tai yra produktas aukščiausios vertės, prie to dar 
labai ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit pas sa
vo groserninką.

KenasKUPONAS
Duona Mėsa
Saldainiai Košelė
Žuvis Pajai

Vardas _________

Pudingai 
Sosai

Sriubos

(3) Lithuanian

THE BORDEN 
Borden Bldg.

COMPANY 
New York B

Didelis

JNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

DYKAI
moterų nuolat pri

moms naujus recep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

Didelis kenas 
BORDEN’S

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

16 unc.

Lithuania — Anglu kalba iš
leista Lietuvos peržvalga, kurią 
parašė E. J. Harrison, buvęs 
Britanijos vice-konsulas Lietu
voje. Išleista Londone. Kaina 
$1 Amerikoje. Knyga didelio 
formato, 52 puslapiu. Su dau
geliu iliustracijų ir vignečių.

E. J. Harrison jau antrą di
desnį veikalą apie Lietuvą pa
gamina. Keli mtai atgal jis 
išleido visai didelę knygą, ku
rioje aprašyta plati Lietuvos 
istorija, jos mitologija ir da
ba t i nė padėtis.

Judos Įpėdiniai — parašė E- 
vangelistas. Paties autoriaus 
leidinis, New York, 1926 m. — 
Knygelė 14 puslapių.

Delei Vasario 16 d. 1918 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo — parašė Dr. Jonas 
Basaanvičius, Vilnius, 1926 m.

Apžvalga įvykių kurie dėjosi 
be j ieškant Lietuvai laisvės.

Knygelė 19-kos puslapių.
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“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.
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| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1-00 | 
E Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose ~ H Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų s S davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
= ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
x rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- = E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. <=
= “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’L Nauju metodu aš paliuosuoju E 
= nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
— lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. ~ 
E \š taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubegimo. = 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit = 
E Vilties, Ateikit Pas Mane“. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
= rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
E tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof, Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
= lūs 606 ir 914. =
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E doma aŠ išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
E ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. = 
E V ra moteriškos slaugės pasitarnavimui. =
E ----- Mes Kalbame Lietuviškai------ £]

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



Nuo Redakcijos
:--

klerikalai trukdo naujai valdžiai
gEGEDIŠKAI šmeiždami 

ir bereikalingai prieka
bių jieškodą’mi, Lietuvos 
pralaimėję “viešpačiai” pa- 
siryjo naujai Lietuvos val
džiai statyti ant kelio viso
kiausias pinkles. Jų tikslas 
yra dabar kuolabiausia ro
dyt žmonėms jog nauja val
džia negali nieko padaryti, 
kuomet ta valdžia dar turi 
pirmiausia tik klerikalų 
'klaidas ir eibes atitaisyti.

Neuždyką kalbama kad 
reikės senosios valdžios ne- 
kuriuos daktarus ir tieson

liai gavo sklypą žemės, bet val
džia jokios pagalbos nedavė pa
sistatymui budinkų. įsigijimui 
gyvulų kad butų galma gyvent.

f "r -r

Karaliui Pavelyta 
Būti Diktatorium

Atėjo laikai kada žmonės tu
ri galę teikti karaliui teisę val
dyti. Nesenai dar tas prasidė
jo, bet dabar jau žmonės valdo 
karalius dar ten kur karaliai 
yra.

Šiose dienose Belgijos sei

mas diduma balsų nutarė duo
ti savo karaliui galę būti finan
siniu šalies diktatorium per pu
sę metų. Karaliui duota teisė 
elgtis kaip jis išmanys išgelbė
jimui Belgijos franko nuo nu
puolimo, kuris puola sykiu su 
Prancūzijos franku.

Finansinis klausimas yra ko ■ 
j kis tai užburtas dalykas kurio 
niekaip negalima valdyti kaip 
nori. JĮ gal valdo privačiai ka- 

| pitalistai, bet tik ne valstybės.
Francuzija nusmuko finan

siškai;, tas atsitiko ir su Len
kija, ir jokios ministerijos ir 
ekspertai nepagelbsti.

DIRVA
v

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

patraukti, tiek' “klaidų” jie 
pridirbo'.

Naujai valdžiai, prie to
kių begėdiškų klerikalų pa- 
buklių statymo ir trukdy
mo sunku bus eiti. O kle
rikalai tuo sykiu jau kalba 
kad šis Seimas net turės 
būti paleistas, mat kam ne 
jų diduma, o jie dar gerai 
ardyti gali dėlto kad nei jo
kia kita partija neturi Sei
me didumos.

Visi turim stengtis paro
dyt Lietuvos liaudžiai koks 
klerikalų tikslas, ir to tu
rim neužmiršti.

▼ ▼ ▼

Turėsim Gražių 
Naujų Rekordų

Kompozitorius A. Vanagaitis 
šiose dienose įdainavo Colum
bia rekordų kompanijai kelias 
naujas dainas, kurios veik vi
sos bus juokingos. Kiek girdė
ti išeis rekordai su šiomis Va
nagaičio dainomis: “Munšainu- 
kas”, “Dolaris”, “Barbora’', 
“Karvutė”. Taipgi pp. Biežie- 
nė ir čerienė įdainuos Vanagai
čio kompozicijos dainas.

Minėtos dainos, kurias pats 
Vanagaitis įdainavo, yra jau 
plačiai Amerikoje girdėtos tose 
kolonijose kur tik Dzimdziai 
buvo apsilankę. Be abejo visi 
norės tuos rekordus turėti.

▼ ▼ ▼

“Lieuvos Žinių” 
Sukaktuvės

Birželio mėn. suėjo dešimts 
metų kaip eina “Lietuves ži
nios”. Jos pasirodė birželio 19 
dieną 1909 m., buvo perstoju
sios eiti nuo 1915 iki 1922 me
tų. Bendrai sudėjus ėjo dešim
tį metų, naudingai pasitarnau- 
damos visuomenei

“Krikščionims” įsiviešpata
vus tas dienraštis buvo perse
kiojamas kuolabiausia, nes bu
vo jų politikai kelmas ant ki
lio.

Linkime “Lietuvos žinioms" 
ilgiausio gyvavimo ateityje.

▼ V ▼

Pridirbę tik Ubagų
Lietuvos Seime, kalbant apie 

naujos valdžios deklaraciją, at
stovas Prof. Voldemaras tarp 
kitko išsireiškė:

“žemės reformos reikalu tau
tininkai yra nusistatę kad ne
būtų ji vykdoma, nes pirma 
reikia Kun. Krupavičiaus pada
ryti tūkstančiai ubagų paversti 
savistoviais A ukininkais-nauja- 
kuriais”.

Matot ką “krikščionių” že
mės reforma — dalinimas že
mės — 'Lietuvoje padarė — tik 
ubagus iš naujakurių: žmone-

LIAUDIES DAINOS.
’ DAIN A

(E. Bendzaitytė)
Na o ko gi tas bernelis
Atsisėdęs svajoja,
O tas šelmis dobilėlis
Apie mane dūmoja?

Ak, myliu tave, berneli, 
Meldžiu mane pabučiuot, 
Pabučiuoti Į veideli, 
Ant rankelių panešiot.

Apsvaiginta galvužėlė
Nuo tos meilės, nuo karštos,
O gal tavo širdužėlė
Kvaišta, plaka del kitos?

Nemylėk kitų, berneli, 
Nesvajok apie kitas;
Tarki meilų tik žodeli, 
Še abidvi tau rankas!

DAINA
(O. Kairiutė)

Skyniau, skyniau skynimėli,
Klojau, klojau vieškelėli,

Aš taisiau keleli uošvelio dvareliu.
Netropijau Į dvareli,
Patropijau i darželį —

Žaliuoja rūtelės ant sesės galvelės.
Oi motute, motinėle,
Ar užugdei dukterėlę,

Žadėk man dukrelę ir didžią dalelę! 
Dar jauna yra dukrelė,
Ir maža dar jos dalelė,

Storokis, berneli, sau kitos mergelės.
Aš užugdžiau dukterėlę
Kaip darželyj lelijėlę

Del jauno bernelio ant didžio vargelio. 
Oi dukrele, dukterėle, *Reiks važiuot Į bažnytėlę,
, Verksi tu, dukrele, jaunųjų dienelių. 
Kad ir verksiu, aš ne viena,
Kad ir klaupsiu, aš ne viena' —

Klaups ir bernužėlis prie mano šalelės. 
Pirmadienio rytmetėli
Pasižiūriu veidrodėlin,

Tasai pats veidelis, jau ne tas vardelis. 
Jau nešaukia mane vardu,
Nei tėvučio pavardėle,

P et vyro vardeliu, vyro pavardėle.
Utarninko rytmetėli
Pasižiūriu i darželį —

Žaliosios rūtelės nulenkę galveles... . 
Žalių rūtų jau neskinsiu
Nei vainiko jau nepinsiu,

Jau aš nenešiosiu rūtų vainikėlio.
Vaikščios mano tavorškėlės
Ir jaunosios sesutėlės

Po rūtų darželį su jaunais berneliais.

(Tąsa)
SKIRSNIS XVI

Du “Gerų Darbų Broliai”
Karingas, kaip jau buvo minėta, nors 

gimęs Indijoj, bet keliavo daug po pasaulį, 
ir lankėsi Europiečių dirbtuvėse Įvairiose 
Azijos dalyse. Jis kalbėjo gerai Angliš
kai ir Prancūziškai, buvo apsišvietęs, drą
sus, pilnai civilizuotas.

Vietoj atsakyt į Rodino klausimą, jis 
atsisuko į jį ir tėmijančiai ištempė akis į 
jį. Rodinas, surūpintas tuo tylėjimu, ir 
nujausdamas kad Karingo atvykimas turi 
bendro — tiesioginai arba ne — su Džal- 
ma, pakartojo savo klausimą dar šalčiau:
— Su kuo, tamista. turiu garbe kalbėti?

— .kr tu manęs nepažįsti, —- tarė Ka
ringas. pažengęs artyn prie Rodino.

— Nemanau turėjęs kada nors garbę 
tamista matyti, — tarė jis, dar šalčiau.

— Bet aš tave pažįstu, — tarė Karin
gas; — aš mačiau tave Kardovilių dvare 
tą dieną kai laivas ir garlaivis sykiu buvo 
suvažiavę.

— Kardovilių dvare? Tai gali ir bū
ti. A« ten buvau kada laivai buvo audrų 
sudaužyti.

— Tą dieną aš 'pavadinau tave tavo 
vardu, ir tu paklausei ko man reikia. Aš 
atsakiau: “Nieko dabar, broli, bet vėliau 
daug.” Tas laikas atėjo. Aš atvykau rei
kalauti daug.

— Mano bragus tamista, — tarė Rodi
nas, dar neprieinamai, — pirm negu tę
sinį kalbą, aš turiu žinot su kuo kalbu. Ta
mista persistatei kaipo pasiųstas nuo Van 
Dabio, prakilnaus pirklio Batavijoj, Javoj.

— Tu pažįsti Van Daelo raštą? — tarė 
Karingas, pertraukdamas Rodiną.

— Pažįstu labai puikiai.
— Žiūrėk! — tarė Karingas, ištrauk

damas iš kišeniaus (jis buvo apsirengęs 
prastais Europietiškais rubais) ilgą laiš
ką, kurį jis atėmė nuo šmugelninko Maha- 
h, kurį pasmaugė pajūryj Batavijoj. Tą 
raštą jis padėjo prieš Rodino akis, bet ne
paleido jo.

— Tikrai tai Van Daelo raštas, — ta
rė Rodinas, tiesdamas ranką link laiško. 
Karingas laišką skubiai įkišo kišeniun.

— Noriu patėmyt tamistai jog tamista 
turi keistą -būdą išpildyme pasiuntinybės,
— tarė Rodinas. — Kadangi tas laiškas
adresuotas man, ir tamistai Van Dael pa
davė atgabenti, tamista turi-----

— To laiško Van Dael man neįdavė, — 
tarė Karingas.

— Kaip tada jis tau pateko?
— Vienas Javos šmugelninkas mane 

apgavo. Tam žmogui Van Dael išgavo iš
važiavimo reikmenis į Aleksandriją, ir pa
davė jam šį laišką nugabenti ir paleisti Eu
ropos paštu. Aš nusmaugiau jį, paėmiau 
šį laišką, pasinaudojau jo kelionės popie
riais — ir atsiradau čia.

Svečias išreiškė tuos žodžius su lauki
niu pasididžiavimu; ant to Rodinas pakėlė 
galvą ir skubiai pradėjo sekioti kalbėtoją.

Karingas manė nustebint arba padaryt 
baimes Rodinui ta savo kalba, bet jo nuo
stabai, Rodinas, šaltas kaip lavonas, tarė 
visi paprastai: •

— A! tai Javoj žmones smaugiama?
— Taip, tenai ir visur, — atsakė Fa- 

ringas žiauriai šypsodamos.
— Aš nenorėčiau tamistai tikėt; bet 

aš stebiuosi iš tamistos teisingumo, ponas 
-------- , kaip tamistos vardas?-

— karingas.
— Na, taigi, ponas Karingai, prie ko 

tamista nori prieiti? Tamista išgavai, ne^ 
dora žudyste, laišką adresuotą man, ir da
bai' nenori man atiduoti—-

— Dėlto kad aš tą laišką perskaičiau 
ir manau bus man naudingas.

— kaip? ar tamista perskaitei — ta
rė Rodinas, ir toliau tęsė: — Tiesa, iš tavo 
pasielgimo su kitų žmonių korespondenci
ja mes negalim tikėtis dauk teisingumo iš 
tavo Riises. Meldžiu pasakyt ką radai sau 
naudingo tame laiške?

— Aš patyriau, broli, kad tu’esi toksi 
kaip ir aš, sūnūs Gerų Darbų. 1

— Apie kokius gerus darbus tu kalbi?
— užklausė Rodinas, nemažai nusistebėjęs.

Karingas atsakė su ironiška išraiška:
— Van Deal sako tau savo laiške: “Paklus
numas ir drąsa, slaptingumas ir kantrybė, 
gabumas ir atkaklumas, vienybė tarp mu
sų, kurie turim pasauli už savo tėvynę, vi
sus žmones už savo šeimyną, Romą už ka
ralienę.”

-- Ar tai galima kad Van Dael butų 
taip man rašęs?

— Mes taipgi turim pasaulį už savo 
tėvynę, brolius, musų bendradarbius, musų 
šeimyna, ir Bovanę sau už karalienę.

—- Aš tos šventosios nežinau, — tarė 
Rodinas.

— Tai yra musų Roma, — atsakė Ko
rikas. — Van Dael rašo tau apie jūsų Or- 
deno narius, kurie, išsiblaškę po visą pa
saulį, dirba Romos garbei, jūsų karalienei. 
Musų būrio nariai taipgi darbuojasi įvai
riose šalyse, garbei Bovanės.

— O kas yra tie per Bovanės sunai, 
ponas Karingai?

— Vyrai su apsisprendimu, drąsumu, 
kantrybe, vikrumu, blaivus, kurie, Gerų 
Darbų pasisekimui, paaukautų savo šalį it 
savo tėvus, brolius ir seseris, ir kurie laike 
priešais visus kas prie jų nepriklauso!

— Man rodos tai labai prakilnu išlai 
kymas tokios grynai religiškos organiza 
rijos, — tarė Rodinas, nuobažnu upu, — 
tiktai reikia žinoti savo siekinius.

— Musų siekiniai yra tie patįs kai} 
jūsų, broli — mes darome lavonus.

' (Jėzuitų ordeno įsteigėjas Loyola mir 
damas pasakė: Kad kiekvienas ordeno na
rys turi būti savo viršininkų rankose kai; 
miręs lavonas — kad galėtų su juo daryt 
ką nori ir kada nori.)

— Lavonus! — sušuko Rodinas.
— Savo laiške Van Dael sako tau apir 

garbingumą jūsų ordeno kuris gali pada
ryti “lavoną iš žmogaus”. Musų darba 
taipgi yra daryti lavonus iš žmonių. Žmo 
gaus mirtis yra maloni Bovanei.

— Bet, tamista, — tarė Rodinas, — 
'van Dael kalba apie sielą, apie valią, apie 
protą, ką mes privedame prie pasidavime 
disciplinai.

— Tas tiesa, jus nužudot sielas, -c 
mes kimus. Duok man savo ranką, broli 
nes tu taipgi esi žmonių medžiotojas.

— Bet dar sykį, tamista, suprask, mef 
teikiame tik ant žmonių proto, valios, — 
tarė Rodinas.

— O kas yra kūnai be dvasios, valios 
minties jei ne lavonai? Eikš, eikš, broli 
lavonai kuriuos mes padarom su virve nė' 
ra šaltesni už tuos kuriuos jus padarot sa
ma ii’ Bovanė yra seseris.
vo disciplina. Imk mano ranką, broli; Ro.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
EKSTRA!

Puikus dideli

ŽEMLAP1AI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo-

Nebukit be Lietuvos žemlapio!
Šiuose žemėlapiuose randasi visi di-* 
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

Reikalaukit ’^Dirvoje"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

kės tik po 25c.)

Laiškas iš Brazilijos , •
Rašytas Lietuvon apie Blogu

mus į Kokius Ten Nuvažia
vusieji Pakliūva

Jau atvykome Brazilijon. Jos 
sostinėj, Rio de Janeiro miesto 
uoste mus iškėlė salon, pava- 
dinton Gėlių sala. Čia mus tu
rėjo tris dienas karantine; iš ' ! 
čia iškėlė į plantacijas (laukų !
darbams). W

Kaip mes gyvename? Valgis 1
toks kokiu pas mus Lietuvoje 
kiaules šeria; butas kaip tvar- M
tas ir be langų ir be durų; kė
džių nėra, lovų taipgi. Prisės
ti galima tik ant žemes, miegot 
taip pat. Tiesa, gulėti davė žo
le prikimštus maišus, bet tie 
maišai kruvini, suteršti, bjau
rus. Gal ne vienas desėtkas | 
žmonių ant jų mirė.

Ir nebuvo tos dienos kad kas 
nesusirgtų ir nemirtų.

Pasirodo kad Brazilijon imi
gracija eina labai stropiai; at
važiuoja daug Juodkalniečių, 
Austrų, Madjarų, Rumanų, Be- 
sarabu, Lenku. Latviu. Lietu
viai atrodo geriausia, gražiau 
apsirėdę, švaresni ir turi dar 
žmonišką išvaizdą. Gi Besara- ; .1 
bai, Madjarai, Vengrai — tikri 
driskiai, sunykėliai. ■

Visi skundžiasi gyvenimo ne- 9 
aakenčiamumu. Visi aimanuo
ja kad likę apgauti; pasirodo, 
ne tik pas mus Lietuvoje ap
gaudinėja žmones, bet ir kito
je. Agentai prikalbinėja buk . .į 
Brazilijoj begalo gera gyventi. - ' 
kad čia auga auksas, brilijantai 
r d,j,i.ona ant medžių; kad prisi- 
5ėmus aukso ir deimantų kiše- 
nius, pavalgius medžių iškep- . ? 
tos duonos galima eiti su bez- 
Ižionėmis suktinio šokti..,.

Dabar mes jau pa jutome šitą 
•ojų. Atvykus į plantacijas 
iradėjo dirbti: nuo šešių ryto A 
ki šešių vakaro. Už tą darbą . 
'aunam po penkis milerezus 
itlyginimo, nors mažiausia pra- ■ j 
gyvenimas kainuoje šešis mile- į® 
rezus.

Taigi visi imigrantai, kaip ir 
nes Lietuvoje, išsipardavę na
mie, dabar pasijuto vergijoj: 
nei gyvent, nei gryžti.

Kankina mus dar ir klimatas. - 
Dienomis begalo karšta, nakti
mis šalta.

Rašau tą ne savo vardu, bet 
daugelio šeimų vardu. Lietu- _ 
vos piliečiai! Pasistengkit kaip - i 
nors sulaikyti emigraciją. Be 
o reiktų išvaryti tuos agentus
curie kursto nesusipratusius 
žmones važiuoti Brazilijon. Jie 
iicmielaširdingai apgaudinėja 
žmones. •

Veržiausi ir aš Brazilijon,
nors mane geri žmonės atkalbi
nėjo. Aš netikėjau jų įrody
mais, nes agentai iškalno mane 
Įtikino kad. girdi, neklausyk ką ' 
tau sakys kiti, jie meluos....

Štai dabar supratau ka.< me- 
'avo, bet vėlu jau. Kaip toliau 
gyvensime nežinome.

Tas pats ir Argentinoj, kaip 
jau “Dirvos” skaitytojai žino. 
Bet Lietuvoj K. Norkus plačiai 
garsinasi laikraščiuose gabenąs 
Lietuvius į Argentiną ir į kitas 
pašvietęs. / Jam reikia pinigų, o 
kad žmonės patenka į peklą tai 
kam galvoj....

Amerikiečiai, persergėkit sa
viškius kad nevažiuotų niekur 
kitur jeigu j Suv.- Valstijas ne
gali atkeliauti.

Santai Midy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ
Saugokit Paračgdžio 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose
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e) '© šiaurės Kunigaikščio Sūnūs JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

O
sa: “VARGŠŲ KARALIENĖS DUKTĖS”-III Dalis) 

Parašė VĖJAS.

KAS BUVO PIRMIAU
Pirmoj šios pasakos dalyj, vargšė žu

vininko duktė, Ryta, tėvo prašalinta iš na
mų, užjuryj patenka i kunigaikščių dvarą, 
Kur ją pamyli du broliai kunigaikščiai. Ai
stria (vedęs) ir Taira. Aistris ima nekęst 
savo žmonos, Ledos, ir įsako nužudyt tik 
ką gimusį sūnų, taip jis Rytą pamyli. Jis 
pra'puldo savo brolį, Tairą, kad jam liktų 
Ryta. Ryta su tarnaite paima Ledos kū
dikį ir slaptai augina. Užeina karas. Ai
stris išeina. Giedrė nutaria Rytos atsikra
tyt nuodais arba prašalinimu iš pilies. Ry
ta nori likt gyva ir išeina toli, toli. Kolei 
ii buvo pilyje, ji šelpė miesto vargšus, ir 
liko praminta “Vargšų Karalienė’1. Išėjus 
iš pilies, ji pateko į tą kraštą kur buvo ka
ras. Taira, kurs Rytą mylėjo, parėjęs iš 
klaidžionių po ilgo laiko, "sužino kad brolis 
kariauja, ir išeina jam į pagalbą. Po per
galės, Aistris pamato kad jam gelbėjo bro
lis Taira. Jiedu susitaikė. Tenai, vienoj 
užeigoj, jie sutiko ir Rytą, kuri dirbo kai
po tarnaitė. Taira nepaliko tenai Rytos, 
nes ją mylėjo, ir parsigabenęs į pilį padarė 
kunigaikštiene apsivesdamas su ja. Ryta 
tada atidavė' Giedrei ir Aistrini jų kūdikį.

Antroj dalyj, “Vargšų Karalienės Du
ktė”, Taira ir Aistris pasidalina žemę pu
siau, Taira apsigyvena pajūryj, Aistris lie
ką vidžemyj. Taira ir Ryta sulaukia sū
naus, paskui duktės. Giedrė vis nekenčia 
Rytos ir nori išnaikint jos vaikus kad že
mės liktų jos sunui. Iškila karas, jame 
krito visi valdovai vyriškiai iš Tairos ir 
Aistrio pusės: abu tėvai ir jų sunai žūsta. 
Jų dinastijai ateina išnykimas. Rytos du
ktė, Giedrė, praminta “Vargšų Karalinės 
Du'ktere” dėlto kad ir ji kaip motina šelpė 
vargšus, buvo pažinus ir pamilus “Šiaurės 
Kunigaikštį”, su kuriuo rizikavo išgelbėt 
savo tėvų giminę susilaukdama kūdikio iš 
savo didelės meilės. Giedrė pakliūva Į ka
lėjimą, ten gema kūdikis. Leda vis ją per
sekioja kad eitų už jos giminiečio, bet Gie
drė nesutinka. Kada suseka jog ji turi kū
dikį, Leda vėl sumano nužudyt Giedrę ir 
kūdikį, bet juos išgelbėja garsus pamoksli
ninkas, kuris buvo tai pats “Šiaurės Kuni
gaikštis”. Giedrė lieka apšaukta valdove, 
o jos 'kūdikis businčiu tėvų sosto įpėdiniu, 
o Leda nusinuodina kada jos planai neiš
sipildo. Dabar skaitykit pasaką toliau. 

¥ «

I.
Giedrė Lieka Visa Valdovė

Senei Ledai nusižudžius, visoje didelė
je Aistrio ir Tairos kunigaikštystėje valdo
ve liko viena jauna mergina, Giedrė. Abi 
žemės vėl liko suvienytos.

Kada išgirdo apie Ledos mirtį jos gi
minės, jie tuoj apsisprendė apšaukti Gied
rei karą. Atvyko į Giedrės pilį aukšti pa
siuntiniai iš Svalijos, visi šarvais apsiden
gę, o tie šarvai buvo nepaprastai gražus ir 
turtingi. Vieno tik vyrų didumo butų už
tekę nugąsdint Giedrę jeigu ji nebūtų bu
rns Tairos duktė ir jeigu nebūtų turėjus 
pasitikėjimo ant savo žemės spėkų. Gied
rė tuoj pasitarė su savo tėvo gudriais ir iš
mintingais karo vadais ir davė tokius at
sakymus į anų reikalavimus kad nuo to 
laiko daugiau kalbų apie karą nebuvo gir
dėti.

Tarp kitų reikalavimų, buvo net rei
kalavimas kad Giedrė sutiktų ištekėti už 
to kunigaikščio ir pavesti jo ainiams že
mę jeigu iš jos pusės neliktų jokių pavel- 
dėjų....

Jeigu suprasti valdovų politiką reikia 
žinot kad Svalijos valdovui nebuvo brangi 
senė teta Leda, kuri pati savu noru galą 
pasidarė: jam rūpėjo tik pagrobimas Gied
rės ir jos paveldėjamos milžiniškos valsty
bės, ką jam Leda buvo pažadėjus. Visi ge
rai žinojo kad Leda, atėjus j kitą šalį už 
moterį.jau ir paliko tos šalies nuosavybe, 
o jeigu su ja kas atsitiko niekas prieš nie
ką už šalies rubežių neturi teisintis. Tą

gerai žinojo Giedrės patarėjai ir pati Gie
drė.

Bet kas užgins Giedrės priešams sta
tyti jai ant kelio pinkles ir bandyti išnai
kinti jos' giminę, kaip slaptai bu^o pasiry
žęs Svalijos valdovas daryti kolei jis gy
vas bus?

Giedrė iš pat jaunystės buvo pramin
ta “Vargšų Karalienės Duktė”, dėlto kad 
jos motina, likus kunigaikštiene, neužmir
šo savo šalies vargšų ir šelpė juos. Giedrė 
varė motinos darbą toliau ir buvo visų 
vargšų mylima.

Su Giedre liko ir jos “dievų duotas” 
sūnelis, kurį su motina nuo mirties išgel
bėjo paslaptingas pamokslininkas, kuomet 
jau jiem buvo sulfrauta laužas ir buvo nu
skirti sudeginimui.

Po tamsaus, šalto, suplėkusio kalėji
mo vargų, po išlikimo nuo mirties ir po pa
sišalinimo pavojingiausio jos priešo — Le
dos — Giedrė gyveno liuesai savo tėvo pi
lyje — savo pilyje — ir jos kūdikėlis turė
jo visas sosto įpėdinio gerybes.

Žiūrėdama į kūdikį, žaidžiantį ant jos 
kelių, Giedrė džiaugėsi juomi, nors sykiu ir 
liūdėjo Kad šiam vaikučiui amžinai lemta 
nepažinti ir nežinot kas buvo ar yra jo tė
vas. Jai vienai tik kūdikėlis buvo panašus 
į jos mylimąjį, bet kiti negalėjo to nuspė
ti. Prastiems žmoneliams užteko pamok
slininko Įtikinimo kad kūdikis yra “dievų 
duotas” įpėdinis išgelbėjimui garsios val
dovų giminės, nes jei ne jis, juk Giedrė bu
vo paskutinė gradinė ilgo tos dinastijos 
retežio. Kurie norėjo Giedrę apkalbėti ne- 
dryso to viešai daryti, bijodami bausmės, 
ir tuoj Ledos pusės palaikytojai išnyko. 
Gudresnieji ir tikrieji Giedrės šalininkai ir 
kariurnenių vadai nepaisė kap kas yra, ko- 
žnas jautės savyje nekaltas, ir stengėsi bū
ti valdovei gėri, norėdami įgyti iš jos nau
jas ir naujas malones ir naujus paaukšti
nimus.

Nors be Giedrės viršininkai vieni ne
galėjo nieko daryti ir spręsti, bet ji buvo 
šalto proto, ir savo jaunų dienų išsilavini
mą išnaudojo tolęsniam tvarkiam gyveni
mui. Ji pirmiausia išklausydavo visų pu
sių, tada tik išreikšdavo savo nuomonę; 
niekad neklausė pasalingų skundų ir už
metimų ant kitų, jeigu jų pačių nebuvo 
akis į akį su skundikais. Kur matė savo 
sumanymus busiant naudingais, tuoj pasi
tarus su viršininkais įsakė juos pildyti, ne
žiūrint kad seni valdininkai kartais nesu
prasdavo ir nepritardavo jos mintims. Ji 
turėjo pasitikėjimą savimi ir senais savo 
tėvo pagelbininkais, todėl su jais tarėsi 
apie įvairius dalykus.

Visa šalis džiaugėsi jauna savo valdo
ve ir abiejų kunigaikštysčių piliečiai pa
reiškė jai pasitikėjimą ir sutarė suvienyti 
abi žemes, buvusių brolių valdovų paskir
tas .pusiau.

lėkimas miesto ir šalies moteriškos 
valdovės rankose neatsiliepė niekuo blogu 
ant visų gyvenimo. Mieste paprastu budu 
ėjo prekyba su šalies ir užjūrio gyvento
jais, kasdien iš įvairių uostų atplaukdavo 
laivai su prekėmis, kurias pirkliai ėmė sau 
ir mainė ant savo sandėliuose sukrautų 
prekių. Miestas noriai mokėjo savo valdo
vei mokesnius, o turtingieji pirkliai dar 
Giedrę ir jos kūdikį apdovanodavo bran
giomis dovanomis svarbesniuose atsitiki
muose. v

TAIP YRA
Jau šiuša, šnabžda 
Medžių, lapeliai 
Ir čiulba ulba 
Drabni paukšteliai;

Pievelės žydi, 
Bitelės dūzgia, 
Mergelė myli, 
Gojelis ūžia.

Atjo.j’ bernelis
Per žalią gojų, 
žvengia žirgelis 
Ir trepsi kojoms.

.Laukė mergelė 
Kas vakarėlis,
Vilioj’ širdelę z 
Jai laidokėlis.

Tol neatstojo
Nuo mergužėlės
Kol išviliojo
Nuo motinėlės.

Paskui išlaužė 
Daržo tvorelę, 
žirgas išmindė 
Žalią rūtelę.

Rūtelė vyto,
Sesė liūdėjo,
Ašaros krito, 
širdis skaudėjo.

Kam gojus ūžė, 
Pievos žydėjo, 
Bitelės dūzgė, 
širdį žavėjo?

Tas apsvaigino
Mano galvelę, 
Stengtis mėginau 
Prieš meilės galę.

Jis užkovojo
Mano širdelę
Ir išviliojo
Pas anytėlę.

Petronėle M.

V. Dineika, Dzimdzių artis
tas, pargryžęs Į Kauną be abe
jo pasakojasi savo draugams 
maždaug sekančiai:

“Brolyčiai, Amerikoj išmo-
kau to ko iki šiol nežinojau!”

TAI KAS?....
Tai kas kad aš dažnai dainuoju, 
Tai kas kad aš linksmai šneku; 
Viens liūdną dainelę niniuoju, 
Viens labai dažnai aš verkiu.
Aš atmenu praeities laiką 
Kada tu manaja buvai,

ten verkia, ims dar labiau jos 
verkt ir gailėtis, o negalės pa
gelbėt, tai ir mes nežinome ką 
toliau sakyt....

ATSIMINIMAS
Kaip malonus atminimas 
Kada vaikas dar buvau, 
Kol nespaudė nubudimas, 
Kol jausmais nes’kankinau! 
Kol buvau dar prie mamytės, 
Kurią meiliai bučiavau, 
Kol supau lopšyj sesytę, 
Su broliuku tik žaidžiau!

V. J. A.

Nuo Juokų Red.:
Bet pradingo tos dienelės, 
Jau aš, vargšas, pražilau, 
Nėr’ mamytės, nėr’ mergelės, 
Nėr’ draugų ką aš žaidžiau. 
Sveiką amžių prauliojau, 
Prieš visas nosį riečiau, 
Dabar kai apsižiūrėjau — 
Nei viena nenori jau....

Pane vėžy j
Dešimtą valandą vakare, tar

nas pravėręs daktaro kabineto 
duris praneša daktarui kad pas 
jį atėjo žmogus.

Daktaras: Vėl pas ligonį?! 
Pasakyk kad nevažiuosiu, esu 
labai nuvargęs, per kelias nak
tis beveik visai nemiegojau.

žmogus: .Aš, ponuli, ne pas 
ligonį, esu klebono siųstas pa
prašyti poną daktarą proferan
so lošti.

Daktaras: Tai iškarto taip ir 
sakyk.... Gerai, gerai, po va
landėlės busiu.

Vis Mat Turtingas
Petrienė — Nesuprantu kaip 

galima tekėt už neturtingo vy
ro. Štai mano vyras, tiesa, 
nors nejaunas bet turtingas.

Katrienė — Ar jis pats tą 
turtą įgijo ar paveldėjo?

Petrienė — Jis įgijo turtą 
gaudamas mano kraitį.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

Mane glamonėja! kaip vaiką 
Ir.... kaip vaiką tu apgavai. 
Tave aš matau vis akyse, 
Tave aš ik’ šiolei myliu, 
Bet vargu kuomet pamatysiu— 
Tu šiandien už jurų gilių.
Tai kas kad aš dažnai dainuoju, 
Tai kas kad aš linksmai šneku; 
Viens liūdną dainelę dainuoju, 
Viens labai dažnai aš verkiu.

Ant. Skrinskis.
Alytus.

Nuo Juokų Red.: Senai mes 
nustojome prie eilių komenta
rus dėti, bet štai ėmėm ir neiš
kentėm, talpindami šias gerb. 
Skrinskio eiles. Ir ar galima iš
kęsti jaučiant tokį liūdną poeto 
likimą, o žinant kad ji sau už 
jurų linksma vilioja kitus?

Labai norėtume tą šelmę su
sitikt jeigu ji randasi Suvieny
tose Valstijose, ir gerai išbart 
už tokį negražų darbų. Nors 
vargu tas ką gelbėtų.

Bet jeigu ją Norkus išgabe
no į Argentiną arba Braziliją 
(nes į Suv. Valstijas sunku at
keliauti tokioms) tai, patiešiji- 
mui musų poeto, pasakysime 
kad ji ten labiau verkia negu 
jis, ir todėl nors tuomi lai pa
sitiesi ja. ...

Bet jeigu jis sužinojęs kad ji

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

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

I
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudlžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
T_AI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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Kūdikių apritptnlaai Ir f*“ 
sėjimas yra dalykas gyvM 
svarbos Šeimynai Ir 
ir mes jaučiame, kad UI

rime regullarUknls UAtv 
tarpiais htfrval

®pcrfvUd«aUl

® KŪDIKIU a 
4jEROVės skYRIUS

Siame skyriuj* oės laikas 
ano laiko gvildensime reU 
kalas jdoailtu b tįsiau Č1 omą 
motinoms Ir motinoms jaa- 
ag kūdikių.

gauna visus reikalingus gyvybei ele
mentus. Jaunas vaikas turėtų gauti 
du šaukštu Eagle Pieno trijų ketvirt- 
dalių puodelio vandenyj. Duok pa
ryčiu arba po pietų. Kiti vaikai jį 
labiau mėgsta su ginger ale, vaisių 
sunkomis, suplaktu kiaušiniu arba 
skanskoniu.

Išvėdinkite Sergančio Kambarį
Užtektinai šviežio oro gerai vėdi

namame kambaryj, arba ant nočių, 
kur vasarą galima sergančio lovą 
pastatyt, yra reikalinga gydant bile 
ligoninį. Žiemą, sergančio kambaryj 
temperatūra turi būti vidutiniškai 
šilta (66 iki 68 laipsnių I*'.), dieną, 
kada kūdikis bud’, bei naktį galima 
laikyt kiek vėsiau, arba kada jis 
miega. , ų

Kūdikis kuris tapo pralavintas 
tinkamų sveikatos Įpročių ir kuris 
pripratęs prie tinkamo jo toilcto už- 
žiurejimo, lengviau prižiūrėti ligoje. 
Pagelbsti jei kūdikis įpratintas pa
rodyt savo liežuvi bei gerklę ir pa
veliją save apžiūrėt. Kūdikio nic- 

“kad nereikia gąsdint nubaudimu.
Patogumas ir laimė kūdikio arba 

jauno vaiko daug prigelbsti prie iš
gijimo, bet reikia prisilaikyt griež
tos disciplinos saugant ir pildant 
gydytojo Įsakymus. Rudas kuriuo 
kūdikis prižiūrimas turi daug svar
uos tame kas su juo galima padaryt. 
Net jauniausias kūdikis pažįsta skir
tumą tarp ramaus, gabaus prižiūrė
jimo ir kemėriško, triukšmingo, ir 
susilankančio budo.

Visados savo kudiliui duok ge
riausi maistą. Jei negali savo kūdi
kio žindyt, neeksperimentuok įvai
riais maistais, bet tuoj stok ant ge
ro kelio — duok maistą kuris padaro 
daugiau stiprių bei vikrių vyrų ir 
moterų negu visi kiti preparatai su
dėti i vieną, tai yra duok Eagle 
Brand Pieną, maistą, kuris daro stip
rias kojas ir sveikus kūnus. JĮ pa
tvirtina ir išrašo gydytojai del io 
aukštos kokybės ir vienodo sudėji
mo. Milijonai ir milijonai kūdikių 
išaugo į stiprius berniukus ir mer
gaites sukombinavus gerą motin*) 
priežiūrą su sotumu Borden’s Eagle 
Pieno

Bėgiojantis vaikas turi gauti tą 
pačią gerą priežiūrą kaip ir kūdikis 
ant rankų, jei norima kad jis pasiek
tų pilną amžį ir sveikatą. Karo me
tu Anglijoje patirta kad iš penkių 

i vyrų tris netiko tarnybai. Eksperi 
mentuose, kurie buvo daromi mokyk- j 
lose 1918 metais, tiktai 15 nuošim
tis kūdikių buvo pirmaeilėj padėtyj. 
Kitiems nedapenėjimas, prasidėjęs 
pirm mokyklos lankymo, buvo ne
sveikatos priežastis O nedapenėji
mas dažniausia pakilu iš netinkamo 
maisto arba ne to maisto. Pride
dant Eagle Pieną ksdien prie jūsų 
vaikų valgių galit būti tikros kad jie

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

I
 kurios negali 

penėti krūtimis 
savohudihiątegul 
mdarobandynųisiL 
bilais maistais, bet 
lai vartoja šį 

saugą ir atsakantį 
kūdikiu maistą

EAGLE HMD
CONDENSED MILK.

Už savo Bono Kuponą 
galit užrašyt, “Dirvą” sa
viškiams i Lietuva — nu- 
kirpkit suėjusius kupo

nus ir prisiųskit.

„Plauk po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione įLIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Darykite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatiš- 
ka vadovyste Mr. J. Turck, Įgaliotinio United States 
Lines, laivu

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks Rugpjūčio 4 

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

kuris išplauks Rugpjūčio 11
Įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 

garsus po pasaulį. Rasite erdvius kambarius, pla
čius denius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivu
S.S. LEVIATHAN *

S.S. GEORGE WASHINGTON-S.S. REPUBLIC 
S.S. PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT 
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

hitecL States Lines,' •
Hotel Cleveland Bld". Cleveland, Ohio

Ąiškios> yyros’A1Svei- 
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana.
Murino Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas.
Jis jums patiks.

Knygelė “Akių Užžiura”
I Murine Co., Dpt. H. S., 9 P. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai

w .............. u ‘ i i m i i ii i i i i ■■ i' .... '-n.ns « ■■■ i i m ■

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

6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio
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Thoughtless Theodore!
Come weep with us

Over Theodore Binglo!
His wife heard him say

He wished he were sing)
I ----- o-----

The kind of mother who used 
to say that her twelve-year-old 
daughter was six. so that 
could travel on half-fare, 
says she’s sixteen, so that 
can drive the car.

she
now
she

----- o-----
C. F. Petraitis says: The ra

dio industry is in its infancy.
That’s why the darn things, 

kick up such a racket when you 
have company.

----- o-----
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SOUIKE EDGEGATE His Fee Just Covered the Umbrella Loss

Setter tvos 
^J-OX6 Pore. A fairly
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DISCOVERY
Walter RBaublis

A

if

lit billing

said.

have I waited 
life and love 

life and love to

till I found 
to each are bound, 
each other made,

could tell 
in my heart now dwell,

Each one will find one’s love at last 
No matter when in life they’re cast, 
And well I know this to be true, 
For I met mine when I met-you.

■But now 1 know, for in my heart 
There lodges Cupid’s pointed dart, 
That sped from him when you displayed 
Your wisdom charms in smiles arrayed.

canvas- 
hour, 
he

I often wish that 1 
The thoughts that 
What words of tenderness I’d say 
If love would only have its way I

Long
That
That
As maid for man and man for maid.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG.
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

, Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
i rėš teisingą patarnavimą.

boyhood pictures with my 
• father holding me on his knee, 
i and she said, ‘My, who is the 

ventriloquist’ ?”

poor substitute for happiness. [ cooing stops, but the 
----- o------ 

house-to-house 
talked for an 
egg-beater”,

BY LOUIS RICHARD
CE.RTf,iHkV MOT 
-it ivąs the 
yOLJHCr MW
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GETTING THE BREAKS
By Bill

Ford once left 
hood

Bedight with I
When a bad dog bites a tax: With envious ex

hear of į 
want-

assessor, you never 
anybody but the assessor 
ing to kill the dog.

----- o-----
“I liked that young 

you were with the other

, >1 !fellow j 
night. A 

so 1 asked him to dinner this 
evening”, said the hardware 
merchant to his daughter. “I 
told him to drop around in his 
business clothes.”

“Oh, father!” said the girl, 
a swimming instructor.” 

------o-----  
EPITAPH

lies Constellation Mars, 
loved to gaze up at the

stars;
An auto came; his eyes were 

dim,
And now the stars gaze down 

on him!

“he’s

Here 
Who

it start.
And blithely d 

It bore above its 
cardboard

Sign. “Excuse
blazing placard 

slogan,
“Florida or Bust.”

But .just today when I 
glooming

O’er my salaried lot, 
Wraith like I saw that 

steam up
Like ancient coffee | 
rattled round the corner, 

thick with
Yellow mud encrusted, 

Bearing this legend on its body.
“Florida — and busted”.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Tnt^r-nnt’l Cartoon Co.. N. Y.

Splash. Tne?Uncle More! Harder! Faster 1

C af
* If she wauls a real 

ZŽ splash.—
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Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

----- o-----
Helen Grigas says, (here’s 

substitute for reliability.

Marriage is a gamble; gam- 
no , ble is a vice; draw your own 

conclusion.

J. V. Mitchell says, instead 
of being a comforter a girl is 
sometimes a wet blanket.

------o-----
A critic says that modern 

girls are just educated dolls. 
He may be right, but they don’! 
squeal for “Pa-pa” ant “Ma
ma” when they are squeezed.

----- o-----

The 
sei- had 

“This
“speaks for itself”.

“Then’, 
se-wife, 
quiet for
it a chance.”

interrupted
“suppose you 
a moment and

the hou- 
keep 
give

goes on.
----- o-----

A. Lape reports a 
grown strawberry that 
ures
waist”.

home j 
meas- 

six inches “around

—o--- -
“That was

all, as

Elektriškas Prositojas 
Prosija Viską

Jums nereikia rūpintis apie smulkius dalykė
lius prie prosijimo, taipgi apie marškinius kuo
met 'turit elektrišką prosijimo mašiną. Ji at
lieka darbą gražiai ir lengviau prosyti papra
stus skalbinius.

Jums nereiks stovėti per kelias valančius prie 
karštos prosijimo lentos — galit sėdėdama 
dirbti ir lai mašina atlieka darbą. Prosijimas 
eina lengviau, greičiau ir geriau.

Elektriška prosijimo mašina atlieka darbą 
dutiniškos šeimynos iš penkių ypatų Į dvi 
landas. Ji prosija visokiausius skalbinius 
marškinius, .plonus dalykus, langines arba 
•prastas paklodes ir staltieses.

14 Aukštas

THE ELECTRICAL LEAGUE

Pamatykit Elektriškus Prosy tojus ir 
Kitus Elektriškus Skalbimo padargus 
išstatytus parodoje Visokių Elektriš
kų Namams Reikmenų.,

----------O

V. P. Banionis says when a j 
couple gets marled who have 
billed and cooed for years, the

Percival: 
most unkindest cut of

I the poet says.”
Penelope: “What was
“I showed her one

Ohl 
Henry! 

America’s 
Finest 
Candy!

the

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

Williamson Candy Co 
Chicago, Ill.

the

that ?” 
of my

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

TASTELESS CASTOR OIL

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

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

Some substitutes may be as 
good as the real article, but, 
P. Akšis says, money though 
useful enough at all times, is a

Antiseptiškos

ČMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louia, U. S. A.

^.V.W.".W.W.-.W.W.V.W<.WV^W.W
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS :

LLISTERB^EJ 
o THR3AT Jj

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube
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: Prospect 2420 _ Central 1766 =
V THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
; Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- i 

tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus po- = 
kuojam, išleidžiam ir aukraunam. =

3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
JI Hillil11 i II 11 i 111111 III IM!E111 III 11 ill!111311 Ii I i 1111111i11 i 111111■11II1111III■1111II i II>>1II111111Č7

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
Af yoar druggut, 2Sc

The Knight Laboratories, Chicage

VI-
va-

a S. BARTKUS
Vienintelis Clevclande Lietuvis Artistas

Fotografas 
fotografuo.tam 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 rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

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

pa-

Hotel Statler

Eikite p*< tikrą Specialistą, o Be ■! 
prie kokiu neišlavintų daktarų. Ttk- / 
ras Specialistas arba profesorius ne- / 
siklausinėe kokia liga sergi ir kur J. 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, j 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie / 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- .J

■ tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ugoe. J1 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- / 

, Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakre- S 
nelogiškas egzaminavimas kraujo *41- 
dengs man tikrą jusij ligos priežastį \ 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum J» 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpnėJuMna Š 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijinu# į

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, Kai- \ 
zdas užsisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir noailrve- *■< 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai po- ■* 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąėini*. \ 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- ?
siems. ■>’

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
19406 Euclid Ar. Kampas E. l<J5th St. C!«?«taad

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. J.
Oflas valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo S Iki i vatoma \ 

Nedšldumiais naa 10 ltd L į
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Kaip Bolševikai Rengėsi
prie Sukilimo Kaune

Piktinasi Klaipėdiečių 
Vokiška Kalba

Alsėdžiai. Naktį į Birželio 4 
d. Ylių kaimo ūkininko Drukte- 
nio arklys ūkininko Kuso kume
lės viliojamas šoko per aukštą 
ir stiprią tvorą ir paliko besi- 
kabarojąs. Kaimynai pakaruo
klį įkainavo 400 litų, nes žada 
bylinėtis. “L.”

Gegužės 1 d.
Kaunas. — Politinė policija 

sužinojo kad Gegužės 1 d. bus 
daroma bolševikų demonstraci
jos ir Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo politiniai kaliniai tų 
dienų ruoš sukilimų. Demon- 
stranctai iš savo pusės atėję 
prie kalėjimo reikalaus išleisti 
politinius kalinius ir šiaip kito
kiu būdų jiems padės.

Jau iš vakaro buvo sustiprin
ta sunkiųjų darbų kalėjimo sar
gyba ir aplinkui sekė politinė 
policija.

Iš vakaro prieš Gegužės pir- 
jna dienų kalėjimo valdininkas, 
tikrindamas iš gatvės pusės ar 
viskas tvarkoje, pastebėjo vaik
ščiojantį ties politinių kalinių 
kvartalu jaunų žydukų. Už 
kiek laiko vėl patikrinęs išlau
kinį kalėjimo pusę valdininkas 
pastebėjo ta patį Žydukų, ku
ris pajutęs kad yra pastebėtas 
norėjo pasislėpti, bet kalėjimo 
valdininkas jį sulaikė, čia pat 
priėjo ir politinės policijos a- 
gentai taip pat sekusieji žydu 
ką, ir pareiškė matę kaip jis 
norėjo pirštais susirodyt su ka
liniais ir su savim turėjo rišulį. 
Patikrinus pasirodė jis esąs Iz
raelis Levinas. Prie jo rasta 
daug Lietuvos komunistų orga
nizacijos atsišaukimų vienytis 
proletarams ir verst esamų val
džių. Komunistai demonstran
tai apie savo programų, matyti, 
norėjo pranešti politiniams .ka
liniams per sulaikytų Levirių'

Kariumenės teismas Izraelį 
Levina už priešvalstybinį dar
bą nuteisė šešiems metams tan 
patin kalėjimai! iš kur norėta 
paleist kitus. “L.”

Kaunas. — Opozicija (krikš- 
; čionįs) labai pasipiktino kad 
Klaipėdiečių atstovas Grabovas 
Seime prakalbo Vokiškai. Opo
zicija tame mato net konstitu
cijos laužymų. \

Argi? Konstitucijoj yra tik 
pasakyta kad Lietuvių kalba 
yra valstybinė kalba. Bet nie
kur nėra pasakyta kad Seime 
kitomis kalbomis prabilti nebu- 
tj galima.

Tiesa, oficialė kaip valstybės 
taip ir Seimo kalba yra Lietu
vių kalba, tačiau iš to dar ne
seka kad absoliučiai butų drau
džiama pavartoti ypatingais at
vejais ir kitų kalbų.

Be to, argi tuo budu opozici
ja padarys Grabovų Lietuviš
kesnių? Grabovas Vokiečių kal
ba labai gražiai pareiškė savo 
lojalumą ir ištikimybę Lietuvos 
valstybei. Argi yra pamato už
daryti burna žmogui norinčiam 
pareikšti savo lojalumų valsty
bei vien tik del to kad jis dar 
nesuskubo išmokti Lietuviškai?

“L.”
▼ -T ▼

ŽMOGŽUDYSTĖ
Birželio 13 d. Verbunų kai

me (Gruzdžių v.) įvyko baisi 
žmogžudystė. Dienos metu pas 
vietinį sklypininką Lipskį už
ėjo Jurgaičių kaimo ūkininkas 
Noras su savo pažįstamu Kir
šinu. čia jie pamatė jau pusė
tinai įkaušusių kompanijų prie 
buteliuko. Žodis po žodžio, ir 
kilo nesusipratimai. Penki vy- 
ė...... . - -rai užgulė Norą ir eme jį smar
kiai daužyti. Išnarstė jam ran
kas, išlaužė žandų ir vos gyvą 
kruviną išmetė laukan. Čia vėl 
ėmė iš jo tyčiotis. Pagaliau 
vienas iš jų metų sunkų akme
nį jam ant krutinės ir šis mi-

MONETOS
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?!

(netur- 
pakar- 
Dabar 
ir aki- 
su li-

pasileido bėgti visu
Vežėjui vistik pasi-

“ŽMONIJOS ISTORIJA” bus užbaigta pabaigoje LIEPOS mėnesio 
šią vasarą, ir DUODAME PROGOS VISIEMS KURIE DAR NEUŽSIŠĖ 
PRISIŲSTI SAVO PRENUMERATAS IKI LIEPOS 31 d., JEIGU NORI 
kad JŲ VARDAI PATEKTŲ i “Žmonijos Istoriją” kaipo prenumeratorių 
arba originalių Istorijos leidėjų.

( TAS padaryti visai lencva — 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.

SUDEGĖ BRAVORAS
Šateikiuose (Plungės v. Tel

šių ap.) sudegė didelis alaus 
bravoras. Sudegė keturi bra
voro trobesiai ir vienas gyvena
mas namas. Gaisras kilo nuo 
kibirkšties išlėkusios per bra
voro kaminą. “L.”

bes:

iĮSjPAUDOS darbus ge- 
2/ rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuve at- 
Til lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas. Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčiu Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konventus ir 
įvairios rųšics Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
gIT Darbus padarom viso- 
ul iriomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir - 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

rė.
Perspėjus Kiršinui apie šio 

įvykio pasekmes, piktadariai 
leidosi bėgti. Policija juos su
ėmė, bet vienas pabėgęs. Sa
ko Noras turėjęs daug bylų, 
vedęs netvarkingą gyvenimą, ir 
matyt jie iš keršto jį užmušę. 
Noras paliko žmoną, tris mažus 
vaikus ir baisiai apleistą ūkį.

“L.”

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

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

11.00 LITŲ BAUS.MĖS
Per Kalnaberžių kaimą pra

važiavo tris vežimai prikrauti 
linais. Ten jie sutiko tris as
menis, kurie buvo, kaip paskui 
paaiškėjo, to kaimo gyventojai. 
Vienas iš tų trijų — M. St. —i 
patąl'ė linus padegti. Kiti tylė-; 
jo. Tada St. išėmė degtukus iri 
mėgino degli linus, bet jam ne
pavyko išgauti ugnies.

Kai privažiavo antras veži
mas su linais, kurio vežėjas bu
vo Dovydas Kopensas 
tingas pilietis), St. vėl 
tojo savo kvailą šposą, 
pavyko jam gauti ugnies 
mirksnyj visas vežimas
nais buvo liepsnose. Padegėjas 
pamątęs savo darbu pasekmes 
kreipėsi prie savo draugų pa
tardamas bėgti, bet tie atsakė: 
“Esi kaltas tai bėgk, mums nė
ra ko bėgti”. St pats pabėgo.

Arklys pajutęs kad jo uode
ga dega, 
greitumu.
sekė išversti degantį vežimą į 
ravą, bet vežimas krito ant ve
žiko ir šis atsidūrė apačioje. 
Subėgo kaimo gyventojai, ku
riems pasisekė su dideliu vargu 
iškinkyti arklį ir išbraukti jau 
pradėjusį degti vežėją. Visas 
kaimas buvo didžiausiame ug
nies pavojuje.

Del šito šposo linai visai ne
teko savo' vertės ir vežėjas su 
savo arkliu, vieninteliu pragy
venimo šaltiniu, buvo sužeisti.

Tas M. St. yra Kalnaberžių 
ukininkas turįs apie 15 hektaru 
žemos. Atvykusiam nukentė
jusio pakvietimu policininkui ir 
pravažiavusiam piliečiui Šlapo- 
berskiui pavyko sutaikinti abi 
užinteresuotas puses.

Pasekme buvo ta kari pade 
gėjas išdavė nukentėjusiam 
1100 litų vekselį.

/Taip užmokėjo lengvamanis 
pilietis už savo negudru šposą

“L.”

Užrašykit jiems “Dirvą” 
Neužmirškit saviškių Lietuvoje

Razor
Pats 

Aštrinasi

Musų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

“DIRVA”
Cleveland, Ohio 

______
Į ----------------- ----

'įmik
MOTERŲ HIGIENAI 

Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo- 
ksmingas deliktoms plė- 
hiani tikslui. Zonite yra 
dingų dalykų šiam svar- 
naudingas ir visai neken- 
vėms.

SKAUSMĄ
Viekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Benguv. I> 
prarieda varyt skausmų kaip 
tik užtepi skaudamo:: vieton.

BAUME BENGUĖ
(ANALGL51UUE )

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

Mrs. Wihslows
Syrup

*rI X 
r

TAI DARBO ŽMOGUI 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 palis nesižingeidaujat, atmin
kit kad turit jaunųjų Lietuvoje kuriems 
si knyga bus didžiausias turtas — užrašy
ki! jiems: kairia ta pati — $2.25. Ir 25c persiuntimo lėšoms

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

DIRVOS" KNYGYNAS
6820 Superior A ve. Cleveland, O,

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai paura laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kninoi.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMF.PJKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymu, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

REIKALINGA AGENTAI
Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 
iki S75. Apsukrus agentai padaro $100 Į me
nesi liuosu laiku.
Nepraleiskite šitų progtj, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.
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<> Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse
;!'į 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

J. Ribokas, vietos daininin-j 
kas tenoras, pereitą penktadie- j 
ui iškeliavo Chicagon, kur ma-l 
no apsilikti jeigu patiks, o jei
gu ne tai gryžt į Clevelandą at
gal. Ten mano studijuot dai
navimo prie kompozitoriaus A. 
Vanagaičio.

Lankėsi K. Grinis. Pirma
dienį laukėsi “Dirvoje” ir pas 
savo draugus buvęs Clevelan- 
dietis K. Grinis, kuris dabar 
gyvena Detroite ir turi biznį.

SLA. 1! KP. PIKNIKAS
Nedalioj Įvyksta gražus ir di

delis S. L. A. 14-tos kuopos pik
nikas visiems žinomoj vietoj, 
Kortz farmoj, ant York road, 
kur buvo “Dirvos” piknikas.

Nuvažiavimui automobiliais 
keliai geri, ten yra daug vietos 
automobiliams pasidėti. Karais 
važiuojant reikia imt karą nuo 
W. 25th St. karbarnių, Pearl- 
Ridge road, nuo galo linijos veš 
t rokai.

Taipgi nedėlioj ryte nuo Lie 
tuvių salės išeis (rokas, kurio 
norit ateikit prieš 9:30 ryte.

Visus kviečia Rengėjai.

kurią gali ineiti visų tautų A- 
merikos piliečiai kaipo pavie
niai ir grupėmis.

Lietuvių Amerikos Piliečiu 
klubas supratęs svarbą šios or
ganizacijos pirmutinis paėmė 
iniciativą Lietuvių atstovus ten 
pastatyti. Kiekviena tauta gak 
turėti Lygoje penkis atstovas. 
Todėl Lietuvių Piliečių Klubas 
sušaukė susirinkimą Liepos 2 
d. ir išrinko žemiau pasirašiu
sią komisiją sušaukimui vio-m 
susirinkimo, kuriame bus ren
kama tie penki atstovai. Taip
gi bus giliau ir aiškiau pareik
šta tikslai minėtos organizaci
jos. Taigi lai buna kiekvieno 
Lietuvio Amerikos piliečio už
duotis atsilankyti i šį šaukiamą 
susirinkimą.

J. Urbšaitis.
P. V. česnulis.
A. Padegimas.
M. A. Ruseckas.
J. Kvederas.

PILIEČIŲ DOMEI
Liepos 28 d., trečiadienio va

kare, Lietuvių salėj įvyks Cle
veland© Lietuvių Amerikos Pi
liečių viešas susirinkimas. To 
susirinkimo tikslu yra supažin
dinti Lietuvius Amerikos pilie
čius su nesenai čia susiorgani
zavusia American Equality 
League.

Clevelande daug randasi at
eivių Amerikos piliečių, bet dci 
jų nesusiorganizavimo jų rei
kalai kentėjo ir kenčia, nes čia- 
gimiai Amerikiečiai nematyda
mi tarp ateivių stipraus orga
nizuoto kūno į jų reikalus ma
žai kreipia atidos. Tokioms 
aplinkybėms įsigyvenus reikia 
jas atitaisyti, todėl ateivių rei
kalų apžiūrėjimui suorganizuo
ta viršminėta organizacija. į

KUR DINGO “MEILUŽĖ"?
Zabulionio “Meilužė” “Dir

voj” prirašė visokių nesąmonių 
vieną savaitę sakydama kad 
Mirtos Choro daiktai bus išku
rnėti jei Teisybės Jieškotojas 
sužinos delko Zabulionis nepri
duota Mirtos Chorui tų daiktų. 
O kai pats Zabulionis pareiškė 
visą teisybę ir liepė atsiimt 
tuos laimėjimo daiktus tai ta 
“Meilužė” pasakė kad tie Mir
tos Choro daiktai “senai išlai
mėt!”.

Jau buvo “Dirvoje” plačiai 
i įrodyta jog ta “Meilužė” daug 
primelavo vietinei publikai, ii' 

> Zabulionis reikalavo kad ji pra- 
neštų-pasakytų delko ji taip 
melavo, o jeigu “senai Mirtos 

‘ Choras tuos daiktus išlaimė 
jo.” tai kada išlaimėjo ir kas 

I laimėjo? Tai “Meilužė” užsi- 
čiapė ir neįrodo nieko.

j Vadinasi, primelavo po slapi- 
varde. o kai reikėjo pasirodyt 
tikroj šviesoj tai ji dingo. Ji 
butų dar melavus jei ne “Dir 
vos” pareiškimas kad po slani- 
varde daugiau raštų nedės.

O kuomet “Meilužė” neįrodė 
kada tie daiktai buvo išlaimėt) 
ir kas juos laimėjo, ir neparodė; 
savo “skaistaus” veidelio, tai ir | 
pasiliko melagė. Dar ir šian
dien niekas nepranešė ir niekas 
nežino kas tuos daiktus išlaimė
jo ii- kada, nors iš žmonių pini
gai surinkta.

Kaip ten nebūtų, vistiek vie
tinė publika turi žinoti kas lai 
mėjo pypkę, žiedą, britvas ir 
karolius ir kada. Jau praėjo 
apie du mėnesiai kaip buvo rei
kalauta įrodymo, ir “Meiluže” 
turėjo laiko, galėjo atlikt ir pa
garsint jei ne “Dirvoj” tai “Ai
de”.

Prie to, kur dingo “beskute” 
kurią ADAD. L-mą kuopa turl

ijo išlaimėt Liepos 4 d. 1925 m.? 
j Juk užmetimas buvo padary
tas. Todėl išeikit lauk visos 

i meilužės ir visi “kairiųjų” va
dai kurie valdot ADAD. kuopą 
ir Mirtos Chorą ir pasakykit 
teisybę! Jeigu to nežino vadai 
tai turi žinoti jų “carukai” Ai- 
monėlis ir Užkurėlis.

Nemanykit kad pasislėpsit su 
' tuo, išvilioję iš vietos žmonių 
pinigus. Slepiat kas išlaimėjo 

' ir kada laimėjo, bet nepasislėp- 
sit kad tokius darbus darot.

“Meilužė” nors su viena ko- 
. ja, bet visgi prilipo liepto gala 
ir svajoja antras mėnuo kai]) 

, nupult į melų dumblyną. Me- 
l lais toli nenueis'. “Meiluže”. 
Jus dergiat Zabulionį kaip tik 

Į išgalvodami, bet į tikrą dalyką 
nekalbai. Netylėkit kaip ois 
teriai daugiau.

V. .1. Zabulionis

PILIEČIŲ REGISTRACI !().'■ 
DIENA bus Rugpjučic 9 d. Lie 
tuviai, kurie esat Amerikos pi
liečiais, neužsileiskit, eikit už- 
siiegistruot, nes Ųapkriči > mė 

’ nesi negalėsit balsuot. Ir ne
sakykit kad nepaisot apie lj.nl- 

' savimą, bukit žmonės kurie ra- 
! pinasi savo miesto ir valstijos 
gyvenimu — balsuoti nesunku, 
todėl prisidėkit prie savo '.’ai
džios išrinkimo.

Kovoja prieš Darbininkus
Maliavojimo ir stiklų sudėji

mo kontraktoriai prie budinki' į 
statymo Cleveland'? organizuo- ( 
jusi ir mano sudėti penkių mi-i 
lijonų dolariu fondą kovojimui! 
su tu amatų unijomis, kurios 
tankiai streikuoja ii' reikalauja Į 
mokesčiu padidinimo.

Kontraktoriai gatavi pradėti 
darbus su SI.25 į valanda ir 4 1 
valandų darbo savaite. Darbi-' 
ninkai streikuoja nuo Kovo 1 
ii. reikalaudami S1.'’.7'-.- į valan
dų.

Per 19 savaičių maliavoto jai,' 
popieriuotojai ir stiklioriai lai
ko sustabdė Cievelando l udavo- 
jimo progre

SPORTAS Akrono Naujienos

jums į namus.

Cleveland, Ohio

ir gerai 
uždekit

LAKŠTINGALĖLE
AGUONĖLĖ

coliu
75c.

coliu
75c

žinomo 
ant grt

kitus pirmiau 
savo už-

Victinianis pastaba: Musų Ofisas Atdaras ir Vakarais

KADA NORIU VERKIU i 
ANT EŽERĖLIO RYMOJAI

Štai yra keturios puikios Jono Butėno Įdainuoto;
Liaudies Dainos, visiems patinkamos 
kurios pralinksmins jūsų namą kada 
fofono:

Iš kitų miestų užsisakant šiuos arba 
garsintus “Dirovje” Rekordus tik prisiųskit 
sakymą su aiškiais vardais ir savo antrašu, o užsimo 
kėsit už juos kada pastorių

LENKAI NORI RENGT WLE 
DĖKUI ZBYSZKAI IR 
SARPALIUI IMTYNES 

Vietos Lietuviams
Lenkas aptiekorius Z. W. Ko- 
bylanski stengiasi surengti ris- 
tynes K. Sarpaliui su savo pra
garsėjusiu ristiku Wl. Zbyszka.

Jie padavė 
ristikui kada 
į Cleveland:.!, 
jie darys, ar 
darys svetainėje kur.

Jeigu bus sutarta tai prie gumų dirbtuvės buvo paleidu- 
rengimo pris'dės ir “Dii ’a” irisios savo darbininkus porai sa- 
duos progą L'ciuvi.tms kuodau-j vaičių atostogų. Dabar visi su- 

i giausia dnlvvauti. gryžo darban ir vėl dirba po se-
----- novei. Nekurie Lietuviai laike 

MAROTTA DUOS LIETUVIŲ atostogų pasitaisė savo namus, 
Cievelando ristyniu promot

' ris Charley Marotta ža
dėt ristynes miesto auditorijoj '

i apie Rugsėjo menesio vidurį ir;
žada pastatyt daugiau Lietuvių

i ristiku negu pernai. Po teisy
bei. pereitą visą sezoną tik vie
nas Komaras auditorijoj buvo 
su Zhyszka, po to daugiau Lie
tuvių ir nebuvo.

Marotta, kurs buvo referv
“Dirvos” pikniko imtynėse, sa
ko kad netikėjo jog Lietuviai 
taip mėgsta ristvnes matyti. 
Užtai jis stengsis šį sezoną pa- 
|statyti daugiau Lietuviu risti- 
kų ir duoti Lietuviams progą.

Į Aršiausia yra tai kad Zbysz-

SMULKIOS 'ŽINELĖS 
—Kažin kodėl musų 

žinomas niečiai taip apsnūdo, tarsi už-

16 nubausta. Miesto teisėjas 
Akro- Hoyt Liepos 15 d. nubaudė še

šiolika vietos gyventojų už ne
migo, neparengia jokių pramo-, silaikymą prohibicijos įstatymo 
gu, pasilinksminimų, nei pik-p r laužymą gembleriavimo už
nikti, o žmonės to norėtų, Mie- draudimo įstatymų.
ga draugijos ir visi ratai ir ra-1 Nubaudė šokiu salės savinin- 
teliai. O juk Akorno Lietuvių ką Milo Runnion, už 
kolonija keletas metų atgal bu-’šokti nedėldieniais, kas

Nežinia dar kaip vo gana garsi. Dingo vadai,' sta. Jis laiko Wistaria Gar- 
reiigs pikniką ar dingo viskas.

paklausimą si.vo 
jis gali atvažiuot

i giausia dalyvauti.

REIKIA NAUJŲ TEISMŲ
Clevelandui ir Cuyahoga ap

skričiui reikalinga naujų per
skyrų teismų. Persiskyrimai 
didėja ir dauginas taip kad rei
kalinga tam tikrų teismų kurie 
tik tuo reikalu užsiimtų.

val-Karščiams užėjus. Ohio 
stijoje šios savaitės pradžioje 
sutiko mirtis penkios ypatos.

Antradienį karštis buvo pa
siekęs 98 laipsnius F.

Reikalauju Pusininko
(PARTNERIO)

Dingo vadai,

—Pradžioj Liepos mėnesio

; daržus, atilsėjo, kaip kas ir ki- 
ada pra-įtus miestus buvo aplankyti. 

' Sako, gerai turėt atostogas, bet 
bėda kad už tai nieko nemoka, 
o namus turintiems tuo laiku 
kaip tik ateina 
todėl kaip kam 
striukai buvo.

J. Rumbučiai

taksai mokėti, 
su pinigais ir

atostogų laike 
buvo išvažiavę Chicagon. Džiau
giasi kelionę turėję gerą ir pa
sekmingai sugryžo namon.

Kalnas.

leidimą
uždrau-

sta. 
dens šokių salę prie Summit 
Beach parko.

Beždžionės pabėgo. Keturio
lika Afrikoniškų beždžionių iš
truko iš Riverview parko klet- 
kų, kur jos buvo laikoma, iš 
išbėgo į medžius. Jas gaudo
ma jau kelinta diena.

Nuo šilumos. Liepos 20 d. 
savo krautuvėj mirė Ellis W. 
Neal, 44 metų, savininkas dvie
jų didelių moteriškų skrybėlių 
krautuvių ant S. Howard si.

Išguldymas 
Nedėlioj, Abelio salėj 

7017 Superior Ave. 
Įžanga dovanai.

Turiu gerą Automobiliu Taisy
kla su visokiomis mašinerijo
mis ir lt. Vieta gera ir darbo i l<ų ir kitų pragarsėjusių ristiku 
vra užtektinai, tik 
bininko ir dasidėt 
Ic. Jei nemokantis 
mokysiu Nedaug 
Gera proga Lietuviui, nes ir aš i-----------------
esu Lietuvis. Kai pramoksti i APSIVEDĖ. Pirmadienį 

. .... vestuvės Petro Lapinsko,galėsit nuo monęs nupirkt jei Antradienį apsivedė A. 
norėsit. j čius su Antose Mockiute.

„ ... ... ' Jaunavedžiams linkimeDasizinokit Dirvoj . ir gražaus gyvenimo.

;er
reikia pagel- 
kiek kapita
lo darbo, iš- kai, i

trasias nenori įsileis! Lietuviu, 
nes žino kad jie yru geri risti- 

ugadint biznį

T. M. D. NARIAMS
Žinomi pranešu TMD. 12-tos 

kuopos nariams kad susirinktu- 
met nedėlioj kaip 2 vai. po pie
tų Perkins Parke, kur atliksi
me užvilktus savo reikalus. Iš 
centro valdybos ateina gerų 
knygų, pasistengkime užsimo
kėti mokestis ir gauti knygas.

Susirinkimo vieta parke yraatsibuvo
I arti prie Noreikos ar Gurevičių 

Balasevi- namll yįsį butinai ateikit ir 
laimingo atsiveskit naujų narių.

Pirmininkas Juozas Ramoška.

VO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūra šios voatos

Kast. Stanislovaitis ..Lt. 3000
Steponas Urpšaitis...........  200
Ona Staniulienė ................. 90
Mikas
Agota
Ignas

Vaitulionis .............. 300
Tataronienė ............ 150
Stanionis ..................200

Kreipkitės vėl:

Penki k 
į men.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior A v. Cleveland, O.

PARDAVIMAI

Turim Trekus Vežimui Žmonių j Piknikus

ANT RENDOS 
kambariai viršuje, $25.00 

3 kambariai apačioje, 
3834 Payne A v. ‘ (33)$16.

lin- 
kon- 
Pre- 
Kas 
Mo-

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų. 
Skaityk "Rimbą”, visada busi 
ksmas. Prisisk iOc. įdėjęs į 
verta ir gausi vieną numeri, 
numerata metams tik $1. 
neturi “Rimbo” tas ne vyras, 
terims ir merginoms “Rimbas' 
gi reikalingas. Reikalaukit sekan
čiu adresu,

"RIMBAS”
3 Bateman PI. So. Boston, Mass. 

Taipgi gaunama “Dirvoje”.

Perkraustyto  jai Turim Atdarus ir Uždarus 
Trekus, gabenam Arti ir Toli. Pianų perkraus- 

tymo Ekspertai..

JOHN OBLAK
Res. 1161 E. 61 St. Florida 2176 J. Cleveland.

Jei 
su

Cievelando Lietuvių
AT YDA!

bent kada tapot neužganedin- 
jusu skrybėle ar kepure (vy- 
ar moteriška), kada davėt ki- 
išvalyt ir ištaisyti taip pat ir

■ Shoe Shine 
Parlor

tiems 
dj čeverykų pataisymais, n.alonėkit 
nridueti man. kame aš pilnai užga
nėdinsiu Tik pribukit i mano dirb
tuvę ir čionai man pilnai išaiškinkit 
?’ivo Lietuviškoje kalboje, o aš jums '’įsame patarnausiu.

Darbą padarau greitai ir gerai — nažn ar didelį.
FIRST ( LASS SHOE REPAIRING, HATS 

RFBLOf K EI).

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

(31)
CAPS CLEANED and

ARKLIŲ LENKTYNES
Pirma sykį šįmet Clevelande

MAULE HEIG II I S MILE TRACK
Liepos 12, Baigsis Lupos 28 d.

lenktynių Po septynias ar daugiau lenk- 
ngbnna). Arkliai

NEDĖLDIENIO 
EKSKURSIJOS 

ant 

|\jiC^.pATE j^OAD 
i FORT WAYNE, MARTIMER 

ir FOSTORIA
Green Springs (Sveika

tos Rezortą) 
FELLEVUE, LORAIN ir daug 

kitų punktų.
Informacijos pas tikietų

Fuclid Avė.-E. 120th
Broadway — W. 251 h 

Rocky River

agentus 
Street
Stręet

i.rba C harles Elliott, C. T. A.
902 Chester Avenue
Phone Cherry 2000.

■:

Prasidės Pirmadieni
Penkiolika dienų dideliu 
tynęs kasdien. .Nedelioj 
jų šimtai
Pirmos lenktynės kasdien 
Prasideda nuo 2:30 p. p.

geriausios klesos ir bus

nuvažiavimas Pennsyl- 
traukiniais ir( Interur

ban karais.
Moterų Dienos Pirmadieni ir Penktadieni

Geras 
va n in

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

UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNĘ IR GROSERNE
BĄLAIŠIS IR ABROMAITIS

200 I Hamilton A.ve. Phone Prospect 3367

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

GEROS PROGOS PIRKTI 
I2SG-K East 66 St . 4 šeimynų, 6 ga- 
rudžiai, lotas 50x137 Ineigu per mo
tus 8184S. Atiduodu pusdykiai.

1901(5 Arrowhead Ave. prie East 
185th St. arti Lake Shore Blvd. •» 
kambarių namas ant jrero loto, kai
na $G750. Imsiu tuščia lota Įrnokė- 
jimo. Parduoda savininkas.

DR. GEO. THOMPSON
10517 Superior Ave. 

Garfield 1583.

RESTAURANTAS IR CIGARU 
STAND PARSIDUODA 

Rakandai Vitrolizuoti. Daro gerų 
biznį. Kreipkitės tarp 11 ir 1 die
ną. 11904 Superior Ave.

PARSIDUODA NAMAS 
Dviejų šeimynų, 6 kambariai ir 
maudynės kožnai. lotas 40 k 
166. Randasi 6009 Luther Ave ' 
Parduoda savininkas. Atsikrei- 
pkit po G vakare. (30)

MĖSINYČ1A IR GROSERNĖ 
taipgi saldainių, gėrimo ir lt. krau
tuvė. Gera vieta Lietuviui daryti 

Duoda ant išmokesčio. Rcn- 
Kreipkitės 1563 E. 38 

(301

biznį, 
da visai pigi. 
Street

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Minkštų gėrimų, aiskrimo, tabako ir 
groserio, G 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. Stapulionį, 0820 Supe
rior avė. (30)

Decker avė., arti Superior, dviejų 
šeimynų, 12 kambarių, ir pavienis 5 
kambarių, 
j metus, 
vakarais.
3299-R.

modemiškas, neša $1620 
Kaina $13,500. Kreipkitės 
Turiu parduoti. Eddy

KEPTUVĖ ant 12700 Penobscott 
avė. arti St. Clair avė. Garantuoja
ma $400 ineigų savaitėj, nėra kom- 
peticijos 4 mylios aplinkui.

Norėdami biznių kreipkitės prie 
Zimennan, agent, 12900 Buckeye 
road. (32)

O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.:

Rand. 7906
C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave., •

Pagalbos???
Vyrai, neškit 
šian savo siu
tus išklynyt 
ii- išprosyt 1— 
aš geriausiu 
padarau ir už 
žemą kainą.

Taipgi siu
vu naujus vi
sokius Siutus 
ir Overkotus 
nuo $30 auk- 

iščiau
KAZYS E; YOCIUS'

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

Ar Reikia

X

•*r4**Z’*>*?,I*,?*I*

į
I

A. DURASEVIČIA | 
Popieriuoja Kambairus naujau- 
sies mados popieromis — Par- jį 
duoda kambariams popieras, 
sntsuso plesterius — jei yra T 
reikalas darbą atlieka greitai, X 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an- X 
trąšu: (36) -i-

1386 EAST 65TH STREET ¥


