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PRANCŪZAI UŽMU
ŠĖ 150 DRUZU

Kairo, Egiptas. — Mūšiuose 
aplink Ghouta, Syrijoj, Prancū
zų kareiviai užmušė 150 Druzų 
ir 290 jų paėmė nelaisvėn. Ko
va tęsėsi kelias dienas.

TYRINĖS TERESĖS
PROTĄ

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

i VALDŽIA GAL KON
FISKUOS BAŽ

NYČIAS

Morgantown, W. Va. — Pen
ki angliakasių organizatoriai 
nuteista kalėjiman ir dvi mo
teris nubausta po $50 už laužy
mą. teismo uždraudimo strei
kuoti ir krustyti streikai! Mo- 
nangohela kasyklos darbinin-

Mexico, Liepos 27 d. — Mek
sikos katalikai nusigandę žinia 
kad dvasiškija įsakė uždaryti 
bažnyčias ir nelaikyt pamaldų, 
nuo Rugp. 1 d., bėga į bažny
čias atsimelsti, bijodami kad 
valdžia nekonfiskuotų bažnyčių 
delei dvasiškijos užsispyrimo.

Mexico. — Aukščiausia Mek-
kams.

Liepos mėnesio pradžioje bu
vo 43 streikai pavesti valdžiai 
sutaikint, prie to buvo devyni 
ginčai nepriėję dar prie strei
ko.

New Yorko požeminių trau
kinių darbininkų streikas tę
siasi ir pasitaiko muštynių, ka
da streikuojantieji bando truk
dyti dirbantiems. Kompanijai 
kovoti padeda policija.

Strasburg, Va. — žaibui už
degus užmirštą dalį dinamito, 
kilus eksplozijai užmušta penki 
darbininkai dirbę prie akmenų 
skaldymo.

Pullman vagonų kompanija 
rengia vagonų taisymo dirbtu
vę $1,000.000 vertės Atlanta, 
Ga., kur darbe naudos daugiau
sia juodukus.

Clevelande, mūrininkų unija
paskyrė $25,000 dovanų už su
radimą niekšo kuris kėsinosi 
nužudyt bomba jų biznio agen
tą, pritaisydami bombą auto
mobilyje. Kitos unijos irgi prie 
fondo prisidėjo.

Trįs užmušta. Joplin, Mo. —
Trįs darbininkai užmušta para
ko dirbtuvės eksplozijoj.

Devyni žuvo kasykloj. Bloc- 
ton, Ala. — Moffatt angliaka- 
sykloj kilus gazo eksplozijai už
mušta devyni darbininkai. Jie 
visi dirba nakties laiku.

Newark, O. — Po kelių sa
vaičių stovėjimo, čia pradėjo 
dirbti stiklo dirbtuvė pilną lai
ką ir su pilnu darbininkų skai
čium.

Anglijoj, prie Sedgeley, yra 
vienas darbininkas, 78 m. am
žiaus, kuris turi nuosava an-j 
gliakasyklą ir vienas joje dir
bo per praeitus 50 metų. Ta 
kasykla niekad neturėjo strei
ko.

Anglijos streikuojanti ang-Į 
liakasiai per visą streiko laikai
gavo aukų $3,500,000, iš los su
mos pavienė aukautoja Rusija 
buvo didžiausia su $2.100,000. 
Bolševikai laižosi prie Anglijos

sikos katalikų bažnyčios vy
riausybė išleido raštą į visas 
klebonijas Meksikoje įsakantį 
paliauti religiškas apeigas baž
nyčiose nuo Liepos 31 d.

Meksikos arei vysk ūpas. sep
tyni kiti arcivyskupai ir 29 vy
skupai išnešė protestą prieš 
valdžią kuri išleido naujus įsta
tymus varžančius bažnyčios lai
svę ir teises.

Savo laiške dvasiškiai užde
da įvairias bausmes kurias vy
kins prieš tuos katalikus kurie 
yra atsakomingi už įvedimą tų 
naujų Įstatymų ir rykinime jų. 
Tarp kitų bažnyčios bausmių, 
dvasiškiai uždeda bausmę at
metimo nuo bažnyčios arba iš- 
keikimą visų tų kurie tuos įsta
tymus leidžia prieš bažnyčios 
teises ir laisvę. Taigi ir Meksi
kos prezidentas, Calles, ir visi 
valdžios nariai, kurie įstatymus 
išleido, gali būti ekskomunikuo
ti.

Dvasiškiai ragina visus ko
voti prieš bažnyčią varžančius 
įstatymus ir stengtis juos pa
naikinti.

šitam bažnyčios vyriausybės 
laiškui išėjus, Meksikos prezi
dentas ėmėsi darbo. įsakyda
mas vidaus reikalų ministerijai 
ištyrinėti ir jeigu pasirodytų 
kad tas laiškas yra prieš šalies 
konstituciją, pavesti teisingu
mo departmentui patraukti at
sakomybėn visus dvasiškius ku
rie laiške pasirašę.

Tarp kitko. Meksikoj uždrau
sta veikti svetimatučiams ku
nigams, kurie turi nešdintis, ir 
mokyklose uždrausta mokyt re
ligijos. Mokyklose uždrausta 
turėti bent ką religiško, net jo
kio švento paveikslo, nei kryže
lio, nei nieko. Kunigams neva
lia būti jokiais mokytojais ar
ba mokyklų direktoriais, ne tik 
valdiškose mokyklose, bet ir 
privatinėse.

MIRĖ LINCOLNO SŪ
NŪS

Manchester, Vt. — Liepos 26 
d. mirė paskutinis iš garsaus 
prezidento Linkolno šeimynos 
narys, jo sūnūs Robertas, kuris 
buvo 83 metų amžiaus. Jis ra
stas negyvas lovoje kada tar
nas nuėjo vadint ant pusryčių.

Robertas Lincoln savo gyve
nimą praleido naudingai kaip 
ir jo tėvas Abraomas Lincoln, 
kuris buvo nužudytas preziden
taujant apie 60 metų atgal;

Robertas buvo mokslininkas 
ir kapitalistas, ir nors galėjo 
savo garsaus tėvo vardu dasi- 
gauti irgi į prezidento vietą, 
bet to nenorėjo, ir išskyrus bu
vimo karo sekretorium laike 
Gąrfieldo ir Arthuro preziden
tavimų ir ambasadorium Angli
joje laike Harrisono preziden
tavimo. jis į politiką nesikišo 
ir atmetė partijos reikalavimus 
kad jis statytų savo kandidatū
rą ant prezidento.

Prieš mirtį, pora metų atgal, 
Robertas Lincoln padarė raštus 
prie palikimo didelės kolekcijos 
savo tėvo istoriškų laiškų, ku
rių viso yra apie 10,000, kad tie 
laiškai butų laikoma užrakyti 
Kongreso knygyne Washingto
ne iki 1947 metų, be teisės pri
eiti prie jų istorikams ir abel-i 
nai kitiems. Taigi tie laiškai ■ 
išgulės paslaptyje per 21 metą, 
nežinia del kokios priežasties. 
Paskui galės matyti ir naudotis 
jų medega kas tik norės.

Nelaimė ant Tilto
Whitesville. W. Va. — Lai

kant vandeninį karnavalą, žmo
nėms susigrudus ant tilto, kur 
upėj buvo paroda laivuose, til
tas sugriuvo ir daugybė žmonių 
sukrito į vandenį, šeši prigė
rė, bet manoma bus daugiau 
žuvusių. 65 sužeista.

Chicago. — Sugryžus čia iš 
New Yorke, Joyce Hawley (Te
resė Daugėlaitė), mėčiusi šian 
ir ten, apimta nerimasčio nieku 
daugiau nenorėjo tik miegoti. 
Ji buvo gavus darbą užeigoje, 
kaipo šokikė, 
uždrausta ją 
ma išmiegoti 
masčių, šiose

darbininkų jieškodami sau už-j 
jautos, nors smaugia savo dar
bininkus lupdami pinigus siun
timui kitur.

Meksikoj generalio gelžkelių 
streiko nebus, nors prie to bu
vo rengtasi. Sako kad prezi
dento įsimaišymas dalyką pa-

Nužudė Sargą, Pasiėmė 
Kalinius

Houston,' Texas. — Trįs vy
rai atvažiavę prie kalinių ūkės 
netoli Midway, tuoj po vidur
nakčio, nušovė užvaizdą ir pa
siėmę šešis kalinius iš 143 pa
sišalino, užrakydami visus li
kusius atgal.

Matyt išliuosavo savo drau-
taisė. gus, ir užteko to.

Laukim Žemės Drebėji
mų, Tvanų

Dr. C. G. Abbot. Smithsonian 
instituto astrologiškas eksper 
tas. pranašauja kad 1928 me
tais pasaulį užklups žemes dre
bėjimai, žiaurios audros, tva
nai ir kitoks gamtiški apsireiš
kimai. Viskas tas bus iš prie
žasties saules plėtmų. kurie tą 
metą bus atsisuko į žemės pusę.

16 Gavo Galą nuo Nuo
dingo Alkoholio

Buffalo, N. Y. — Dvylikai 
ypatų mirus šiame mieste ir 
keturiems Lockport, N. Y., pra
dėta daibas suradimui to šalti
nio iš kurio liejasi .nuodingas 
alkoholis. Paiki žmoneliai nie
kaip negali apsieit.

Anglijos diplomatas Lloyd 
George šį rudenį Žana apsilan
kyt Rusijoj. Raudonieji
šiasi jį iškilmingai sutikti.

36 užmušta, 71 dingę. Chus- 
sei provincijoj, Korėjoj, potvi- 
niui apsėmus tris kaimus žuvo 
36 ypatos; dar 71 ypata nesu
randama.

Nupjovė Pačiai Galvą
Metropolitan, III. — Vienas 

ūkininkas netoli čia, 53 metų 
amžiaus, suimtas ir apkaltin
tas už nužudymą savo pačios. 
Aštuonių metų duktė papasa
kojo kad tėvas puolėsi prie mie
gančios motinos ir kišeniniu 
peiliu papjovė. Ji dar ban
dė kovoti, bet jis pergalėjo ją. 
Po to, kaip pasakojosi polici
jai, jis ėjo į upę nusiskandyti, 
bet apsisprendė gryžti pažiūrėt 
ar pati negyva.

Kelios savaitės atgal jis bu
vo paleistas iš bęp; itnamio.

Persekioja Policijos 
Viršininkus

Po Canton, Ohio, redakto
riaus ir leidėjo Mellett nužudy
mo, pradėjus toj srityj sekio
ti visokius blogadarius ir poli
ciją kuri nesužiuri arba turi 
bendro su jais, jau trečiame 
mieste toj srityj suspenduoti 
policijos viršininkai: pereitą 
savaitę suspenduota Cantono 
policijos viršininkas, dabar su
spenduota Warren ir Marietta 
miestų policijos viršininkai.

Daug Katastrofų Perei
tais Metais

Tarptautinė Raudonojo Kry
žiaus Draugija išleido raportą 
apie pereitą metą įvykusias ka
tastrofos žemės drebėjimų, vul- 
žmonės. Pernai buvo 282 ka
tastrofos žefės drebėjimų, vui- 
kalnų, audrų, tvanų, karščio ir 
jurų vandens užsiliejimų.

Europa nukentėjo daugiau
sia. Iš paskirų šalių Japonija 
užėmė pirmą vietą, turėjo pen 
kis žemės drebėjimus, keturis 
potvinius, šešias audras.

bet tai įstaigai 
laikyti. Norėda- 
po visokių neri- 

dienose ji paėmė 
perdaug miegamų vaistų ir vie
toj užmigti įpuolė histerijon. 
Paimta į ligonbutį, 
klejodama pasakojo 
niekus. Daktaras norėjo patir
ti jos proto stovį ir pradėjo vi
sokių dalykų klausinėti. Ji ne
galėjų pasakyt kas yra Chica- 
gos majoras arba Illinois gu
bernatorius, ir nenori 
sakė paeina iš New Yorko ir 
papasakojo daugiau 
miestą.

Daktaras tada nusiuntė ją į’ 
proto ligonių ligoninę patyrinė
ti jos išminti.

Pabaigoj Rugpjūčio mėnesio mu. čia delegatai suvažiuos ne 
yra kviečiamas Amerikos Lie-pasilinksminimui bet svarbiam 
tuviu Visuotinas Seimas Phila- ir sunkiam darbui. Jiems teks i * 1įdelphijos mieste. Pakvietimai svarstyt daugelis problemų sto
jau išsiuntinėta, ir kaip girdė- vinčių kaip prieš Amerikos Lie
ti 1 ’ ‘ v x_:_ .... x
žmonės, matyt, aiškiai atskiria Į tautą. 
Šį seimą nuo buvusių nesenai. gos
partijų seimu. Visi žinome kad ■ obalsiai per spaudą ir lupas ap- 

ji pusiau: j. ’ .' , 1 ..... „ . ...i partijų seimuose svarstoma'eis plačiai, visokius, , . ‘ .daugiausia techniški, smalkes-1 
ni dalykai, liečianti tik dalį vi-

■ suomenės. Jei kas ir buna ben-
I dresnio nutarta tai paskiau
■ įvykinime pasirodo nemažai 
kliūčių. Priešingos srovės, bi
jodamos kad ta partija nepadi
dintų savo įtakos ir reikšmės,

j ginkluojasi ir visomis jiegomis 
‘priešinasi. Tarpusavinuose gin-> 
i čuose, kurie delei to iškįla, pa-1

randa plačiausio pritarimo, tuvius taip ir prieš viąą musų 
Jų žodis turės ypatin- 

reikšmės; jų paskleisti

Suvažiavę iš visų

žinoti. Ji

apie aną

Bušo Nelaimėj Žuvo 10_______ j
Nyack, N. Y. —Dešimts ypa- į 

tų užmušta ir 23 sužeist:: kuo- j 
met busas nusirito ' nuo savo s 
kelio į pakalnę 50 pėdų žemyn. 
Busas nusirisdamas tris sykius; 
apsivertė, nuo ko tiek daug tu
rėjo žūti.

Prigėrė 11 Vaikų
Lindsay, Kanada. — Penkio- J 

lika Anglikonų bažnyčios va
sarnamio įnamių vaikų, išva-| 
žiavo valtele į Balsam ežerą to- • 
Ii nuo krašto, ir juos užklupo | 
perkūnija ir vėtra. Valtelė ap-l 
virto, visi sukrito į vandenį, ti
po ilgos kovos bandant laikytis1 
už valtelės, nuvargę vienuolika 
jų vienas po kito pasileido ir 
prigėrė. Tiktai keturi teišsilai
kė prie valties, kurią kitą rytą 
rado išneštą į kraštą.

New Yorke, vienas žmogus 
rodė merginai seną revolverį, 
kuris stovėjo užtaisytas per 60 
metų. Ta mergina iš netyčių 
nusišovė.

100 Žuvo Tvane
---------  I

Vienna, — Užėjus smarkiai Į 
audrai ir lietui, staiga užtvinus 
upei, Serbijoj, Rugove mieste 
prigėrė apie šimtas žmonių. 
Keliolika namų užgriuvo ant 
žmonių ir jie dingo vandenyje, 

prigirdyta gyvulių.

Frankfort, Ky. — Guberna
torius dovanojo kalėjimo baus
mę merginai kuri sudaužė vei
dą Baptistų kunigai, kuris kri
tikavo moteris už nusikirpimą 
plaukų.

ruo- Į Daug

mirštama tas bendras dalykas, 
šiam Philadelphijoje šaukia 

ynam • seimui niekas negali pri-, 
mesti, bent iki šiolei, kokioj 
nors partiviškumo. Jei apie jį Į 
daugiau rašo pažangioji spauda! 
tai dar nieko nereiškia. Butų 
daug blogiau jei ta spauda visai | 
nerašytų. Mes esam to papro-1 
čio kad sykį ką pradėjom turim 
užbaigti.

“Lietuvių Diena” ir Seimas
Kaip žinome, Lietuvių Diena 

ir Seimas įvyksta vienu ir tuo 
pačiu laiku. Pirmą dalyką kaž 
kodėl labiau garsina katalikai. 
Jiems daugiau matyt patinka 
įvairios manifestacijos ir mi
tingai negu konferencijos. San- 
darieciai. socialistai ii' kiti pa
žangieji rūpinasi pirmiausia-mi- 
nėtu seimu. Jų manymu. “Lie
tuvių Diena” turi laikino pobū
džio. Šiandien yra, o už kele
to dienų ją globos tik atmin
tis. Eucharistinis kongresas, 
įvykęs nesenai Chieagoj. buvo 
gražus ir skaitlingas, bet jis 
gilių pėdsakų nepaliko. Nėra 
pamato manyti kad ir
vių Diena” butų kuo nors skir
tinga.

Kitaip dalykai stovi su sei-

‘Lietu-! šiuos

kraštų. jie pasipasakos ko trok
šta musų tautiečiai įvairiose 
kolonijose, kokia jų padėtis ir 
iš to visko bus galima padaryt 
daug svarbių išvadų del atei
ties. Amerikos Lietuviai turi 
nemažai tarpusavinių ryšių. 
Chicagieciai, paveizdan dalinai 
priklauso nuo rytiečių ii' atvir
kščiai. Pakrikimas ar užmigi
mas kokios nors kolonijos nei
giamai atsiliepia į kitų koloni
jų ūpą. Iš čia matome kad pla
tus bendradarbiavimas yra rei
kalingas, o jį gali nustatyt tik 
suvažiavę iš toli ir iš arti at
stovai.

Svarbumas Būti Seime
Kam tik aplinkybės leidžia, 

tegul neatsisako važiuoti į Phi- 
ladelphijos Seimą. Kiekvienas 
miestas ir miestelis privalo at
siųsti savo atstovus su tam tik
rais raportais ir rezoliucijomis. 
Visi Amerikos Lietuviai atidžiai 
seks busimo seimo posėdžius ir 
lauks jo nutarimų. Jis bus au
kščiausia musų dvasinės respu
blikos įstaiga.

Dabartiniu laiku mums trūk
sta obalsių kurie sujudintu pla- 
ėiasias žmonių minias prie to
limesnio kultūros ir tautos dar
bo; mums norėtųsi žinoti kaip 
galėtume paremt Lietuvos eko
nominį ir politinį stiprėjimą; 
mes jieškom kelių išgelbėt oku- 

' puoto krašto Lietuvius nuo su- 
lenkinimo ir juos galutinai at
vaduoti. Kas kitas gali išrišti 

klausimus jei ne šimtai
i atstovų susirinkusių iš visų 
Amerikos kraštų'? ši. V.

Chicago.

VASARA! PUIKIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI SAVO TĖ
VIŠKĖLĘ, PO ILGO NEBUVIMO IR NEMATYMO!
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
iii kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda 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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BROOKLYN, N. Y.

j., M. Jankaus ir A. Brake L 
Išleistuvės

Liepos 16 d. Sandaros 1-ma 
kuopa surengė Klaipėdos sve
čiam išleistuvių vakarienę, ku
rion Brooklyniečių susirinko j 
40 ypatų. Pirmininkavo San
daros Prezidentas A. B. Stri
maitis. Prie “garbės stalo” bu
vo susodyti: po pirmininko kai
rės Martynas Jankus, p-lė Jur-

Lietuvių budinimui, leidžiant j 
Lotynų tai Vokiečių raidėmis, i 
nes Lotynų raides Maž. Lietu-' 
vos Lietuviai vadindavo “kata-j 
Ūkiškomis litaromis”. Leidžianti 
“Varpą” 1889-1890 metais ir į 
padarius apiskaitą pajamų ir | 
išlaidų, pasidarė didelis truku- i 
mas, del ko Jankus net apsi-Į 
verkęs, nes buvo paėmęs pa- Į 
skolą ant savo ūkės. Prie šios 
progos Mikolainis pasipasakojo 
ir apie savo darbuotę Tilžėje

kas Lietuvoje imdavo iki ketu-į 
rių rublių; prie to jie nešdavo 
ir spiritą ir rūmą, revolverius 
ir kitką, iš ko gerai pelnavę.

Liepos 17 d., A. Brakas pa
vėlavo laiku atvykti prie laive. 
Laivas tapo sulaikytas pusei 
valandos ir Brakas vis neatsi-' 
rado. Laivas jau buvo paslin- 
kęs kelis mastus atvykus Bro
kui, kuris tik kopėčiomis užlipo' 
ant laivo. Jankus buvo labai 
apsimaudijęs, nes pas Braką 
buvo jo skalbiniai.

Vincas Daukšys Įteikė Jan-! 
kui septynias didokas skrynias 
visokių knygų —- Lietuviškų, 
Angliškų, Lenkiškų ir Rusiškų'

LIETUVIŲ DIENOS
ŽINIOS

Baltimoriečiai Smarkiai Ren
giasi Parodon

Philadelphia, Pa. — Garbė 
Baltimorės Lietuviams, kurie 
pirmutiniai pareiškė Lietuvių 
Dienos Komitetui savo prielan
kumą ir norą dalyvauti “Ame
rikos Lietuvių Dienos” iškilmė
se. Apie juos Presos Komisi
ja mažai rašė, nes Organizaci
nė Komisija skaitė reikalinges
nių atsižvelgti Į tas artimiau
sias vietas kuriose nematyta 
buvo tokio aktivumo kaip Bal-

(a) dainos programe; (b) mer
gaitės išpildys tautiškus šokius, 
(c) turės savo flotą.

Patersoniečfai dalyvauja jun
gtiniame chore, o Philadelplfi- 
jos priemiesčio ‘Pointbryziečiai’ 
aktiviai ims dalyvumą manifes
tacijoje. Presos KomiSja.

T. M. D. REIKALAI
V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

geliutė ir Dr. M. J. Vinikas; po 
dešinės Adomas Brakas, Miko- 
lainienė, Mikolainis ir A. Vait
kevičius iš Kauno.

Kalbėjo:
Dr. Vinikas apie Klaipėdos 

istoriją, dabartį ir ateitį.
“Vienybės” redaktorius J. O. 

Sirvydas kalbėjo apie Jankaus 
nuopelnus leidime “Auszros”, 
knygelių, paskiau “Varpo” ir 
“Ūkininko”, o labiausia “Tetu
tės”, juokų laikraštėlio, kuris 
buvo skaitomas maž ne visų in
teligentų ir labai mėgiamas.

Du Seni Aušrininkai
P-lė P. Jurgeliutė, SLA. Sek

retorė, palinkėjo svečiams iš
pildymo jų misijos, o tai atbu- 
dinimą suvokietėjusių Lietuvių.

P. Mikolainis apipasakojo M. 
Jankaus darbuotę laike “Ausz
ros” metų ir paskiau, taipgi 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos

TEATRALIŠKI
VEIKALAI

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

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

Samsonas ir Delila — '! aktą. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moteris................................. 50e

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

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry
žiuočių laikų. 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

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterjs ..35c

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

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

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktii 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
, 3 moteris .................................25c

nuo 1888 iki 1896 metų, nešime 
knygų ir laikraščių į Lietuvą, 
tai įkūrimą knygų krautuvėlės' 
Tilžėje po vardu M. Noveskio, j 
kur buvo gaunama visos to lai- ■ 
ko Lietuvių knygos ir laikraš-j 
čiai ir iš Amerikos. Mikolainis I 
turėjęs net 50 “Vienybės” skai
tytojų Lietuvoje. Tilžės judo-l 
sėliams apskundus Noveskį kai
po “nihilistą”, jis (Mikolainis) 
turėjo atkeliaut Amerikon pra
džioje 1896 metų; palikęs Jurgį 
Lapiną savo vietoje, ir patapęs' 
Amerikos piliečiu po penketo į 
metų, 1901 metais, vėl gryžo! 
Tilžėn su keturiolika skrynių iš į 
Amerikos knygų padidinimui į 
knygų krautuvės. Bet Tilžės! 
policija neleido išsipildyti Mi-j 
kolainio planams ir laike 48 va-! 
landų prisakė apleisti Vokieti
ją. Nepaisant to “prisakymo”. 
Mikolainis įkūrė knygų krau
tuvę po vardu Mortos zauniu-' 
tės, 27 Fabrikstrasse, Tilžėje,;

į prie ko prisidėjo ir Petras Vi-' 
leišis. Knygynas buvo užlai
komas iki 1905 metų — iki su
grąžinimo spaudos — ir davęs' 
nemenkų nuostolių.

čia pat Mikolainis apsakė iij 
savo darbuotę prie “Vienybės' 
Lietuvninkų” nuo 1897 iki 1903 Į 
metų, Spalių 1 d. Jis redagavo 
“Vienybę” pirm Jono Mačio ir 
po Jono Mačio iki parsikvietus 
J .0. Sirvydą. Antgalo Miko
lainis apsakė sugryžimą prie 
“Vienybės” 1913 m., kada tas 
laikraštis pateko į krizį Bago- 
čiui apskundus leidėjus ant dvi
dešimts penkių tūkstančių do- 
larių ir susirgus J. J. Paukščiui 
nepataisomai, kaip “Vienybei” 
paskolino $1,200, kaip jis, Am-

— pargabenimui Klaipėdon ir timoriečių tarpe. jie ir be pa. 
nusiuntimui į Lietuvos Univer- raginimo patįs įdomavosi arti- 
siteto knygyną Kaune. nančiomis iškilmėmis ir manė

Reporteris, j dalyvauti jose.

NF|W BRITAIN, Conn,

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

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

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

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

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak
tuose. Lošia 6 mot., 9 vyrai..40c 

Dvi Seseri — 4 aktų tragiška dra
ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų. ..50c 

Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak
to komedija. Lošia 3 vyrai ir 
2 moterįs ...............................20c

šalaputris — komedija 1 veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moteris .... 20c 

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino- 
riaus ...................................... 20c

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 16 vyrų, 3 mot...30c 

Lizdas Naminio Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote
ris........................ 15c

Graži Mageliona — melodrama 4 ak
tų. 10 vyrų ir 3 moterjs ....50c 

Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8 
vyrai, 3 moterįs ..................50c

Šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra
gedija. Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 
2 moteris ir pašaliniai .......... 35c

Draugas — 1 veiksmo dramą. Lošia
du vyrai ir viena moteris ...,20c 

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktu 
komedija. Lošia 6 moterįs ir 2 
vyrai ...................................... 20c

Reikalaukit “Dirvoj”

braziejus, Danielius ir Pauža 
pervedė “Vienybę” krizio me
tais iki persiorganizavimo į da
bartinę “Vienybės” Bendrovę; 
pakartojo Juozo Ginkaus, “Vie- 

į nybės” bendrovės direktoriaus 
į “Vienybės” šėrininkų seime pa- 
| reiškimą kad “Mikolainis” 1915 
I metais buvęs pastatęs ‘Vieny
bę’ ant ‘šeriff sale’ (licitaci- 
jos)”, nuo ko visi svečiai supy
ko, tik nežinia ar ant Ginkaus 
ar ant Mikolainio.

A. Vaitkevičius kalbėjo apie 
kooperacijos naudą tarp Ame
rikos ir Lietuvos.

A. Brakas, kaipo menininkas, 
kalbėjo apie daugelį dalykų vis 
su satyra, ku^mi svečius gana 
prijuokino.

M. Jankus kalbėjo apie knyg
nešius, kurie turėjo daugiau 
pasipelnijimo tikslu negu pat- 

1 riotizmo. Pavyzdin, už malda- 
jknygę Tilžėje mokėję 45 kapei-

Iš L. N. Varpo Draugijos 
Darbavimosi

I 
Liet. Neprigulmybės Varpo' 

Draugijos veikimo laiku, kuris i 
prasideda nuo 1918 metų pra
džios, draugija pastatė scenoje 
daug veikalų kaip New Britaine 
taip ir aplinkiniuose miesteliuo
se, taipgi gana palinksmino su i 
dainomis visą Connecticut vai- j 
stiją su savo puikiu choru, ku-: 
rį beveik visą laiką vadovauja i 
gabus dirigentas P. Bružaus-i 
kas. Draugija rengė ne tik sa
vam mieste koncertus ir išva-, 
žiavimus, bet ir kitur, ir koks į 
tik šioj valstijoj buna išvažia- ] 
vimas, ar tai Sandariečių, ar: 
Susivienijimo Apskričio ar kuo-j 
pu visada dalyvauja L. N. Var
po choras.

šios vasaros laike jau daly
vavo Liepos 4 d. Thompsonville' 
SLA. kuopos piknike ; -Liepos 5 1 
d. Conn. SandarlecTų Apskričio 
išvažiavime New Britaine; da
lyvavo taipgi S, L. A. Apskričio 
išvažiavime Hartforde Liepos 
25 d.

Pats choras turėjo du pikni- 
kus-gegužines, vieną Meriden, 
kitą Plainville, ir rengia trečią 
didelį išvažiavimą Naugatuck- 
Union City Rugpjūčio 22 d., iš 
kurio nori padaryti Connecticut 
valstijos Lietuvos Dainos šven
te, ir jame užkvietė dalyvauti 
visus apielinkės chorus, taipgi 
ruošiasi abu L. N. Varpo cro- 
rai, didelių ir mažų, virš šimto 
ypatų.

Leidžia ir Knygas
L. N. Varpo Draugija veikia 

pati kiek gali ir kitiems prigel- 
bsti kas tik prie jos kreipiasi 
kaip surengime koncertų ar te
atrų. Taipgi pagelbsti išleidi
me teatralių veikalų. Jau yra 
iki šiol prisidėjus išleidime dra
mų “Laimės Jieškotojai”1 “Ga
liūnas”, dabar turi nupirkus 
rankraštį veikalo “Glušas”, ko
mediją penkių veiksmų ir žada 
savom lėšom išleisti ir suteikti 
teatrų mylėtojams'puikų ir di
delį veikalą. Veikalą vertė ar
tistas V. Dineika.

L. N. Varpo Draugija yra 
vienintelė draugija tiek daug 
dirbanti dailės srityje Connec
ticut valstijoje, ir žada toliau

Liepos 11 d. atlankyta ir Bal
timorės Lietuviai. Komiteto at
stovas atsilankė šioje dienoje 
dviejuose čia įvykusiuose pik
nikuose: Moterų Pilietiško Klu
bo ir šv. Alfonso parapijos cho
ro.

Moterų klubas, kuriam pir
mininkauja O. Lukoševičienė, 
jau pirmiausia manė ar negalė
tų kaip nors dalyvauti “Ameri
kos Lietuvių Dienos” iškilmėse. 
Ir štai atėjo valanda, kurioje 
paaiškėjo kad jų manymai ne
sunkiausia įgyvendinami. Klu
bo vadovaujančios narės parei
škė komiteto atstovui, Kun. J. 
Draugeliui, kad jos aktiviai da
lyvaus Lietuviu Dienos iškilmė
se ir prašė nurodymų kaip ga
lėtų dalyvauti.

Po ‘to atlankyta choristų su
ruoštas piknikas. Kilnus Bal
timorės jaunimas mokėjo dai
liai pasirodyti. Pirmiausia pa
sveikino -pasiuntinį sudainuoda
mi “Sveikas!” Po to atstovas 
sveikino jausiimą ir čia esan
čius dalyvius. Pareiškė džiau
gsmo ir dėkingumo kad patįs 
parodė taip kilnius savo norus 
dalyvauti taip brangiose Ame
rikos iškilmėse, o musų tautai 
garbingame įvykyje. Nurody
ta pareigos kurios liepia mums 
dalyvauti, ir nauda kurią iš to 
turėsime.

Po atstovo prakalbos pareiš
kė kad dalyvaus jungtiniame 
chore, mergaitės pasirengs tau
tiškais rubais ir išpildys tautiš
kus šokius.

Baltimorės katalikų visuo
menės vadai remia “Lietuvių 
Dieną”, ir Liepos 7 d. Federaci
jos susirinkime buvo nutarta 
šaukti ant Liepos 25 d. specia
liai visų Draugijų susirinkimą 
ir užkviesti Lietuvių Dienos 
komiteto atstovą.

* i
Gaila kad Lietuvių Dienos 

komiteto atstovas negalėjo su
sinešti su komp. M. Petrausku 
pasitarti dainų orkestracijos 
delei, nes jis buvo išvykęs Wa- 
shingtonan, taipgi negalėjo už
kviesti choristus kuriais jis va
dovauja. Bet vėliau pasitaikė 
proga. Galima pasidžiaugti kad 
Baltimorės tautininkai nusi
statę yra dalyvauti “Lietuvių 
Dienos” iškilmėse. Geistina kad 
ir kiti skyriai Lietuvių jų pa
vyzdį pasektų.

PROVIDENCE, R. I.

Lietuvaitė Laimėjo Stipendiją 
į Brown Universitetą

Providence galima įskaityt į 
tarpą tamsiausių Amerikoj Lie
tuvių kolonijų, kur musų tau
tiečiai paskendę vien girtuok
lystėje ir nesutikime tarp sa
vęs. Ypač tuos nesutikimus 
paiddino atsiradę čia Lietuviš
ki kunigai, bandydami smerkti 
viską ir visus kas nedaro jiems 
biznio. Lietuviai mažai leidžia 
vaikus į mokslus toliau negu 
tik prievarta reikia, o paskui 
tuoj stumia vaikus į darbą, ir 
taip palieka ir juos tamsiais ir 
tuose pačiuose gyvenimo ta
kuose vargstančiais kaip jų tė
vai.

Tik reta kuri šeimyna išlei
džia vaikus į aukštesnes moky
klas, o į aukstasias tai dar iki 
šiolei tokio atsitikimo nebuvo.

šį pavasarį baigė high school 
mokslą Ona ir Jurgis Griškai, 
Petro ir Marės Griškų vaikai. 
Griškienė yra “Dirvos” redak
toriaus sesuo. Ona baigė mo
kyklą pirmaeilė, ir nors ryžosi 
lankyti ir universitetą savo lė
šomis, bet ji taipgi laimėjo sti • 
pendiją j vietinį Brown univer
sitetą, vieną iš pirmaeilių senų 
Amerikos universitetų. Šis at
sitikimas yra labai retas tarp 
Amerikos Lietuvių abelnai kad 
laimėtų stipendijas universite
tą lankyti.

Darbai čia eina vidutiniškai, 
bet labai pigiai mokama. Va
saros laiku darbininkai palei
džiama vakacijoms, kas padaro 
tik nuostolių, nes per tą laiką 
negauna mokėt. Audinyčios iš 
šio miesto ir apielinkių kraus
tosi į pietines valstijas, kur va
rys darbą su juodukais, nes su 
baltasiais perbrangiai apsieina.

Brokas.

ENCIKLOPEDIJOS I 
KLAUSIME

Seniau jau buvo kalbama ir 
tarp centro valdybos narių dis- 
kusuojama, o Seime dar plačiau 
pajudinta klausimas reikalin
gumo Lietuviškos Enciklopedi
jos.

Kalbėti apie Enciklopediją 
mums vieniems, Tėvynės Mylė
tojų Draugijai, butų negalimu 
daiktu ir mes jos niekad nega- 
lėtume prirengi. Bet gauti ją 
galimybės pasirodė kuomet pa-; 
kilo kalbos kad Lietuvoje ruo
šiamasi Enciklopediją leisti.

Kas mums do svarba jei kas 
ten Enciklopediją leis? pasaky
tų bent kuris negalvodamas. |

Bet dalykas toks, kad mes,! 
T. M. D. nariai, prisidėdami 
prie jos išleidimo, galėtume įsi
gyti svarbų dalyką už sulygi
namai mažus pinigus, kuomet 
šiaip sau žmogus norėdamas 
nusipirkti ją turės mokėti de- 
sėtkus dolarių.

Enciklopedija yra tai veika
las apie viską, surašąs visų is
toriškų nuotikių, žmonių, daly
kų, mokslų ir visko kas tik po 
saule randasi. Iš jos patiri vi
sa ką ko nežinai, užtenka tik 
atsiverąt tą klausimą kurio no
ri sužinoti, ir ten viskas apsa
koma aiškiai.

Veikalas susidėės iš daugy
bės knygų, dešimts ar penkio
likos ar net daugiau.

TVERKITE NAUJAS TMD.
KUOPAS

Ateina ruduo, geriausias lai
kas visokiam veikimui, geriau
sia proga prikalbinti žmones 
prie organizacijų, nes žiemos 
sezonu žmonės turi daugiau lai
ko užsiimti šiuo tuo.

Turi daugiau laiko ir skaity
mui, todėl lengviau sutverti ir 
TMD. kuopas, iš kur nariai ap
turės sau apšvietos gaudami di
deles moksliškas knygas.

Dvi knygos “Pasaulio Istori
jos” jau gatavos. Neužilgo bus 
gatava ir trečia. Geriausia pro
ga įsigyti “Pasaulio Istoriją” 
tik per prigulėjimą j Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją.

Dar yra kolonijų kuriose ran
dasi apšvietą mylinčių Lietu
vių. Susidarę būrelis, po pen
kis ar daugiau, parašykit cen
tro sekretoriui kad norit suor- 
ganizuot TMD. kuopą, gausit iš 
jo informacijas, ir kuopa įsikū
nys.

Pereitam TMD. seime buvo 
nutarta atiduoti specialu kaina 
jau išleistą pernai pirmą tomą 
visiems kurie įstos į kuopas, to
dėl pasinaudokit ta proga.

Kurie šiaip norit įsigyt “Pa
saulio Istorijos” pirmus du to
mus pasiuskit pinigus centro 
sekretoriui.

dirbti. Newarkieciai taipgi daly vau-
Vargo Brolis, ja Lietuvių dienos iškilmėse:

..Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVA” draugui Amerikoje arba sa
viškiams Į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertes knygų dovanų. <JGaus tiek 

OOOOOSTd pat vertes dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CJKas at- 
BaraOsilI® naujins savo prenumeratą be paraginrnio gaus dovanų knygą 50c. vertes. 
O a b O O • Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudoki! p~oga! Adresuokite

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

atostogoms pas savo dėdes ant 
ūkės.

Taip pat Margevičių sūnūs 
Petras išvažiavo atostogoms.

Pinavijas.

SHARON, PA.

Pas Martinus Bukanus ant 
Cottage way lankėsi p. garnys 
ir Bukanam paliko gražią duk
terį. Liepos 25 d. buvo dukters 
krikštynos, vardą davė Julija. 
Kūmais buvo Konst. Margevi- 
čius su J. Mansiehe. Svečiai ir 
kūmai pasidžiaugę, pasišneku
čiavę linksmi išsiskirstė na
mon.

Pas Misevičius svečiuosna 
lankėsi jų duktė iš Pittsburgo. 
Prabuvus, paviešėjus keletą 
dienų išvažiavo atgal.

J. Miglinu sūnūs išvažiavo

ANSONIA, CONN.
Kas Girdėti Musų Kanipelyj
Liepos 4 d. turėjom mėnesi

nį susirinkimą S. L. A. 66-tos 
kuopos Buvo daug kas svars
tyta, ypač raportas iš seimo 

I delegato. Tą dieną buvo atsi- 
1 lankęs susirinkime Adomas Sla
vinskas, kuris yra žymus vei
kėjas ypač scenoje, kuris pats 
yra geras artistas. Jį kuopon 
rekomendavo jo brolis, ir visi 
nariai vienbalsiai sutiko piimti.

Kada A. Slavinskas girdėjo 
skaitant kuopos darbų protoko-. 
lą pamatė kad kuopa mažai tu
ri ižde kapitalo ir nekaip dar
buojasi, jis tuoj apsiėmė pasta
tyt scenoje gerą veikalą, kurių 
gali gauti “Dirvos” knygyne, 
nes musų svečias paeina iš Cle- 
velando, tai visi nariai jo su
manymą užgyrė delnų plojimu.

Ruošiamasi statyt gražų vei
kalą “Rytų Pilis”. Linkime ge
ros kloties naujam musų vei
kėjui. Ant. Krugelis.

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 

6820 Superior Ave Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkas 

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorių-;

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

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

Amerikos Dovana Mo
terims

Grabai Egipe nesenai išdavė pa
vyzdžius kviečiu tūkstančiu metų se
numo, bet kepimo miltelių nesuras
ta. Nors senovės laikuose turėjo 
puikius kviečius, jie žinojo tik pa
prasčiausi būda duonos kepimo — 
įmerkiant "rudus į vandeni iki su
minkštėja, išsunkiant vandenį kaip 
geriausia galima ir kepant ar džio
vinant išdčjus prieš saulę Kepimui 
milteliai (pauderis) — didelė pagal
ba Amerikos kepėjoms — išrasta tik 
šešiasdešimts metų atgal, bet šian
dien yra palaiminti kiekvienos šei
mininkės ir naudojami ju namuose, 
sudedi jant šeimininkei laiką ir pini
gą Su kepamais milteliais nėra ap
sivylimų — nepasisekimai liaujasi; 
jie lengva naudoti. Užrašas ant blo
kinės nurodo kaip reikia juos nau
doti ir kepiniai tikrai bus daugiau 
patraukanti ir skonis bus .drfug ge
resnis. Mes prisiusime jums dailią 
valgių gaminimo knygą' su puikiais 
receptais dykai. Viskas ką jus turit 
daryti tai parašyt mums ir pasakyt: 
“Prisiuskit man vieną jūsų valgio 

J gaminimo knygų”. pasirašyk savo 
'vardą ir antrašą ir pasiųsk šiam lai- 
! kraščiui.

TVIRTA SVEIKATA
reikalauja tyro maisto. Turėjimui lengvai su- 
virškomus kepiinus naudok Calumet. Kožnų 
dalis oficialiai užtvirtinta Suvienytų Valstijų 
Maisto Vyriausybes.

caimki
PASAULIO DIDŽIAUSI

KEPIMO MILTELIAI
PALENGVINA KEPIMĄ-JIE DVIGUBAI VEIKIA 

Parsiduoda 212 kart daugiau negu kitų rusių
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Pasilinksminimas
laike vasaros tik-

, _ v. . u/.sigaraavimas (luwiamas po vaidai G 17 nUOSiniClllS VISŲ jaVŲ.gjo vra svarbi dalis gerai prirengtų
pasaulyje, o šįmet tik d 1.8, ne
skaitant Rusijos ir Chinijos.

Gaminimo Receptas
Užsigardavimas duodamas po val-P^,
............................. „..l: .1 i:............• '•____... raid

GERB f*
i ^Spragilo kampeliS1®^ i
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Ale jį lydėjo Slapti Spra- 
gilaičiai, ir štai ką pranešė 
gerb. Spragilui: ugi dava- 
žiavęs pusę kelio, varga
mistra Vanagas gauna no- 
bažną prašymą gryžt atgal, 
ba jeigu jis davažiuos iki 
Skilandelfijos tai visos baž
nyčios liks be vargamistrų, 
mišios be vargonų, ir tt. ir 
begalo.

Tada vėl gerb. Spragilas 
Įsakė Slaptiems Spragilai- 
čiams Skilandelfijoj ištyri- 
nėt dalyką, ir gavo raportą 
kad visoj Amerikoj kilo 
vargamistrų buntas kam 
ne juos paskyrė Lietuviško 
vakaro vargamistrų Vašin
gtono varpų skambinimo 
bilijuše.

Visų vargamistrų protes
tai buvo paremti faktais 
kad vargamistra Vanagas 
yra bedievis ir neduduoja 
jokioj bažnyčioj, o Lietuvių 
diena išryto turi prasidėt 
su “tėve musų”, o naktį pa
sibaigt su “amžiną atilsį”. 
Taigi, Vanagas stovės laike 
šitų maldų, kaip bolševikai ' 
SLA sęime sėdėjo laike tau
tiečių himno.

Antras svarbiausių argu
mentų buvo ant kurio visi 
buntančikai vargamistros ! 
laibiausia rėmėsi, tai priro
dymas kad “Vanagas yra 
toks prastas ir netikęs var
gamistra kaip ir aš tai kam 
jis turi ten prieš 40,000 au
sų matytis, kad ir aš galiu 
tą garbę pasiimt”.

Reikėjo gelbėtis kad neli
kus be vargamistro, ba iš 
Lietuvių dienos išeitų tik 
piššš.

Bilijušo komitetas tada 
sudūmojo ir padarė šitaip: 
Pasiuntė visiems vargamis- 
troms balsavimo lapelius, 
kad kožnas parašytų 
nori vietoj Vanago, 
tetas padaręs tokį 
apsidžiaugė: sakė, 
vargamistra gaus daugiau
sia vargamistriškų balsų 
tas galės užimt vietą.

Ale kai atėjo atsakymai, 
komiteto plaukai pasišiau
šė: kožnas vargamistra bal
savo tik už save, ba tik sa
ve rado tinkamiausiu.

Vargamistra Dūda balsa
vo už Dūdą; vargamistra 
Trubočius balsavo už Tru- 
bočių; vargamistra Klevi- 
šas balsavo už Klevišą; var
gamistra Oktavas balsavo 
už Oktavą; vargamistra Pe
dalas balsavo už Pedalą; 
vargamistra Bemolis balsa
vo už Bemolį, vargamistra 
Dumplė balsavo už Dum- 
plę; vargamistra Gaida bal
savo už Gaidą; vargamist
ra Forte balsavo už Fortę; 
vargamistra Andantas bal
savo už Andantą; vargami
stra Tempas baisa vo už 
Tempą; vargamistra Dorė
mis balsavo už Doremį; ir 
taip toliau ir iki galo — vi
si ir kiekvienas balsavo už 
save, ba tai atsivėrė di
džiausia 'proga prie garbės, 
arba pasirodyt kaip paiki 
jie yra.

Ale dabar jeigu bilijuša- 
vas komitetas išrinks kurį 
vieną iš jų tai paroda bus 
daug didesnė, ba atvažiuos 
Visi kiŲ vargamistros su

savo pačiom ir vaikais pa
žiūrėt kaip tas skerečiosis, 
kur suklups, kaip kinkos 
drebės, kad sugryžę galėtų 
savo kantarkoms -pasakotis 
kaip jis butų geriau pada
ręs.

AR LIETUVIAI MĖG
STA GIMINIUOTIS 

SU LENKAIS

SKILANDELFIJOS LIE
TUVIŲ DIENA IR VAR- 

GAMISTRŲ BUNTAS 
Šitą pono Dievo metą 

ėmė iš netyčių ir sukako 
Amerikos Susiskvincenteni- 
lėjusios sukaktuvės arba 
pusantro šimto metų “bili- 
jušas” kai Jurgis Vašingto
nas skambino Skilandelfijoj 
suskilusi varpą (ba geres
nio neturėjo) ir sušaukė 
aplink save visą miestą. O 
ką jis 'žmonėms tada pasa
kė? Ugi pasakė kad jis no
ri but Amerikos preziden
tu, ba Anglijos karalius at
sisako nuo tos aukso šalies.

Taigi, ši metą sukakus 
tokiam dideliam “bilijušui” 
Skilandelfijos Lietuviai su
dūmojo ir nutarė parengt 
Lietuvišką Dieną, kurioje 
parodys kad Kasciuška pa
dėjo Jurgiui Vašingtonm 
tą varpą i bokštą Įkelt, o 
Lietuviškam Vakare padai
nuos papasakojimui Ame
rikonams kur banguoja Ne
munėlis.

Šita šventė yra labai di
delė, ir jos primosimas bai
siai garbingas.

Ale visuose dideliuose už- 
sikėsinimuose negalima ap
sieit be gerb. Spragilo, tai 
ir Lietuvių Vakaro negali
ma surengt be vyriausios 
galvos Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių.

Ale kad gerb. Spragilas 
nebuvo niekeno išrinktas 
delegatu i Skilandelfijos 
Visasvietinį Lietuvių Sei
mą ant kelių mėnesių kad 
galėtų po seimo, ir to Lietu
viško Vakaro sulaukt ir iš
girst dainavimą, kurį gir
dės 40,000 ausų, tai gerb. 
Spragilas ypatiškai prie to 
vakaro surengimo prisidėt 
negalėjo, užtai per slaptus 
Spragilaičius, kurie randa
si visose pasaulio dalyse ir 
skylėse, ir kurių pilna Ski- 
landelfija, darė ką galėjo 
kad vakaras gražiai nu
skambėtų.

Viskas jau buvo sudūmo
ta su gatava, ale pasijuto 
kad vakaras kur bus dainos 
negali but be vargamistro.

Slaptas Spragilaitis tuoj 
delnus pasispjaudęs reko
mendavo to vakaro varga- 
mistru gerb. kompozitorių 
(Vanagą, kuris padarė dai
ną šitokiu vardu: “Ei, Pa
sauli, be Vilniaus Nenurim- 
ki”, kurią 
bažnyčiose 
mišparų.

Dvasiškos 
bilijušo asabos tą Spragilai- 
čio rekomendaciją užgyrė 
ir užtvirtino, ir tuoj gerb. 
Vanagas virvegramū liko 
užprašytas į Skilandelfiją.

pradėjo visose 
giedot vietoje

ir ne-dvasiškos

ką jis 
Komi- 
darbą 
kuris

1812 metais Napoleonas, pa-! 
ėmęs iš Rusų Lietuvos kraštą 
sudarė Vilniuje laikiną komite
tą Lietuvos kunigaikštijai val
dyti. Tačiau Lenkai, nepaten
kinti Napoleono atskira politi
ka Lietuvos atžvilgiu, ėmė va
ryti smarkią propagandą už 
Lietuvos prijungimą prie Len
kijos.

Sulenkėjus Lietuvon diduo
menė lidosi Įkalbėti ir tų pačių 
metų Liepos 14 d. Vilniaus ka
tedros bažnyčioj buvo iškilmin
gai paskelbta aktas kuriuo pa
reiškiama “kilnus noras sujun
gti į vieną politinį kūną atskir
tas Lenkijos ir didžios
vos kunigaikštijos dalis”.

Vakare šiam įvykiui paminė
ti imperatoriaus Napoleono ad
jutantas, grafas Pac, suruošė 
didelį balių, kurį teikėsi atlan
kyti ir Napoleonas.

Per balių kilo sumanymas 
padovanoti 1000 auksinų dviem 
merginom: vienai Lietuvaitei 
kuri sutiks ištekėti už Lenko, ir 
vienai Lenkaitei kuri ištekėtų

už Lietuvio. Tas sumanymas) 
taip patiko įsiuvusiai ponijai 
kad Vilniaus miesto galvai bu
vo pavesta tuojau tokias poras 
surasti.

Paaiškėjus kad surasti dvi 
poras nebus lengva, buvo nusi
leista iki vienos poros, bet, ne- 
žiūrint visų pastangų visame ,J 
Vilniaus mieste neatsirado nei 
Lietuvaites nei Lietuvio 
nuolio kurie butų panorėję už 
1000 auksinų parsiduoti Len
kams.

Matyt liaudis nepritarė di
duomenes nutarimui susidėt su 
Lenkija. .. .

Astuonios valstybės auginan
čios kviečius šiaurinėje ekvato
riaus pusėje laukia javų der
liaus bendrai apie 700,000,000 
bušelių, arba apie 21,000,000 
bušelių mažiau negu gavo per
nai. Suvienytose Valstijose šį- 

jau ■ met javų gaus apie 1,469,-! 
! 000,000 bušelių, pernai gi gavo 
1,390,000,000 bušeliu.

I
Pernai tos devynios šalis su-j

menesių su
Nauja

Orthophonic Victrola ir Victor Rekordai:
Pas Lojeri
Kalnas su Kalnu Nesusieina
bet Senbernis su Senmerge Susieis 

Victor Record No.
Davatkėlė po Sodnelį
Giesmė apie šventą Mariją

Magdaleną

Pola Tendziulis-Joseph
Pala Tendziulis-Joseph

10-inch, 75c.
Joseph
Joseph Vaičkus

78722,

Lietu- Ant Salos — 
žaliam Darže

Lietuvos Ubagas 
Victor Record No.
Polka
— Valcas
Victor Record No.

78723,

78756,

Vaičkus
Vaičkus

Vaičkus

Orchestra
Orchestra

10-inch, 75c.
Vitkov 
Vitkov 

10-inch, 75c.
Pasakos iš Viennos Miškų—Valcas—1 Dalis 

Tarptautinė Koncertinė 
Miškų—Valcas—2 Dalis

Tarptautinė Koncertinė 
Record No. 35775, 12-inch, $1.25.

Pasakos iš Vienuos
Orkestrą

Victor
Orkestrą

Nauja
Orthophonic

Victor Talking Machine Co. r jCamden, N. J., L

Lietuviškų Rekordų katalogas siunčiama dykai ant pareikalavimo

Ar Jus Bandėt Padaryti 
Borden’s Whippen Cream

štai yra receptas del kurio Borden’s Eva
porated Pienas yra labai tinkamas. Tai yra 
receptas kurį galima vien tik su Borden’s 
Evaporated Pienu Padaryti, nes Borden’s 
riebus, pilnas Smetonos pienas yra labai tin
kamas del vartojimo ten kur tik reikia var
toti pieną arba smetoną. Geriausia dalis 
Borden’s Evaporated Pieno yra ta kad jis 
yra ekonomiškas del v artėjimo.

Turėkit visuomet savo aisbaksyj Borden’s Evapo
rated Pieno. Jis niekuomet nesugenda. Vartoki' 
del darymo pudingų, pajų, Saločių, košelių, sosu, 
prieskonių, smetonuotų daržovių arba del kitokių 
valgių receptų kur reikia vartoti pieną arba Sme
toną. Vartokit jį savo kavoj. Jis suteiks kavai 
Igardų skonį.

KAIP IŠPLAKTI Į PUTAS
BORDEN’S EVAPORATED

PIENĄ

Atidaryk dėžę Borden’s 
Evaporated Pieno ir į statyk 

ją į puodą šalto vandens 
taip kad butų apsemta tris 
ketvirtdaliai dėžės. Tada už

virink ir kai vanduo pradės 

kunkuliuoti išimk tuoj dėžę 
iš vandens ir užsaldyk kad 
butų pienas šaltas kaip le

das. Paskui supilk j gilų 
bliudą ir plak su kiaušinių 

plaktuvu kol sustings. Už
saldyk paga’ skonį.

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 kuinai Lietuvei šelmiu inkei.

I pietų. šeimininkės kurios pasiga 
| mins užsigardavimą ryte patirs jog 
jų rūpestis apie prirengimą pietų , 

{pasibaigė, nes, užsigardavimą turint 
i gatavą davimui i stalą, pietus gali- i 
ma nrirengti į nuo dvidešimts minu- Į 

! tų iki pusės valandos laįko. Sekan
tis yra pavyzdis laiką taupančio 
sigardavinio receptas, kuris bus 
ras pavaišinimas jūsų šeimynai.

Meringo Pudingas
2 puodukai parengtų vaisių 
Va puoduko jelly arba jam 
’/L- iki 1 puoduko evaporated pieno 
4 šaukštai miltinio cukraus 
% iki 1 puoduko nulupti? almondų 
Vfc iki 1 puoduko plakamos Smeto

nos (whiping cream) 
20 salų almond prieskonio 
Sumaišyk vaisius ir jelly arba 

(vaisių košę), sudėk ant dugno 
kuotos kepamos blekės. Suplak 
nius su 3 šaukštais miltinio cukraus, 
įmaišyk baltymą ir prieskonį, už
pilk ant vaisių, užbarstyk likusia da
lim cukraus. Kepk lėtame karštyje, 
iki paruduos (apie 30 minutų). Su
maišyk plaktą smetoną su evapora
ted pienu, atšaldyk, ir plak. Duok 
pudingą su plakta smetoną. Užteks 
del šešių.

jam 
tau- 
try-

Virtuvės Patarimai

Lomono skystimas yra puikus vie
ton acto ant

Viršutiniai 
supjaustytom 
valgis.

Surugimas
negena uždengimo parafinu arba ne- 
negero išvirinto skystimo pirm dadė- 
jimo cukraus.

špinakų.
salotų lapai, išvirti su

morkom yra skanus

vaisių košių buna nuo

RODYKLĖ No. Ill
Į Jeigu duodi skalbinius kitur, gerai 
”-0 susižymėti kožną dalyką savo 

| raidėm. Pamarkyk tą vietą kurioje 
! nori ženklą užrašyti krakmole ir už
dėk ant jos karštą prosą. Tas duos 
slidų pavirsi rašymui, ir reikia nau- 

I dot neišplaunamą (indellible) rašalą.
Skalbiant naujas megstines langų 

firankas patirsit kad jos pilnos kal- 
kio. Sutaupysi laiką ir muilą pa
merkdama jas per naktį vandenyj, 
kuriame reikia ištarpyt druskos.

Grožės Patarimai
Egiptėnai išrado ir užaiikė daugeli 

grožės paslapčių, kurių dabar nežino 
šių laikų grožės trokštančios mote
riškos. Keletas tų paslapčių išsilai
kė iki dabar ir tarp jų taip vadina
mas Egiptiškas veidu mazgojimas. 
Štai kaip jį prirengti: Viena unci
ja benzoin tinktūros, kurią reikia iš
lėto įmaišyti į astuonias uncijas ro
žinio vandens, visu laiku kratant. 
Po to vieną unciją tyro glicerino ir 
šaukštuką sodos borato ir sumaišyt 
juos į krūvą', dadedant karčių almon- 
dų emulsijos. Sumaišyk tą gerai ir 
supilk palengva į rožių skystimą ir 
zenzoiną, bonką gerai kratant, 
tas trauktų odą, dadėk biskį 
nio. Veidą, kaklą ir rankas 
numazgoti drungnu vandeniu 
šluostyti. Paskui sutaisytą 
tepk visur, ir lai išdžiūsta ant odos. 
Reikia naudoti iš vakaro. Nuo to 
oda bus švelni, graži ir kvepianti.

Jei 
vande- 
reikia 

ir nu
tepsią

Ypatiška Sveikata
Motinos turi žinoti kas reikalinga 

jų vaikų veikliems kūnams. Vaikai 
turi gauti maistingą valgį. Turi bū
ti maistai kurie duoda spėką lakyty t 
ir žaist ir dirbt. Grudai, duona ir 
sviestas tą padarys. Taipgi turi bū
ti maistai kurie teiktų medegą bu- 
davojimui naujų kaulų ir plėvių. Ži
not kaip greitai vaikai auga! Pie
nas ir kiaušiniai duos tą budavoja- 
mą medegą. Taipgi turi būti mais- 

j tas kuris reguliuos kūno procesą ku- 
i ris užlaiko kraują gerumoj, kaulus

Naminiai Pasigelbėjimai
Kuomet prosiji servietukes duoda

mas prie valgio, neapkrapink jų, bet 
pamerk kožną trečią servietukę ty-. _ ______ ____
ran šiltan vandenin, įdėk tarp dviejų jr dantis kietus ir vidurius tvarkoje, 
kitų ir tandžiai suvyniok. Už 20 , Sėlenos, vaisiai ir pienas ta duoda, 
minutų jos bus gatavos prosijimui, Uogos arba bananai, su kornų fle- 
ir reik prosyt iš abiejų pusių. i ]<ajs įr pienu, yra valgis kuris tu.ri

Popierini maišą kuri gauni pirkda-' budaovjrmo, reguliavimo ir energijos 
ma groserius gali panaudoti laiky-. maistą* krūvoje. Duokit vaikams 
mui vyniojamų pupierų, pakabinda-■ konrų flekų kuodaugiausia, nes tas 
ma maišą už durų į skiepą, kur jis maistas duos kurą jų veiklioms ma- 
hesipainios.__________________________ 1 žo m s, g w y b ėms.________________

MES REKOMENDUOJAME ̂ SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dary-1 ted pieną, kadangi jis yra geriau- 

mni pudingų, zupių, pyragų, etc., i sias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evnpora-• arba grietinės.

vaisiai ir pienas tą duoda.

: Atnaujinki! savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

O o o o o o o o

o

DYKAI

Pudingai 
Susai

Sriubos

EVAPORATED 
MILK

Didelis

Kenas
16 unc.Duona 

Saldainiai 
Žuvis

Mažas
Kenas

G unc.

moterų nuolat pri- 
mums naujus recep- 
Bordcn’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

Borden’s Evaporated Pienas visuomet turėtu ras
tis jusu aisbaksyj, nes jus negalit žinoti kuomet 
jums gali prireikti pieno. Tai yra saugiausias pie
nas ir jis visuomet gatavas vartojimui bile kokia
me atsitikime. Jis nesugenda. Reikalaukit jo iš 
savo groserninko. -lis žino Borden’s ir maloniai 
parduos ji jums.

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

KUPONAS
Mėsa
Košelės

Pajai

Vardas

Adresas
(3) Lithuanian
THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

O O O o o o o o o o o o o
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Pranešimas Sergantiems I
X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 |
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose ~ 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 z: 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų = 
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- E 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- = 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų*'. Nauju metodu aš paliuosuoju E 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. ~ 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubegimo. = 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit =: 
Vilties, Ateikit Pas Mane'’. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- — 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų nš leidau serumus = 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- ~ 
lūs GC6 ir 914. =

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
(loma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią = 
•šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. ~ 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. =
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Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

DELEI ĮVYKIŲ PHILADELPHIJOJE ..
RENGIANTIS prie “Lie-’~--------------*

lieš visasvietinės Parodos bažnyčias ir i. 
Philadel'phijoje, negalėjom p° svetimšalius 
ąlpęįeiti be ginčų. ’ 
ginčai išsiveržė toli nuo Į 
darbo pradžios, ne kaip vi-Į 
sada, darbo pradžioj. Išro
dė kad niekas, nepaiso kas dama kad josjteidėbišvardytoji' 
ten rengiama ir kas rengia, 
tik kada nujausta kad tik
rai “Lietuvių Diena” turės 
įvykti kokia ji nebūtų, pasi
rodė spaudoje žodis kitas ir 
pakritikavimui to darbo.

tuvių Dienos”, kaipo da- t! reguU.uųjjjjjsąy^'^fijiŲ, 
’ • mowpUS'dl- iišMii 

---------- 1.....................friūo- i tiii
Tik tie p30 teisybei ir !tųrhak'o!ištivo''\šd^; 
)li nuo lims kaiP° šnipaj'-a^ęhfiij.j'o .be 
- • jj kaipo dori tikybbsdskeįbčjaijliT

Meksikos 8 va^inj'Aj''. .ihatjr-’

■ ■
pradėjo stropiai, Ib^^ėtij.p^ijėS 
valdžią, ir pastabų'idiėnų.iįuptių 
kiai rodo kad ižapt kilti Liiš 'dąj-H 
giau negu vienų jiždriįųdimąs, 
o kitų protestas!' -s..r;;, ■■

Meksikos katalikų bažnyčios

JA įsišaukti “kryžeiviu” prieš 
įV^earavių valdžią”, ir Meksika 
.už^įlįė^snotų pernaują. O Su- 
įVie'nittų'Valstijų dvasiškija, ku
li daba? (užduoda savo parapijo- 
’nįUįifĮ t/|lįik maldas už “dvasią 
'šventi Meksikai”, tada uždėtų 
'^i^aįfėras ant nuvertimo anos 
;vąlįdžios.

“Klaipėdos Žinios”
Sustojo
■.tįŲaipedojė ! leistas dienraštis 
‘įKųSijĮados Žinios” su Liepos 3 
diena sustojo ėjusios ir prisi
jungė prie “Lietuvos Keleivio”.

Vieni išrodinėjo kad ka
talikai pasigriebė tą darbą 
ant savo pečių, o tie kurie 
tą darbą jau varo, paleido 
sipaudon “Kas Kaltas?”, sa
vęs pateisinimui straipsnį.

Delei jo ilgumo nenori
me jo talpinti, bet ir butų 
be naudos. Dabartiniame 
musų gyvenime Amerikoje 
mes negalime norėti ir rei
kalauti kad kuri nors musų 
srovė taikytųsi prie kitos 
ar eitų į kokį nors bendrą 
darbą. Jau pertoji nuėjo
me, pertoli vieni kitus iš
niekinome, perdaug pasižy
mėjome neištikimumais vie
ni kitiems jei ką bendro ir 
bandėme. Vienų ir kitų rei
kalai galutinai nusistatė ir 
atsiskyrė nuo kitų. Nors 
tas ir pavojinga kaipo tau
tai bet ipervėlu kalbėti. Gal 
tik tada musų srovės sueis 
Į vieną veikti kada Ameri
koje bus vos vienas kitas 
Lietuvis.

vyriausybė išleido kunigams 
paliepimus neklausyti valdžios 
ir protestui prieš valdžią Įsakė 
sulaikyti bažnyčiose pamaldas.

Reikia tik pakilti kokiam at
kakliam bažnyčios palaikytojui

Skaitytojai galės atgauti pini
gus jeigu nenorės “Klaipėdos 
Keleivio”, rašo leidėjai.

“Klaipėdos Žinios” buvo rei
kalingas patriotinis laikraštis 
Klaipėdos Krašte.

Mes gerai žinome kad ka
talikai paėmę tą “Lietuvių 
Dieną” rengti nepadarys ją 
tokia kokia ji galėtų būti 
padaryta veikiant bendrai, 
bet mes tautininkai niekad 
nebūtume galėję su jais su- 
sitaikint ir ant lygių veikt. 
Jie pirmi užėmė tą darbą, 
mes .laikomės nuo jo atša
liau, kaip butų darę ir jie ir 
net butų ardę jeigu mes bū
tume vadovybę paėmę, ko 
mes nedasileidžiame daryti, 
suprasdami tiek kad tas pa
sirodymas, koks jis nebus, 
tuo tarpu nuskambės sve
timtaučiuose kaipo Lietu
vių, o ne katalikų.

Kaip išeis taip, vienok 
linkėkime gero pasisekimo. 
Tautininkams nei kitiems 
ta diena nei kiek skriaudos 
neatneš ir niekas iš jos ne
pasipelnys. Jei katalikai po 
visko girsis, tai jie bandys 
pasisavint darbą ir tų kurie 
prie tos dienos prisidės ne 
jų srovės būdami. 

▼ ▼ ▼

Prie ko Prieis Meksika?
Per keliolika metų Meksikoje 

virė karas tarp politinių priešų, 
ir kas tik užsinorėjo būti prezi
dentu skelbė karą esančiai val
džiai ii- kariavo iki ją nuvertė 
arba paįs žuvo. Ta suirutė pa
sibaigė jau virš desėtkas metu.

Dabar užeina kitokios suiru
tės; debesiai. Dabartinė Meksi
koj valdžia, kurios prezidentas 
$ra . Calles,< vadinama; darbiniu 
kiška ar net bolševikiška, pada
rė savotiškus patvarkymus, la
biausia ■ atkreipdama domės j 
bažnyčias ir kitataučius kuni
gus. .Valdžia nusprendė t’urin-

.. " ■ Ii ' . i i > i

■ d’.-j . j
.1d> j įtiekę

'f; stotmris bičių.
Ir šiaučiukas nepasiuva

Dratos nevaškavęs,
Kas tik duoda bičių vašką, 

Ima pabučiavęs.
Urėdėlis, pišorėlis,

Ir tas kunigėlis —
Kožnas laukia kad atneštų 

Medaus butelėli.
Kas tik turi daugeli bičių

Dievui dėkavoja.
Saldų medų valgydami 

Bites minavoja.

Iš BAUDŽIAVOS LAIKU
(J. Labukas)

Jau rūtelės ir pasėta, o dar neravėta,
Tos bėdos vargai, tie dvarų darbai.

Bėda map, mergelei, ant svieto gyventi.
Reikia dvare dirbti žemelę purenti.

Paleiski, ponuli, mane pas močiutę,
Senai rūtos sėta, o dar neravėta.

Ponulis bizūną taip labai pakratė
Kad mane, mergelę, šiurpulis sukratė.

Man reik anksti keltis. Į dvarelį eiti, 
Nėr kada rūtelių mano užžiurėti.

Vai eisiu, vai eisiu rasota pievele.
Ir darysiu ženklą basomis kojelėm.

Kai saulelė leidžias man reik namon eiti, 
' Man reik namo *eiti iš sunkaus darbelio,

Nežiūrint savo paviršutinio šaltumo, 
Rodinas negalėjo žiūrėti, be vidujinio nu
sigandimo, i niekšą kaip Karingas, kuris 
turėjo ilgą laišką nuo Van Daelo, kuriame 
būtinai turėjo būti paminėta apie Džalmą. 
Rodinas tikėjo jog jis prirengė viską kas 
užstotų kebą tam jaunam Indijos kunigai
kščiui pribūti į Parisą rytoj, bet nežinoda
mas kokie ryšiai galėjo susidaryti tarp to 
kunigaikščio ii site- smaugiko po laivų su
dužimo, jis žiurėjo i Karingą kaipo į labai 
pavojingą asmenį. Bet. juo daugiau Rodi
nas .jautė neramumo savyje, tuo labiau 
.-tengesl nuduoti šaltas ir nepaisantis. -Jis 
taigi atsakė:— I avo sulyginimas Romos 
su Omane via labai juokingas bet ka tu 
h.mnii icri išvesti7

-t norm par. dyt tau, broli kas 
•r. : ii ką galiu, įtikrinimui tau jog'ge-
i ai but man draugas negu pasidaryti iš 
manęs priešą

— Kitais žodžiais sakant, tamista, — 
tarė Rodinas, rūsčiai pašiepdamas, — tu 
priklausai žmogžudiškai Indijos sektai, ir 
m nori, savo išvedimu, nurodyti man į li
kimą to žmogaus kurio laišką tu pavogei 
rašytą į mane. Iš savo pusės, aš turiu lai
svę tau pasakyti, nežiūrint tavo grąsini- 
mų, kad čionai nevalia nieką smaugti, ir 
jeigu tu manai padaryti čia lavonus iš mei
lės savo dievės Bovanės, mes galime pada
ryt tave galva trumpesniu, vardan kitos 
dievės paprastai vadinamos Teisybe.

— O ką jie man darytų jeigu aš ban
dyčiau ką nunuodint?

— Aš vėl tau nužemintai patėmysiu, 
ponas Karingai, kad aš neturiu laiko duo
ti tau pamokas apie kriminales teises; bet, 
tikėk man, tu verčiau valdyk savo norą 
pasmaugt arba nunuodint ką nors. Vie
nas žodis: Ar tu atiduosi man tą Van 
Daelo laiškus, ar ne?

— Laiškus paliečiančius Kunigaikštį 
Džalmą? — tarė smaugikas, įtemptai žiū
rėdamas į Rodiną, kuris, nežiūrint stai
gaus ir aštraus perdiegimo nuo paminėji
mo Džaimos vardo, laikėsi šaltai, ir atsa
kė visai paprastu tonu: — Nežinant ką tie 
laiškai kalba, kuriuos nuo manęs užlaikai, 
negaliu nei atsakyti. Meldžiu, ir jeigu rei
kia, reikalauju, kad tu atiduotum man 
tuos laiškus — arba kad eitum sau.

— Už kelių minutų, broli, tu prašysi 
manęs kad neičiau.

— Abejoju tam.
Keletas žodžių atskleis stebuklą. 

Jei tik ką aš užsiminiau tau apie nuodini- 
mą, broli, tai dėlto kad tu pasiuntei dakta
rą į Kardovilių dvarą apnuodint (nors lai
kinai) Kunigaikštį Džalmą.

Rodinas, nors valdydamas! kiek gali, 
sudrebėjo ant tų žodžių, bet atsakė: — Aš 
nesuprantu tavęs.

— Tiesa jog- aš esu biednas svetimša
lis, ir kalbu maišytai; bet bandysiu kalbėt 
aiškiau. Aš. žinau, iš Van Daelo laiškų, 
kaip svarbu tau kad Kunigaikštis Džalma 
nepributi; čia rytoj, ir viską tu darei ta
me. Ar supranti dabar?

— Aš neturiu tau jokio atsakymo.
Du atsargus pabarškinimai į duris su

laikė jų pasikalbėjimą. — Eik šian, — ta
rė Rodinas.

— Laišką nunešiau į reikalingą vietą 
ir štai atsakymas, — tarė atėjęs tarnas.

Pirm atplėšimp laiško, Rodinas atsi
kreipė į Karingą ir mandagiai pasakė: — 
Ar pavelysi, tamista?

— Nedaryk jokių ceremonijų, — at
sakė Indas.

Rodinas greitai perskaitė, parašė sku
biai kelis žodžius apačioj, ir atiduodamas 
tarnui įsakė: — Nunešk laišką tuo pačiu 
antrašu.

Tarnas nusilenkė ir išėjo.
— Ar aš galiu dabar kalbėti? — pa

klausė Karingas.
— Suprantama.
Karingas tęsė: — Užvakar, kuomet 

kunigaikštis, nors sužeistas, mano patari
mu rengėsi.keliauti į Parisą. pribuvo pui
ki karieta su brangiomis dovanomis Džal- r

mai, nuo nežinomo draugo. Toj karietoj 
buvo du vyrai — vienas siųstas to nežino
mo draugo — kitas daktaras, siųstas nuo 
tavęs prižiūrėti Džalmą, ir atlydėti jį į į 
Parisą. Tai buvo mielaširdingas darbas,!

i broli, ar ne?
— Varyk savo pasaką toliau, — tarė 

Rodinas.
— Džalma išvažiavo vakar. Tas dak

taras, įkalbėjęs kad Džaimos žaizdos gali 
pakenkti jeigu jis neatsiguls važiuodamas,! 
tokiu bodu daktaras atsikratė to nežinomo 
drauge palydovo, kuris išvažiavo vienas Į 
Iri k r-.p a-., norėjo ir manęs atsikratyti; bet i 
Džalma būtinai reikalavo kad aš bučiau 
sykiu. Vakar iki vakaro mes pravažia
vom įrašę kelio. Daktaras sakė kad mes 

I turėsim praleist nakti pakeliniam viešbu- 
t,v i. lis .-akr. .Mes turim gana laiko, pa
sieksi!! Parisą rytoj vakare’’, nes kuni
gaikštis jam biivi sakęs kad turi būti Pa
rise vakare 12-tą dieną. Daktaras būtinai 
reikalavo važiuoti vienas su Džalma. 1- 

I Van Daelo laiško aš žinojau kad tau buvo 
labai svarbu idant Džalma nepributų čia 
ant IJt-os dienos. Aš turėjau nuožvaigą 
ir paklausiau daktaro ar jis tave pažįsta ; 
jis atsakė susimaišiusiai ir tada mano nuo- 
žvalga tapo teisinga. Kada pribuvom į 
viešbutį, daktarui besitrusiant apie Džal 
mą aš nuėjau i daktaro kambarį ir ten ra
dau jo valizoj įvairių fialų, kurių viename 
buvo opiumas — ir aš tada spėjau----

— Ką tu spėjai?
— Tu. sužinosi. Daktaras tarė Džal-j 

mai, pirm palikimo jo: “Tavo žaizda eina i 
geryn; bet nuovargis kelionėj gali privesti 
prie uždegimo; bus tau gerai, rytojaus bė-l 
giu, nnti raminančias gyduoles, ką aš pa
sigaminsiu iš vakaro, ir galėsim naudoti 
karietoje.” Daktaro planas buvo papras-' 
tas. Šiandien kunigaikštis ims vaistus, ir' 
užmigs; daktaras mieluos susirūpinęs, su-1 
laikys karietą, pasakydamas kad pavojin-. 
ga važiuoti, ir pakeliu sustojęs kur ims ku
nigaikštį ligint, ir tik tada išbudins kada 
tavo reikalai bus pabaigti. Tai buvo tavo 
suplanavimas — labai gudrus — ir aš pa
sirūpinau pasinaudoti tuo pats.

— 'Viskas ką tu man dabar pasakoji 
ant 13-tos dienos. Aš turėjau nuožvalgą 
man visai neaišku, — tarė Rodinas.

— Be abejonės, turbūt del mano sve- 
timtautiško akcento. Bet pasakyk man ar 
tu girdėjai apie array-mow?

— Ne! — atsakė Rodinas.
— Tai tavo pralaimėta! Tai yra pui

kus produktas Java salos, kuri taip1 gausi 
nuodingais augalis.

— Tai kas man tas? — tarė Rodinas, 
aštriu balsu, bet vis nekantresnis.

— Tas apeina tave labai daug. Mes 
Bovanės sunai bijomes kraujo, — tęsė Ka
ringas; — Bet mes palaukiam kolei musų 
nužiūrėta auka užmiega, tada užneriam 
ant kaklo šniūrą ir po visko. Jeigu jie ne
gana kietai miega mes žinom kaip užmig
dyt giliau. Mes esam' gabus savo darbe. 
Net pats Džalma turi musų ženklą ant sa
vo kailio. Tas array-mow yra nuodingo 
augalo milteliai, ir kada miegančiam mes 
duodam įtraukti biskelį tų nuodų, ir jo nie
kas daugiau neprikels. Mes galim užtai- 
syt tais nuodais 'kad žmogus išguli kokias 
dvi paras, be pavojaus gyvasčiai. Taigi 
matai, opiumas yra; tik niekas prieš šitą 
šventą narkotiką. Aš atsigabenau jo iš 
Javos, tik del visko, bet neužmiršdamas ir 
vaistų prieš tą nuodą.

— O, tai yra ir vaistų prieš jį? — ta
rė Rodinas neramiai.

(Bus daugiau)

Puikus dideli
LIETUVOS 

ŽEMLAPIAI

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims tuo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

NAUJI “ŽMONIJOS 
ISTORIJOS”

PRENUMERATORIAI.
G. A. Kybą, iš Worcester, 

Mass., rašo: Kaip skelbiat kad 
šio menesio pabaigoj turėsit 
“žmonijos Istoriją” gatavą tai 
meldžiu ir mane užrašyti Į pre
numeratorių skaičių ir prisiun- 
čiu už vieną knygą $2.25.

Pr. Vailokas iš Detroit, Mich, 
rašo: Sinčiu $2.25 prenumera
tos už “žmonijos Istoriją”, nes' 
noriu ją turėt pirm negu pa
brangs. Kada bus gatava pa
skubėkit prisiųst.

J. Stalioraitis, iš Wayne, Ky. 
rašo: Neužmirškit ir manęs su 
šiame angliakasių kaimelyj su 
“žmonijos Istorija”. Siunčiu 
pinigus iškalno, $2.25.

EKSTRA
PRANEŠIMAS

Teatrales draugijos ir 
pavieniai asmens kurie 
tik nori įsigyti gražų ir 
visiškai naują musų dra
mos srityje veikalą,

“GALIŪNAS”
(parašytas K. S. Karpa
vičiaus), gali dabar dar 
tą padaryti, ir gaus už 
pusę kainos. Knyga bus 
virš ! 00 puslapių, parsi- 
duos po 50c ar 75c. Bet 
prenumeratos keliu gali 
gauti tik už 25 centus.

“Galiūnas” paremtas 
ant Lietuviškų istoriškų- 
pasakų-legendų iš Lietu
vių kovų su žmogėdžiais 
gilioje senovėj e. Vaiz
diną gana plačiai musų 
pratėvių religiją, seno
vės gyvenimą, bet sykiu 
yra grynas meilės ro
mansas kokius mėgstam 
skaityti ir kokius publi
ka mėgsta matyti sta
tant scenoje.

“Galiūną” manėm iš
leisti anksti šią vasarą, 
bet štai atvažiavus Ame
rikon dailininkui Ado
mui Brakui, kuris ilius
travo tulus Vydūno vei
kalus, užprašėm jo nu
piešti veikalui viršelį, ir 
užtai sulaikėme knygos 
išleidimą, norėdami pa
daryt ją gražesne ir ma
lonesne. Gerb. Brakas 
taipgi pasižadėjo peržiū
rėt veikalo turinį. Da
bar jis išvažiavo Lietu
von ir ten atliks savo pa
žadėtą darbą, nes Ame
rikoje nuolat buvo ke
lionėj.

Paskubėkit su užsaky
mais, prisiųsdami po 25 
nuo knygos. Vaidinimui 
reikia 13 .knygelių, ku
rias gausit už $3,00.

Kurie paskubės užsi
rašyti tų vardai dar tilps 
knygoje kaipo prenume
ratorių.

Veikalas žingeidus ne 
tik statyti scenoje, bet ir 
ramiam pasiskaitymui.

Siųskit užsakymus pa
što žehMeliais (tiktai iš 
Amerikos).

“Dirvos” Adrii.

Santai Midy 
SULAIKO 
SKAUSMĄ 
Saugokit Pamėgdžių 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose
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(Tąsą: “VARGŠŲ KARALIENĖS DUKTĖS”—III Dalis)

------- ...........— Parašė VĖJAS. -- -----------------------

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

(Tąsa iš pereito num.)

Svečiai ir Neprieteliai
Vienok neapsiėjo be nekuriu svarbių 

permainų. Visose šalyse paplito gandai 
apie gražią jauną valdovę ir jos “dievų 
duotą’’ sūnų, todėl tankiai į miestą atplau
kdavo puošnių laivų su žymiai svečiais pa
žiūrėti kunigaikštytės. O. kas gali užgin- 
čyt kad neatkeliaudavo po pirklių priedan
ga ir daug jaunų gražių kunigaikščių iš 
tolimų šalių pažiūrėti ir net norėti Giedrę 
prisivilioti sau už moterį?

Daug tokių svečių atsilankydami Į pilį 
atnešdavo Giedrei ir jos kūdikiui bran
gias dovanas -j- jiems tos dovanos buvo 
menkas daiktas sulyginant su proga pama
tymo jos. Ir ištikro turėjo iš ko džiaugtis, 
nes Giedrė buvo apšaukta gražiausia iš 
gražiausių valdovių.

Taipgi, kas užgins kad tuo pat laiku 
nesilankė pas Giedrę ir Svalijos valdovo 
pasiuntiniai, po priedanga pirklių ar sve
čių, jieškodami keršto už jos drąsų atme
timą to godaus valdovo iš savo viešųjų 
kandidatų į vyrus.

1 Svečiai Giedrei visada butų buvę ma
loniu paįvairinimu jos vienodo gyvenimo 
jeigu ne vienas atsitikimas kuris ją mirti
nai nugąsdino. Tarp svečių ir pirklių, sa
vo priprastu budu, ji trokšdavo valan
dos kad jai pasirodytų kada vėl ta skepe
taitė su raide “G” iš užančio ar ant kaklo 
parišta, kaip kitais keliais sykiais pasitai
kė. Bet ne. Vietoj to, vieną dieną sena, se
na tarne, kuri su Leda atvažiavo ir visą 
laiką jai tarnavo, bet pažinus Giedrę pa
milo ją ir liko jos užtarėja, su baime pri
ėjo prie Giedrės ir. prašė pasikalbėjimo. 
Giedrė, gera ir atvira visiems, su senute 
nuėjo nuošaliai ir klausė ką ji turi pasa
kyti. Senė su dideliu išgąsčiu pradėjo pa
sakot kad tarp svečių kurie laukia su ku
nigaikštiene pasimatymo, yra vienas jos 
žinomas vyras, kuris tikrai bus atsiųstas 
nuo Svalijos kunigaikščio su blogais tiks
lais, ir prašė sergėtis jo. Giedrė padėkojo 
senei už patarimą ir paleido ją.

Kada atėjo svečių priėmimo laikas, 
vienas iš jų, senės nurodytas, atnešė Gied
rei įvairių dovanų, tarp kitko ir saldainių. 
Giedrė ir iš seniau buvo pratus saldainių 
gauti, todėl butų šį sykį pavojingai apsiri
kus. Kada po visko ji vieną tų saldainių 
išmetė per langą kieme buvusiam šuniui, 
neužilgo tas šuo nugaišo. Tas butų atsiti
kę ir jai ir jos kūdikiui, nes ji būdavo da- 
tijasi su juo: pati kandus ką, duoda ir vai
kučiui paragauti.

Nuo to Giedrė vengė svečių ir tankiau
sia liepdavo tarnams pasakyti kad jos nė
ra namie arba nesveikuoju.

Giedrė dar Geriau Tvarko šalį
Šalip savo motiniškų pareigų, kurias 

ji pasekmingai atliko augindama busintį 
savo pavaduotoją, Giedrė rūpinosi ir šalies 
gerove.

Iš pilies langų — nes pilis stovėjo auk
ščiau kalne — ji matė gražiai vėjo burė
mis atvykstančius ir išplaukiančius laivus, 
ir galvojo kaip puiku yra kad tolimų šalių 
ir miestų pirkliai susisiekia vienas su ki
tu, keičiasi prekėmis, ir tik del to jos tėvo 
miestas pakilo į didelį ir turtingą kad buvo 
pajūryje. Nejaugi negalima padaryt susi
siekimų ir sausžemiu?

Iš poros pirmesnių savo kelionių sker
sai savo tėvo žemę į senąją pilį ji atsimi
nė kad visur buvo tik nepereinami miškai, 
baisiausios girios, pelkės, arba plyni lau
kai. Kelionė vandeniu buvo paprastu da
lyku, o sausžemiu, kur žmonės turi gyven
ti. buvo dideliu sunkumu, reikalavo dide
lių išsirengimų ir nepaprasto vargo. Žmo
nės sausžemiu tesusinešinėjo iš visai arti. 
Viena šalies dalis nuo kitos buvo lyg at
skiras pasaulis; miestas su miestu neturė
jo nieko bendro, lyg vienas kitam butų ne
reikalingi, nors ji matė kad yra reikalingi 
net tolimų šalių miestas vienas kitam pa

jūryje esanti. Tik prisigretinus pirkliui 
prie kariumenės arba valdiškos pasiuntiny
bės tebuvo galima drąsiau nukeliauti j ki
tą vidžemio miestą.

Pirmiausia Giedrė sumanė padirbdint 
kelią iš savo miesto į senąją sostinę, kur 
palaidoti jos tėvai. Ji ryžosi, kolei bus 
gyva, kas metai aplankyti jų kapą.ir ap
raudoti savo tėvelį, motinėlę ir broleli.

Sušaukė Giedrė savo viršininkus ir 
įsakė jiems imti kairumenes ir vykti į dar
bą — kelią daryti.

Nors seni viršininkai sakė kad tai bus 
bereikalingas darbas, apsieita be to iš se
novės, užteks kelių kokie yra, bet Giedrė 
nenusileido.

Tvirti vyrai kirto baisiausius medžius, 
amžiais nepalytėtus, per nepereinamas gi
rias, vertė kelmus iš kelio, užkasinėjo grio
vius ir duobes; užpylė pelkes, statė iš rąs
tų tiltus per upelius ir upes, ir taip smar
kiu šuoliu artinosi gatavu keliu linkui se
nojo miesto ir pilies, ir pažvelgę atgal net 
ipatįs viršininkai džiaugėsi.

Dar nebuvo baigtas tas kelias statyti 
kaip Giedrė sumanė kitą dalyką. Iki tolei 
ji matė mieste važinėjant tik jaučiais įkin
kytais į sunkius ratus, prekių vežiojimui. 
Arkliais tik jodinėjo, bet ji buvo girdėjus 
kad kitose šalyse jau arkliais važinėja, to
dėl įsakė savo karo-vadams pradėti naudo
ti arklius vežiojimui reikmenų, rąstų tam
pymui ir kitiems darbams. Tą pasekė iy 
miesto gyventojai, ir paskui tolesnės šalies 
dalis. Visi džiaugėsi įgiję greitą važinėji
mo įmonę ir, tos šalies gyventojai pasilai
kė to iki šiai dienai.

Nuo to didžiojo vieškelio Giedrė įsakė 
iškirsti ir ištaisyti kelius linkui didesnių 
jos šalies pilių, ir štai po kelių metų dar
bo Gedrės žemė buvo išvedžiota gerais ke
liais, lyg kokiomis gyslomis, kuriomis galė
jo lengvai be klaidžiojimų pasiekti bile ku
rią svarbesnę šalies dalį.

Nieko nebūtų ypatingo jeigu tuo butų 
viskas ir baigęsi. Bet štai laikui bėgant 
pakelėse įsisteigė nauji gyvybės lizdai — 
dygo vienas po kito kaimai, kur suėjo gy
venti žmonės liuof-i nuo pilių valdovų ir 
neturinti jiems vergauti, bet nenorinti tar
nauti ir mokėti mokesnius. Kaimuose at
sirado ir keleivių užeigos ir nakvynės vie
tos, ant kryžkelių išstatyta keleiviams su
stojimo namai, ir štai tais keliais matėsi 
jant ir važiuojant pirklių ir keliauninkų 
nuo pajūrio ir į pajūrį, kuriems seniau nie
kad nebūtų užėję kur nors iš savo miesto 
išvykti.

Keliais dulkėjo karavanai su prekėmis 
į tolesnius nuo pajūrio punktus, o iš ten 
giyžo pilni produktų tų sričių — brangių 
kailių ir kitokių daiktų.

Kelionės patogumas leido Giedrės pa“ 
siuntiniams lengvai susinešti su sena pili
mi, ten privažiavo iš tolesnių sričių žmo
nių, kūrėsi prekyba, ir miestas didėjo. Vir
šininkai užžiurėjo seną pilį nuo gedimo ir 
nykimo, ir tas miestas pasidarė gyvas pra
turtėjo, sutvirtėjo po ano nelaimingo lau
kinių užpuolikų apardymo.

Ką Taira, Ledos negudriu suplanavi
mu nuskirtas “žuvų gaudyt” pajūryje, pa
darė savo miestui tą jo duktė Giedrė pada
rė visai šaliai. Ji sukėlė šalyje gyvumą iš
vedžiodama susinešimo gyslas-kelius ir rei
kia paminėti kad tuoj pradėjo plėstis iv 
paupių gyvenimas, kuris iki tolei tik neto
li pajūrio buvo tematomas. Upėmis pirk
liai atgabenę prekes į šalies gilumą galėjo 
pasiųsti jas dar toliau keliais, ir todėl drą
siai veikė ir turėjo sau naudos.

Iš pajūrio į senos pilies miestą suėjo 
daug amatninkų ir mokytojų, ir ten pradė
jo kilti kultūra kari pirmiausia pražydo 
Tairos išstatytame mieste.

(Bus daugiau)

Į Kauną. Eina gatve per ponių 
ir panelių būrį ir raitydamas 
nosį į šalis dūmoja: Ką jos ir 
ėda kad taip gardžiai kvepia!

SUPRATO 
Vargo žmonės jau suprato 
Kunigų darbus juodus, 
Jungą kietą nusikratė 
Ir vergais daugiau nebus, 

šaukė-rėkė kunigėliai 
Kad jų darbus palaikytų, 
Litus traukė avinėlių 
Kad vėl jungan pas’kinkytų.

Šiltas vietas prižadėjo 
Kad tik į jų dūdą pustų, 
Vargšus, kurie neturėjo, 
Kad iš bučiaus neišsprūstų.

Dievo prašė kad padėtų, 
Per bažnyčias, spaviednyčias 
Vertė žmones kad sutiktų 
Palaikyt jų mulkinyčias.

Bet rinkikai susiprato, 
Dėjo balsus už kairiuosius, 
Kunigų jiegas sukratė, 
Rinko Seiman tik savuosius.

Nors kunigai dar baugina, 
Laimėtojams galą lemia, 
Ir fašizmą sau gamina, 
Nori užkariauti “žemę”, 

Bet bėda kad tie “fašistai” 
Netur’ dvasios kaip viščiukai, 
Švieson bijo pažiūrėti, 
Skiepuos slapstos kai slapukai.

Šokit, trypkit, kunigėliai, 
Kol turite sau litus, 
Bet pranyks jus avinėliai, 
Nebetrauks jūsų ratus.

Alytus. Kujokas.

Nors Lietuvos žmonės skaito 
Amerikos laikraščiuose apie di
delius čia karščius ir kad kas 
savaitė per vasarą nuo karščių 
desėtkai miršta, vistiek jie ne
bijo Amerikos ir nori čia atva
žiuot.

Demokratas
Sūnūs — Mama, kas tai yra 

defnokratas ?
Motina — Tai yra toks žmo

gus kuris nors butų didžiausias 
ponas, myli visus žmones, net 
savo tarną myli ir laiko sau ly
giu.

Simus — Aha, 
pranta.... mūšų 
yra demokratas,
Jfaip jis bučiavo musų tarnaitę 
Marę.

tai jau šu
tėte taipgi 
nes mačiau

GEROVĖS skYRIUS
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DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.d!!!

5

dingu, kadangi jis iš visų dirbtinų 
maistų lengviausia suvirškomas. Jei 
motinos pieno visai nebūtų tai pa
saldintas kondensuotas pienas yra 
geriausia duoti. Jei tinkamai duosis, 
jis teiks ganėtinai sotumo norma
liam augimui.

Kalbėdamas nepamirš pamą
styti ar neverčiau butų patylė
jus.

Geriausia pamokų knyga tai 
sąžinė; tiktai reikia ji dažniau 
pavartyti.

Meluoti visai nemeluok, o tei
sybę kalbėt apmąstęs.

ir linksmų pasiskaitymų. 
“Rimbą”, visada busi lin- 
Prisisk 10c. įdėjęs į kon- 
gausi vieną numeri. Pre- 

tik $1. Kas

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų 
Skaityk 
ksmas. 
vertų ir 
numerate. metams 
neturi “Rimbo” tas ne vyras. Mo
terims ir merginoms “Rimbas” ir
gi reikalingas. Reikalaukit sekan
čiu adresu,

“RIMBAS”
3 Bateman 1’1. So. 'Boston, Mass. 

Taipgi gaunama “Dirvoje”.

Juo žmogus išmintingesnis 
juo jis daugiau atranda nepa
prastų žmonių.

Atkaklumas daug kartų pa
laikoma už budo stiprumą, o 
gašlumas — už meilę.

Gerbkite didvyrius kaupose 
jei jų nėra tarp gyvųjų.

Toks negimė ir negims kuris 
duodamo neims.

Vagiui bėgančiam vienas ke
lias, o jieškančiam daug kelių.

Guli vilkas — džiūsta vilkas; 
bėga vilką — tunka vilkas.

Su stipresniu nesigrumk, su 
turtingu nesipešk.

Aš lojau kol įgavau; tu ver
ksi kol atgausi.

MATUTE
Matute mano mieloji,
Ko gi nuliūdus vaikščioji,

Kas tau užgavo širdelę,
Gal paviliojo dukrelę?

Nesirūpink, sengalvėle,
Gražiai auginai dukrelę,

Nepadarys ji tau gėdos,
Nes tokios mergaitės geros.

Toli reiktų paj ieškoti,
Užtai neturi bijoti.

Atskirs ji gerą nuo blogo, 
Ir nenuniekins tavo globą.

Petronėlė M.

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.

Ar žindai Savo Kūdikį?
Kur kas didesnis skaičius moterų 

galėtų savo kūdikius žindyti negu 
paprastai manoma. Teisybę pasa
kius labai reta moteris visai negali 
žindyti. Taip vadinamas negalėji
mas dažniausia yra nenoras, o ne 
tikras negalėjimas. Daugelis moterų 
mano kad negali, kuomet gali. Žin
dymas dažnai pertraukiama del to 
kad pienas lėtai pasirodo. Pieno 
dažnai neužtenka dar motinai lovoje 
begulint, ir todėl nuo žindymo atsi
sako. Bet nėra nepriprasta ir pie
nui padidėti ir būti jo užtenkamai 
kada motina atsikelia ir vėl prade
da ruošinėtis.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
todėl kad bijoma buk tai pakenks 
motinai.'. Teisybė, kitais atvejais 
žindymas ir atsiliepia ant motinos 
sveikatoj. Reikia neužmiršti kad 
žindymas yra normalė padėtis ir 
daugelis motinų jaučiasi geriau ka
da žindo. O jei ir motina kiek nu
kenčia tai ji privalėtų pasišvęsti pa
statyti kūdiki ant gero kelio. Daž
nai Dažnai sakoma kad motinos per
daug nervuojasi žindydamos, ir kad 
jų pienas delt obusiąs blogas, o kū
dikis bus suerzintas ir neaugs. Tas 
teisybė keliuose atsitikimuose. Bet 
kitos moteris nežiūrint kaip jos iš
rodo netinkančios žindyti, vienok pa
sirodo geriausios auklėtojos. Taigi 
visada reikia bandyt žindyt ir nuo 
to atsisakyt vėliau, jei pasirodys ne
atsakančiu.

Kartais manoma kad neapsimoka 
motorui žindyti kūdikio jei ji nega
lės ilgai taip daryti. Bet šita nuo
monė, suprantama, yra visai klai
dinga, dėlto kad kūdikio gyvenime 
nėra kitos tokios valandos kuomet 
motinos pienas taip svarbus ir rei
kalingas kaip po gimimo. Jokiu ki
tu laiku taip kūdikio virškinimas 
greitai negenda kaip tada ir taip 
sunku jį pataisyti. Kiekviena diena 
ar valanda kurioje kūdikis gauna 
motinos pieno jį pastato ant geres
nių kojų ir lengviau prirengia prie 
dirbtino maisto vėliau. Vėl manoma 
kad neapsimoka kūdikio žindyti jei 
iš krūtų negauna pieno užtektinai. 
Kiti vėl mano kad yra pavojinga 
maišyti motinos pienų su karvių. 
Tie visi samprotavimai yra klaidin
gi. Dirbtinis maistas negali moti
nos pieno padaryti nesuvirškomes- 
niu, priešingai, motinos pienas regis 
dar palengvina virškinimo darbų. 
Kiekvienas lašelis krūtų pieno pa
gelbsti kūdikiui ir prirengia jį prie 
naudojimo dirbtinų valgių.

Jei po gero išbandymo motinos 
pieno neužtenka tai pasaldintas kon
densuotas pienas tapo rastas nau

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

kurį kiekvienas 
kūdikis gali 

suviršltinii ke 
apsunkinimo 
jp silpnu 

vidurip

lEAiGDE JBjRAKTD
CONDENSED MILK.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitatiškos Lietaus

■ MAU DYNĖS 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.

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

nus ir prisiųskit.

i

Aiškios Tyros Svei- ‘ 
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana. 
Murinę Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks. 

Knygelė “Akių Užžiura” arba
MurinfcCo.,Dpi.H.S.,9E.OhioSt.,CKic«~o -> “Akių Grožė” Dykai. q

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

Children's Mustcrolc(milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

“Antra Valanda Ryte ..
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai! — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

kiurių suirimus—palengvina 
kiurių užkietėjimą.
Kūdikiai mėgsta jį! Net 

prašo daugiau !
35c. artimiausioje vaisti

nėje. .Arba užsisakykite tie- 
Pasiunčiame pavyzdį ant pareikalavimo.šiai iš laboratorijos.

F. AD RICHTER & CO.
“ BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN. N. Y.

Lietuvoj ant Vieškelio
Keleivis sutikęs moterį klau

sia : — Kiek bus varstų nuo čia 
iki miestelio ?

Senutė: — Pirma buvo devy
ni, o dabar tėra tik šeši.

Keleivis, — Kaip tai? O kur 
trįs dikgo?

Senutė: — Ugi piemenis su
degino.

Kaimietis Kaune
Pranas Brazauskas iš Kaniū

kų, Babtų parapijos, nuvažiavo

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

I

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

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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appen!
Smith :
Jones:
Smith :

A tainted girl
Is Peggy Rice;

She always tells me: 
“’Taint quite nice!”

Grocer:
Danny: 

please!

in
the

----- 0-----  
clothes game.

Oh, two or
I’ll have

“It 
ed”,

Warning to the Young
Booze ant tobacco 
Killed Druggist Fall. 
He upset his pipe 
In the alcohol.

In the
Mitchell thinks, the short 
is woman’s long suit.

A swarm of bees flew
New York to Chicago, keeping

“Fine! I’ll meet you. 
forget the other half.”
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Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką

By Junius
Rome wasn’t built in a day, 

says Marcella Karuža, that’s 
why some of the buildings arė 
still in use.

----- o-----
Superior Ave. Housewife:

The eggs you 
were rotten.

Grocer: —
Housewife: 

dozen.

sent this morning

That’s too bad.
— No. the whole

The sea of matrimony
Is sometimes very rough 

So, for the average person 
One voyage is enough.

----- o-----  
“Remember, all’s fair 

■war”, said the old maid to 
chivalrous invading soldier.

----- o-----

pace 
a train.

with one of the coaches of 
Evidently the insect 

in no particular hurry.

does’nt pay to be crook 
preaches A. Bartkus.

“Look what happened to the
Danny: How many pieces of I hairpin and corkscrew 

that candv do I get for a cent?' i 
three. ■ 
three.'

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

Williamson Candy Co.

Henry!
Amer ica ’s 
Finest 
Candy!

A 
paid

fhe Attorney Squirms Out of a Tight Corner 
AL

Inter-nat’l Cartoon Co., N
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THE DEMON STAR
Walter R. Baublis

Look at the sky on windy nights 
And if you see a star
Among the myriad of lights
That will your vision mar, 
Prepare yourself, for soon the day 
Will come when you must go away.
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See you have youi 
sling. How did it 

? W

Auto ?

Cuyahoga farmer 
his bill for a year.

“Look here”, said the 
ment man, “1'11 meet you half 
way. I’m ready to forget half 
of what you owe.”

imple-

In order to detect which 
of the bread is buttered, 
V. P. Banionis, simply drop it. 
and see which side hits the cai ■■ j 
pet. It has never failed in a 
million rugs.

Geležinis Arklys
pradėdamas pirmu savo žygiu kelionę 
per vakarines lygumas atidarė kelią 
lijonams žmonių, kurie po to keliavo.

The Society for Savings 
buvo pionierius taupymo 
mieste, Įsteigdama saugų 
nigų dėjimą Clevelando

I 849 metais 
bankas šiam
ir patogų pi- 
gyventojams

Incor’pOT’atečCid'^b

Societg forcings
imthe City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

is really popular it 
lave a birthday and 
than five manicure

------o------

I A. Žukas thinks more pres- 
| criptions for glasses are filled
I by druggists than by opticians. I

VALET

Razor
Pats 

Aštrinąs!

minančio palengvinimo kaip 
ori.Lfin.ilė Bailine Bcngue. Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
lik užtepi skaudanion vieton.

BAUME BENGUĖ
(ANALGLSIQUE )

Within that star’s conculsive gleam 
Your future may be read, 
If hidden is its ghost-like beams 
The
For in the dark they sealed your doom, 
And

morning may find you dead,

tore to shreds Lite’s fragile loom.

A young man knows of the 
arrival of Summer by the beat
ing of his heart. A married 
man knows it by the beating 
of the rugs.

Now it is said that Milton 
sold real estate. He certainly 
sold real poetry.

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

Mrs. Wmsiow’S 
Syrup

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;
Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN ČO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohi*.
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A S. BARTKUS
'ienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuota 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.

f H’ J197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

-----  Telefonas! Randolph 5297 -----

I

Correct this sentence: “I will 
contribute a thousand to your 
cause”, said he, “but I want no 
publicity”.

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your druggist, 25c

The Knight Laboratories, Chicago

MOTERŲ HIGIENAI 
įsišviete moterjs dabar 

naudoja Zenite vietoj nuo- 
ksmingas deliktoms plė- 
biam tikslui. Zonite yra 
dingų dalykų šiam svar- 
naudingas ir visai neken- 
vėms.

Telefonas Main 6111

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

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

TASTELESS CASfOR OIL
i Visai tyras castor oil modi- fe 
a kaliam naudojimui. Stipru- | 
| mas ir grynumas nepakeis- I
ii ta. Be soknio ir kvapo. Su- B 

piltas į bankas ir labeliiiotas 3
g Laboratorijoje. Parsiduoda B 
I visose vaistinėse. i1
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Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva!“
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura. pudra. lupoms Ir 

veidams <1 Jai... visa tai randa vietą ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

Pleiskanų mirtinas priešas
Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 

odą. todėl kad pleiskanos nesislepia.
Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimtį dienų 

laiko. Pamėginkite jį.
65 c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa* tikrą Specialist*, o o* 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokis, liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po regzs.minavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo Ir pa
tyrimo bei neįirado jūsų tikros Ilgo® 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggfi-Jt 
Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakps- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusij ligos priežastį 
ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslu 
nervus ir kenčiate nuo užnuodifime

kraujo, turite išbartus veidus, pučkun ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nanihva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o eš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu aąžiaii> 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. L05th St. Qevolaad 

ANTROS GRINDYS, KAJUBARIS 4.
Ofise valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nūs 4 tH 8 vatam. 
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ELEKTRIŠKA
EKSPOZICIJA

ant

Gera Vienam Važiavimui ant
JACK RABBIT

Elec. Expo.July 26 to 31

Gera Vienam Važiavimui ant
OLD MILL

Elec. Expo.July 26 to 31

Gera Vienam Važiavimui ant
WHIP

Elec. Expo.July 26 to 31

Elec. ExpoJuly 26 to 31,

Gera Vienam Važiavimui ant
SHOOT-THE-CHUTES

Elec. Expo.26 to 31

Elec. ExpoJuly 26 to 31

Gera Vienam Važiavimui ant
AIRPLANE SWING

Elec. Expo.July 26 to 31

DYKAI TIKIETUS GAUSIT ATSIKREIPUS Į
VIENĄ ŠIŲ ELEKTRIŠKŲ KRAUTUVIŲ

Downtown

South Side

West Side

7 001 Superior Av 
U. & S. Electric <
7 022 Superior A .*«' 
Electrical Repair

Juo. I’f-ihl Elec. 
2 600 Lorain Ave. 
Champion Electric

The Silver-Kaden Elec 
Co.. 4 121 Wood In nd Aw 
IL Lcff Electric Co.. 
5126 Woodland Ave. 
M. A. S. Lttf. Fixture

Vojxt Electric Dist. Co. 
2513 E. 55th St.
Geo. A .Wank Electric 
Co.. 5839 Broadway 
Kerber Electric Co., 
8506 Broadway 
Raymond Elec. Co-

Nadi on Electric Co. 
15207 Kinsman Rd. 
M. & K. Electric Co. 
13716 Kinsman Rd. 
G. C. Johnston 
15521 Euclid Ave. 
The Euclid-Doan Radi, 
<4 Ek-c. Co. 
10606 Euclid Ave. 
Jones Electric Co. 
2041 E. 105th St. 
Byrnes-Whitney Elec
trical Shoppe 
10306 Euclid Ave. 
Crystal Elec. Co. 
2029 E. 102nd St. 
A. O’Connor & Co. 
97 02 Euclid Ave. 
The Weaver-Perkin., 
Hitches Co.

Fitch Electric Co. 
6101 Euclid Ave. 
The Hibbard Co. 
65 01 Euclid Ave. 
Brookins Co- 
3912 Carnegie Av 
W. F. Gray. Inc. 
2 122 Euclid Ave. 
City Elect’ic Co. 
7 5-10 Wade Phr!< 
Boulton Elec. Co. 
<32 1 Hough Av<n 
Doan Electric Co.

The Scherer Electric 
Co.. 9406 Detroit Ave. 
Lakewood Elec. Co. 
11410 Detroit Av< . 
L T. Moyer Eke. Co.. 
12 506 Detroit Ave. 
Gerhardt Electrci Co- 
15711 Detroit Ave. 
Denny Electric Co.. 
7323 Madison Ac. 
Rocky River Electric 
Co.. 19 118 Detroit Rd. 
Lake Eric Elec. Co. 
14507 Madison Ave. 
West Side Elec. Co.. 
3205 Lorain Ave. ■ ’ 
Independent Elcct/ic

5th St.
’ Elec. Co. 

_ _ _ 5th St.
Pfahl Elec. Co.
3074 W. 25th St.
General Washing Ma
chine & Repair Co. 
2 185 Garden Ave. 
Linden Electric Co. 
.3205 Clark Ave.
South*Electric Co. 
4 301 Clark Ave. 
Berger Elec. Co. 
5322 Chr k Ave.
Dcniaon-Fulton 
Hardware Co. 
3705 Fulton Rd. 
Brooklyn Elec. Co. 
1222 Pearl Rd.
The Reliable E!e«*. C« 
374 8 W. 2 5th St. 
Dennison Elec. Co. 
37 10 W. 25th St.

Good Housekeeping 
Electric Shop. 
1278 Euclid Avr. 
Kelvinator-Cleveland 
Co.. 1417 Prospect Ave. 
Reserve- Electric Co. 
1124 Chester Ave. 
Apex- Elec. Dist. Co. 
Newman-Stern Bldg. 
Welsbach Co.. 
1250 Walnut Ave.. N. E 
The ushman Refrigera
tion Co. 
1907 E. 13th St.

10’210 Superior A» e. 
Liberty Elec. Fix. Co.
1 0604 Superior Ave. 
Davis Electric Co. 
12708 Superior Ave. 
Saltzman Elcc. Conslr. 
Co.. 1379 E. 105th St. 
Superior Lite Co.
1197 E. 105th St. 
Baldwin Electric Co. 
1 366 Hayden Ave. 
O’Neil Elec. Co.
15 723 Waterloo Rd. 
Pearsol Elec. Co. 
10323 St. Clair Ave. 
The Eberhardt-Olt

Construction Co.. 
7809 Lorain Ave. 
Nedry Electric Co.. 
13317 Madison Ave. 
Oden Electric Co., 
9114 Lorain Acr. 
Northern Elcc. Const 
& Fixture Co.
9028 Lorain Ave. 
Gardner Electric Co., 
11513 Lorain Ave. 
Meister Electric Co. 
12739 Lorain Ave. 
Raymond Elec. Co. 
1 2924 Lora-n Ave.
R. G. Anderson Co. 
207 8 West 65th St.

Gerą Vienam Važiavimui ant 
FERRIS WHEEL

Gerą Vienam Važiavimui ant 
CARROUSEL

Tikietai, gerai del inėjimo dy
kai j septynias pasilinksminimo 
vietas galima gaut iš čia pažymė
tu. elektriškų daiktu krautuvių.

1203 Superior Avy. 
The Electric Const. & 
Sales Co.
932 Union Trust Arcade 
The R. W. Sheffer 
Sales Co..
28 Union Trust Arcade 
United Electric Fix
& Supply C.o 
17 74 E. 9th SI. 
Electric Fix & Supply 
o.. 50-1 Prospect Ave. 
Boss Washing Mach. 
Co.. 29-31 Euclid Arcade 
Snyder Electric Co.
34 Euclid Arcade. 
Acrobcll Sales & Scry 
Co.. 28 Taylor Arcade 
Sunny Line Elec. Shop 
39 Taylor Arcade 
Maytag Sales C<>.
31 Taylor Arc«d>- 
The Coffield Electric 
Co.. 82-3-1 Taylor 
Arendt*.
1900 Washer Co.. 
30 Ta v lor Arendt 
The Modern Household 
Sales Co.. 38 Taylor 
Arcade
Rogers Thor Elec. Shor
29 Colonial Arcade

Heights
Danzcl Electric Co. 
11608 Buckeye Rd. 
Buckeye Electric Co. 
2881 E. 1 16th St.
I vc Road Electric C

“Krikščionįs” Ministe
rial Apsigavo

Trauks Seimą į Teismą?

Kaunas. —Naujo Seimo dau
guma iš pat pirmų žingsnių pa
rodė kad valstybės lėšų taupy
mo obalsis jai nebus tuščias žo
dis ir kad j jį bus įdėta realus 
turinis. Valstybės lėšas taupy
ti naujas Seimas pradėjo, taip 
sakant, “nuo savęs”.

Nauju įstatymo pakeitimu, 
Respublikos Prezidentui algos 
bus mokama 3,000 litų mažiau 
negu gaudavo jo pirmtakunas.

Ministeriams atlyginimas su
mažinama 1250 litų kiekvie
nam.

Be to, išeinantieji ministerial 
gaus atlyginimo jau ne trijų, o 
ti vieno mėnesio algą.

Ministerių algų įstatymo pa
keitimas veikia nuo Gegužės 10 
d., t. y. nuo to laiko kai senasis 
Seimas faktinai nustojo egzis
tavęs. Tokiu budu “krikščio
nims” ministeriams šiek ti#l< 
teko nukentėti. Jie tegaus tik 
vieno mėnesio algą. Apie 50 
tūkstančių litų netikėtai išsmu
ko iš “krikščionių” kišenių val
stybės naudai.

Ir štai, žmonės kurie visą lai
ką tik šaukė “viską aukoti tė
vynei”, nustoję kelių tūkstan
čių litų “Ryte” lieja karčias 
ašaras del savo nelaimės ir 
skriaudos, sakydami kad kom
pensacijos sumažinimas esąs 
“keršto ir pykčio” aktas iš pa
žangiųjų pusės. Jie mėgina net 
už plaukų pritrauktais argu
mentais įrodyti kad Seimas ne
turėjęs juridinio pagrinto taip 
pasielgti su “krikščionių” “dar
bo žmonėmis” ir tikisi kad bu
vę ministerial “sugebės teismo 
keliu savo teises apginti.”

Ar tai ne mizeriškumas tų 
“buvusių žmonių” ?

“Valstybės vyrai” asmens 
reikalais rašo ištisus straips
nius ir žada naują Seimą net 
teisman traukti (sic!) už tai 
kad neduoda jiems trijų mėne
sių algos. Įdomi tai butų byla 
kai “krikščionįs” patrauktų tai
kos teisman aukščiausią įsta- 
tymdavystės įstaigą del išleisto 
įstatymo kuris jiems nepatin
ka!

žinoma, Friburgo “juristai” 
ir ne tokį dar absurdą gali pa
rašyti. Už tai juos ir vadina 
“daktarais”.

Kitas klausimas, ar turi tie 
krikščionįs “daktarai” nors tru
putį gėdos, sielodamiesi del ki
šenių reikalų. Jie visai Lietu
vai dar kartą pabrėžia kad sa
vo kailio reikalas už viską la
biau jiems rūpėjo, rupi ir rūpės-

Didelės sumos buvo išduota 
įvairiems krikščionims “pasigy
dyti”. žemės Basko kasa iš
tuštėjo kai visokie kademų va
dai pradėjo imti paskolas kai
po savotišką atlyginimą už rin
kimų pralaimėjimą.

“Ryto” ponai verkia del at
lyginimo praradimo. Tiesa, tre
jus metus alindami kraštą ir 
laužydami konstituciją krikš
čionių valdovai nusipelnė atly
ginimą, bet tik kitos rūšies.

Gal būti kai kurie jų bus 
“kompensuoti”. Nereikia d».r 
nustoti vilties. “L. ž.”

BROLIS PAPJOVĖ BROLĮ
Birželio mėn. naktį į 21 d. 

ant plento link Birštono, Ne
maniūnų vai., Alytaus ■ apškr., 
rastas su perdurtu, kaip matyt, 
peiliu, kairiu šonu nežinomo 
asmens lavonas.

Kriminalės policijos valdi
ninkams vietoje ištyrus pasiro-

DIRVA

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

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

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

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.

ai yra darbo žmogaus istorija — pa
togiems kurie mažai turi laiko gai

šuoti ant ilgų didelių istorijos tomų susi
pažinimui su žmonių gyvenimu, su istori
ja kas dėjosi ant žemės. Tai yra ištisa is
torija vienoj knygoj — ir gausit ją už $2 
jei pasiskubinsit prisiųsti prenumeratą 
DABAR!

Kurie patįs nesižingeidaujat, atmin- 
;ad turit jaunųjų Lietuvoje kuriems 
yga bus didžiausias turtas — užrašy- 

kit jiems: kaina ta pati — $2.25. Ir 25c persiuntimo Ičšcms

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

DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

dė kad lavonas yra Vinco Pa- 
šečo, iš Geležiūnų kaimo. Nu
statyta taipgi kad jį nužudė jo 
brolis Andrius, su kuriuo jis 
turėjo senus kivirčiūs del pali
kimo pasidalinimo.

Vakare prieš žudystę broliai 
susibarė ir galų gale susipešė. 
Besimušant Vincas iš namų iš
bėgo, o Andrius pasileido jį vy
tis plentu ir pasivijęs smogė 
peiliu Vincui į šoną; pataikius 
į širdį Vinicas tuoj mirė.

“L. ž.”
▼ ▼

MUŠTYNĖS PANEVĖŽYJ
Birželio 29 d. Panevėžio mie

sto parke buvo suruošta gegu
žinė. Vakaro metu iš nežino
mos priežasties kilo ginčai, ku
rie privedė prie niutšynių. Jų 
laike N Pulko kareivis Antanai
tis durtuvu sunkiai sužeidė į 
galvą Aleksą Samoglovovą nu- 
lauždamas kaulą.

Muštynių' vieton atvyko poli
cijos viršininkas J. Lukoševi
čius, bet 'tas pats kareivis nie
ko nelaukdamas išsitraukė iš 
kišeniaus revolverį ir iššovė į 
nuovados viršininką, lengvai jį

sužeisdamas į kaklų. Kareivis 
suimtas. “L. Ž.” ii

LENKAI MELUOJA
Vilnius. — Lenkų laikraštis 

“Slovo” įsidėjo žinelę apie ne- 
įvykusį Lietuvių ūkininkų su
važiavimą, kurioje tyčiojasi iš 

j Lietuvių nepasisekimo šaukiant 
suvažiavimą. Anot tos žine- 

, lės, ūkininkai, kurie gyveną! 
! retai išmėtytose vietose, suva- 
I žiavimu visai nesidomį ir tuo 
budu Vilniaus Lietuvių veikėju, 
pastangos nuėjusios niekais.

Nereikėtų taip negražiai me
luoti. Malonėkite, ponuliai, at- 
sižinoti apie neįvykusi suvažia
vimą vaivadijoj, na ir del visa 

i ko. ... politinėj policijoj.
“V. A.”

TEISMAS DEL PERŠOVIMO 
KALĖJIME

Pereitą vasarą Panevėžio ka- 
lėjime įvyko negirdėtas-' skan
dalas: buvo nušauta kaline. 
Moterų skyriaus kameroje Nr. 
4 sėdėjo tris kalinės: dvi kri- 

įminalistės, Nastazija Lukoševi- 
I čaitė ir recividistė Veronika

Čirkelienė, ir politinė kalinė So
va Ropoportaitė, Jos susėdę 
ant viršaus maigūnų kalbėda 
mosi stūmė kalimą laiką. Stai
ga pasigirdo šūvis, pilna kame
ra priėjo parako durnų, ir nu
griuvo per veidą peršauta kali- j 
nė čirkelienė. Atvykusiai ka
lėjimo administracijai Lukoše- 
vičaitė pasakė kad po šūviui, 
nuo maigūnų nulipo kalinė Ra 
poportaitė ir grasindama revol
veriu Lukoševičaitei liepė saky
ti kad kaž kas šovė per langą. 
Pati pribėgo prie esančios kam- j 
pe grindų skylės, paslėpė brau

te neprisipažino šovus ir visai 
užsigynė kad ji turėtų braunin
gą, iki surasta.

Nežiūrint stropaus tardymo 
nepavyko nustatyti kokiu budu 
galėjo patekti į kalėjimo ka
merą brauningas. Panevėžio 
apigardos teismas Rapoportaitę 
.išteisino. Valstybės gynėjas ne
patenkintas teismo sprendimu 
padavė apeliacijos protestą Vy
riausiam Tribunolui. “L.”

ningą.
padarė

Kalėjimo tarnautojai 
kratą ir rado toje vieto

je kur sėdėjo Rapoportaitę tuš
čią iššautą brauningo gilzą, o 
nurodytame grindų plyšyje ra
do brauningą.

Vėliau apklausta čirkelienė 
irgi nurodė kad į ją šovė Ra- 
poportaitė. -Ji Čirkelienę norė
jus nužudyti iš keršto' kam- ji 
pranešus kalėjimo admiriistra-i 
cijai kad Rapoportaitę per J 
dumtraukį veda susirašinėjimą! 
su kitame aukšte esančiais po
litiniais kaliniais. Rapoportai-

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

cštfadc by
Lambert Pbarmacal Co., Saint Louis, U. 5- A,
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Tel. Randolph 1476 Įį|6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

— Sei, Mister Policman, ka
da bus kitas ‘Dirvos’ piknikas?

— Rugpjūčio 22 dieną, nedė- 
lioj.

— Ar bus ir ristynes?
— Bus, kaipgi ne!
— Kokioj vietoj bus?
— Nagi Kortz. i'armoj, ant 

York .road, ten kur andai.
— Po kiek bus tikietai, Mis

ter Policman?
— Po 50 centių kaip andai, j
— Dęnkiu. Mister Policman.
— Sei, tu, stop, palauk!
— Vacumeri?
— Ar tu jau Į pikniką eini?
— Šiur, Mister Policman?
— Kodėl taip anksti eini?
— Ba neturiu už ką nuva

žiuot.
— O kaip ineisi i pikniką? •
— Ugi parduosiu savo šuniu-' 

ką, ir ant tikieto turėsiu.
— Taj tu smart. Gohet.
— Gudbai, Mister Policman. I 

Pasimatysim “Dirvos” piknike.)

Liepos 24 d. apsivedė Mare 
Urbiate su Ignu Stajinsku.

Šliubą ėmė Šv. Jurgio Lietu
vių bažnyčioje. Pirmas pabro- 
lis buvo F. J. žiuris ir pirma 
pamergė Ona Kasparaitė; kiti 
pabroliai buvo J. Martinaitis ir 
S. Radzevičius, pamergės Do
micėlė Kazlauskaitė ir O. Czo-

la. Vestuvės buvo pas jauno
sios seserį. A. Rudzinskui. Po 
svečių priėmimo jaunieji išva
žiavo į Niagara Falls praleisti 
“medaus menesį”.

šį paveikslą traukė Lietuvis 
fotografas A. S. Bartkus, 1197 
East 79th St.

SPORTAS
VOKIEČIAI STATO SAVO
DRUTUOLį SARPALIUI |

Sužinoję kad “Dirva” rengia! 
kitą pikniką su ristynėmis, vie-Į 
tos Vokiečiai siūlo pastatyti 
prieš Sarpalių savo “Fricą” to-! 
kį kurio dar nei vienas ristikas' 
nepaguldė. Vokiečių sportiniu-J 
kų klubas ant E. 55th St. (kur 
kitados Lietuviai laikydavo te
atrus) stato prieš Sarpalių sa
vo ristiką, su kuriuo Sarpaliui. I 
sako, bus kova tai ne Lietu- - 
viams Klaipėdos užėmimas.

Jie norėjo ant rudens paren
gti ristynes savo salėj ir pasi
kviesi Lietuvį, bet sužinoję kad 
bus “Dirvos” piknikas jie suti-| 
ko išbandyt Lietuvius ristikus 
tuojau.

POŽĖLA LAUŽO SAVO 
PRIEŠUS TEXAS VALST.
Visų mylimas ristikas Karo

lis Požėla dabar randasi Texas 
valstijoj ir jo manadžeris duo
da jam tiek darbo kad Požėla 
veik kas vakaras ritasi tai 
nur tai kitur. Laimė kad 
vakarai vėsus, todėl ristis

Akrono Naujienos

Municipal Savings and Loan 
Co. reorganizavimo komitetas 
praneša visiems kurie turėjo 
toj įstaigoj pasidėję pinigus ir j 
po užsidarymo permainė savo 
gyvenimo vietą, praneštų savo 
naują adresą sekantiems: 
The Reorganization Committee 

216 Hanna Building.
Parašykit savo aiškų adresą ir 
vardą ir knygelės numeri.

T. M. D. 20-TOS KUOPOS 
PIKNIKAS

Nepamirškit gražaus pasilin
ksminimo kuri rengia Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 20-ta kuo
pa kitą nedėldienį, Rugpjučio- 
August 8 dieną, Kortz farmoj, 
kur buvo “Dirvos” piknikas.

Bus graži muzika šokiams, 1 
yra puiku? miškas pasivaikš
čiot, taipgi pievos žaislams — | 
o taipgi bus skanių gėrimų ir ( 
visokių užkandžių. .........

Bus lenktynės riebių ir ilgų 
moterų, vaikų ir mergaičių, 
virvės traukimas tarp Collin- 
woodo Dzūkų ir Clevelando Ka
lakutų ir kiloki žaislai.

Gros Luizos orkestras.
Tikietai bus vyrams 35c. mo

terims 25c.

Lankėsi svečiai. Antradienį ŽODIS CLEVELANDO LIE- 
aplankė “Dirvą” svečiai iš Phi- TUVĖMS MOTERIMS 
ladelphijos, Povilas Plungis, P. Kilios savaitės atgal buvę 
žižius, Bol. Antanavičius. Jie [ pranešta, kad mums reikia su- 
apvažinėjo Niagara Falls ir iš.tvert Lietuviu moterų piliečiu 
Buffalo sumanė ir atplaukė lai- j klubas, bot moterėlės' nekreipė 
vu pamatyt ir Clevelandą. , į įaj jokios domės, atsilankė 

----- vos kelios į susirinkimą.
Amerikos Piliečiai — vyrai ir! Nežiūrint į mažumą,' klubas 

moterjs — dalyvauki! nemina-‘ taPO su ii eitas, įsunkta laikina 
ciju balsavimuose Rugpjūčio-1.valdyba, ir darbą varo.
August 10 dieną. Kurie dabar Geroiamosios, pagalvokit bis- 
nedalvvaus ir neužsiregistruos l .'T ° reik’Ic mums to 
negalės balsuoti rinkimuose ru- kis klubas, pamali H kad rei- 
(Įenj | kalingas, ir galas padaryti daug

gero ne tik mums, bet ir mu-

Clevelando vyskupas uždavė 
visoms savo vyskupijos bažny- * 
čioms poterius už dvasią šven
tą Meksikai, kad ten bedieviai 
“griauna” bažnyčias.

Penkios ypatos užmušta ka
da jų automobilis nugriuvo į 
griovį nuo kelio arti Jennings 
-d. Sako kad kas nors prieš . 
juos važiuodamas privertė prie! 
to.

su vaikams. Prieš nomina
cijas valstijos viršininkų bus 
šaukiama viešas susirinkimas, 
todėl visos moteris ir merginos 
be skirtumo kokiu minčiu . ne 
butumet, malonėkite ateiti ir 
pasiklausyti platesnių žinių gy
vu žodžiu apie moterų klubą.

Klubo Narė.

50 METŲ SVARBAUS 
PATARNAVIMO

Didelis susidomėjimas krei
piama šią savaitę į penkių de
šimtų metų sukaktuves nuo te
lefono prasidėjimo, kuris pasi
rodė naudingiausias iš moks
liškų ir ekonomiškų spėkų mo
derninio gyvenimo.

Tik keletas kitų sukaktuvių 
tegalėtų būti svarbesnės pasau
liui ir Amerikai ypatingai ne
gu telefono sukaktuvės, kuris 
pradėjo veikti 50 metų atgal. 
Kad kas galėtų apsakyti ir ap
rašyti kokią naudą žmonija tu
rėjo ir turi iš telefono butų ne
apsakoma daugybė knygų.

LENKTYNĖS
THISTLEDOWN

TRAKTE

Pereitą savaitę, iki pabaigai ! 
karščių, Clevelande ir apielin- 
kėse mirė devynios ypatos. j

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO
8 Liaudies Dainos......... $1.00

(Mišriam chorui)
1— Oi Mergele, Merugužėle
2— iLopšinė
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dziedul
5— Levandrėlis
6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip Rožytė
8— Grybai

Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c
Malda ” ” 35c
Vilnius ” ” 50c
Stasvs ...............  50c
Dui Dul Dūdelė ................. 50c
Litai ................................... 50c
Godelės ............................... 60c
Klumpakojis ..................... 50c
Suktinis ............................. 50c

J. A. ŽEMAIČIO
Vilniaus Kalneliai .............. 50e
Mylimas Bernelis .............. 50c
Paukšteliui ....................... 50c

“Septintas Dangus”

Ketverge, Liepos 29 d., atsidaro 
atraos metines arklių lenktynės ži
nomoj vietoj, Thistledown trakte, 
North Randall, kur bus po septynias 
lenktynes kasdien per penkiolika 
dienų. Tai bug vienos iš žymiausių 
šioje šalyje lenktynių parinkėiausių 
arklių kokie kada buvo sutraukta i 
vieną vietų.

Tas traktas ir viskas tenai daug 
pagerinta nuo pereito sezono lenk
tynių, ir lenktynių mėgėjai galės pa
sigerėti puikiausiomis lenktynėmis.

Kaip buvo pereitą metą taip ir šį
met, nei viena lenktynė nebus už 
mažiau kaip $1000, ir kasdien bus 
dovanos nuo $1200 iki $1500. Taigi 
geriausių arklių savininkai čia ir at
vyko su savo arkliais.

Svarbiausias nuotinkis šių lenkty
nių bus Flintstone Memorial Lenkty
nės, del trijų metų senumo arklių su 
$1,000 pridėtinų dovanų. Šios ypa
tingos lenktynės įsteigta J. H. Mc- 
Miuen’o, Thistle Down trakto valdy
tojo. atminčiai gavo garsaus arklio, 
Flintstone, kuris turėjo būti nušau
tas kada nusilaužė koją. Flintstone 
Memorial lenktynės bus šeštadienį, 
Rugpjūčio 7 d. Pereitą metą šios 
lenktynės patraukė 25,000 žmonių į 
šią vietą, o šįmet manoma atsilan
kys dar daugiau.

Šiose lenktynėse bus du tūkstan
čiai puikiausių arklių iš visos šalies, 
tūkstantis kurių jau randasi Maple 
Heights ir Thistledown stainčse.

Manageris McMillen sutarė kad i 
lenktynių traktą iš Clevelando vežtų 
specialiai bussai, taipgi sako kad 
Pirmadieniais ir Penktadieniais bus 
moterų dienos kuriose moteris bus 
įleidžiama dovanai.

Ga u narnos “Dirvoje”
J..          « -   u.   . 4.

LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Užlaikau Visokiu
CIGARU, CIG ARĖTU 

Minkštų Gėrimų, ša i tos Košės, 
GROSERIV.

Ateikit pas savo tautietį, gau
sit viską prieinamomis kaino

mis ir geriausius tavorus.

George Vyšniauskas
3227 Superior Ave.

4* "—' ■—“—J —-—-—“—"—“—«———

Ohio Theatre
Robert McLaughlin statys Cleve

land e John Golder.’o didelį melodra
matišką veikalą, “Seventh Heaven-' 
'“Septintas Dangus”) Ohio Thėativ.

I “Seventh Heaven” parašė Austin
■ Strong ir sumušė visus dramatiškus 
rekordus New Yčrke, statant vei-

I kalą per 700 vakarų ant Broadway 
be pertraukos.

šio veikalo perstatymui Clevelan
de, Mr. McLaughlin užkvietė Anne 
Forrest, kuri lošė svarbiausią role, 

i Diane. Golden’s kompanijoj. Doug- 
I las MacPherson. vieną iš reguliarių 
i McLaughlin lošikų, turinčiu Chieo 
1 rolę, kuris toj rolėj loš ir Clevvlan- 
I de. Siti svarbus lošėjai tame veika- 
' yra: Harrv Mestayer, RiFh Mero, 
Nan Sunderland, Homer Barton, J. 
Doyle, Fuller Mellish, Jr, Charlo* 
Kennedy, Mabel Fields, John Todd.

I Reed Brown, Louis Tanno. Georue 
1 Westlake, John Hurley, Peter Jones 
ir Alice Hem per.

’‘Seventh Heaven” atvaizduoja gy
venimą Paryžiaus urvų gyventoje, 

i kuris paaukštintas iki gatvių valy- 
I tojo. Jis skaito save lapai aukštu 
į žmogum. Išgelbėjimui nuo arešta- 
1 \ imo gatvines merginos jis pasako 
I policistui kad ji yra jo moteris. Jis 
I parsiveda ją į savo ųamus, ant šeš-
■ to aukšto, kuri vieta taip patinka 

Dianei jog ji pavadina ją septintas
1 Dangus. Laipsniškai Chieo pradeda 
I įsimylėti j ją, o kadangi ji jį pamy- 
| Įėjo iš pat sykio kada jis ją užtarė, 
j jie rengiasi apsivesti. Bet pirm ne-
■ yu spėja vestuves padaryti apšau-

Unijų atstovų suvažiavimas. 
Akrone Liepos 24 ir 25 d. atsi
buvo Ohio valstijos namų ma- 
liavotojų, popieriuotojų ir de
koruotojų unijų astovų suva
žiavimas apkalbėjimui savo rei
kalų.

kauboisus”, I Pirm to buvo konvencijos 
apdirbėjų ir kitokių 

amatų unijų susirinkimai.
Liepos 26 d. prasidėjo kon- įsidėjo naujų mašinų, užtai ir 

1 darbas eina pasekmingai.
Akroniečiai labai nudžiugo 

i išgirdę kad “Dirva” žada su
rengi dar vieną pikniką šią va
sarą. Didelė dauguma rengia
si važiuoti piknikam Vieni ra
tus taiso, kiti vežimus tepa, ki
ti jieško draugų kas nuveš. Mo
terėlės irgi neatsilieka, siuvasi 
naujas dreses, nori kuogražiau 
pasipuošti ir kitas subytyt. Sa
ko, “Dirvos” piknikas ne juokai 
— tai kai atpuskas koks — čia 

I jau turi pasirodyt ir jame da
lyvauti. Kalnas.

vie
ton 
ge-

Clc- 
ir Chicagos apielinkėj, 
dabar apvartys visus

avė.

Apvartęs visus ristikus 
velando
Požėla V,...-,.,. tlly ’ ... .J". . ...u.,.
Texas, Oklahomos ir kitų ap-l 
linkinių ..-'J-, ....................
ir ant rudens gryš į savo šoną, j medžio 
jieškodamas naujų

valstijų

ji..'.’....'......... ..... j J priešų musų
ir Chicagos apielinkėj. ,

Nekurie iš biznierių skun
džiasi nepadarą biznio, bet iš 
darbo ir didelio daugumo kos- 
tumerių M. Joci.s, kuris laiko 
savo biznį prie Wooster
labai džiaugiasi kad jam seka
si biznis. Kostumerių turi per
piltai, visuomet ir visi yra jo 
patarnavimu pilnai patenkinti.

M. Joeis yra geras kalvis, 
prie to geras staliorius, savo 
šapoj trfiso ir dirba visokius 
vežirri’.s, pečius, automobilius ir 
viską kas su tuo rišasi. šapoje 

ir
ANT RENDOS

Penki kambariai viršuje, $25.00 
į men. 3 kambariai apačioje, 
$16. 3834 Payne A v. (33)

REIKALINGA MOTERŲ
Detroite ėmėsi su Podubnu. ■ MOTERYS, kurios moka pa- 

Lenkai buvo išsišokę su savo prastą siuvimą namuose ir no- 
Zbyszka, bet nusileido kada su- ri užsidirbti pinigų liuesu lai
kinojo kad Lietuviai statvs Po- ku. Rašykit (įdedant stampa) 
žėlą arba Sarpaliii. Ij STYLEPLUS DRESS CO..

j. , . ..... .... | Amsterdam. N. Y. (32Kvbertas saukia Krunkaih ' 
Krunkaitis vieną čampionatą 

pralaimėjo prieš lengvos vogos 
drutuolę apsivesdamas Liepos 
3 d. Dabar jį šaukia į ristynes 
kitas vietos Lietuvis ristikas, 
nesenai apsibuvęs iš Detroito, 
Edvardas Kybertas, 180 svarų. 
Kvbertas pereitam “Dirvos” 
piknike gerai išlaikė prieš Ru
są Moskalenką iš Akrono, daug 
didesnį už save.

Taigi “Dirvos” piknike pa
matysim katras dabar liks Cle
velando Lietuvių čampionas.

veneija Ohio Valstijos Darbo^ 
Federacijos, kurioje dalyvavo į: 
1,000 delegatų ir atstovavo vi
sas organizuoto darbo šakas 
Ohio valstijoje.

Suimta Bombistas

P Al'.DAVIMAI
Decker aye. 

šeimynų, 
kambarių, 
į metus, 
vakarais.
3299-R.

arti Superior, dviejų 
.2 kambarių, ir pavienis 5 
modemiškas, neša $1620 

Kaina $13,500. Kreipkitės 
Turiu parduoti. Eddy

KEPTUVE ant 12700 Penobscott 
avė. arti St. Clair avė. Garantuoja
ma $100 ineigų savaitėj, nėra koni- 
peticijos 4 mylios aplinkui.

Norėdami biznių kreipkitės prie 
Zimerman, agent, 12900 Buckeye

PRANEŠIMAS
SUPRANTANT kad Svetimšaliai nėra tinka

mai reprezentuojami—ir—
SUPRANTANT kad Lietuviai Piliečiai turi 

turėti atsakantį Atstovą—

Youngstown, O. — B. Anto
nucci, banko tarnautojas, 
imtas Renova, Pa., prisipažino, 
kaip detektivai sako, apardęs 
bomba namą tūlos Bernardo, 
naktį Birželio 5 d., kuomet ji 
rengėsi apsivesti. Jis ją mylė
jo ir labai įtūžo už pasirinkimą 
kito. Ji iš nuogandos ir ves
tuves atidėjo.

Dabar 
moteris 
nuvykęs ten padėjo po namu 
bombą ir tikėjo pagauti trauki
nį pirm bombos sprogimo. Bet 
traukinis visa valanda pavėla
vo ateiti, ir jis stotyje pateko 
į policijos nagus. Bet jis pa
tyrė policijoj kad jis susprog
dino ne tą namą.

vėl, patyręs kad ta 
gyvena Renova, Pa.,

NOMINAVI'MASHARRY REICH
į STATE REPRESENTATIVE 
(Valstijos Atstovą) ant REPU
BLICAN TICKET patariama—
KADANGI

JiS supranta jūsų pažvalgas
—ir—

JIS nuoširdžiai darbavosi jū
sų reikalams per praėjusius 10 
metų.

Eikit i savo balsavimo budelę Primary 
Dienoj—Rugpjūčio-Aug. 10

PAŽYMĖK BALOTĄ KRYŽELIU

HARRY REICH Į COMMITTEE
CAMPAIGN

Vasarines Lenktynes
ant

THISTLE DOWN
NORTH RANDALL, OHIO 

Septynios Lenktynės Kiekvieną Dieną 
Lis arba Pagada

LIEPOS 29 iki RUGPJŪČIO 14

NEDĖLDIENIO 
EKSKURSIJOS 

ant 

j\jlCK£J.}i>ATE I^OAD
i FORT WAYNE, MARTIMER 

ir FOSTORIA
Green Springs (Sveika

tos Rezortą) 
BELLEVUE. LORAIN ir daug 

kitų punktų.
Informacijos pas tikietų

Euclid Ave.-E. 1201h
Broadway — W. 25th 

Rock v River
t.rba Charles. Elliott, C. T.

9(»2 Chester Avenue
Rhone Cherry 2(»00.

Marė mėgsta išeigas.
Bet ji negauna tiek 

daug užkvietimų kaip jos 
draugė Gladys.

Ji neturi savo namuo
se telefono.

The Ohio Bell 
Telephone Company

agentus 
Street

Ar Reikia Pagalbos???
Vyrai, neškit 
šian savo siu
tus išklyuyt 
ir išprosyt — 
aš geriausia 
padarau ir už 
žemą kainą.

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

KAZYS E. YOCIUS 
į 1310 Russell Rd. Cleveland 
% Į “Dirvos” budiriHe, kampas Superior.

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

6820 SUPERIOR AVE.
Cleveland.

BONU KUPONAIS 
galit atnaujint. prenu
meratą “Dirvos“ arba 
užsirašyt “Žmonijos 

Istoriją”.

kiama mobilizacija ir Chieo turi iš
eiti į karą.

Visą veikalo turinį negalima iš-
Į kalno apsakyti, nes tas sugadintų 
pilną pasigerėjimą veikalą matant.

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo 

kiti Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina .......... 75c

i 1-mai smuikai ..............$1.25
; Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje” ‘
I

DEMOKRATŲ NOMINACIJOS

Liepos-Aug. 10,1926
NOMINUOKIT

James P. togan
KANDIDATU ANT

'sheriff
SUTEIKIT PIRMENYBĘ ŽMOGUI KURIS VISADA BUVO 

TEISINGAS SU VISUOMENE.

$135,000 Dovanomis
i Specialiai Bussai Tiesiog j Traktą
; Įžanga Į Traktą $2.00
kvW/W/VVJWMWVASWf/AWWArAVJVAWAWW

t ?

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kanibairus naujau
sios mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbę atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šią patarnavimą kreipkitės an, 
trasu: (3G)

1386 EAST 65TH STREET

1

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

o ROSEDALE
Dry Cleaning Cm

Rand. 7906 J

Clevelando Lietuvių
ATYDA!

Jei bent kada tapot neužganėdin
ti su 
riška 
tiems išvalyt ir ištaisyti taip pat ir 
su Čevervkų pataisymais, malonėkit 
priduoti man. kame a’ pilnai užga
nėdinsiu Tik pribuki! į mano dirb
tuvę >r čionai man pilnai išaiškinkit 
savo Lietuviškoje kalboje, o aš jums

Darbą padarau greitai ir gerai —mnž: 
FIRST CLASS SHOE REPAIRING, HATS

REBLOCK El).

jūsų skrybėle ar kepure (vy- 
ar moteriška), kada davėt ki-

isame natnrnnusiu.
ar didelį.

& CAPS CLEANED and

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

| PERKRAUSTYT6JAI j 
Perkraustom (mufinam) ant vietos ir i kitus Į 
miestus. Pristatom valgius ir gėrimus, taipgi į 
vežam ant piknikų ir visokių kitų reikalų.

Į UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNĘ IR,GROSERNE Į

BALAIŠIS IR ABROMAITIS
Į 2001 Hamilton Ave. Phone Prospect 3367

t

(31)

Shoe Shine
Parlor

’£ C. F. PETRAITIS, Prop, 
t 6702 Superior Ave..

Perkraustytojai — Turim Atdarus ir Uždarus 
Trekus, gabenam Arti ir Toli. Pianų perkraus- 

tymo Ekspertai..
Turim Trokus Vežimui Žmonių Į Piknikus

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