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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Plieno in
dustrijoj tuo tarpu nesimato 
darbų apmažėjimo, sako išdir
bėjai. Vietoj to, sako, dar di-į 
deja. Kadangi automobilių in
dustrija eina gerai, ir plieno 
darbai gali pasilaikyt.

New Philadelphia. O. — čia 
pasidarė stoka plieno darbuose 
amatninkų. Pradėjo veikti ke
li dirbtuvių skyriai kurie sto
vėjo.

Akron, O. — Automobiliams 
gumų išdirbimas šiose dienos? 
padidinta daugelyj dirbtuvių, 
iš priežasties didėjančių reika
lavimų.

East Liverpool, O. — Puodi-į 
ninkystės darbai artinasi prie 
normalio. ir beveik visos dirb
tuvė? šiame diytrikte <iirhn_. DU' 
deja reikalavimai išdirbinių į! 
krautuves.

Darbininkai reikalauja dau
giau algų.

Clevelande laikas nuo laiko 
atsilanko Passaic’o streikerių 
aukų rinkėjai ir surengdami 
mitingus renka aukas. Pereitą 
savaitę lankėsi viena mergina, 
laikė prakalbą Engineers audi
torijoj. Pasakojo kad badas 
privers streikerius pasiduoti. 
Aukų surinkta $371.

Indianapolis. Ind., pasodinti 
kalėjiman ant 90 dienų du ka
rų darbininkų organizatoriai už 
nepaisymą teismo uždraudimo 
streiką rengti.

Charleston, V. Wa., sustrei
kavo dviejų vietos dienraščių 
spaustuvių darbininkai po ne- 
susitarimo už naujas algas. Jie 
reikalavo daugiau mokesnio ir 
trumpesnių valandų.

Suvienytose Valstijose surin
kta tarp angliakasių pusėtina 
suma pinigų pagelbėjimui Ang
lijos streikuojantiems kasyklų 
darbininkams. Aukų gauta iš 
visų unijų į kurias tik atsišau
kta.

Oshawa, Kanada. Auto
mobilių dirbtuvėj kilus eksplo
zijai du darbininkai užmušta ir 
trečias sužeista. Eksplodavo 
gazolinas.

Milwaukee. Wis. — Trokui 
gryžtant pilnam su darbinin
kais iš darbo, užvažiavus am 
gelžkelio bėgių, užlėkė trauki
nis ir troką sudaužė. Du dar
bininkai užmušta.

Westportal, Cclo. — Tunely
je užgriuvo penkis darbininkus 
ir nors manoma kad jie bus gy
vi, bet gal žus kolei prie jų da- 
sikas, nes užgriuvo šimtai tonų 
uolos.

KLERIKALŲ MINIS- 
TERIAI PAKLIUS

Kaunas, Liepos 18 d. — 
Kademų blokas nenorėda
mas klausyt iškėlimą jų bu
vusių ministerių pinigų iš-’ 
aikvojimo raportų, Seime 
kėlė didelį lermą kad nebu
vo galima susikalbėt. Kun.1 
Krupavičius už koliojimąsi 
prašalintas iš Seimo trims 
sesijoms.

Kaunas. — Socialdemokratų 
ir Valstiečių Liaudininkų frak
cijos Seime Įnešė Ministeriui 
Pirmininkui interpeliaciją del 
buvusio ministerių kabineto žy
mių sumų davimo agitacijos 
tikslams iš buvusio mini.-.terio 
pirmininko kreditų. Interpelia
cija skamba:

“Yra žinių kad būnant vy
riausybės priešakyje ministe- 
riams pirmininkams J. Tumė
nui, V. Petruliui, ir ypač L. Bi
strui, iš ministerio pirmiuTnko 
kreditų netikėtiems reikalams 
buvo duodama didelės sumos 
pašalpoms politinėm partijoms, 
klerikalinėms organizacijoms ir 
net atskiriems žmonėms asme
niniams reikalams. Tokių pa
šalpų buvę duota, pavyzdžiui. 
Darbo Federacijai ir jos sukur
tai Naujakurių Sąjungai, kleri
kalinei spaudinių leidimo įstai
gai ‘Viltis’ Šiauliuose, pavie
niams asmenims, kaip tai Liu
ciui ir kitiems.

“Kadangi tokiu valstybės lė
šų aikvojimu yra padaryta val
stybei dideli moraliai ir mate
rialiai nuostoliai, sako interpe- 
liatoriai, tai. jei yra tokių fak
tų tai kokių priemonių mano 
griebtis vyriausybė grąžinimui 
valtsybei padarytus nuosto
lius ?”

Reiškia, Seime kįla reikala
vimai ištirti kur klerikalų mi
nisterial pirmininkai išaikvojo, 
jeigu išaikvojo, valstybės pini
gus, ir tada, kad valdžia imtųsi 
Įmonių prasikaltėlius nubausti.

Šitą žinią paduoda “Lietuvos 
žinios”. Be abejo klerikalai la
bai susirūpino....

Prancūzams Padidins 
Mokesnius

Paryžius. — Atstovų butas 
295 balsais prieš 188 priėmė 
premjero Poincares finansinį 
projektą, tuomi užgirdamas ir 
padidinimą taksų gyventojams, 
išgelbėjimui valdžios iš finan
sinio krizio. Komunistų atsto
vai tam labiausia priešinosi.

Francuzija nenori atsisakyt 
nuo atmokėjimo savo skolų ki
toms šalims, pasakė premjeras. 
Jau šiose dienose užmokėta S. 
Valstijoms $10,000,000 nuošim
čio už paskolas.

DAVATKOS NORĖJO 
NUŽUDYT MEKSI
KOS PREZIDENTĄ

Mexico. — Keletas moterų iri 
vyrų areštuota už suokalbį nu
žudyt Meksikos prezidentą Cal
les. Iš areštuotų, viena davat
ka pasakė: “Geriau nužudyti I 
vieną žmogų, negu jis lietų i 
kraują daugybės”.

Prezidentas atmetė pasiuly-į 
mą iš nekuriu pusės padaryti | 
taiką su bažnyčia ir užbaigti1 
ginčą. Prezidentas atsakė kad 
jis turi savo nusistatymą, o ką! 
dvasiškija darys jam neąpeina. 
Valdžia žiūrės tik kad butų pa-j 
laikoma tvarka ir imsis įmonių į 
kur bus reikalinga priversti įs- | 
Intymus pildyti.

Tikintieji Labai Nusiminę
Paprasti Meksikos žmoneliai j 

nusiminė kada nuo Liepos 31 J 
dvasiškija, savo vyriausybės 
is.-J<v,nm, nutarė sulaikvti baž- 
- "ą *•» 

nyčibše pamaldas kaipo protes
tą prieš valdžios įvestą įstaty
mą bažnyčių reguliavimui.

Daugelyje vietų atsibuvo ir 
susirėmimų ir šaudymų kada 
valdžios žmonės pradėjo užim
ti kontrolę iždo ir kitų dalykų 
bažnyčiose, išskyrus pačias ba
žnyčias. Sostinėj šaudymuose 
sužeist;! dešimts ypatų.

Valstybės Prokuroras Ortega- 
pats dalyvavo uždaryme arei-į 
vyskupijos raštinės katedroje, i 
sostinėje. Jį ir kitus valdinin
kus žmonės apmėtė akmenais. j

Kunigai pasiryžo kovoti su j 
valdžia ir privaryti šalį prie! 
ekonominio krizio, ragindami į 
katalikus susilaikyti nuo pirki
mo visko, išskyrus pačių reika
lingiausių dalykų. Taip mano 
priversti valdžią pakeist savo 
nusistatymą į bažnyčias.

Visiems katalikams Meksiko
je valdžia įsakė nusiginkluoti ir 
nedaryti ginkluoto pasikėsini
mo. Policija saugoja bažnyčias 
kuriose suėję maldininkai mel
džiasi be kunigų pagalbos.

Eina gandai kad popiežius 
žada iškeiki Meksikos valdžia i 
ir atmest nuo kataliku bažny-i 
čios.

Pasmaugė Savo Vyrą
Chicago. — Per naktį gerus 

munšainą, viena moteris, -18 m. 
amžiaus, apkvaitus pasmaugė 
savo vyrą vienom savo rankom. 
Ji areštuota ir uždaryta kalėji
mam

Brangus Portretas
Londonas. —Vienas senų pa

veikslų rinkėjas šiose dienose 
užmokėjo už 18-to šimtmečio 
piešinį $295,800, arba apie $-118 
už ketvirtainį paveikslo colį.

IŠGĖDINTA LR NUŽU
DYTA MERGAITĖ

Ccshoctcn, O. — Krūmuose 
palei upę atrasta hužudyta de
šimties metų mergaitė, kuri 
pirma buvo išgėdyta, paskui 
pasmaugtą.

Policija Davtone įieško vvro! 
su kuriuo jšvakaro ta mergaitei 
buvo matyta. Jos tėvai saloj 
mergaitė vakare buvo išbėgus' 
iš namų ir tą vakarą buvo ma-, 
iįyta parke prie žaismių su ne-1 
žinomu vyru.

Giriasi Nužudęs Šešis
Seattle. Wash. — čia polici

jai pasidavė vienas žmogus. 15 
metų amžiaus, kuris pasakojo
si įvairiuose mieguose papildęs 
šešias žmogžudystes ir padaręs 
mažiausia šimtą užpuolimų ap
vogimo tikslu. Policija davė 
paklausimus į nurodytus mies
tus ar ten nebuvo kada pasi
gesta žmogžudžio.

Sudėta $25,000 Kunigo 
Apgynimui

Fort Worth. Texas. — Gy
nimui sako pastoriaus, Kun. F. 
Norris’o, kuris andai nušovė 
vieną politikierių, parapijonaiį 
sudėjo $25,000 ii pasiryžę st o-' 
vėti už jį iki galo.

Fordas Turi Naują Ma
žiuką Orlaivi

Detroit, Mich. — Fordas ap
vaikščiodamas savo 63 metų su
kaktuves. parodė atsilankiu
siems svečiams naują produktą 
savo dirbtuvių, kuri per daug 
mėnesių atsargiai saugojo, tai 
mažiuką monoplaną. 20 pėdų 
pločio per sparnus. Tai yra 
mažiausias orlaivis kokis kada 
buvo pabudavotas tikram skrai
dymui. Orlaivis sveria 350 sva
rų, turi trijų cilinderių motorą. 
Orlaivis gali lėkti apie 89 mylių 
i valandą.

Gal neužilgo prasidės parda
vinėti Fordo “fliver-monopla- 
nai”. .. .

Nuižsudė Baroniene
Miami. Fla. — Iš viešbučio 

nuo 18-to aukšto per langą iš
šoko ir užsimušė baronienė 
Royce-Garrett. Vėliau suras
tas ir jos vyras, kuris išpasa
kojo kad jiedu buvo susitarę 
sykiu numirti, o ji dabar viena 
nusižudė. Vyras klausinėja
mas.

Ji buvo duktė Ruso, Durnos 
nario, ir dainavo Rusų operoje. 
Vadinosi Vera Lavrova.

126 Žuvo Audroje
Nassau. Bahamų salų grupėj.

— Audrai persiuvus Bahamų 
salas Rupg. 1 d. daug kas liko 
išnaikinta ir užmušta 126 žmo
nės. Pasigenda dar apie 400. 
Šimtai laivų nuskandinta, nuo
stoliai $8.000,000.

šiose dienose atvyksta Ame-j 
rikon Anglijos angliakasių de- i 
legacija Amerikon prašyti di- į 
desnės paramos streikeriams. į 6820 Superior Avenue

ŽADA ATKAST KU
NIGO IR JO MEILU

ŽĖS LAVONUS

Somerville, N. J. — Suareš
tavus pernaują Kun. Hali mo
terį, kuri 1922 metais nužudė 
savo vyrą ir jo pamylėtą cho- j 
riste, kito vyro moterį, valdžia 
pradėjo jieškoti naujų liudinin
kų toje žudystėje. Moteris iš-
leista po didele paranka, parei- rengiamą Seimą. viais Amerikoje.
škė jog ji kovos iki paskutines Nenorėdami užimti daug vie-Į Rezervuokite bilietus bankie- 
už savo L.issę. tos laikraščiuose, rašome šią ži- tui, koncertui; uzsisakykit vie-

Valstijos senatorius Simpson nu(-„ trumpai, šiuo rašteliu tas nakvynei. Susivėlinus ga-
sako kad pirmame tardyme ne- (lar sykj nol-ime pabrėžti A ..e-.1* pristigti vietų.
buvo dėta, tikrų pastangų sura■■' rikos Lietuviu žiniai kad Sei-' Delegatus siųskite mažiausia 
sti žmogžudžius ir prosekuto- mo rengimas eina labai pasek- vienai savaitei laiko, nes sutel- 
riai grasino nužudytos mole: :e-- nlingu keliu. Ent uziazmas ne- kus Seimą su “Amerikos Lietu-
vyrui ir dukterei nekelti reika
lavimų užvesti specialius tyri
nėjimus, nes mat tos kunigo 
moteries šeimyna yra turtinga 
ir turėjo įtekmę į teismo vedė
jus. o antra pusė, vyras kurio 
moteris irgi nužudyta, buvo 
paprastas darbininkas.

Simpson paskirtas speciali? 
prokuroras bylą pernaują ve
sti ir surast kaltininkus.

Simpson pirmiausia žada iš
kasti kunigo ir tos moteries la
vonus ištyrinėjimui ir varys 
tardymus pernaują visu griež
tumu.

Iš Milwaukee, Wis., atsiliepė 
viena moteris, nauja liudinin
kė, kuri sako važinėjos tuo 
metu apie New Yorką ir naktį 
kada žmogžudystė buvo papil
dyta buvo paklydus ant kelio 
netoli New Brunswick. Ten ją 
patiko vienas vyras ir sulaikė. 
Ji manė kad tai plėšikas, ir da
vė jam savo pinigus, bet tas 
neėmė, tik paklausė ką ji matė 
čia atvažiavus. Ji atsakė nie
ko nematė. Vyras tada pagra
sino jai kad jeigu ji pakartos 
“kam nors ką šią naktį matė” 
tai jis ją nudės. Moteris įžiūrė
jo kitus du vyrus prie automo
bilio.

Nuožiūra metama ant kunigo 
moteries brolių kaipo dalyvių 
kunigo ir jo mylimosios nušovi
me jų susiėjimo vietoje užmie
styje sodnelyje. Kunigas buvo 
dešimts metų jaunesnis už sa-
vo moterį. įtik gyvas jaučias. Dapadėkite lių, troku, busų yra 21.589,249.

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

Galutinas 
mas |

Philadelphia, Pa. — Tris sa
vaitės laiko beliko iki prasidės 
Visuotinas Seimas Philadelphi- 

į joje. Gal Presos Koimsijai ne
teks daugiau progos rašyti apie

į apsakomai didelis, kas parodo, 
i jog Amerikos Lietuviai nėra 
I dar “numirę” ir “nemiršta” 1 
kaip kartais manoma yra, arba,

i rašoma spaudoje.
Kas padilgino Amerikiečius 

.taip susidomėti rengiamu Sei-j 
| mu ? Aiškiai parodo kad per- ( 
I versmas pačioje Lietuvoje. Kad, 
i tas yra faktas galima pastebėti | 
1 iš to jog rašant šį pranešimą į 
| pas susinėsimo sekretorių J. V. 
j Grinių jau užsiregistravo S?i- 
i man suvirs 200 delegatų. Ga
lima pastebėti iš to kad Ameri
kos Lietuviai yra labai sųsido1 
mė.ię čionykščiais kaip ir l.A- 

j tuvos reikalais. Seimui klau- 
I simu prisiųsta galybės. Jeigu I
| Seimui visus juos reikės aptar- 
I ti tai Seimas gali prasitęs! ma- 
I žiausia vieną savaitę laiko. Sei- 
į mo Rengimo Komisija kitaip ir 
I nemano kad Seimas galės but i - 
I atliktas į tris dienas.
j Kadangi šis šeimas yra jubi-l 
lejinis, rengimo komisija šiuo-' 
mi prašo redaktorių ar buvusių 
delegatų sujieškoti ir atsivežti 
protokolą laikyto seimo 1906 m. 
Philadelphijoje. Tas dokumen-i 
tas šiam Seimui labai butų re:- , 
kalingas turėti.

Amerikos Lietuvių organi
zacijos, draugijos, klubai, dai
lės rateliai, visokios kuopos ku- 

j rios dar neturite parinkę Sei-' 
I man savo delegatų, skubinkit ? , 
įjuos išrinkti ir pasiųsti. P.:-į 
įsirūpinkite tuo reikalu visi k:.<

"DIRVA"

Pakvieti- 
Seima .
mums ir patįs sau kad šis Sei
mas butų vienas iš didžiausių 
ir kad jis turėtų nemažiau kaip 
500 atstovų, atstovaujančių vi
sus kampus apgyventus Lietu

vių Diena” delegatas negalės 
apleisti Philadelphijos anksčiau 
kaip už savaitės laiko. Pada
rykime Seimą skaitlingu pa
siuntiniais, svarbiu, išdidžiu, is
torišku.

Seimas atsibus, kaip jau bu
vo paskelbta, Rugpjūčio (Au
gust) 29. 30 ir 31 d. antrašu:

Lithuanian Music Hall 
Allegheny Ave. ir Tilton Street 

Philadelphia, Pa.
Presos Komisija:

J. V. Grinius, Z. Jankauskas, 
J. Tvaranavičia.

Y*. ..a V 3* LkxUhiS 
Pasaulyje

Suvienytose Valstijose ant 
kožnu šešių ypatų išpuola vie
nas automobilis. Taigi, kadan
gi automobilis paima iki septy
nių ypatų, vienu sykiu butu ga
lima visai šaliai automobiliais 
važiuoti.

Obelimi imant visą pasauli, 
yra tiek automobiliu kad išpuo
la vienas ant 71 gyventojo.

Hawaii salose vienas auto
mobilis išeina ant 11 ypatų.

Kanadoj vienas ant 13 ypatų.
Naujoj Zelandijoj, vienas ant 

11 ypatų;
Australijoj, vienas ant 20. 

Danijoj vienas ant 51.
Bet Afganistane vienas au

tomobilis yra ant 1.200,000 y- 
patų. Chinija vienok turi vie
na automobili ant 31.871 yp.

Visame pasaulyje automobi-

Cleveland, Ohio
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t Iš Lietuvi
PITTSBURGH, PA. iš apielinkės, ir visi linksmi, 

visi smagus, daugiausia laisvų
Tautiškų Kapinių Išvažiavimas pažvalgų, bet karšti Lietuviai

Pasidarbavus P. Pivariunui. 
M. Juozaitienei, O. Laukevičie- 
nei ir S. Raudoniui buvo suren
gta išvažiavimas Liepos 25 d. 
A. Krioklio farmoj naudai Lie
tuviškų Tautiškų Kapinių. Die
na pasitaikė labai graži tai 
svietelio privažiavo gana daug, 
nors tą pačią dieną buvo keturi 
Lietuviški piknikai. Ačiū pub
likai kuri užjautė Tautiškų Ka
pinių reikalą ir parėmė savo

patriotai. Maskvos šalininkų i 
visai nebuvo. Daugelis buvo ir 
parapijonų Įvairių parapijų, 
vienas patikęs savo seną drau
gą sako: Ir tu atsilankei ? Taip, 
sako tas, galim prigūlėt kur 
norim ir prie kokios parapijos, 
bet Tautiškas Kapines turime 
visi remti, nes nei vienas neno-1 
rėsim eiti Į svetimas.

Gal už mėnesio laiko jau bus 
gatavas naujas kelias ir namas!

visiems pinigus grąžinau, o ku- j 
rie neėmė ir pavedė našlaičiams' 
tuos pinigus aš pasiunčiau į j 
Vilnių Dr. Basanavičiaus var
du, ir čia pažymiu tas ypatas, 
kurios kiek aukavo: Ona Ven- 
slovienė $2; P. Stanaitis $2; 
P. Pivarunas, J. K. Mažiukjia, 
S. Petraitis, P. Rudis, V. Ma
siulis, K. Liaudanskis — po $1J 
Viso pasiųsta $10, perlaidos nu
meris 43283.

Dabar aš šiuo užbaigdamas 
savo darbą sakau visiems šir
dingą ačiū. A. K. Bernotas.

atsilankymu, gryno pelno kapi
nėms liko $486.82. Tai labai

ant kapų. J. V. j

graži parama. Taip pat reikia 
tarti ačiū J. Maskoliūnui ir K. 
Gutauskui, kuriedu aukojo bač
ką alaus, S. Maskoliūnas ir J. 
Ruzenskas taipgi bačką alaus, 
F. Gedrimas 10 skrynių saldžių 
gėrimų. S. Raudonis 10 svarų 
dešrelių, P. Pivariunas duoną 
del viso pikniko, M. Juozaitienė 
vėliavukes ir kaspinus. Taip
gi ačiū tiems kurie prisidėjo su 
darbu — Gurevičių šeimyna,' 
Daugininkų šeimyna, A. Kruk-

SHARON, PA.

Pas Pr. Kvederą lankėsi sve
čiai iš Ohio valstijos. Pasikal
bėję, pasisvečiavę, jie išvažia
vo namon.

Pas Miglinus lankėsi svečiai 
nuo ūkės, jų broliai Palubins
kai. Sako jiems ant farmos se
kasi gerai.

Iš angliakasyklų atvažiavo į! 
Sharoną Stanionis ir čia apsi
gyvena. Tuoj žada parsitrauk-j

lis, J. Užkuraitis, ir visiems ki
tiems kurie tik darbavos, var
de L. T. K. komiteto tariu šir
dingą ačiū. J. Virbickas.

ti ir savo šeimyną ir statyti 
namą.

Norvilai išvažiavo Į Ohio, ža
da atsidaryti kur sustos barz-

Mano Įspūdžiai Išvažiavime
Išvažiaviman prisirinko žmo

nių iš visų dalių Pittsburgo ir

TEATRALIŠKI
VEIKALAI

Ateinančiam Sezonui

daskutyklą. Geros kloties.
l’inavijas.

APIE FLORIDĄ

Daug šiuo tarpu Amerikos 
Lietuviai šiaurinėse valstijose 
girdi kalbant apie Floridą, bet

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa
raono Sapnas (aktas ID iš laiką 
Juozapo * Egiptu įcifla 3 ^moteris,; 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50e

Samsonas ir Delila — 2 aktu. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 motcrįs...................................... 50c

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

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 vyru ir 4 met. ..50c

Pytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moteris ..35c

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

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

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moteris ...................................25e

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

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

Užkeikta .Mergele — 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 G 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

mažai apie ši kraštą kas yra 
žinoma. Kurie Lietuviai žin- 
geidaujasi šiuo šiltu kraštu at- 
rašykit man, Įdėdami 2c štam
pą, aš mielai atsakysiu. Aš no
rėčiau matyti čia apsigyvenant 
daugiau musų brolių Lietuvių.

Tik nerašykit klausimų i Lie
tuvos, nes čia yra tos pačios Su
vienytos Valstijos, kur ateiviai 
neįleidžiami, kaip ir į šiauri
nes valstijas.

P. P. Martinkus, 
Rt. B. Box 3 Madison, Fla.

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

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

rįs........................ 15c
Graži Mageliona — melodrama 4 ak

tų. 10 vyrų ir 3 moterįs . ■ . .50c
Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8 

vyrai, 3 moterįs .................... 50c
šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra

gedija. Lošia G vyrai ir kareiviai, 
2 moterįs ir pašaliniai ....... 35c

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

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

Reikalaukit “Dirvoj”

Kaslink Aukų Rinktų 
Pittsburge

Šiuomi pranešu kad keli me
tai atgal N. S. Pittsburge buvo 
susitveręs Vilniaus krašto va
davimo komitetas. Tie patįs 
komiteto nariai veikė ir našlai
čių šelpimo reikale. Toje or
ganizacijoje aš buvau iždinin
ku. Vėliau tie patįs komiteto 
nariai buvo sumanę išleist nau
ją laikraštį, vardu “Vilniaus 
Sargas”, ir buvo pradėta rink
ti aukas naujam laikraščiui. 
Aš buvau išrinktas iždininkų ir
to laikraščio fondo. Bet šis 
darbas nepasivedė kaip buvo 
sumanyta, del stokos pinigų, ir 
tokiu budu laikraščio leidimo 
sumanymas buvo likviduota.

Komitetas nutarė kad laikra
ščiui duotas aukas tie kurie no
rės galės atsiimti, o kurie ne
ims tų pinigai nueis Vilniaus 
našlaičiams. Aš padariau kaip 
buvo nutarta: katrie reikalavo

Dovanos

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Pripažinimo Pa
minėjimas

Liepos 25 d. Forest Hills par
ke įvyko apvaikščiojimas ketu
rių metų sukaktuvių nuo Ame
rikos pripažinimo Lietuvos ne- 
prigulmybės. Diena buvo la
bai graži, pertai ir žmonių su
sirinko gražus buris.

Artinantis link parko jau 
matės Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos plevėsuojant tarp ža
liuojančių medžių, rodos kad 
jos tarp savęs kalbas kad Ame
rika gavo sau draugę laisvų de
mokratiškų minčių tautos vė
liavą, kuri kitados Amerikos 
piliečiams nebuvo žinoma. Bet 
dabar jau keturi metai kaip ji 
Amerikos piliečių matoma, kož- 
nas Amerikonas praeidamas 
sustoja ir pažiūri kad abi vė
liavos taip gražiai puošia parką 
ir jaudina žmonių jausmus.

Parke V. Stanevičienė ir ■ K. 
Širvydienė pardavinėjo Lietu
viškus trispalvius ženklelius 
kurie pagražino Lietuvių kruti
nės ir atskyrė Lietuvius nuo 
Rusų, nes tame pačiame parke 
buvo zišvažiavimas ir Rusų kti- 
rie Lietuviškai kalba, bet ne
nori prisipažinti Lietuviais.

Jie labai bijojo kad nepri 
segtų ir jiems ženklelio; pama
tę ateinant tas'moteris tuoj bė- 
go šalin; drąsesnieji nebėgo bet 
atsakė kad jie nėra Lietuviais 
ir nenori tokių skarmalų turėti 
ant savo krutinės. Jiems atro
do kad jie labai “apsišvietę” ir 
labai gudrus jei savo kvailumu 
įžeidinėja ženklelių pardavėjas, 
visai pamiršdami kad jie save 
padaro silpno proto žmogiukais. 
Už ženklelius surinkta $24.09.

Programas buvo gražus, jį 
vedė J. Ambraziejus. Kalbėjo 
J. O. Sirvydas ir A. B. Strimai
tis. Jie nupiešė kaip yra svar
bu prigulėti prie Sandaros, ir 
apsakė jos tikslus.

Buvo ir žaislų, virvės trauki
mas, lenktynės ir pypkių rūky
mas. Buvo skanių užkandžių, 
visi gražiai linksminos. Pava
kariop atėjo koks žmogus su ar
monika tai užtraukus muziką 
buvusieji smagiai pasišoko, ir 
linksmi išsiskirstė.

LIETUVIŲ DIENOS 
ŽINIOS

Paskirų Valstijų Chorai Ruo
šiasi Parodon

Philadelphia, Pa. — Gauta 
pranešimas iš Newark, N. J., 
instruktoriaus Stanšausko, ku
ris praneša kad:

1. Newarkieciu choras daly
vaus jungtiniame chore ir pa
geidauja imti dalyvumą kon
kurse.

2. Jaunimas manifestacijos
, mete išpildys šokius “Klumpa- 
J kojis”, “Suktinis” ir “Noriu 
Miego”.

3. Manifestacijoje nori ture- 
i ti parėdytą paveikslą Vytautas 
' ant balto žirgo. (Rasi mani- 
Įfestacijų komisija patars įvai- 
j resnį).

Liepos 16 d. organizacijinės 
ir presos komisijos pirmininkas 
atlankė Waterbury; Liepos 17 
d. — Hartfordą ir Bostoną.

Waterburieciai, nors tame 
laike bus tik po didelio trukšmo 

j ir labai nuvargę, nes turės net 
Į tris seimus, vienok kadangi ne
praleido iki šiol nei vienos pro
gos kurioje nebūtų dalyvavę 
kad kelti Amerikos Lietuvių ir 
musų Tautos vardą, tikisi ir 
nori neapleisti ir šio istorinio 
Amerikos Lietuvių gyvenimo 

I įvykio ir dailiai pasirodyti. Ka
dangi Waterburio kolonija yra 

! viena iš gražiausia sutvarkytu 
| kolonijų, pritiktų ir šiose iškil 
i mėse tinkamai pasižymėti.

Vakare buvo choristų prakti
ka, kurioj atsilankė ir Lietuvių 

' komiteto atstovas iš Philadel- 
phijos. Nuoširdžiai choristų pa- 

į sveikintas ir klebono Kun. Va- 
lantiejaus perstatytas, atstovas 

į pratarė į juos.:'Atidžiai išklau- 
I sę pranešimo, rodė savo entu
ziastiško džiatigsmo ir noro da- I

1 lyvauti gražiose iškilmėse ir 
turėti malonią valandėlę “good 
time”, vienok reikalas apsi- 
svarstyti ar gyvenimo aplinky
bės, o jaunesniuosius tėveliai, 
leis vykti Phįladelphijon neda
vė jiems tarti visų pageidauja
mo sprendimo: “Taip, atva
žiuosim.” Pasižadėjo prie pir
mos progos nutarti ir kuogrei- 
žiausia pranešti,

Waterburieciu chorui vado
vauja žinomas kompozitorius, 
A. Aleksis, kuris asmeniniai 
pasižadėjo atvykti Amerikos 
Lietuvių Dienos iškilmėsna ir 
dalyvauti ekspertų komisijoje.

Hartfordiečių yra viena iš 
naujesnių kolonijų ir nelabai 
skaitlinga, vienok ir jie pareiš
kė noro aktiviai prisidėti daly
vauti iškilmėse.

Bostoniečiams nors toli nuo 
Philadelphijos, bet ir jie įdo
maujasi Amerikos Lietuvių 
Dienos iškilmėmis. Šia atvy
kęs atstovas atlankė “Darbi-

Beje, buvo ir truputis išgąs
čio, nes V. Sirvydų mažas sū
nelis Viktorukas buvo užsprin
gęs saldaine. Laimė kad buvo 
čia Dr. Paulionis, jis tuoj at
griebė vaiką.; Motina apalpo 
iš nuogandos, o tėvas stovėjo 
pajuodęs kol sūnelis atsigaivi
no. Kai saldainį išmet? vaikas 
vėl pradėjo juoktis.

Buvęs.

ninko” ir “Sandaros” redakci
jas, jose turėjo pasitarimus 
vietos Lietuvių ’suorganizavi
mu, kad ne pavieniai bet orga
nizuotai dalyvautų iškilmėse. 
Čia yra gražus buris inteligen
tų, visuomenės darbuotojų, tat 
butų gaila jei ši graži ir skait
linga kolonija nedalyvautų ta
me istoriniame įvykyje.

Vietos darbuotojai katalikai,

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

• Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit p”oga!
DIRVA 6820 Superior Ave.

Adresuokit:

Cleveland, O.

Kun. Urbanavičius ir kiti, taip
gi ir Sandariečiai su kuriais 
kalbėtasi pareiškė pageidavimo 
aktyviai dalyvauti iškilmėse. 
Tikisi gal galės suruošti savo 
kolonijos vardu paveikslą ir 
choras gal galės dalyvauti. Pa- j 
sirupins kuogreičiausia sukvie-1 
sti vietos darbuotojų susirin
kimą ir jei ras galimu pradėti, 
skubiai ruošis prie dalyvavimo 
iškilmėse.

Presos Komisija.

SLOVAN, PA.

Prie miestelio Slovan randa
si pora angliakasyklų. Dirba 
labai silpnai, po pora pusdienių 
į savaitę. Yra ir švino išdir- 
bystės dirbtuvė. Mokestis pa
prastam darbininkui nemokan
čiam amato nuo 42c iki 50c į 
valandą. Dirba vidutiniai.

Lietuvių čia yra tris šeimy
nos; buvo daugiau, bet susilp
nėjus angliakasyklų darbams 
išvažinėjo kitur.

Nelaimingas Atsitikimas
Liepos 27 d. Lietuvių name 

įvyko nelaimingas atsitikimas. 
Buvo taip. Lenkai Ostrowskiai 
per kiek metų nesugyveno sa
vo tarpe: vyras su motere pe
šėsi ir barėsi, sako namuose vi
suomet būdavę išgeriama daug 
svaiginančių gėrimų ir vyras 
vis grąžindavęs nudėt savo mo
terį. Taip tęsėsi per daug me
tų. Liepos 27 d. Ostrowskis 
būdamas girtas pradėjo savo 
moterį mušti ir antgalo grie
bęs šautuvą norėjo nušauti. Ji 
išspruko iš budelio nagų ir nu
bėgo pas kaimynus Lietuvius, 
Pečiunus, o buvo jau vidurnak
tis ir tamsu. Ostrowskiene at
bėgus ėmė baladotis, Pečiunai 
pajuto ir abu išbėgę prie durų 
klausė kas čia. Kelis kartus
klausiant vis Lenkė neatsakė. 
Pečiunaš šovė porą kartų į orą 
nuvijimui, nes manė kad vagįs. 
Po šūvių ji rasta sukeitus ir 
nę, kuri sukrito ant žemės ir 
po valandos laiko numirė Pe
čiulių namuose, palikdama vy
ra ir šešis vaikus.‘ »

Kas ją peršovė nežinia, ar 
tai jos vyras besivydamas, ar 
Pečiunaš, bet ji mirė. Prieš 
mirsiant pašaukta jai kunigas 
ir jam ir daugeliui kitų girdint
moteris sakė kad jos vyras ją 
peršovė ir ji iš skausmo ir iš
gąsčio negalėjo atsakyti ant 
Pečiuno klausimo kuomet atbė

T. M. D. REIKALAI
L .. . f
ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI Taigi Nauja Centro Valdyba
Prie 8-tos (Moterų) kuopos turėdama omenyje Seimo nuta-

Dayton. O.: — Emma Kaiser 
ir Ona Stupaitienė.

22 kp. Chicago, Ill. — Mateu- 
šas Bagdonas.

UŽSIMOKĖJO Už 1926 ME
TUS

17 kp. So, Omaha, Nebr. — 
V. Pauktšienė (ir už 1925 m.), 
A. Poškus, K. Trainavičia, A. 
žalpis.

22 kp. Chicago, Ill. — A. J.

rimus prašo kuopų viršininkų 
ir veiklesnių narių atkreipti į 
tai domę ir stengtis iš visų spė
kų juos vykinti gyvenimai!’. 
Seimas rekomendavo kad kiek- 

i viena kuopa užprenumeruotų 
i savo bent kuriam viršininkui 
T. M. D. organą “Dirvą”, nes 
be organo, kuriame gvildenama 
bėganti Tėvynės Mylėtojų De
jos reikalaų nėra galima sekti 
tų reikalų.

Mosgefs, V. Pūkas, M. Titiškis, 
J. Miknius, O. Liulis, J. Bar- 
dauskas, J. Trijonis. į

— 
i

Naujos Centro Valdy
bos Pranešimas
T. M. D. NARIAMS

Nauja Valdyba. Tėvynės My
lėtojų Draugijos nauja valdy-

TMD. piniginis stovis. Ižde 
dabar yra apie $700, o ant ran
kų yra dar išleidimas trečio to
mo Wells’o istorijas, kas apsi
eis mažiausia $2,000. Tas bu
tų nieko jei visi nariai sumokė
tų savo duokles laiku, tai yra, 
pradžioje kiekvienų metų, iki 
kovo mėnesio pabaigai. Ant to 
visi nariai turėtų atkreipti di-

ba susideda dabar iš šių: i dėlę domę.

go pas jų namą.
Sako, Pečiunai yra ramus 

žmonės, su niekuo nesivaidija, 
o štai naktį beilsint savo name 
atėjo pas juos nelaimė iš kitur 
ir po tokios tragedijos žmonės 
turi vargo.

Ostrowskis sėdi kalėjime, 
laukia teismo, o Pečiuną palei
do iki teismo užsistačius kau
ciją. Darbininkas.

Pirmininkas K. S. Karpavičius 
Vice-Pirm. M. Kasparaitis, 
Sekretorius Vyt. širvydas, 
Iždininkas A. B. Strimaitis, 
Iždo Globėjai:

Juozas Ambraziejus,
Pranas Narvydas I 

Knygius — Juozas Solis.
Seimo Nutarimai. Pereitas 

Seimas, įvykęs Brooklyne Bir
želio 19 d., tarp kitų nutarimų, 
išnešė šiuos, kurius kuopų vir- 
vininkai ir nariai privalo įsitė- 
myti;

1. Nuo Sausio 1 d. 1927 me
tų mokestis bus suvienodinta. 
Kiekvienas narys mokės po $2 
kasmet ir už tuos pinigus gaus 
po dvi apdarytas knygas ant 
metų, pradedant 1927 metais, 
jei bus užtektinai narių Tėvy
nės Mylėtojų Draugijoje kad iš 
jų pinigų susidarytų užtekti
nas fondas kasmet išleidimui tų 
dviejų knygų.

2. Nutarta daryti naujų na
rių vajų, kuris atžymės 30 me
tų sukaktuves musų Draugijos. 
Organizatoriams bus duodama 
dovanos.

3. Pasinaudojant taip sa
kant “jubilejiniais metais” bus 
paskelbta išpardavimas nebran
gia kaina T.M.D. knygų, kad 
Amerikoje gyvenanti Lietuviai 
galėtų įsigyti gražius knygynė
lius.

4. Nutarta rinkti toliau au
kas į Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo statymo fondą.

5. Nutarta paraginti kuopas 
kad jos rodytų didesnį gyvumą 
kultūros dirvoje: rengtų pas
kaitas, prakalbas, diskusijas, 
platintų TMD. išleistas knygas 
ir kalbintų prie Draugijos se
nus veikėjus, kurie paskutiniu 
laiku kiek atšalo ir nedirba vi
suomenės dirvoje.

Taipgi visokiuose parengi
muose kurius kuopos daro dalį 
pelno reiktų skirti TMD. iždui 
knygų leidimui* Aukas tam 
tikslui reikia rinkti ir iš pavie
nių Lietuvių, ar draugijų.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. širvydas — Sekretorius

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

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

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.

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

nus ir prisiųskit.

Nieko Nekainuoja 
Išmokt

Nuo gabumo prirengi valgius tan
kiai seka norėjimas išniokt. Neku
rtos moteris prikibusios į tuos pa
čius senus budus ir idėjas, niekad 
nebandą prisitaikint su progreso ei
ga. Kepimui milteliai yra vienas di
džiausiu pagerinimu valgių prirengi- 
me. Tai yra Amerikos produktą; 
kurs sutaupo laiką ir pinigą. Ge
riausi kepimui milteliai nėra labai 
brangus — jie parsiduoda po apie 35 
centus už svarą ir tik vieno lygina
me šaukštuko reikia del vieno puo
duko miltų. Visados daug pigiau 
yra ir geriau negu atsidūt ant namie 
daryto raugo. Prie to nesiaikvoja 
bereikalingai miltai, cukrus, pienas 
ar kiaušiniai. Viską ką iškepi išeina 
kaip reikiant. Busi pilna petenkin- 
ta pasekmėmis. Šis laikraštis nori 
pagelbėt save skaitytojoms pata.pt 
geresnėmis kepėjomis, dėlto parašyk 
mums laiškelį ar atvirutę sakydama: 
‘■Prisiųskit man vieną jusi) valgių 
gaminimo knygelę”, o mes prisiųsini 
jums be jokio atlyginimo, vieną iš 
geriausia žinomų valgiams gaminti 
knygelių kokia kada nors buvo išlei
sta.

PIRMUTINIS
Tyrume — pirmutinis kokybėj — pirmutinis 
rūgimo stiprume — pirmutinis ekonomijoje.

CALVME1
PASAULIO DIDŽIAUSI

KEPIMO MILTELIAI
PALENGVINA KEPIMĄ—JIE DVIGUBAI VEIKIA 
Parsiduoda 2|6 kart daugiau negu kitų rusių

pata.pt


DIRVA

B ’*
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— Tai ačiū už paaiškini
mą, dabar žinosiu. Iki pa
simatymo, — sakau aš.

| — Iki pasimatymo, gerb. 
Spragile, — sako Jis.

Gerb. Spragilo Duetas su 
Gerb. šv. Petru Temoje:

AR BUS LIETUVOS KU
NIGAMS DANGUJE 

KAIP YRA ANT 
ŽEMĖS?

Sumisliau aną dieną pasi
kalbėt su gerb. Petru, ir už
sukęs savo radio telefoną 
pasišaukiau dangaus prie
menės saugotoją. Atsiliepė 
jo telefonistė ir sako:

— Kas čia kalba? — sako 
ji-

— Gerb. Spragilas, — sa
kau aš.

— A, tai jau žinau, nori 
pasikalbėt su šv. Petru? — 
sako ji.

—- Taip, panele, — sakau 
aš,

— Atsiprašau, tamista, 
nevadink mane panele, — 
sako ji.

— Kaip tai? Pas mus 
ant žemės prie telefonų sė
di daugiausia panelės, tai 
aš pamisliau kad ir pas jus, 
taip pat: kurios nueina Į 
dangų dirbę čia (prie tele
fonų, ir ten tą vietą gauna. 
O iš tavo balso man nurodė 
kad esi panelė. Tai kaip iš- 
tikro yra: ar esi gyvanašlė, 
ar vainikėli praradus, ar 
buvai pas kunigą už gaspa- 
dinę, ar kokio darbštaus 
žmogelio šeimynos auklėto
ja? — sakau aš.

— Ne, visai ne: tamista, 
gerb. Spragile, nežinai dan
gaus geografijos: pas mus 
nėra nei panelių, nei mote
rų, nei našlių, nei bevaini- 
kių nei kitokių — visos ly
gios ir visos vienodos ku
rios tik čia Įleidžiamos, — 
sako ji.

— Ale man žingeidi! ži
not kokios ten Įleidžiamos, 
jeigu tu tokia šneki ir už- 
vedei su manim kalbą, — 
sakau aš.

— Visos kokios ant že
mės buvo ir ką darė yra su
rašytos gerb. Petro knygo
je, kurią jis su savim nešio
jasi ir niekam nerodo. Jis 
priimdamas dūšeles į dangų 
kožną paskirai išspaviedoja 
ir užsirašo. Aš negaliu prie 
tų knygų prieit, — sako ji.

— A, tai taip yra? 0 
kaip gerb. Petras tave turi 
Įrašęs ir ką tu jam išsispa- 
viedojai? — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tamis
ta perdaug lendi j kitų dū
šelių sekretus, — atrėžė ji.

— Atsiprašau. O ar tuoj 
ateis gerb. Petras? — sa
kau aš.

— Ve jis ir ateina, — sa
ko ji.

— Sveikas drūtas, gerb. 
Spragile! Kodėl taip ilgai 
manęs nelpašauki? Jau pa
siilgau! — sako jis.

—- Žinai, visokie reikalai, 
J tai seimai, tai piknikai, ir 
neturiu laiko, — sakau aš.

— O dar ir maudytis rei
kia; mačiau vakar tave su 
šonkauliu ežere plaukio- 

ijant, — sako jis.
i — Žinai, kai vasara, juk 
! reikia ir pasimaudyt, — sa- 
I kau aš.

— Ale kas do mada da
bar pas jus inėjo kad žmo
nės mąudosi apsivilkę — ne 
taip kaip buvo mano laikais 
kada aš žuvis gūdžiau, — 
sako jis.

— Kaip aš matau tu tą 
patėmiji: turbut norėtum 
kad vėl taip butų kaip kita
dos? Aš misliau kad jus 
ten danguje nieko nenorit?
— sakau aš.

— Aš misliau kad tu no
rėjai manęs ko klaust, — 
sako jis, susimaišęs.

— Taip, gerb. Petrai, aš 
turiu tau dideli klausimą,— 
sakau aš.

— Na o apie ką? — sako 
jis.

— Aš norėjau žinot ko 
dabar iš jūsų prašo Lietu
vos kunigai: ar tokios ka
ralystės kaip turėjo iki Sei
mo rinkimų, kada galėjo ir 
ženytis, ir pamest bažny
čias, ar ko kito? — sakau 
RS.

— Lietuvos kunigai labai 
nusiminę kad prarado savo 
dangų ant žemės. Jie pas 
mus nieko neprašo, ale kal
basi su Liciperiu prašydami 
gąsdint žmones kad žmonės 
vėl balsuotų už kunigus ir 
kad kituose rinkimuose jie 
vėl liktų ponais, — sako jis.

— O kodėl jus jiems nie
ko nedarot žinodami kad jie 
tain elgiasi? Kodėl neuž- 
leidžiat perkūnų už jų to
kius darbus? — sakau aš.
— sako jis.

— Mes duodam visiems 
laisvą valią daryti ant že
mės kaip nori, o kai ateina 
laikas tada jie sulaukia ii' 
savo atlyginimo, — sako jis.

— Ale tai labai bloga po
litika leist kunigams sauva- 
liaut ir skriaust žmones, o 
tik po smert atlygint, — 
sakau aš.

— Ir žmonėms duota lais
va valia klausyt ar neklau
syt jų, ir kurie klauso tie 
susilaukia savo atlyginimo 
vėliau: lieka nuskurėliais, 
nualintais protiškai ir kū
niškai, — sako jis.

— O ar Lietuvos kunigai 
turės ir danguje tokį gerą 
gyvenimą kaip turi ant že
mės? — sakau aš.

— Gerb. Spragile, aš tik 
ką sakiau kad už savo dar
bus ant žemės kožnas gau
na sau tinkamą atlyginimą 
po smerties. Taigi; jeigu 
nori žinot koks gyvenimas 
bus tų kunigų posmert pa
sišauk gerb. Liciperį ir jis 
tau papasakos, — sako jis.

— Ačiū už patarimą, bet 
jau man klaust nereikės, 
suprantu apie ką kalbi, — 
sakau aš.

— Taigi, suprask aiškiai: 
nei vienas Lietuvos kunigas 
politikierius nepateks čio
nai, ir nėra reikalo jums 
rūpintis, — sako jis.

Vištyčio Šiaulių Būrio 
Prašymas Broliams 

Amerikiečiams

Gegužės 23 <1., 1926 m., Viš
tyčio (Vilkaviškio apsk.) šau
lių Būrio valdyba savo posė
dyje apsvarsčius Būrio švieti- 
mo-kulturos reikalus ir turėda
ma omenyje kad švietimui bū
tinai reikalinga turėt savo kny
gynėlis ir skaitykla su įvairio
mis knygomis, laikraščiais ir 
žurnalais, kurių Įsigijimui Bu
ris neturi lėšų-pinigų. Todėl 
valdyba nutarė kreiptis į Ame
rikos Lietuvių organizacijas,
redakcijas ir pavienius asme
nis, o labiausia į Vištyčio apie- 
linkės' Lietuvius gyvenančius 
Amerikoje, prašydama paauko
ti Vištyčio Šaulių Būrio knygy
nėliui savo perskaitytus laik
raščius ir knygas, už ką mes
busime dėkingi ant visados

Siunčiant knygas 
čius malonėkite adresuoti 
taip.
Vištyčio šaulių Būrio Knygynas

AR “KRIKŠČIONIS” 
KARTAIS NEĮKLIUS
Kaunas. — “Krikščionis” iki 

paskutinės dienos, kuomet bu
vo paskelbta, rinkimų pasek
mės, buvo tikri kad rinkimus 
laimės. Rinkimų metu ėjo nie
kuo nepridengtas įvairių subsi
dijų ir pašalpų dalinimas “kri
kščioniškoms” organizacijoms, 
ir tai stambiomis sumomis.-

Iš valstybės iždo duosnio p. 
Bistro ranka galėjo pasisemti 
“paskolų” ir “pašalpų” visokios 
nešiojančios klerikalinę etiket- 
ką organizacijos bei draugijos. 
Tuo matomai norėta sustiprini 
energija priešrinikiminėje ko
voje, nes yra aišku kad dalinti 
iš valstybės iždo pinigus gali 
tiktai asmenis kurie yra tikri 
kad už tai jiems nereikės atsa
kyti.

Bet štai rinkimai pralaimėta.
Ta atsakomybė kurios klerika
lų vadai nelaukė stojo prieš 

'juos visu savo baisumu. Rei
kėjo kaip nors nuo j®s gelbė- 

į lis.
: Ir ilgai negalvodami “krikš
čioniški” ministerial pavertė iš
aikvotus pinigus slaptomis iš- 

ir laikraš-j laidomis, o “slaptųjų” išlaidų 
ši-j dokumentus, kaipo neskelbti-

- nūs, sunaikino. Rodos prastas 
ir aiškus būdas.

Vištytis. Vilkaviškio apsk. Bet “slaptų” išlaidų be skai- 
Lithuania čiaus irgi būti negali. O išalk-'

Dėkodami iškalno, liekame su votų pinigų buvo tiek daug kad 
pagarba, j atsakomybė už jas buvo neiš-

VALDYBA ' vengiama. Todėl teko daugelį 
Pirmininkas J. Degutis, j “paskolų” pakeisti “pašalpo- 
Sekretorius J. Babravičius, j mis”. Yra žinių kad kai ku

rios organizacijos ir nesapna
vusios apie pašalpas, prieš Bir
želio 15 d. jų yra gavusios.

Kiek tokiu budu buvo išaik- 
vOta valstybinių pinigų galuti
nai dar nenustatyta. Bet iš to 
kad kai kurie kreditai kurių tu
rėjo užtekti iki 1926 metų galo, 
jau prieš Birželio 15 d. buvo 
beveik išsemti, reikia manyti 
kad surinkus visas j “pasko
las” ir “pašalpas” išdalintas ■ 
sumas bus gauta milžiniškos! 
skaitlinės.

Tenka patirti kad nauja vy
riausybė nesitenkins vien nu
statymu skaitlinės, be abejo 
įdominančios musų visuomenę. 
Medega iš kurios ta skaitline 
susidarys pasirodo yra užtekti
nai įdomi ir valstybes gynėjui. 
Todėl reikia laukti didelės by
los, kuri nušvies Lietuvos isto
rikams “griežtos politikos” lai
kus. “L. ž.”

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

Ar Jus Mėgstate Gerą
Puoduką Kavos?

Tai pabandykit Borden’s Evaporated Pie
ną savo kavoj kitą sykį. Jis suteiks kavai 
skirtingą skonį negu bile kas kitas ką bandėt 
iki šiol. Jusli šeimyna džiaugsis gerdama 
ją. Borden’s Evaporated Pienas padaro ka
vą adug geresne. Tai yra todėl kad jis yra 
riebus karvių pienas. Pastebėkite jo riebią 
Smetoną kaip pilat iš dėžės.

Borden’s Evaporated Pienas taipgi padaro gar
džias sriubas, keksus, pajus, prieskonius, saločių 
košeles, sosus ir visus kitus receptus kur pieną ar
ba smetoną reikia vartoti. Borden’s Evaporated 
Pienas suteikia kiekvienam receptui riebumą, kas 
reikalinga padarymui valgio gardžiu. Tiktai Bor- 
den’s dėžė suteikia jums tokią rūšį. Pabandykit jį 
savo kavoj ir pamatykit skirtumą.

Borden’s Evaporated Pienas yra išdirbamas labai 
geroj priežiūroj. Tai yra pienas nepaprastai auk
štos vertės. Amerikos šeimininkės visuomet mė
gsta Borden’s. Groserninkai žino tai ir visuomet 
laiko pas save užtektinai jo ir teikia savo kostu- 
meriams tą žinomą Evaporated Pieną.

Vardas

Pudingai
Sosai 

Sriubos

Duona Mėsa
Saldainiai Košeles
Žuvis Pajai

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

DYKAI
moterų nuolat pri

moms naujus recep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

KUPONAS Kenas
16 unc.

Adresas
Lithuanian(3)

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

STRAIPSNIS 188
Virimo Receptas i šiltą vandenį i tarpinimui krakmolo

žmonės šiuole laikuose labiau ap- vietoj šalto. Kuomet'krakmolas su-

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo »tlikinė jant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose sk’ityse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomps kožnai Lietuvei šeimin inkai.

Į sipažinę su gatavais valgymui gru- 
į dų maistais negu su senoviškais ku- 
| nuos reikėdavo ilgai virti jeigu no- 
I ri valgyti. Gi siu dienu sutaisyti 
, cornu flūkai galima valgyti tiesiog 
ir galima juos sutaisyti su visokiais 

j vaisiais Komų tiekai vra pritaisy- 
i t i gatavai valgymui ir nereikia nie- 
Į ko su jais vargintis. Šalip to yru 
daugybė būdų kuriais galima juos 
skaniai sunaudoti. Komų flėkai yra 
labai sveikas valgis .šiltame ore, ir 

j aš rekomenduoju motinoms duoti ją 
I užtektinai savo vaikams, nys juose 
I vra pilijai reikalingas maistas.

Kcrnflūkų Pyragaičiai
•r» puodukai Corn Flakes
2 šaukštai sviesto
1 puodukai cukraus 
vi šaukštuko druskos 
1 šaukštukas kepamo pauderio 
.*> kiaušiniai
1 šaukštukas vaniles

t Supalk sviestą, dadūk cukrų, arus- 
I ką ir kepam:.’, pauderi. Dadėk gerai 
išplaktus kiaušinius, Corn Klūkus ir

I vanilę. Drėbk .šaukštu ant sviestuo- 
I tos skarvados. Kepk vidutiniam kar
šty]. L-imk iš skarvados kolei py
ragaičiai dar karšti.

Virt lives Patarimai

Rankantis vjšią reikia apčiupinėti 
gūžio kaulas pažinimui ar ji šviežia. 
Jeigu kaulas linksta kaip kremzlė 
lai višta yra jauna, bet jeigu kaulas 
Kietas višta yra sena ir bus kieta, i

Uždėjus karštam vandenyj pamir-1 
k y ta. skarulj aplink drebučių (jelly) 
formukes lengvai galėsi išimti (’re-! 
bučius iš formukių be prilipimo. |

N aminiai I xasi gelbe j iniai
Baltos palivuotos lovos galima nu

valyti trinant skaruliu padažytu ter- 
putine. Tas ne tik prašalins nešva
rumą, bet ir palivą paliks gražiai ži
bančią.

Lininiams užtiesalams galima pri- 
(luoti gražų blizgėj i m ą na ud o ja n t

MES REKOMENDUOJAME

tirpsta iki reikalingo tirštumo palen- 
f,' a virinant, dadėk žiapsnclj druskų ; 
ir išmaišyk keletą sykiu su varškino 
žvake Nuo to prūsas vaikščios sli- 

ir lininiai gaus gružu žibejim t.
Grožės Patarimai

Gamta ir mokslas prisidėjo prida- 
vimui moterei prigimtomis teisėmis 
turimą odos ir veido grožę. Nerei
kia jokių brangių ekspertų dirbimo 
iškėlimui Į viršų natūraliu tyrumo 
jūsų odos. Tik pasekit paprastą tai
syklę savaitę laiko ir pamatykit pa
sekmes. Mazgokit sau burną su ge
ru muilu, itrinant palengva i odą. 
Paskui i.šplaukit gerai, pirma šiltu 
vandeniu, paskui šaltu. Jeigu jusu 
oda yra sausoka, uždekit cold cream. 
Darant tą kas nakt oda paliks aiški 
:r spalvuota. Niekad nepalikit pati 
• brio ir dažų ant veido pei naktį, 
kadangi nuo to užsikemša odos sky
lutės ir padidėja. Nuo to būna juod
galviai ir kitos odos negerovės.

Ypatiška Sveikata
Gal niekados istorijoj visuomenės 

dnmė nebuvo taip atkreipta į vaiką 
sveikatą kaip dabar. Industrijos Įs
taigos. Pramonės Butai, mokyklos ir 
Įvairios prganizaciįos atkreipia do
me į protingą užžiurą ir supratimą 
vaiku Daug mokslo Įmonių sveika
tos mokymui naudojama ir Įvedama 
įvairus metodai užinteresavimui vai 
k-* ypatiškai ir jkergimui Į juos jau
smo atsakomybes. Jeigu visos šios 
pastangos neš vaisius, sekanti gent- 
kanė turės turėti geresnę sveikatą 
negu dabartine. Vienas iš svarbiau
sių klausimų šiandien yra parinki
mas maisto. Daugelis motinu ne
mato — ar nenori matyt — artimo 
bendrumo tarp maisto ir sveikatos. 
Gal yra sunku iragint vaikus valgyt 
grūdinius valgius ir daržoves — bet 
sunkumas tankiausia paeina nuo to 
kad vaikams peranksti buvo leista 
prisipratini valgyt visokius saldytus 
ir kitaip prismokuotus valgius kaip 
mėsas ir kt. Tie pagadino jų sko
nį prėskiems dalykams.
SEKANČIUS" PRODUKTUS:

Kuomet jums reikia pieno dary-jted pieną, kadangi jis yra geriau- 
mui pudingų, zupių. pyragu, etc.Jsias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit Borden’s Ėvapora-• arba grietinės.

: Atnaujinkit. savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

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

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau

per Bremen ar Cherbourg
Darykite dabar planus važiuoti tėvynėn smagioje 

draugijoj jūsų tautiečių. Rugsėjo mėnesį yra paruošta 
tam tyčia prirengsimai Lietuviams, kurie plauks ant 
Suvienytų Valstijų Valdžios valtfomo ir operuojamo 
laivo S.S. REPUBLIC

kuris išplauks iš New Yorko Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S.S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 
garsus po pasaulį. Rasite erdvius kambarius, pla- 

denius, apsčiai gero maisto.
Apie išplaukimus laivu

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

s.s.s.s.
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

?Uaited- States JLines;
Hotel Cleve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Y ory City

.škios, Tyros, Svei- J 
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana. 
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Į s> ■»’-.v. Knygelė "Akiu Užžiura” arba
Murine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago -s “Akiu Grožė" Dykai. (y

Čįlilllllillllllllllllllllliimilllllililllllllilllliilllllllllimilllimilllilllllllllllllllllillllll  ̂

| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
~ Mano ypatiškas ištyrimas metodu naudojamų Europos Klinikose = E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 =:
— 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, — 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
= rija, kas leidžia rnan padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- ~ 
E 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- ~ 
~ lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. = 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. ~ 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit z: 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus ~ 
E tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- ~ 
E tus 606 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- ~ 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
E ‘šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo patentus. = 
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. ~
E ----- Mes Kalbame Lietuviškai  E

1 Dr. BAILEY, Specialistas | 
| 1104 Prospect Avenue |
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING S
= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) =
S Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. =
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KAUNO PASKOLA
|^AUNO miestas gauna iš 

v Amerikoniškos firmos— 
Ulen Co. — $1,200,000 pa
skolos pravedimui mieste 
vandentraukio ir kitų mo
derniškų pagerinimų.

Derybos ėjo nuo Birželio 
21 d. Paryžiuje su Founda
tion Co., bet su ta kompani
ja prie sutarties neprieita. 
Tada imtasi kalbos su Ulen 
Co., su kuria, kaip dabar 
Lietuvos laikraščiai užtik
rina, sutartis padaryta.

Miesto valdyba $150,000 
gauna grynais pinigais, li- 
kurią sumą kreditais. Pa
skola davėjams neš 8 nuoš. 
ir padaroma ant 21 meto 
laiko.

Pradedant tokius darbus 
kokius turime mintyje, ne
užilgo Kaunas pradės virsti 
moderniškesniu ir moder- 
niškesniu miestu. Žinoma, 
paskolą reiks atmokėt pa
tiems gyventojams, kurie 
susilauks brangesnių taksų, 
bet iš kitos pusės atsiras 
ir darbininkams darbo. Tik 
nauja valdžia turėtų žiūrėti 
kad kontraktoriai nesusi- 
gabentų sau darbininkus iš 
Francuzijos, j kur iš Lietu
vos žmonės bėga darbų jiėr 
škoti.

Prie paskolos gavimo pa- 
sitrusė Jonas Vileišis, Kau
no burmistras.

▼ -v ▼

Per Žandą už 
Nusivilkimą Žipono

Rumanijoj, traukiniu važia
vo Suv. Valstijų ministeris to
je šalyje ir vienas Rumanijos 
armijos kapitonas su moteri
mis. Delei šilumos, kaip Ame
rikoje priprasta, ministeris nu
sivilko savo žiponą ir sėdėjo 
vienmarškinis. Tas pasirodė ne
dora Rumanui, kuris persergėjo 
Amerikietį apsivilkti, o kada 
tas atsisakė, Rumanas kirto 
Amerikos ministeriui per žan
dą.

Kapitonas, žinomas, pateko 
karo teismui ir liko išbartas už 
tokį pasielgimą su ministeriu. 
Europiečių aukštesnėj! luomą 
labai prisilaiko etiketos taisyk
lių. Ir Lietuvos inteligentai 
atsidūrę Amerikoje, pamatę 
čia gyvenančius žmones su ku
riais susieina, vienmarškinius 
vasarą labai nusistebi, bet kada 
patįs pabando nusivilkt žiponą 
ir pabūt vienmarškiniais tuojau 
pajunta patogų smagumą. .. .

▼ ▼ ▼

Mirtįs nuo Alkoholio 
Didėja

Metropolitan gyvasties ap- 
drąudos kompanija, kuri turi 
17,000,000 apsidraudusių žmo
nių, paduoda statistines žinias 
apie mirtis tarpe jos narių, ku
riose pasirodo kad šįmet mirčių 
nuo alkoholio buvo 25 nuošim
čiais daugiau negu 1925 m.

Nuo pat prohibicijos pra
džios tos kompanijos narių mir
čių skaičius nuo alkoholio pa
didėjo 600 nuošimčių.

Prohibicijos palaikytojai sa
ko kad šitos skaitlinės skelbia
ma propagandai prieš prohibici- 
ją. Jie perdaug akli matyti kad 
žmonės rado sau pragarą prohi
bicijos laikuose. 

" v

Demonstravimas Savo 
Žemos Doros

Ką patįs daro tą ant kito sa
ko — žinom mes seną priežodi.

Taip su Lietuvos klerikalais. 
Jie stengiasi įmeluoti Lietuvos 
liaudžiai įvairiausias nesąmo
nes kaip jie pralaimėjo Seimo 
rinkimus. Štai vienas pavyzdis 
tų, labai maišytų, išvedžiojimų. 
Kauno “Darbininkas” rašo:

“Melagystėmis, šlykščiau
sią demagogija, peilių ir ak- 
'menų pagalba valstiečiai liau
dininkai ir socialdemokratai 
pravedė į šį Seimą 37 atsto
vus”.

Manome to užteks kiekvie
nam protingam žmogui supras
ti dvasiškijos ir jos tarnų že
mą dorą. Ta žema dora jie at
sižymėję, panaudodami tuos vi
sus ‘instrumentus’ kuriuos pri
meta kitiems, klerikalai bandė 
laimėti rinkimus, bet ir tas ne
gelbėjo.

I Dar galima pridėti, jie nau- 
I dojo pragarą, velnius, revolve- 
| rius ir kitką, bet vis be naudos.

Argi reikia tikėti kad sveiko 
proto pilietis balsuotų už tokius 
kurie drysta šitaip rašyti ?

▼ v ▼

Rusai vėl Laižosi
Iš Kopenhageno ateina ži

nios, jeigu teisingos, kad so-1 
vietų valdžia įsakius Rakovs-; 
kini pradėti tarybas su Ameri-Į 
kos finansieriais atlyginimui j 
Amerikai Rusijos skolų.

Jeigu gandai teisingi tai rei-1 
škia kad Maskva vėl laižosi pa ■ I 
sirodyti gera vakariniam pa-- 
šauliui.

Jeigu Maskva tikrai norėtų l 
apie atlyginimą kalbėt, Ameri
ka be abejo prisileistų prie to. 
Bet jeigu Kopenhageno prane
šimas yra tik naujas sovietų 
galvočių manevras kalbėti apie 
tai be jokio pamato ir formos, 
be abejo jų žygis bus atmestas 
be svarstymo.

Rusija turi parodyt savo ge
rų norų ir nuoširdumo veidą.

LIAUDIES DAINOS.
DAINA

. (J. Labukas) 
Augo eglelė eglyne, 
Oi siūbuonėlė eglyne, 
O jos šakelės Į žemę, 
Oi siūbuonėlės, i žemę. 
O viršūnėlė ik dangui, 
Oi siūbuonėlė iki dangui. 
Laukė kirtiko metuose, 
Oi siūbuonėlė, metuose. 
Ledva sulaukė antruose, 
Oi siūbuonėlė, antruose. 
Augb dukrelė pas motką, 
Oi lelijėlė, pas motką. 
Laukė piršlelio metuose, 
Oi lelijėlė, metuose.
Ledva sulaukė antruose, 
Oi lelijėlė, antruose.

DAINA
’(E. Bendzaitytė)

Sėdžiu po langeliu, žiūriu per langeli, 
Kad mano mergelė rūtelių darželyj

Skina rūteles, gadina, 
Pina vainikėli, dabina.

Gelsvas kaseles rūtelėmis kaišo, 
Margąsias kvietkeles ašarėlėm laisto.

Oi Dievas žino kur busiu, 
T kurią šalelę pakliūsiu....

Jei už girtuoklėlio, graudžios ašarėlės, 
Jei už našlelio, sunkieji vargeliai;

Jei už bernelio, neliudėsiu, 
Laimingas dieneles turėsiu.

DAINA
(O. Kairiutė)

Ko tu, sesutėle, balta lelijėle,
Ko smutnai vaikščioji po rūtų darželį?

Ko aš nevaikščiosiu, ko smutna nebusiu
Kad dar nepražydo baltos lelijėlės.

Kaip tas erškėtėlis žydi iš puikumo,
Nežiūrėk, i$ergele„ bernelio gražumo.

Jis su tavim kalba, bet į kitą žiuri,
Nežinąi, mergele, kokią minti turi.

Nuo senų senelių yra pasakyta,
Bernelio žodeliai nuoduose mirkyti.

Nežiūrėk į turtus nei Į jo gražumą,
Žiūrėk, mergužėle, kokio patinkamo.

Turtai ir gražybė viskas bus pernieką,
Patogus bernelis turtas tavo viekui.

V

Amžinasai lydžis
(Tąsa)

EUGENE SUE

— Taip kaip yra žmonių visai priešin- 
mums, gerų darbų broliams. Tie vais- 
išblaško snaudulį kurį užleidžia array

mow. Taigi vakar vakare, žinodamas ta
vo pasiuntinio tikslus su Džalma, aš pa
laukiau kolei daktaras atsigulė ir užmigo. 
Tada įslinkau į jo kambarį, uždąviau jam 
dožą array-mow, ir jis turbut ir dabar te
bemiega.

— Niekšas! — suriko Rodinas, labiau 
ir labiau surūpintas šia pasaka, nes Fa
ringas uždavė smūgį Rodino ir jo draugų 
machinacijoms. — Tu nori užnuodint dak
tarą!

— Taip, broli; taip kaip tu rizikuoji 
nunuodinimu Džalmos. Šį rytą mudu iš
važiavom, palikdami tavo daktarą viešbu- 
tyj, paniurusį giliame miege. Aš buvau 
vienas su Džalma karietoje. Jis rūkė kaip 
tikras Indas; aš įmaišiau į jo tabaką biskį Į 
array-mow, ir jis užmigo. Taigi aš pali
kau jį kitame viešbutyj kurį privažiavom. 
Dabar, broli, priklausys nuo manęs ar pa
likt Džalma miegantį iki rytojaus vakaro, 
ar pribudint jį tuojau. Jeigu tu išpildysi 
mano reikalavimus, Džalma nepribus ry
toj ant Rue St. Francois, o jeigu ne, tai jis 
pribus, aš jį išbudinęs atgabensiu.

Taip sakydamas, Faringas išsitraukė 
iš kišeniaus medalį prigulėjusi Džalmai, ir 
patėmijo, tardamas j Rudiną: — Tu matai, 
aš kalbu tiesą. Laike jo miego, aš paėmiau 
iš jo šį vienatinį nurodymą kur jis turi ry
toj pribūti. Taigi aš užbaigsiu kaip pradė
jau: Broli, aš atėjau reikalaut iš tavęs 
labai daug.

Pler keletą minutų Rodinas kramtė 
sau nagus, iš greitai apimto įsiutimo. Ir 
tuo tarpu vartų sargo budelėj suskambėjo 
vaipas tris sykius ypatingu budu. Rodi
nas nudavė negirdįs to, bet staiga jį ap
ėmė džiaugsmas; Faringas tuo tarpu žiu
rėjo į jį džiaugdamos kad atsiekė ko nore 
jo. Rodinas sėdėdamas prie stalo užsilen
kęs žaidė su rašoma plunksna, giliai apgal
vodamas ką jam Faringas kalbėjo. Dabar 
atsisuko į Fa ringą ir prabilo: — Ištikro,

g’U 
'tai

palikai ji miegantį, neišbus iki rytoj va-

Kanadiečiai Jau Pyksta 
ant Amerikiečių

Kanadiečiai biskis po biskį 
pradėjo labiau pykti ant Suvie-
nytų Valstijų piliečių, kurie ke

karo ir nekliudys man. Taigi matai, tavo liaudami per Kanadą visai be- 
grąsinimai tušti — nes jie neteisingi, nę-1 reikalingai ir tuščiai mosuoja 
tiesa kad Džalma yra tavo rankose kur 
nors netoli Parišo. Taigi eik sau, apleisk 
mano namą; o kada kitą sykį norėsi ką 
apkvailint geriau pasirink.

Faringas liko apimtas baime. Viskas 
I ką jis dabar girdėjo išrodė galimu. Ro
dinas gali jį suimti, atimti laišką, ir lai
kant jį nelaisvėje gali nedaleisti ir Džal
mai atvykti. O vienok Rodinas įsako jam 
apleisti namą, tuo laiku kada Faringas 
Įsivaizdino pakliuvęs. Nesuprasdamas ko
dėl Rodinas taip daro, Faringas manė kad 
jis dar pilnai netiki ką jam pasakota. Bet 
Rodinas lošė gudraus ir drąsaus vilko ro
lę; jis visu laiku tėmijo kaip Faringas nu
duoda ir kas jame dedasi.

Faringas fpagaliaus pasakė: — Aš išei
siu, bet dar vieną žodį. Tu tikrai manai 
jog aš tau meluoju?

— Aš tą tikrai žinau. Tu man pasa
koji tik savo išmislus, ir nenoriu daugiau I . _
klausyt tavęs. Eik sau, aš dar turiu dar-, visiškai naują musų ara
bo atlikti. \ mos srityje veikalą,

— Dar minutą: kaip matau, tu esi 
toks žmogus nuo kurie nieko nereikia už
slėpti, — tarė Faringas. — Nuo Džalmos

šios šalies vėliavomis.
Nors Kanadiečiai nori Įvesti 

net palengvinimų turistams ir 
mielai priima juos, bet sako jų 
bereikalingas mosavimas savo 
vėliavomis erzina jų nervus.

Amerikos automobilistų or
ganizacija smarkiai pradėjo sa
vo narius įtekmčti kad liautųsi 
tos bevertes praktikos važinė
jant po Kanadą.

PRANEŠIMAS
Teatralės draugijos ir 

pavieniai asmens kurie 
tik nori Įsigyti gražų ir

“GALIŪNAS”
(parašytas K. S. Karpa- 

aš galiu dabar tikėtis tik almužnos ir api-1 y^^au®) > gali dabar dar 
barimo; nes, pasakyt jam: “užmokėk man,; ą Pa, a.r^ l’ Saus uz 
nes aš galėjau tave išduoti, bet neišda- Pa^ kam°s Knyga bus 
viau”, sukeltu tik jo rūstybę. Aš galėjau 7rs 100 PuslaP'7«- P«slj 
nužudyt ii dvidešimts sykiu, bet jo laikas duos p° 50,c ar,”c' 
dar neatėjo. O laukti tos ir kitu tokiu die- Prenumeratos kebu gali 

- , . ,. . , . gauti tik uz Z j centus.nu as turiu gauti aukso, daug aukso. Tu &
vienas tegali man užmokėti už apvilimą “Galiūnas” paremtas 
Džalmos, nes tu vienas turi iš jo naudos. • ant Lietuviškų istoriškų- 
Tu atsisakai man duoti, nes manai kad aš 
tau meluoju. Bet aš tau galiu parodyt ant- 
šą tos vietos kur mudu apsistojom — štai 
jis. Pasiųsk ką nori persitikrinimui ar jis 
ten yra, ir tikėsi man. Bet mano pasitąr-s 
navimo kaina bus didelė; nes aš sakiau 
tau jog reikalausiu daug.

Taip kalbėdamas, Faringas parodė Ro- 
dinui kortelę; Rodinas, kuris šnairom akim 
sekė Faringo judėjimus, išrodė lyg nieko 
nepaisąs, tik užsimąstęs.

pasakų-legendų iš Lietu
vių kovų su žmogėdžiais 
gilioje senovėje. 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.

ponas Faringai, ar tu manai pasinaudoti 
mumis savo ta tuščia pasaka ?

Faringas nustebo tokį paklausimą iš
girdęs, nes taip nesitikėjo.

— Tu manai, atėjęs čia į padorius na
mus girtis kad pavogei laiškus, pasmau
gei tą žmogų, užnuodinai kitą? — tarė da
bar Rodinas drąsiai. — Tai pasiutimas. 
Noriu girdėt tave iki galo, pamatyt kaip 
toli tu savo atkaklumu nueisi, nes niekas 
kitas kaip tik žiaurus niekšas Įsileistų Į to
kius žmogžudiškus darbus. Vienok aš no-
riti tikėti kad tai tavo tik įsivaizdinta pa
saka ir kad tas neteisybė.

Kalbant tuos žodžius su tokiu smar
kumu kaip buvo Rodinui nepaprasta, jis 
atsistojo ir nuėjo prie kamino, kuomet Fa
ringas, nuostabumo apimtas, žiurėjo į jį 
tylėdamas. Bet tuojau Faringas atsakė, 
liudnu grąsinančiu tonu: — Apsisergėk, 
broli; neversk mane prirodyt tau kad aš 
kalbu teisybę.

— Eik tu sau, tu manai kad mes Pran
cūzai taip lengvai patikim bile pasakai. 
Tu rodai Van Daelo laiškus, sakai kad tu
ri užmigdęs Džalmą, ir kitus niekus pasa
koji; tu nori tikėt kad aš esu toks niekšas 
kaip tu, nes vadini mane broliu; bet nei 
sykio nepamanei kad tu esi mano malonė
je, kad šis namas yra toli nuo gatvės, me
keno neprieinamas; tu nepamanei kad aš 
turiu kelis vyrus suimti tave ir surišti, to
kį laukinį niekšą I Man užtenka tik pa
traukti šią varpelio virvę, — kalbėjo Rodi
nas, imdamas už virvės. — Bet nenusi
gąsk, — pridėjo jisai, su velniška šypsą, 
matydamas kaip Faringas pradėjo neri
mauti ir stebėtis; — jeigu aš taip bučiau 
norėjęs su tavim pasielgt aš tau bučiau 
šito nepasakęs. Bet dabar atsakyk man: 
Jeigu suriktume tave ir uždarytume tan- 
džioj kamaroj ant dvidešimts keturių va
landų, kaip tu galėtum man pakenkti? Ar 
aš negalėčiau atimt iš tavęs Van Daelo lai
škų, ir Džalmos medalį? O jis, kaip tu

— Štai ir antrašas, — pakartojo Fa
ringas, rodydamas Rodinui kortelę; — 
persitikrink ai' aš meluoju.

Rodinas, greitai užmetęs žvilgsnį ant 
kortelės, godžiai peržiurėjo, nepaliesda
mas jos.

— Imk šį antrašą, ir persitikrink pats, 
— siūlė Faringas.

Rodinas pastūmė kortelę, tardamas:— 
Tamista, tavo užsispyrimas erzina mane. 
Aš pakartoju jog neturiu nieko bendro su 
tavim. Paskutinį sykį sakau, eik laukan.
Aš nežinau nieko apie tavo kunigaikštį 
Džalmą. Tu sakai gali man ką padaryti, 
daryk jei nori, bet, sakau tau, palik mane 
ramybėje.

Taip tardamas, Rodinas paskambino 
varpelį smarkiai. Faringas susistiprino 
save apsigynimui; bet tik senas tarnas, ra
mus ir menkas, pasirodė duryse.

— Išvesk šį poną laukan, — tarė Ro
dinas, rodydamas į Faringą.

Faringas, nustebintas Rodino šaltu- Į 
mu, nenorėjo išeiti.

— Ko dar lauki? Aš noriu pasilikt 
vienas.

— Tai tu atsisakai nuo mano pasiūly
mų? Apsižiūrėk, rytoj bus pervėlu! — 
tarė Faringas, eidamas laukan.

Faringui išėjus, tuojau Įpuolė Į kam
barį ab'bė d’Aigrigny. Jo išvaizda buvo 
išblyškus ir suagituota.

(Bus daugiau)

Puikus dideli
LIETUVOS 

ŽEMLAPIAI

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“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 ženkleliais (tiktai iš 
Amerikos).

“Dirvos” Adm.

Santai Midy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ 
Saugokit Pamėgdžių 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose
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Parašė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Giedrei Didelė* Nuostaba
Kas metai Giedrė važinėjo iš pajūrio 

Į senąją sostinę, aplankyti saviškių kapus 
ir prisiminti sau kokia garbinga buvo jos 
giminė ir kaip jai netikėtai ir laimingai 
pasisekė tos giminės gyvavimą toliau pra
tęsti ir išgelbėti nuo išnykimo.

Pilies žmonėms tas kunigaikštytės at
silankymas būdavo didžiausia šventė. Lau
kė jie jos labiau negu visko kito ir kada 
tatsilankymo diena artindavosi, piliečiai iš
rūdydavo kelius kuriais jų valdovė atvyks
ta per mylių mylias nuo miesto, o pats 
miestas būdavo gėlėse ir žalumynuose pa
skendęs — taip visi ją mylėjo.

Su Giedre keliaudavo ir jos tėvo liku
sieji vadai — tie kurie labai priešinosi ke
lių Statymui sakydami kad del vieno pirk
lio metuose padėk tiek darbo. Dabar jie 
patįs matė kas keliuose darėsi ir kaip ke
lių pastatymas pakėlė senos pilies miestą. 
Jie džiaugėsi kad ir tie piliečiai kurių nie
kas seniau negalėdavo susekti dabar apsi
gyvenę mieste arba susinešdami su mieštu 
varo kokią pramonę ar darbą ir moka val
džiai mokesnius.

Nebus pasakyta viskas apie Giedrės 
apsilankymą senoje pilyje jei nepaminėsi
me kad ji su savim veždavosi ir savo sū
naiti kuris jau buvo penkerių metų kai ke
lias buvo išstatytas. Nebultų ji niekam nei 
valandėlei vaiko pavedus, taigi negalėjo be 
jo apsieit ir tokioj ilgoj kelionėj, ypač kad 
ta kelionė turėjo svarbią reikšmę: juk tas 
jOs kraujo diegas išgelbsti garbę ir vardą 
visų tų kurie senos pilies lavonų skiepe gu
li — vieni dar nepersenai ten paguldyti, o 
kiti jau nuo šimltų metų.

Giedrė savo vaikučiui kalė Į galvą sa
vo dinastijos istoriją, jos garbę, ką jai bu
vo jos tėvas Įkalęs, kaip buvo per eilių ei
les jų giminėje daroma. Vaikučiui jų di
nastijos garbingumas iš pat kūdikystės 
pradėjo patapti jo religija, ir jis augdamas 
dar labiau tą sau į galvą ėmėsi.

Šiame jų apsilankyme, senojo miesto 
žmonės pasitiko savo valdovę su sunum ir 
jos palydovus toliJtoli kelyje už miesto ir 
barstydami po arklių kojų gėles lydėjo di
džiūnus į miestą. Pasitiko juos ir pilies 
kariumenė, bet jai nebuvo nurodyta taip 
toli ant kelio išvykti kaip išėjo savanoriai 
piliečiai.

Miestas paprastu budu buvo išrėdytas 
žalumynais, keliai šviežiomis smiltimis iš
barstyti. Kada atsivėrė miesto vartai, nuo 
bokštelių ant įvažiuojančios kunigaikšty
tės ir businčio valdovo krito gėlės kaip 
sniegas. Trimitai gaudė pranešdami vi
siems gyventojams apie iškilmę, o dainiai 
su kanklėmis lydėjo juos į pilį, dainuoda
mi gražias dainas garbei savo didžių val
dovų.

Takas į pilį buvo apstotas žmonėmis 
iš abiejų pusių. Visi grūdosi artyn, visi 
norėjo pamatyti savo svečius.

Kurie galėjo, graibstė Giedrės rankas 
arba jos drapanas, ir bučiavo, kiti glostė 
drąsiai šalę motinos žengiantį vaikutį ir 
didžiavosi juomi.

Vieno žmogaus pabučiavimas Giedrei 
rankos ypatingai buvo jos pajaustas — vi
sai kitoks negu kitų. Mažai ji galėjo at
kreipti į jį domės, nes nepritiko valdovei 
perdaug dairytis į tūkstančių žmonių akis, 
bet ji aiškiai tą vyrą patėmijo. Tai buvo 
aukalotas, gražiuose rūbuose vyriškis — ir 
tik tiek ji apie jį tematė, nes žingsniai nu
nešė ją toliau.

Spėkit kaip kas norit, ar čia buvo kas 
toks kitokesnis už kitus piliečius, ar tik 
paprastas miesto gyventojas, nes Giedrė 
gal tik įsivaizdino iš to žmogaus ką dau
giau, vis tikėdama netyčia sutikti “Šiaurės 
Kunigaikštį”. Bet jo pilies bokšte dabar 
vėliavos nebuvo ir niekas nežinojo kur jis 
randasi ir ką veikia.

II.
Baktis.

Keleto metų bėgiu, per tą laiką kaip 
iki šiolei aprašyti dalykai dėjosi, nuo Gie
drės išsigelbėjimo iš kalėjimo ir gražiai 
valdymo, “Šiaurės Kunigaikščio” šalyje 
Įvyko permainų. Mirė jo tėvas, jis liko vi
su valdovu. Jau buvo vedęs su rytų kai
myno duktere. Jos tėvas žuvo mūšyje su 
kitais kaimynais, ir Baktis liko liuosas nuo 
pašalinių įtekmių. Jis valdė savo šalį tvar
kiai ir gražiai, vengė karų su kamynais, 
bet stengėsi praplėsi savo pajūrio prekybą 
kaip padarė Taira.

Bet nelaimingas jis buvo. Jis gyveno 
su savo žmona, jam kitų paskirta. Jis buvo 
negraži ir jautėsi ne vietoje prie tokio pa
togaus jaunikaičio. Ji tą gerai jautė ir 
kankinosi savyje, ypač dėlto kad jai gamta 
buvo atėjus ir kitą savo dovaną šalip gra
žumo: per penkis metus jiedu nesusilaukė 
nei vieno kūdikio, delei ko pilyje ėjo viso
kios kalbos. Jeigu valdovai nesulaukia įpė
dinių tai skaitoma labai blogu dalyku. Ar 
mylisi ar ne, ar širdies traukimu ar tik in
stinktų pašaukimu, valdovai turi parūpint 
savo vieton sekantį valdytoją kad jų gimi
nė neišnyktų. Bet tos laimės nebuvo tarp 
Bakčio pilies sienų.

Jo žmona skendo susigraužimai! nes 
tikėjosi sulaukti geresnės meilės ir dėkin
gumo iš vyro tik pagimdžius sūnų, bet to 
nebuvo. Jos sveikata nyko ir ji neužilgo 
mirė.

Liko Baktis vienas pasaulyje, su gai
lesčiu širdyj, bet jis labiau verkė kada gal
vojo apie Giedrę ir jos apvienėjusį gyve
nimą, negu apie savo moterį.

Reikia pasakyti kad Baktis tik savy
je jautė link Giedrės visą ką patyrė pir
mose pasipažinimo dienose ir paskutinėse 
atsisveikinimo valandose. Jis to nekėlė 
aikštėn ir tiems jausmams neleido save 
slopinti ir pilnai atlikinėjo savo pareigas 
kaipo vyras su savo žmona ir ji niekad ne
nujautė kad Baktis jos del ko nors nekęs
tų ar nemylėtų. Jis gerai žinojo kad nei 
ji nei jis neturėjo pasirinkimo, už ką jos 
kaltint negalėjo.

Giedrė Apgailauja Bakčio
Išgirdo apie Bakčio moteries mirtį ir 

Giedrė, ir ji gailiai apsiverkė.
Jos vaikutis, pamatęs motiną ver

kiant, teiravosi kodėl taip ji ašarom apsi- 
pylus. Motina tik prispaudė sūneli sau 
prie krutinės, ir giliai galvojo, nieko ne
galėdama atsakyti. Ji permąstę visus sa
vo prietikius su Bakčiu, ir dūmojo ar tik
rai tai galėjo būti jos “Šiaurės Kunigaikš
tis”, kuris pereitą metą jai taip saldžiai į 
ranką bučiavo. Jeigu buvo jis tai jis grei
čiausia atvyko tik savo sunaus pamatyti, 
nenorėjo išsiduoti savęs, o jai ranką bučia
vo tik del to kad pasitaikė, ir taip darė kiti 
piliečiai kurie arti stovėjo....

Kokis dabar bus likimas jos mylimo
jo? Ji gyvena ramiai ir pasitenkinusiai, 
praėjo jai baisios kančios širdies, po tų su 
juo prabūtų valandų, ir jos niekas negrau- 
čia. Turi apie tai tik gražius atsiminimus 
ir svajodama pergyvena tą brangią praei
tį. Jos sūnelio, akjs, veido išvaižda, plau
kai, drąsumas ir augalotumas jai kasdien 
vis labiau kalba kad ti prieš ją stovi “Šiau
rės Kunigaikštis” savo sunaus pavidale ir 
ramina ją jos gyvenimo takuose. Kas ra
mins Baktį, po tokios nelaimės kai}) mirtis 
žmonos? O juk jis dar ir kitą žaizdą turi 
nuo senai — neatsiektos svajonės su ja....

(Bus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi
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LAURYNAS
(Feljetonas iš Lietuvos)

Sėdžiu aš pas poną Apskri
ties Viršininką ir laukiu iki iš- 
briškiuos leidimą surengti va
karėlį. Ineina drūtas ir žvaig- 
žduotas ponas. Su dideliu una- 
ru pasisveikino su Viršininku, 
o kitiems valdininkams tik lin
ktelėjęs galvą paskendo mink
štoje kedėje.

Iš jo kalbos aš dažinojau kad 
jis yra policijos vadas, gyrėsi 
kaip su Prezidentu lošęs korto
mis ir koks jis didelis ponas. 
Man pasirodė lyg butų pažįsta
mas, ir perkračius gyvenimo 
prabėgusį laiką atsigudau kad 
tai Laurynas, kuris P. dvare 
vesdavo vištų ūkį. Pabaigęs 
pradinę mokyklą jis jau jautėsi 
nelygus kitiems žmonėms, ir 
per didelę storonę gavo dvare 
tarnystę surašyti kiek laikoma 
vištų, kurkiu, žąsų, ančių, ir 
daboti kad tos dilgynėse nemė
tytų kiaušinių.

Buvome mes tada draugai, 
turėjome po 16 metų, buvome 
pačiame karštyje. Vakare trau
kdavome pas didesnes pieme
nes, bet retkarčiais mėgindavo
me nueiti ir pas geras mergas.

Buvo vakaras prieš patį šv. 
•Joną. Mano draugas Laurynas 
nuėjo pas savo tėvelius, ir ap
gaulingu budu išgavo arklį su 
visomis vežėčiomis. Mes jau 
nebėjome pėsti, bet važiavome 
važiuoti į Aukštaplyšio paneles, 
kurios buvo 10 kilometrų tolu
mo. Kai pasiekėme vietą buvo 
dvylikta valanda nakties. Ra
tus ir arklį pririšome krūme 
prie eglutės ir persižegnoję nu
žingsniavome tiesiai į Aukšta
plyšio kiemą. Apėję visą gry
čią radome visas duris uždary
tas. Nusiminėme. Barbinti ne
galima, užgirs seniai. Nejau
gi nelaimėję važiuosim namon? 
Dar sykį apėję apie gryčią ra
dome nedidelį langelį į priean
gį, ir vinis atkrapštę stačia 
galva suvirtom į lovį kuriame 
buvo kiaulių jovalas.

Vos spėjome apsivalyti jova
lą kaip sene pradėjo daužyti 
prieangio duris ir šaukti:

— Ona! leisk į vidų, vaikai 
žirnių pririjo ir apsirgo!

Mes nusigandome, ir pasi
slėpėme į vieną kampą po laip
tais, ant kurių tupėjo vištos, 
kurkęs. ...

Boba pasiėmus terputino nu
ėjo daržinėn vaikų gydyt.

Kai buvo vistu- tylu, mes ati
darėme staklyčios duris, ir ne
kvėpuodami priėjom prie lovos, 
kame miegojo dvi mergos, ir 
nutraukėme nuo jų antklodes. 
Mergos išsigandę kaip pradės 
šaukti: Vagįs! Vagis! — Mes 
iš staklyčios į prieangį, siro
kais vienas ir kitas sykiu sten
gėmės pro tą mažą langeli iš
lysti.

Mergos šaukė, kaimo sunūs 
pradėjo staugti, languose pasi
matė žiburiai, žmonės sujudo 
vagis gaudyti.

Mums strokas. Greitai mau
name į artimą krūmą, ir radę 
gilią duobę įlendame Į ją. Duo
bėn įjipę pasijutome esą iki 
juostos vandenyje, ir kai ran
kom apgraibėme radom kad tai 
butą degutaduobės, su puse sta
tinės deguto.

Auštant viskas nutilo, ir le- 
keravotom blauzdom išlipę iš

duobės pagūžomis dūlinome i 
krūmą pas arklį. Apsidžiau
gėme kad koks šelmis arklio ne
nujojo, ir jau norėjome važiuo
ti. Bet štai nelaimė — du už
pakaliniai ratai numauti, rasti 
juos nėra vilties. Važiavome 
ir ant dviejų ratų, bet pamatę 
priešakyje ateinančias mergas 
pasukome iš kelio Į rugių lau
ką. Rugiai apsaugojo mus nuo 
įvairių nemalonumų, ir jau bu
vome besidžiaugią savo pasise
kimu. Bet štai užgirdoipe mp- 
terų lermą, kurios su kačergom 
bėgo mums šonkaulių minkš
tinti už važiavimą į rugius. 
Man, ačiū ponui Dievui, pasise
kė išnešti sveikas kailis, o ma
no draugą Lauryną taip apva
nojo kad tas pusę metų apie 
mergas nei minėte neminėjo, o 
ramiai darbavosi apie savo viš
teles.

Bet jis dabar ponas; į mane 
pasižiūrėjęs pažino mane, bet 
unaras nepavelijo paduoti man 
rankos....

Daug dabar Lietuvoje yra 
ponų kurie seniau ir vištelių ne
mokėdavo gerai išganyti.

P. Kriukelis.
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UŽ JAMES P. MANGAN 
ANT ŠERIFO

Gerbiami Lieuviai:
Jus, mano draugai, jau esat infor

muoti per “Dirvą” kad aš esu kan
didatas ant Cuyahoga Apskrities Še
rifo ir aš su pasitikėjimu laukiu jū
sų paramos Rugpjūčio 10, nomina- 
vime manęs į tą vietą ir prižadu kad 
jei busiu išrinktas aš turėsiu savo 
ofise jūsų tautos žmogų užžiurėti ir 
padėti jums jūsų reikaluose viso
kiuose atsitikimuose kokie pasitaiko.

Aš esu nariu Clevelando Policijos 
ir Detektivų Skyriaus per daugeli 
metų, esu Teisingas, Švarus ir Atsa
kantis savo darbuose ir dabar esu 
Prezidentu The James P. Mangan 
Detective Agency Inc. šiame mieste.

Jus norite teisingo žmogaus užim
ti vietą šerifo ofise kuris užžiurėtų 
jūsų reikalus teisingai* ir patenki
nančiai. Atminkit, jei nominuosit 
mane į tą ofisą aš prižadu apsaugot 
ir patarnaut jums.

Aš noriu padėkoti jums už man 
duotą savo bizni praeityje ir noriu 
pranešti kad jeigu joms reiks kokio 
legalio patarimo patelefonuokit man 
Evergreen 5385 ir aš mielai suteik
siu patarimus dykai.

JAMES P. MANGAN.

Kudikio Drapanos
Kūdikio drapanos turi būti pada

rytos atsižvelgiant į šilumą ir pato
gumą. Reikalinga jas dažnai mai
nyti, ypatingai palas, idant kūdikis 
butų šviežias ir švarus. Kūdikis pa
togiai aprėdytas kada jo drapanos 
vra šiltos, bot ne peršiltos. Jei kū
dikiui peršilta, jis prakaituoja; jei ne 
—jo kojos ir rankos bus šaltos, arba 
pamėlynuos burna. Taigi, aprėdant 
kūdikį vartokit savo paprastą svei
ką protą visada turėdami mintyse 
tikslus kurių siekiat; būtent, apsau
gojimas nuo oro, ir palaikymas vie
nodos temperatūros

Drapanos taipgi turi būti liuosos 
kad augantis kūdikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti.

Palos
Pala yra Įkiriausia dalis kodinio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvos sugeriančios materi
jos, ir reikia turėti jų daug, kad bu
tų galima greitai permainyti jei jos 
susiteršia. Jas reikia perplauti kar
štame vandenyje, su tokiu muilu ku- 
riamė nėra nieko ėdančio odą, pas
kui gerai išgręžti, išdžiovinti ir pra
vėdinti pirm vartojimo. Palų ir kitų 
drapanų niekad nereikia dvošinti ku
dikio kambaryj, kadangi, nekalbant 
jau apie pagaminimą drėgnumo, dar 
kila nesveikas ir priklus kvapsnis.

Kūdikio Aprodymas
Aprėdant kūdikį reikia paguldyti 

jį ant motinos kelių, ir drapanos vil
kti aukštyn per kojas, o ne pro gal
vą. Naktį reikia visas kudikio dra
panas permainyti. Naktiniai marš
kiniai turi būti ilgesni už dieninius. 
Turi būti laisvi ir liuoti kad kūdikis 
galėtų judinti savo sąnarius. Žie
mos metu jie turi būti iš minkšto, 
lengvo flanelio, arba panašios mote- 
rijos, apačioj suraukiami su siūlu. 
Vasarą geriausia materija yra mink
štas muslinas ir naktiniai gali būti 
palikta atviri apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos domės metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems rei
kia maisto kuris ypatingai drutina. 
Jiems reikia maisto kuris padarys 
juos stipriais, vikriais ir pagelbės 
kovoti su ligomis. Tėvams šitokių 
vaikų stipriai rekomenduojama Bor
den’s Eagle Pienas. Padarytas iš

moksliškai sumaišyto puikiausio pie
no ir geriausio cukraus, jis nedape- 
r.ėtą kūdiki greitai siriebina ir išau
gina, ir jis tada geriau kovos su li
gomis ir yra pigiau palaikyti kūdikį 
sveiku negu išgydyti jį sveikai. Ši
tiems vaikams rekomenduojame duo
ti po du šaukštuku Eagle Pieno at
miešto trimis ketvirtdaliais šalto at
viri nt o vanedns. Gali šitą formula 
jiems duoti arba paryičais arba po 
pietų. Senesni vaikai kai kada mėg
sta .ii geriau su ginger ale, vaisių 
sunkomis, arba suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Skaitykit šiluos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

ąentkartes 
Kūdikių liko 
pasekmingai 

išaugintos su 
šiuo puikiu 

lindikui maistu

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK.

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų. 
Skaityk “Rimbą”, visada busi lin
ksmas. Prisisk 10c. įdėjęs į kon
ventą ir gausi vieną numeri. Pre
numerata metams tik $1. Kas 
neturi “Rimbo” tas ne vyras. Mo
terims ir merginoms “Rimbas” ir
gi reikalingas. Reikalaukit sekan
čiu adresu,

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

Taipgi gaunama “Dirvoje”.

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.

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

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

Better than a Mustard Plaster

DEMOKRATŲ NOMINACIJOS

Rugp. -Aug. 10,1926]
NOMINUOKIT f

James P. Maogani
KANDIDATU ANT

ą.---------

SUTEIKIT PIRMENYBĘ ŽMOGUI KURIS VISADA BUVO 
TEISINGAS SU VISUOMENE.

PRANEŠIMAS
SUPRANTANT kad Svetimšaliai nėra tinka

mai reprezentuojami—ir—■
SUPRANTANT kad Lietuviai Piliečiai turi 

turėti atsakantį Atstovą—
NOMINA V1MASHARRY 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 Į savo balsavimo budelę Primary 
Dienoj—Rugpjūčio-Aug. 10

PAŽYMĖK BALOTĄ KRYŽELIU

”X HARRY REICPF COMMITTEE 

CAMPAIGN

FERKRAUSTYTOJAI
Perkraustom (mufinam) ant vietos ir į kitus 
miestus. Pristatom valgius ir gėrimus, taipgi 
vežam ant piknikų ir visokių kitų reikalų.

UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNŲ IR GROSERNE
BALAIŠIS IR ABROMAITIS

2001 Hamilton A_ve. Phone Prospect 3367 .

1
i



P. VILEIŠIS GARBĖS DAK
TARAS! NŽINIERIUS

Kaunas. —Universiteto tech
nikos fakultetas pagerbdamas 
plačiai žinomo veikėjo ir spe
cialisto Petro Vileišio ilgametę 
ir vaisingą darbuotę ir paminė
damas jo išleistu pirmu Lietu
viškų knygų 50 metų sukaktu
ves, konstatavo kad iš Lietuvių 
inžinierių tarpo nėra niekas 
tiek patarnavęs tiltų ir gelžke- 
lių statybos technikai kaip Inž. 
Petras Vileišis; be to, jo pada
ryta nemaža pastangų Lietuvos 
pramonę kelti, technikos žinias 
Lietuvių tarpe platinti ir teikti 
technikos praktika besimoki
nančiai jaunuomenei.

BY LOUIS RICHARD
o>< Nicest 1
- / D/5 COvE.1t D ę /
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Inter-nai’I Cartoon Co., N. Y.

Atsižvelgiant Į tuos nuopel
nus techniškai, ypač už savo
tiškus kesonų pritaikymus tiltų 
statybai, fakultetas nutarė su
teikti Inžinieriui Petrui Vilei
šiui pirmam Lietuvos univer
sitete garbės daktaro-inžinie- 
riaus laipsni. “L.”
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SUGAUTI PLĖŠIKAI
želva, Ukmergės ap. — Bir

želio 19 d. ant Želvos katalikų 
kapų pastebėta nežinoma mo
teris. Užklausta ką ji ten dir
ba nieko neatsakė ir leidosi bė
gti. Sulaikyta rugiuose apie 
pusė kilometro nuo želvos pa-į 
sisakė kad ji viską papasakos 
kaip buvo. Parvesta vėl i ka
pus parodė ten paslėptą želvos 
bažnyčios “skarbonką” (aukų 
dėžę), kuri buvo dar nesulaužy
ta. Toliau parodė dilgėlėse pa
slėptus vyriškus batus.

Tai buvo Juzė Čarnauskaitė. 
17 metų amžiaus, šilinių kaimo. 
Antaliepčio v.. Zarasų apsk. Ji 
su savo draugu Alfonsu Gri
nium, 20 metų amžiaus, iš Mus- 
nikų miestelio, pardavinėdami 
saldainius įvairiuose turguose 
Ukmergės apskrityje įvairiai 
vagiliavę. Prisipažino kad Žel
vos bažnyčią ji pati apvogus, 
bet Grinius ją buvo siuntęs iš 
vakaro pasitikrinti ar atdara, 
ir akęs kad pavogę aukų dėžę 
pinigus pasidalinsią. Jų nelai
mei, aukų butą maža, policija 
suskaičius rado tik 25 litus. Ji 
prisipažino ir apie kitas vagy
stes ir pas ją rasta vogtų daik
tų.

Išduodama savo bendradarbi

Grinių ji paaiškino kad jis žel
voj turguje dviem asmenim iš
traukė iš kišenių pinigus. Tik
rą teisybė, nes policijoje tie at
sitikimai buvo užregistruota. 
Nors Grains jau buvo pabėgęs, 
bet sugautas Utenos apskrity
je. Pastatytas akis į akį su 
savo “drauge” pamatė kad jis 
išduotas, ir prisipažino prie ei
lės kalčių ir atidavė vogtus pi
nigus. Abu vagiliai pasodinti 
Ukmergės kalėjimai!. “L.”
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MEILIŠKOS TRAGEDIJOS 
TEISMAS

Pereitą žiemą Panevėžy.) Br. 
Budzinauskaitės bute buvo nu
šautas svečias miškų technikos 
mokyklos mokinis Kazys Pra
nevičius. Nagrinėjant žmogžu
džio Juozo Kaupo bylą teisme 
paaiškėjo kad keli metai atgal 
Kaupas su Budzinauskaite su
sipažino ir ją pamilo, bet ji iš- 

| sykio jo nepaisė ir davė tai su
prasti. Nežiūrint į atmetimą 
jo meilės Kaupas nesiliovė mer 
gilios lankęs.

Vėliau mergina susipažino su 
Kaziu Pranevičium ir vienas ki 
tą pamyli. Brudzinskaitė pra
deda net vengti su Kaupu susi
tikti, ir viename pasikalbėjime 
mergina atvirai pasakė Kaupui

1 jog myli Pranevičių ir jam ne
lieka vilties, už ką Kaupas pra
deda grasinti nušauti ją ir sa- 

; ve patį.
Norėdamas įvykint savo ker

štą Juozas Kaupas Sausio 31 d. 
nuvyko pas savo draugą Stasi 

iPaskačimą, pas jį apsinakvoja 
Į ir rytojaus rytą pasakojo jam

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

kad rengiasi atlankyti Nauja
miesty.)’ sergantį savo broli ir 
prašo tai kelionei kelioms, die
noms paskolint revolveri. Ne
turėdamas savo ginklo draugas 
su Kaupu nueina pas kitą ir 
paskolinęs nuo jo revolverį įda-

Atidaryta Didele Nauja 
Elektros Stotis

Praėjusį trečiadienį, Rugpjūčio 4 
d.. atsidarė Cleveland Electric Illu- 
minating kompanijos Avon elektros 
stotis,' kas reiškia vieną iš svarbiau
sių industrialių nuotikių šiaurinėje 
Ohio valstijos dalyje, sako kompani
jos prezidentas Robert Lindsay.

Ratus tos milžiniškos spėkos įs-

Avon stotis stovi prie ežero kran
to ir sujungta su Lake Sohre stoti
mi 132-000-voltų plieno bokšto lini
ja elektros leidimui, kuri apima 30 
aplinkui Clevelandą. Sujungus tas 
dvi stotis į krūvą elektros naudoto
jai užtikrinami geru patarnavimu.

Ta stotis užima apie 28 akrus že
mės, sykiu ir buvusį Avon Beach 
Parka. Ta viet randasi 23 mylios 
nuo Publik skvero ir penkios mylios 
i rytus nuo Loraino.

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

Istoriją”.

Or V alymas

C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave.

+■------ ..—.— ------- -—.—.— ------------- 4-

LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Užlaikau Visokių 
CIGARŲ, CIGARETŲ

Minkštų Gėrimu, Šaltos Košės, j 1 
GROSERIŲ.

Ateikit pas savo tautietį, gau- j 
šit viską prieinamomis kaino- j 

mis ir geriausius ta vorus. ■ Į

George Vyšniauskas
3227 Superior Ave.

i '4--------- .----------------------------------------- 4. |

K AZYS E.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
|į baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
= | land Universitete, darbuojas su 
h Teisių Ofisu advokato

C. D. A1NGER 
Įj 307 WILLIAMSON BLDG. 

, i! kur su visais teisių reikalais 
.ii Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Į į Rusai draugai kreipdamiesi tū
li rėš teisingą patarnavimą.

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

Atpiginta v T
Siutų ir Over- 

kotų valymas ir 
suprosinimas la
bai nupiginta — 
atnešk savo žie
minį siutą arba 
overkotą ir gau
si atgal išvalytą 
ir su p rodytą tik 
už $1.25.

Naujus siutus 
siuvu visai pigia 
kaina, todėl ne
praleiskit progą.

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

f A. DURASEVIČIA | 
v Popieriuoja Kanibairus naujau- v 
Ą sies mados popieromis — Par- 
•> duoda kambariams popieras, »;« 

su 13 ilso plesterius — jei yra T 
reikalas darbą atlieka greitai, .f 

Y gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an- X 

v trasu: (36) |
į 1386. EAST 65TH STREET ❖Babies love It

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

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Bengue. .Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUS!
(ANALGĖSlftUE )

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
Af your drug gift, 25c

The Knight Laboratories, Chicage

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

vė Kaupui.
Vasario 2 d. Kaupas sutikęs 

Budzinskaitę gatvėje, pasisiūti' 
eiti su ja h- pasikalbėti. Bu- 
dzinskaltė atsisako, ir kad grei
čiau ištruktų iš jo. pasako tu
rinti tuojau važiuoti su savo 
seseria Smiltynėn. Norėdamas 
patikrinti ar tikri ji ten važia
vo, Kaupas dviračiu nuvyko i 
Smiltynę, ir sulaukė pargryž- 
tant iš Panevėžio tik vieną se
serį. Supratęs kad mergina jį 
apgavo ir liko Panevėžyje, jis 
sugryžęs nuvyko pas Bronę pa
žiūrėti ką ji veikia. Pažiūrėjęs 
pro langą pamatė ją su Prane
vičium sėdint ant lovos bučiuo
jantis. Kaupas išsitraukęs iš 
kišenės revolverį ir nedaug tai
kęs šauna į kambarį, peršauda
mas tą vaikiną. Greit dviračiu 
tada gryžo namon ir atsigulė, 
niekam nieko nesakydamas.

Pranevičius tuoj mirė. lBu- 
dzinskaitė policijai pranešė kad 
jos sužiedotinį bus peršovęs ne 
kas kitas kaip Kaupas. Nuvy
kus policija rado jį gulintį. Pa
darius kratą rasta laiškas rašy
tas Bronei tokio turinio: “Aš 
šiandien pasirengiau mirti ne
besitikėdamas kad tu man do
vanosi gyvenimą”. Pagaliau 
tardomas Kaupas visame prisi
pažino. Teisme klausantiems 
pašaliniams akyse pasirodė net 
ašaros del tokios nelaimingos 
meilės. Teismas pasigailėjo J. 
Kaupo ir nuteisė jį šešeriais 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo. “L.”

taigos, kuri kainavo $15.000,000, pa
leido veikmėn Charles F. Brush iš 
Cleveland©, išradėjas Brush elektriš
kų are lempų. Dabar ta stotis turi 
90,000 arklių spėkos gamybą. Kada 
bus pabaigta visiškai turės 400,000 
arkliu spėkos ir kainuos $30,000,000.

Atidarymui tos stoties buvo su
kviesta pažymiausi šios srities in
dustrijų ir mokslo srities vadai, taip
gi komercialistai, visuomenės darbų 
viršininkai, inžinieriai, laikraštinin
kai ir kiti.

“Šis prietikis”, pasakė Prezidentas 
Lindsay, “pažymi atidarymą vieno 
ir didžiausių išsivystymų elektros 
gaminimo didelėje skalėje. Ta įs
taiga perstatų patį paskiausį inži
nerijos. darbą kur gaminama elektra 
su anglimi ir garu. Naudojant šios 
įstaigos šviesą ir spėką bus užtikri
nimas geriausio patarnavimo.”

1880 metais Mr. Brush suorgani
zavo Brush Electric kompaniją ir įs
teigė dirbtuvę Clevelande, gamini 
mui are lempų ir kitų jo elektriškų 
išradimų. Po demonstravimo aru 
lempų ant Publik skvero, Clevelan- 
da sbuvo pirmutinis miestas įvesti 
tas lempas gatvių apšvietimui. Mr. 

! Brush taipgi pabudavojo pirmą elek
trišką motorą naudojimui tramvajų 
varymui Clevelande. J 892 metais
varymui Clevelande. 1892 metais
Brush Electric kompanija susiliejo 
su dabartine Cleveland Electric Illu
minating Co.

Avon stotis yra trečia didelė įstai
ga pabudavota šios komdpnijos, ir 
visas tris užžiuri Prezidentas Lind
say.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25^
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= Prospect 2420 _ Central 1766 =
j ’ THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
Ė Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = Ė tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Į
Ė kuojam, isleidžiam ir sukraunam. =
Ę 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |

vėms.

MW
.STELESS CASTOR OR

re

VALET

Razor
Pats

Aštrinasi

W.W.VAV.V.WAV/.VAWASV.VAWAV;

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

Naikina
Muses, Uodus
Blakes, Vabalus
STANDARD OIL CO. ( NEW JERSEY

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

A S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikri! Specialistu, • 

prie kokių Aeišlavintų daktarų. Ttla- 
ras Specialistaa arba profesorius no- 
Biklausinša kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. DaugybS dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad )!• 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-K 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakt»- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusi, ligos prisiMtj 
ir jeigu aS paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjustas 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijtaw

\ kraujo, turite iibertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, ūai-
;■ zdas užsisenėjusias kojose — negaišnukit ilgiau laiko ir nonikra-
■* kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa-
J. sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųiiaiza-
į gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
", siems.

:■ DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
< 10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. 
į ANTROS GRINDYS, KAMBARIS

Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedžldieniaia nuo lt iki A.

Cleveland

Bd g
S
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mONIJOS
600 puslapių, su daugybe paveikslų, Naudingiausia ir Aiškiausia parašyta Populiariilka Istorija vienoje knygoje, kokios nesulauksime gal per kelias 
gentkartes! Nerizikuokit būti be jos, kuomet DABAR galit gaut už $2.25 (rytoj bus $5.00) ! Ta proga užsidarys jums ant visados! SKUBĖKIT!

a

Ar Žinote Kas Buvo
—PREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSU 

PRATE VI AI?
-KUR JIE GYVENO?
-EGIPTENA1?
—N1LIAUS CIVILIZACIJA > 
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
—PIRAMIDOS?
-FARAONAI?
—ASYRIJA?
-KAMBYZAS?
-PTOLEMIŲ DINASTIJA?
-SUMERAI-AKKADAI?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGRIS-EUFRATAS?
-KUNEIFORMOS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
—NINEVA?
—HAMMURABIS?
-CHALDEJAI?
-M AIŽIUS?
-JEHOVA?
—FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KU.S KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI ?
-NEBŪK ADNEZZ AR AS ? 
-ARI AI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
-PERSAI-MEDA1?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
-KRETA?
-KNOSUS?
-PELASGAI?
-PELOPONEZAS?
—HELENAI-GRA1KAI?
-ZEUSAS?
-OLYMPAS?
-SOLONAS?
-FORUMAI?
-ATTIKA?
-LYDI JA?
-MARATONO MUŠIS?
-SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
- ROMĖNAI?
-CEZARAI?
--ROMULUS-REMUS?
-PUNIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
-ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POMPE JUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
—MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
—BYZANT1JA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
—ODOAKRAS?
—LONGOBARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
-POPIEŽIJA?
—KLIOŠTORIŲ PRADŽIA? 
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?

—KONSTANTINOPOLIS 
-MOHAMETAS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
-ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
—CHARLEMAGNAS?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA?
-BARBAROSSA?
—TAMSIEJI AMŽIAI? 
-GERMANŲ PRADŽIA? 
—NORSEN AI-ŠIAUREN AI ?
-SLAVAI?
-TOTORIAI?
-KAVALERYSTE?
-FEUDAL.IZM AS?
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES?
-KRYŽEIVIU KARAI?
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS?
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS?
-ŠVENTOJI ŽEME?
-PARAKO IŠRADIMAS?
—RUSIJOS PAKILIMAS?
-HANZOS MIESTAI?
-RENESANSAS?
—DANTE-ALIGHIERI?
-PETRARCH AS?
-JONAS HUSAS?
-JOANNA ARK?
—MACCHIEVELLI?
-MICHAEL ANGELO?
-JOHANN GUTEMBERG?
-SPAUDOS PRADŽIA?
-MARCO POLO?
-Z.1PANGU?
-MONGOLAI?
-MAGELLAN AS?
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
-BUDDIZMAS?
-KONFUCIJUS?
—BRAHMINA1?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
—KALVIN1ZMAS?
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS?
-PROTESTONIZMAS?
-PRESBYTERI JONAI?
-AN AB ARTISTAI?
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITU ZOKONAS?
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?
-DIDŽIOJI ARMADA?
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA?
-HAPŠBURGAI?
-30 METU KARAS?
-DŽINGIS KHANAS?
-RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI?
-ROMANOVU PRADŽIA?
-POLTAVOS MUŠIS?
-HOZENZOLLERNAI?
—PIGLRIMAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA?
-WASHINGTONAS?

—DIDEjI PRANCŪZŲ 
REVOLIUCIJA?

-KOMUNA?
-FRANCUZU RESPUBLIKA?
-BASTILIJA?
-VOLTAIRE?
-ROBESPIERRE?
-TERORIZMAS?
-KOMUNOS GALAS?
-NAPOLEONAS?
-RESPUBIKOS GALAS?
—MASKVOS SUDEGIMAS?
-NAPOLEONO GALAS?
-ŠVENTOJI SĄJUNGA?
-DIDŽIOJI REAKCIJA?
-GARIBALDI?
-INŽINO GADYNE?
-PIRMAS GARLAIVIS?
-TELEGRAFO PRADŽIA?

-SOCIALU revoliucija? 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
-MOKSLO GADYNE?
-GALILĖJUS?
-NEWTON AS?
-DARVINAS?
-LAPLACE?
-GRAVITACIJA?
-GOTIŠKA ARKITEKTURA? 
-SHAKESPEARE?
-MOLIERE?
-REMBRANDTAS?
—STRADI VARIUS?
-JOHANN SEBAST. BACH?
-MOZARTAS?
—DIZRAELI?
-BISMARKAS?
-NAUJASIS PASAULIS?

Visi šitie ir daugybe kitų dalykų išalkinama "ŽMONIJOS Istorijoj“ 
Ar dar norit rizikuoti apsieiti be šios svarbios knygos?

PASARGA: “Žmo
nijos Istorija“ kainuo
ja tik $2.00, bet visi 
prenumeratoriai turi 
dadėti 25 centus per
siuntimo lėšoms jeigu 
gyvena kitame mieste 
negu Clevelande. To
kiu budu siųskit viso 
$2.25, pašto money 
orderiais, banko če
kiais arba tiesiog pini
gais $2 ir stampom 25 
centus.

Adresuoti reikia:
“DIRVA”

6820 Superior Av. 
Cleveland, O.

“ŽMONIJOS ISTORIJOS PRENUMERATORIAI, kurie iki šiolei užsira
šė sau arba saviškiams Lietuvoje tą Milžinišką knygą. — Peržiurekit savo 
vardus ir miestus ir kiek knygų užsirašet ir jeigu kur padaryta musų klai
da tuoj praneškit. Kurie j dvi savaites laiko nepraneš, tų liks kaip čia yra.
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(Visi prenumeratoriai vietiniai mokėjo po $2.00. 
kituose miestuose gyvenanti — po $2.25. Kurie 
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skaitline toj pačioj eilutėj.) 
Adomaitis, Cleveland, 0. 
Akšis, Cleveland, O. 
Anužis, Cleveland, O.
P. Banionis, Cleveland, 0.
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Mikas Baziliauskas, Cleveland, 0.
Antanas K. Bernotas, Cleveland, 0.
Stasys Bubclis, Cleveland, O.
L. Bagdonas, Cleveland, O.
Stasys Čumskis, Cleveland, 0.
F. J. Diglis, Cleveland, O.
Vincas Greičius, Cleveland, O.
Vincas Jankauskas, Cleveland, O.
B. Jokubėnas, Cleveland, 0.
K. Kasiulionis, Cleveland, O.
V. Krušinskas, Cleveland, O.
Agota Kibildienė, Cleveland, O.
P. J. Keršis, Clevelan, O.
Justinas Kudirka, Cleveland, O.
J. Kudirka, Cleveland. 0. (i Lietuvą)
V. P. Kaušas, Cleveland, 6.
Ad. Lukaševičius, Cleveland, 0.
Ben. Liesins, Cleveland, O.
V. Meškiunas, Cleveland, O.
N. Martišauskas, Cleveland, O.
Juozas Marozas, Cleveland, O.
J. V. Mačiulis, Cleveland, 0.
J. Naunčikas, Cleveland, 0.
Jurgis Palubinskas, Cleveland (dabar Lietuvoj)
A. M. Praškevičius, Cleveland, O.
J. Puskunigis, Cleveland, O.
M. Patapas, Cleveland, O.
Adomas Ragažinskas, Cleveland, O.
F. Sankalas, Chesterland, O.
Kast. Petriunas, Cleveland, 0.
Kazimiera Poderskicnc, Cleveland, 0.
Mikas Savaitis, Cleveland, 0.
Juozas židžiunas, Cleveland, 0.
M. Seniūnas, Cleveland, O.
Pranas Sutkaitis, Cleveland, 0.
Juozas šeštokas, Cleveland, O.
Antanas Šmigelskis, Cleveland, 0.
Juozas Sledžius, Cleveland, O.
Iz. Samas, Cleveland, 0.
Pranas Saulis, Cleveland, O.
Ant. Treinauskas, Cleveland, 0.
Jurgis Vyšniauskas, Cleveland, 0.
Kaz. Zalumskis, Cleveland, O.

B. A. Beleckienė, Akron, Ohio
V. T. Neverauskas, Akron, 0.
P. Zanevskis, Akron, 0.
Ver. M. Saročkienė, Youngstown, 0. (j Lietuvy)
J. G. Saročka, Youngstown, 0.
Mrs. Walter Rasczik, Alliance, O.
Mrs. P. Dambrauskas, Dayton, O.
St. Lukas, Noble, Ohio
Stasys Banis, Rocky River, O.

G. Dičius, Pittsburgh, Pa.
Petras Januška, Pittsburgh, Pa.
P. Pikčiunas, Pittsburgh, Pa.
J. Saulis, Pittsburgh, Pa.
Juozas Ivanauskas, Philadelphia, Pa.
J. Vaitkus, Philadelphia, Pa.
V. Rutkauskas, Philadelphia, Pa.
M. Ančiukaitis, Shenandoah, Pa.
Juozas Basanavičius, Shenandoah, Fa.
A. J. Pajaujis, Shenandoah, Pa.
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa. (į Lietuvą)
A. Bacenas, New Kensington, Pa.
V. V. Vaišnoras, Shenandoah, Pa.
Antanas Kriauckas, Clymer, Pa.
Jonas Deraškcvičius, Mt. Carmel, Pa.
A. Bracinskas, Mather, Pa.
K. Slavinskienė, Tarentum, Pa.
J. Baradukas, Waymart, Pa.

J. Lai manas, Milwaukee, Wis.
Vincas Daunis, Elton, Wis.
J. Kasputis, Kenosha, Wis.
K. Grikepelis, So. Superior, Wis.

Eleonora Sutkienū, Chicago. Ill. (į Licutvą) 
Justinas Dudėnas, Chicago. Ill. 
Kazys Šileikis, Chicago, Ill. 
M. Bagdonas, Chicago, III. 
Jonas Stulgis, Chicago, Ill. 
B. Grabauskis, Chicago, Ill.
F. Selemonavičia, Chicago, Ill. (2 kn.)
L. Staškunas, Chicago, 111. 
Martinas Mozuraitis, Chicago, Ill.
V. F. Andriulis, Chicago, Ill. 
Juozas Staugaitis, So. Chicago, Ill. 
J. N. Zickkus, E. St. Louis, Ill. 
T. Dzišulskas, E. S. Louis, Ill.
A. Gelbudienė, West Frankfort, Ill. 
Al. Masiokas, Harrisburg, III.
F. Visockis, Oglesby, Ill. 
Juozas Eirošis, Chenoa, Ill. 
Petras Kleviačka, Kewanee, Ill. 
Antanas Gudaužis, Benton, Ill.

Juozas Ambraziejus, Brooklyn, N. Y.
J. Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y. 
Pr. Narvydas, Brooklyn, N. Y. 
Leonas Ereminas, Brooklyn, N. Y.
K. Širvydienė, Brooklyn, N. Y. 
P. Vizbaras, Brooklyn, N. Y. 
Vincas Januška, Oakfield, N. Y. 
J. Tautkus, Syracuse, N. Y. 
Petras Gudelis, Rochester, N. Y. 
T. Čižauskienė, Binghamton, N. Y. 
A. Sagaitis, Fort Plain, N. Y. 
Juozas Zeremba, Buffalo, N. Y. 
Juozas K. Chapas, Rochester, N. Y. 
J. Misevičius. Bronx, N. Y. 
J. Nasutavičienė, Herkimer, N. Y.

Augustas Kalayis, Newark, N. J.
A. Žiugžda, Newark, N. J. 
Adomas Čiporis, Elizabeth, N. J.
G. Bakanas, Torrington, Conn. 
J. Baironas, Hartford, Conn.
B. Tamošaitis, New Britain, Conn. 
Stasys Baublis, Lawrence, Mass.
M. Baublis, Lawrence, Mass. 
Marė Jucaitis, Lawrence, Mass. 
Jonas Sekys, Lawrence, Mass. 
Adomas Subocz, Florence, Mass. 
Kaz. F. Babrolavičia, Worcester, Mass. 
G. A. Kyba, Worcester, Mass.
J. Kazakevičius, Southbridge. Mass. 
Martinas Skendelis, Newton Upper J
VI. Makauskas, Millinocket, Me. 
Antanas Samulius, Mexico, Me. 
Juozas Stanislovaitis, Millinocket, 
Jonas Verseckas, Detroit, Mich. 
0. Balčiūnienė, Detroit, Mich. 
J. Šiurkus, Detroit, Mich. 
Vincas Juncaitis, Detroit, Mich. 
J. Mctelionis, Grand Rapids, Mich. 
A. Svotelis, Detroit, Mich.
Juozas Karpavičius, Providence, R. 1 
M. Nasalius, Central Falls, R. I. 
Jonas Skiadcris, Clinton, Ind. 
Vincas Pareygis, Portland, Ore. 
Jonas Kalvaitis, Hemphill, W. Va. 
M. F. Purl is, Newton, N. H.
J. Markei, Engel Mine, Cal. (j Lietuvą) 
Juozas Dclkus, Dodgeville, Kanada. 
John Smith, Sutton Bay, Kanada 
Josephine S. Anderson, Sidewood, Kanada. 
Mrs. Mary Glen, Glengarncck, Scotland.
J. Lebedis, Glasgow, Scotland (2 kn.) 
Juozas Mikoliūnas, Kaunas.
Juozas Ardzijauskas, Alytus, Lietuva. 
Augustinas Baužys, Dvarčininkai, Lietuva.
J. Povilėnas, Hoduciškiai, Švenčionių ap. Lenk. 

Šitie vardai bus atspausdinta knygoje. Ku
rių vardai praleista, tuoj praneškit. Kurių 

dar nėra, prisiųskit prenumeratas.

Falls, Mass.

Me.
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SPORTAS------ I LIETUVIU -MILŽINAS RISTIKAS, 6 pėdu, 3 colių, sveria 210 svarų.

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 ĮlįĮ

SANDARIEČIAI!
St.nd:.ros 18-tos kuopos susi-j 

rinkimas įvyks ateinanti antra- . 
d'i-nį, Rugpjūčio U) d.. Liątuv.ų| 
salėje, nuo 7:30 vai. vakare. |

Visi nariai malones ai šilan- j 
kyli, nes yra svarbių reikalų. I 
Taipgi užsimi.kčict mokėsimi:; 
kairių jau užvilkti. V;.bl.

MIRĖ A. ADOMAIČIUTS
Liepos 31 (L, ryte, mirė Mar- 

garieta Adoįraičiutė, 27 metų 
amžiaus. Palaidota Rugpjūčio 
2 d. su bažnytinėm apeigom.

Laidotuvėse dalyvavo drugį 
žmonių, giminių ir draugų.

Paliko didžiausiam nuliūdime' 
senus tėvus.

“Dirvos” Piknikas ir
Ristynės bus Rugp. 22

Pakvietimas Visiems
Žinomi užkviečiam visus Cle- 

velundiečius ir apielinkių Lie-’

Liepos 31 d. apsivedė Anta
nas Pleikis su Mare Grigalevi- 
čiute. Jaunoji paeina iš Min- 
dol, W. Va. Šliuba ūme Lietu
viu bažnyčioj. Pabrolių pirma 
pora buvo. Antanas Kulka su 
Elzbieta Butkeviciute. Abudu

jaunavedžiai buvo plačiai žino
mi ir dalyvavo Teatrališkame 
Chore, taigi turėjo daug drau
gų. Vestuvės buvo Lietuviškoj 
salėj, labai iškilmingos.

Paveisla traukė Antanas Bar
tkus, 1197 E. 79th St.

TMD. 20-TOS KUOPOS PRAKALBOS
tuvius — vyrus ir moteris ir 
vaikus — antrą dideli “Dirvos” , 
pikniką, kuris bus dar didesnis, 
negu buvo pirmas.

Kviečiamo šių sričių Lietu
vius :

Vietinius, 
Collinwoodo, 
Newburgo, 
West ir South Side, 
Linndale, 
Loraino, 
Hudsono, 
Bod fordo, 
Akrono, 
Alliance, 
Youngstowno

ir iš tolimesnių kolonijų. Visi 
lengvai galit atvažiuot, nes ke
liai automobiliais puikiausi, ir 
truks tik valandą kitą laiko.

Atvykit pamatyt tą ko gal 
savo gyvenime nematėt ir ne
pasitaikys progos, nes žiemą 
ristynės daugiausia buna tik 
šiokių dienų vakarais, šis pik
nikas ir ristynės bus nedėldie- 
nį, todėl proga kiekvienam.

Po ristynių buna gana laiko 
ta pačią dieną sugryžti.

Įžanga visiems mažutė — tik 
50 centų ypatai, vaikams dykai. 
Šalip ristynių, bus šokiai, bus 
skanių valgių, gardžių gėrimų, 
todėl daug iš namų nesipakuo- 
kit.

Nuvažiuoti lengva — iš Cle- 
velando reikia važiuot į West 
Side, nuo ten State Road arba 
Pearl-Ridge Road važiuoti iki 
Bean road, nuo jo eina York rd. 
ir ten tuoj pikniko vieta. Vi
sur ant kelių bus ženklai paro
danti kur važiuot.

PIKNIKAS
Nedėlioj, Rugpjūčio 8 d., 

Kortz farmoj, ant York rd. 
(kur buvo “Dirvos” pikni
kas) rengiama gražų pik- 
■iką Tėvynės Mylėtojų Dr- 

jos 20-tos kuopos. Piknikas 
bus linksmas ir Įvairus — 
bus virvės traukimas tarp 
Collinwoodo Dzūkų ir Cle- 
elando Kalakutų. Bus len

ktynės ricinų moterų, už 
gražią dovaną, taurę iš Če
koslovakijos. Taipgi lenk- 
tyniuos vaikai ir mergaitės 
ir visi gaus dovanas.

Šokiams geriausia muzi
ka, taipgi bus skanių gėri
mų ir užkandžių.

Nuvažiavimas lengvas — 
nuo W. 25th St. karbarnių 
Pearl-Ridge rd. karu iki li
nijos galo, paskui trokas 
nuveš i vietą. Automobi
liais važiuokit iki Bean rd., 
paskui rasit York road.

Tikietai vyrams 35c., mo
terims 25c.

Pirmadienio vakare, Rugp. 9 
d., Lieuvių salėj, nuo 7:30 vai , 
kalbės Miss Charlotte Sidle, ek- 
zekutivė sekretorė League of 
Women Voters. Rengia Lietu
vių Moterų Klubas. Kviečiame 
visas moteris atsilankyti. Miss 
Sidle kalbės apie moteris politi
koje ir reikalingumą organiza
cijos. Jieva Laurinaitienė.

Krunkaičio sesuo išeina už 
vyro. Rugpjūčio 21 d. įvyksta 
vestuvės Aleksandro Gudelio su 
Ona Krunkaičiute, ristiko sese- 
re. Vestuvės bus Lietuvių sa
lėje.

šįmet pradėjo smarkiai visi 
Clevelandiečiai vestis, turbūt 
nujaučia gerus laikus ateinant.

Robert Terry, eidamas į dar
bą, ant E. 34 St. ir Pittburgh 
Avė. liko sušaudytas. Suimtas 
šovikas aiškinosi policijai kad 
tas vyras buvo priežasčia dau
gelio nesutikimų tarp jo ir jo 
moteries.

PILIEČIAI IR PILIETĖS!
Pirmadienį, Rugpjūčio 9 d., 

yra nustatyta užsiregistravimo 
diena visiems balsuotojams ku
rie nori dalyvauti nominacijose 
Rugp. 10 d., nominuojant val
stijos ir apskrities viršininkus. 
Kurie nesiregistruos negalės 
balsuoti.

Paraginame Lietuvius vyrus 
ir musų moteris kuries yra pi
lietės neapsileisti. Dalyvauki! 
balsavimuose, nes kam kitaip 
jums ta pilietybė reikalinga?

Clcvelando latrams-bolševike- 
llar.is. raudonųjų laikraščių ko
respondentams, kurie po Liepos 
1 d. rašė kad “Dirvos” piknike 
Sarpalius nebuvo, pranešame 
sekanti: Paklauskit savo latrų 
laikraščių redaktorių, kurie jū
sų melagystes talpina, ar tikrai 
paveiksle kuris šiame puslapy
je telpa yra Sarpalius, ir tada 
paklauskit tų žmonių kurie per
eitame piknike buvo, ar tikrai 
tas pats drutuolis buvo kurį čia 
matote, o tada pasiuskit savo 
laikraščius Į šiukšlyną, o patįs 
apsižiurėkit kad uf. tokias me
lagystes nepatektunies į belan
ge-

' ANNE FORREST — iš "SEVENTH HEAVEN” OHIO TEATRE

Ant Mayfield road, vienas 
Italas gimiaietis iš pavydo nu
šovė kito Italo moters meilužį 
ir peršovė ją už tai kad ji slap
ta su anuo vyru turėjo reika- 

j lūs. Šovikas atsivadino iš kito 
j nam* tą vyrą ir suvedęs, sykiu 
| su moteria pradėjo šaudyti.
! ----------------
į Policijoj paaiškėjo kad da
bartiniu laiku Clevelande be jo- 

; kios numanomos priežasties pa- 
| didėjo kriminališki prasižengi- 
I mai. Per dešimts mėnesių to- 
i kie prasižengimai ėjo vis ma- 
! zyn, bet staiga pereitos savai- 
j tėš pabaigoj pašoko. Pavogta 
j 36 automobiliai, įvyko penkios 
I vagystės ir užpuolimai, dešimts 
| namų apiplėšta, ir tt.
I

Gaudo mergų viliotojus. Po- 
j lie i ja pasekmingai medžioja po 
gatves vyrukščius kurie auto
mobiliais važinėdami pro gat- 

I vių šonuose stovinčias arba ei- 
! nančias merginas ir moteris ir 
j įžeidinėjančiais žodžiais kalbi
na jas važinėtis. Pirmadienį 
suareštuota septyni tokie vana
gai.

Ir musų senberniams pasarga 
kad to nedarytume! jei nenorit 

j pakliūti į belangę.

Ohio valstijoj penkios ypatos 
| prigėrė iš priežasties užėjusios 
i šilumos nedėlioj.

Clevelande išviso šįmet pri- 
, gėrė 15 ypatų besimaudant.

“Septintas Dangus” Li
ko dar Savaitei

Roberto McLaughlin pranešimas 
I i n a- yejlamas •‘Seventh Heaven” už- 
1 (raukiama dar savaitei laiko Ohio 
I Teatre nenustebins tuos kurie matė 
| tą veikalą pereitą savaitę. Teatras 

buvo užpildytas visais vakarais, ir 
t toks entuziazmas žiūrėtojuose buvo 
j kaip retai pasitaiko.

Anne Forrest Dianėsė rolėje pava- 
| linta viena iš retų puikiausių šio 
• ieto vaidintojų, ir taip lygiai yra 
i su Douglas MacPherson “Chico” ro

lėje. Abu šie aktoriai vaidino “Se- 
I venth Heaven” veikale pirmiau kada 
! jj statė John Golden New Yorke, per 
I suvirs 700 naktų.

Homer Barton yra ypatingai ge
ras rolėje “Boule”, filosofiško ir ne- 
perteisingo taxi vežėjo. Jis ir jo 
taxi, “Eloise”, visada yra juokingu
mas per vaidinimus.

Nan Sunderland kaipo “Nana”, iš
dykus Dianės sesuo, puikiai vaidina 
savo role, taipgi puikus yra Reed 
Brown, Harry Mestayer, John Todd, 
Charles Kennedy ir Mabel Fields.

“Seventh Heaven” parašė Austin 
Strong kuris gyveno daug metų Pa
ryžiuje, studijuodamas tipus kuriuos 
norėjo atvaizduoti savo veikale.

SARPALIUS NEBIJO NEI i 
TV1RČJAUSIO RISTIKO '

Karolis Sarpalius, kurio pa-1 
veikslas teina čia pat, išgirdęs 
kad prieš jį šokinėja Clevelan- 
do Lenkai siūlydami savo Zbyš- 
kus, ir kad Vokiečiai siūlo sa
vo “Klaipėdos Fortą”, ir Grai
kai kursto savo Demclralą, ra
šo :

“Duodu jums žinoti kad a- 
esu prisirengęs ristis bile kada 
ir nepaisau kbs mano priešas 
bus.”

Kadangi tų priešų daug atsi
rado, ir kadangi Clevelandiečiai 
norėtų matyti juos su Sarpa- 
liuni susikimbant, bet kadangi 
salėje peršilta ristis, o dar šil
čiau sportininkams žiūrėt, tai 
“Dirva” surengia kitą pikniką j 
22 dieną šio mėnesio, toj pačioj 
vietoj kur andai, už tuos pačius j 
pinigus, kad kiekvienas C'eve ; 
lando Lietuvis, Lietuvė ir jų 
vaikai galėtų tas ristynės ma
tyti.

Taigi rengkites į pikniką — 
pamatyti musų milžino kovą su 
savo priešu. Priešo paveikslas 
bus kitame numeryje.

Ką Sako Krunkaitis?
Ed. Kybertas reikalauja iš 

Cleveland© čampiono Krunkai
čio atsakymo ar sutinka su juo 
imtis “Dirvos” piknike ar ne. 
Jeigu Krunkaitis iki 15 dienos 
šio mėnesio neatsakys tai Ky
bertas laikysis save Cleveland^ 
Lietuvių čampionu ir pareika
laus kad Krunkaitis atiduotų 
jam andai gauta čampiono me
dalį.

.1. ŠIMKUS LIKO ČAMPIONU
Ristikas Šimkus sugryžo iš 

pietinių valstijų į Chicagą jau 
ne kaipo paprastas ristikas, bet 
kaipo pietinių ir rytinių valsti
jų “light-heavy weight” čam- 
pionas. čampiono vardą jis lai
mėjo parisdamas du sykiu į tris 
minutas tų valstijų buvusį čem
pioną Hough Nichols.

Šimkus, kuris per keletą mė
nesių lankėsi pietinėse ir piet
vakarinėse valstijose ir turėjo 
ten daug ristynių, parito ne 
vien Nichols, bet ir daugelį ki
tų gerų ristikų. Nors daug ris
tynių turėjo, bet visas jas lai
mėjo ir nei vienų ristynių ten 
nepralaimėjo. —N.

MOTERS. DABOKIT KOJAS!
Be ši pasaka eina ne apie 

jūsų trumpus andarokus ar ką 
kitą, bet apie pasekmes kokios 
esti nuo čeverykų.

šią savaitę Clevelande atsi
barta chiropddistų arba kojų 
daktarų suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja 700 vyrų ir moterų 
gydytojų. Dr. Reuben Gross, 
iš New Yorko. savo kalboj į 
dalyvius pasakė šiuos faktus:

Pereitą metą, nuo aukštų če
verykų kurkų, šioje šalyje galą 
gavo 2,500 moterų ir merginų. 
Nekurtos nuo pargriuvimo ei
nant, kitos nupuolė nuo laiptų. 
Suvirs 5,000 moterų liko raišos 
del tos pat priežasties — vis 
kaltė aukštų kurkų.

Ankšti čeverykai taipgi yra 
priežasčia daugybės ligų, reu
matizmo, nervų suirimo, nuo
vargio, galvos skaudėjimų, blo
go regėjimo ir 11.

IŠRINKTA ATSTOVAI 
LYGYBĖS LYGON

Liepos 28 d. Lietuvių salėj 
įvyko Cleveland© Lietuvių A- 
merikos piliečių susirinkimas 
išrinkimui atstovų j Clevelande 
suorganizuotą visų tautų Ly
gybės Sąjungą, užžiurėjimui 
ateivių reikalų ir kad juos ne
išnaudotų visokie politikieriai 
įvairiais savo pažadais.

Susirinkime dalyvavo keletas 
desėtkų žmonių.

Susirinkimą atidarė, ir pas
kui liko išrinktas vesti, P. V. 
Česnulis. A. Žukas davė platų 
paaiškinimą apie Lygybės Ly
gos tikslus. Po to buvo renka
ma penki atstovai nuo Cleve
land© Lietuvių. Išrinkta šie: 
A. Žukas, K. Š. Karpavičius. P. 
V. Česnulis, Byla ir Ruseckas.

Rugp. 3 d. įvyko Lygos su
sirinkimas, kame jie liko for
maliai priimti.

Atstovai yra šitaip: du tau
tininkai, du katalikai ir vienas 
vidurinis.
, žinoma, Amerikos politikoje 

musų politiškas pasiskirstymas 
netinka, bet susirinkime matėsi 
aiškiai kaip katalikai varėsi už 
savo, nepaisydami kad kiti bu
vo visai netikę tpkia atstovybę 
pasiimti. Keisčiau dar tas kad 
daug jų ir apsiėmė kandidatuo
ti, nors ton vieton netinka.

šiaudinis.

KAROLIS SARPALIUS, iš Chicagos, pasaulinis Lietuvių sunkios vogos Čampionas, pažy
miausias lenktyniuotojas už viso pasaulio sunkios vogos čampionatą. Sarpalius risis “DIR
VOS” PIKNIKE. RUGP.-AUG. 22 d., ant KORTZ PARMOS. York rd, West Side. Ruoškitės

AKRON, OHIO

— Ei, stop! Kur tu taip spy- 
dini ?

, AKRON, OHIO
i Šuo Išgelbėjo Savo Šeimininką 

Keli Rusai susiginčijo delei 
' kits kito paskolintų pinigų. Pa- 
. sitikę miške arti Lietuvio P. 
Davenio namo pradėjo muštis 

Į ir į savo tarpą įvėlė ir Davonį. 
I Parmetę jį ant žemės valiojo, 
i kaulus laužė. Davonio šuo ma-

P AI ĮDAVIMAI
KEPTUVE ant 12700 Penobscott 

avė. arti St. Clair avė. Garantuoja- 
' ma >5'100 inėigų savaitėj, nėra kom- 
; peticijos -1 mylios aplinkui.
i Norėdami biznių kreipkitės prie 
Zimerman, agent, 12900 Buckeye 
road. (32)

— Važiuoju pas Jocių pasi ■ | tydamas kas įvyko visu smar-
taisyt automobilį. Mister Polic- \ kurnu puolė ant užpuolikų ir sa- 
man! j vo dantimis ėmė jų ausis kram-

— O kur su juo taip važiuo-' lyti. Rusai pajutę skausmą
si?

— Važiuosiu į Clevelandą, į 
“Dirvos” pikniką 1

— Ar šitaiD? Tai orait, go- 
het!

paleido Davonį ir jisai išspruko 
ko iš nemalonių nagų.

| Senas “Dirvos” skaitytojas 
i P. Zaniauskas su savo šeimyna 
l ir Albertu Gintautu išvažiavo 
| į Pennsylvaniją vaišėsna.

Kalnas.

KRAUTUVĖ
Ant Lorain avė. kampas 121 St. 

i Hardware, maliavų ir elektriškų da
lykų. Garantuoju $500 savaitėje in- 
< igu. Užsidaro 6:30 vak.

Norėdami kitokių biznių kreipki
tės pas Zimerman, 12900 Buckeye 
Rd. (34)

PARSIDUODA NAMAS
i 2 šeimynų, 8 kambariai, didelis 
' lotas, arti E. 152 St. St. Clair learo, 
•riie mokyklų ir bažnyčių. Kaina 
$6900. Reikia įmokėt $2,500. Atsi-

Harry Reich

ANT RENDOS
Penki kambariai viršuje, $25.00 
į mūn. 3 kambariai apačioje, 
$16. 3831 Payne A v. (33)

REIKALINGA MOTERŲ
MOTERYS, kurios moka pa

prastą siuvimą namuose ir no
ri užsidirbti pinigų liuosu lai
ku. Rašykit (įdedant stampa) 
i STYLEPLUS DRESS CO., 
Amsterdam. N. Y. (32

šaukit 521 E. 152 St. (34)
i------------ ----------- -------------------------

PARSIDUODA NAMAS
Astuonių kambarių, du garadžiai, 

' su elektros šviesa; tinkamas gerai 
; šeimynai; viskas naujai įrengta. — 
l Kreipkitės 3745 Kelley avė. palei 
J Payne Ave. (34)

KRAUTUVE
Parsiduoda graži saldainių krau- 

I tuvė, Lietuvių srityj, 6914 Superior 
i avė. Daro gerų biznį. Prieinamos 
i išlygos. Kreipkitės tuojau.

Pranešimas
Mary Reich, kandidatas į valstjo.; 

atstovus ant Republikonų tikieto, ku
ris per daug moty dalyvavo \ iešuose i 
darbuose ir ypatingai atstovavo sve
timtaučius, prašo Lietuvių parėmimo 
šiose nominacijose, Rugpjūčio 10 d. ;

Jis daug darbavosi prieš visokius , 
bilius kurie tik varžė ateivių laisvę, Į 
nes pats yra iš ateivių.

Lietuviams pataria eiti ir užsire- | 
gistruoti pirmadienį, Rugp. 9 d. kad 
galėtų balsuoti Nominacijose sekan
čią dieną, Rugp. 10.

Neužmirškit kad nominacijos sa
vu keliu svarbesnės negu patįs rin
kimai. Todėl neatsilikit neužsire-, 
gistravę, kaip daro kitų tautų pilie
čiai. Nereikia užsileistu Ameriko
nams kurie su pajuoka sako kad at
eivių balsai nieko nereiškia.

Juozas Klosowski, 35 m., nuo i 
3715 E. 37 St., peršovė Oną > 
Vazach, 23 m., už tai kad ji j 
atmetė jo meilę. Ji nugabenta: 
ligonbutin, o jis pagautas ir už-, 
dalytas kalėjime. • i

Jiedu susipažino dirbtuvėje, 
ir nors buvo sutarę vestis, po 
to susipyko ir ji j j pametė; bet 
jis neatsitraukė nuo jos ir kelis 
sykius net laiškais grąsino, iki 
galiaus priėjo prie tragedijos.

Pranešame Cleveland© Lietuvių vi
suomenei kad mes atpirkom pui
kią ir didelę Saldainių ir Saldžių 
Gėrimų Krautuvę Lietuvių kaimy
nystėj, greta “Dirvos” ir skersai 
Lietuvių salę,

6824 SUPERIOR AVE.
Užlaikom visokių Cigarų ir Ciga- 
retų, visokių Saldainių ir Saldžių 
genimų, taipgi Ice Creamo ir tt.

Užkviečiame visus musų vientaučius atsi
lankyti Į musų gražią užeigą kada tik esat šio
je srityje — prieš susirinkimus arba po.

Atsiųskit savo vaikus kada turit namie ba
lius, parsinešt Aiskrymo ir saldžių gėrimų.

K. urbs
6824 SUPERIOR AVE. Kamp. Russell


