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Graikijos Valdžia RUDOLPH VALEN
TINO MIRĖ

RUSIJA VIS JIEŠKO 
PRIPAŽINIMO Komunistai Gana Tvirti 

Peštis
New York. — Rugp. 23 d. čia 

Polikliniškoj ligoninėj mirė ži
nomas visame pasaulyje kru
tančių paveikslų artistas Italas 
Rudolph Valentino, 31 metų 
amžiaus. Mirtis jį paėmė as
tuonios dienos po operacijos 
nuo aštraus apendicito ir vidu- 

! rių vočių. Po operacijų jį su- 
! grobė vidurių nuodai.

Milijonai Amerikos ir viso 
!pasaulio žmonių kurie žinojo jį 
1 labai apgailauja.
I Valentino pakilo iš paprasto 
įvaikino į garsiausius krutančių 
paveikslų artistus, ir dar visai 

kare ministeris, Gen. Kondylis. kimas buvo nustebinantis per- j jaunas būdamas.
Prezidentą Pangalos pagavo 

su karišku laivu jo priešas ir 
padėjo po areštu. Prezidentui 
išvažiuojant karišku laivu 
Spėtsae. salos, kur jis buvo 
važiavęs šventėms, kiti du 
riški laivai leidosi jį vytis, 
pratęs dalyką, prezidentas 
kė savo laivui bėgti, bet netu
rėjo gana kuro pasieki kitos 
kokios šalies uostą. Bėgantį

Nuversta
REVOLIUCIJA APSI

ĖJO BE KRAUJO
MIRĖ ŽYMUS MOKS 

LO ŽMOGUS
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos penkto sub- 
distrikto angliakasiai ruošiasi j 
tarybas su kasyklų operatoriais 
Rugsėjo 24 d. Columbus mies
te. Laukiama dar distrikto pre-, 
zidento nuosprendžio ar toks 
susirinkimas įvyks.

Operatoriai nori susitarti 
savo darbininkais kad butu 
Įima atidaryti kasyklas, taip 
nai stovinčias be darbo ir
metus duodančias $150,000,000 
nuostolių. Unijai laikantis sa
vo aukštų algų kasyklų opera
toriai sako negali kasyklų ati
daryti, nes negali parduot ang
lies.

sn
ga-
se-
per

Washington. — Valdžia jau
čia kad sovietų Rusija ryžtasi 
daryti naują pasikėsinimą už
vedimui diplomatiškų santikių 

Amerika, 
ant

liko

Atėnai. — Graikijos prezi" 
dentas Generolas Pangalos, ku
ris buvo šalies diktatorium per 
metus laiko, liko nuverstas ir 
jo valdžia prašalinta. Revoliu
cija buvo greita ir be krau jo i 
praliejimo. Tą padarė buvęs!

šiose dienose Maine valstijoj 
mirė Prof. C. W. Eliot, 92 metų 
amžiaus, buvęs Harvard uni
versiteto, Cambridge, Mass., 
prezidentas.

Kuomet 1867 m. Eliot tapo 
i Harvardo prezidentu, jo išrin-

nuo
nu
ka
su- 
Įsa*

versmas. Jis buvo tik 35 metų Į šįmet jau antra mirtis tarp 
amžiaus, ir buvo chemijos pro-j garsiausių Amerikos artistų — 
fesorium. Visi pirmesni Har
vardo prezidentai buvo dvasiš- dabar Valentino, 
kiai, ir jie nepateko Į tą vietą 
iki nepraleido geriausią dalį sa-|į koplyčią kur pad? 
vo amžiaus kunigaudami 
mokslo Įstaigose 
Jie buvo, be išimties, 
konservativiški, ir tarp 
kos aukštojo mokslo

žiemą mirė Barbara • LaMar,

Tūkstančiai žmonių grūdasi
Valen- 

arba įtino lavonas, jį pamatyti. Riau- 
tarnaudami. šėse besigrudant sužeista šim-

New Yorke grasina streiku ’ laivą vijikai ėmė tuščiom šau- 
krutamų paveikslų mašinų ope-idyti ir orlaiviai bombarduoti, 
ratoriai. Jų yra apie 1,900. Jie] Pietuose netoli radosi kariškas 
reikalauja nuo 20 iki 40 nuoš. [ laivynas, kuri prezidentas no- 
Mgų padidinime. Dp.ba’ t-;”if ,/ių i rčjo pasiekti tikėdamas pagal- 
koritraktas baigiasi Rugs. 1 d. ! bos. bet vijikams buvo įsakyta 
Streikas tuoj paliestų 250 teat- nuskandinti tą laivą jeigu ny
ru New Yorke ir artimose apie-[norės pasiduoti.
linkėse. ■ Adm. Koundouriotis. buvęs

t, pirmiau laikinu Graikijos preNew Castle, Pa. — Buvus
, , „ , ... _ zidentu, sutiko būti prezidentuuždaryta nuo Balandžio mene-

po Kondvlio direktura. Visi šio pečiu liejykla vėl pradėjo'
‘ laikraščiai kurie buvo uždarytidirbti. |

i laike Pangalos valdymo vėl pra- 
Sako buvę geri metai. Vidii-įėejo eiti.

tiniškai imant, kaip sako finan
siški žinovai, še metai iki da
bar buvo gana geri. Industri
jose darbininkai gavo geras al
gas ir turėjo ką veikti. Lie
pos mėnesi delei vasaros neku- 
rie darbai biskį nupuolė žemiau tinus laisvus valdžio: 
negu buvo Birželio mėn., bet jr atiduoti tvarką tiems ką v 
stovėjo aukščiau pereitų metų, j suomenė

Anglijos streikuojanti ang
liakasiai tūkstančiais gryžta at
gal į darbus, kaip pranešimai 
iš Londono sako, nors streikas 
dar tęsiasi. Darbininkai, sako, 
sutinka ant savo darbdavių iš
lygų ir padarę savitarpines su
tartis eina dirbti. Manoma 
šią savaitę bus sugryžusių dir-j 
bti bent 35,000 angliakasių. j

Valdžios nuvertimas sureng
ta be riaušių, kada 
laivynas sutiko stoti 
lį. šalyje viskas esą ramu.

Kondylis prižadėjo bėgyj aš- 
| tuonių mėnesių suruošti visuo- 

)s rinkimus

armija ir 
už Kondy-

išrinks.

Iškilo 8 Mylias Oran
23 d. Francuzijoj laRugp.

kūnas M. Callizo sumušė aukš
tumo rekordą išskrisdamas į 
orą 12,890 metrų (apie aštuo- 

, , | nios Angliškos mylios). Pir- kad 1.. | miau jis pats buvo padaręs re- 
! kordą iš 12,066 pėdu aukštu- 
I

„t . ■ ■ i ' mo.Nors tas unijos vadams ne- ■ 
patinka, bet darbininkai nori 
kaip nors gelbėtis iš- skurdo.

Dayton. O. — Du darbiniu-; 
kai sužeisti sprogime cemento) 
dirbtuvėj Osborne, O., mirė.

Birmingham, Ala. — Du neg
rai darbininkai užmušta kasyk
los eksplozijoj.

Scranton, Pa. — Throop ka
sykloj kilus eksplozijai nuo su- 
judinimo oro už dviejų mylių 
tolio užmušta du darbininkai.

Kode! Prancūzai Perse
kioja Turistus

Ohio valstijos angliakasykhi 
operatoriai keliose kasyklose 
pasiryžo atidaryti darbus kal
bindami darbininkus gryži už 
1917 metų algas.

is Paryžiaus ateina pasiaiš
kinimai kodėl Prancūzijoj pra
dėta apkulti kitų šalių turistus. 
Sako, turistai atvažiavę pažiū
rėti pažymesnių vietų, užsilai
ko neramiai, rėkauja, šūkauja 
ir kelia betvarkę, už ką tenai- 

jtiniai gyventojai turi juos ra
minti, o iš to ir peštynės kįla. 
Turistai aplankę kur kokias se
noviškas vietas, pamatę budin- 
kuose žmones, nori kad jie pa
sirodytų jiems lyg beždžionės 
klėtkose, nepaisant ar naktis ar 
dienos laikas.

tvirtai tas suvirs ypatų.
Ameri- i ---------------
įstaigų I

Harvard universitetas buvo pa- [
sužymėjęs konservativiškumu. Į Londonas. — Moteris mėgsta

Tas jaunas chemijos prote- viena kitą pamėgdžioti, todėl 
šorius tuojau, kaip tik liko tain j po to kai Amerikietė Gerthrude 
stebėtinai pakeltas į preziden-l Ederle perplauki Anglijos 
tus pažymiausio Amerikos um-] nalą, pirmutinė moteris tą 
versiteto. prirodė jog jo pasky-1 darius. prie, to sumušdama 
rimas tikrai reiškė tą ką kiti rų greitumo rekordus, dai
nujautė busiant. Jis panaikino 
verstiną lankymą bažnyčios, 
verstiną mokymą religijos. Pa
keitė verstiną studijavimą tam 
tikrų nustatytų kursų ir įvedė 
specializaciją, pagal kurios kož- 
noj šakoj mokinis gali mokin
tis tam tikrus dalykus artimus 
jo businčiai profesijai, ir tt.

Tos jo reformos greitai pra
siplėtė po visus Amerikos uni
versitetus ir žemesnes mokyk
las.

Eliot buvo šalininkas Tautų Į 
Sąjungos ir dirbo žmonijos vie-j 

i nvbei ir gerovei.

Milijonai Sovietų Kariš
kiems Orlaiviams

Sovietų rojaus valdžia neti
ki į karus ir užkariavimus — 
taip jie nori kad pasaulis apie 
juos manytų, 
ri gana 
puikiais 
lakūnais,

Šiose 
$135,000,000 orlaivių | 
ir taisymui, žinoma, 

turės nukentėt 
nedavalgę, nes 
ima pinigus jei

rijošiai
mažiau
carukai
vargšų darbininkų.

Kanalo Plaukimo Lieja

Ka-
pa-

bė kitų moterų-merginų užsi
geidė irgi tą padaryti ką pada
rė Ederle. Šios savaitės pra
džioj abiem pusėm kanalo buvo 
susirinkę net tryliko merginų 
vis besiruošiančių perplaukti.

Kelios kurios bandė pirmose 
savaites dienose plaukti nega
lėjo to padaryti ir po kelių 
lių plaukimo turėjo išlipti.

my-

Pagavo Plėšiką 
ėjo Bėda

Pra-

mokėti bankui 
paskolos, bet ne- 

Labai susiruni •

Bet nors jau tu-, 
gerą oro laivyną, su i 
orlaiviais ir gabiais1 
to dar neužtenka. < 
dienose vėl

Onawa, Iowa. — Vienas ūki
ninkas turėjo 
$500 suėjusios 
turėjo pinigų.
no. Tuo tarpu pas jį užėjo vy
ras, kuris atkišęs revolverį pa
reikalavo valgyt. Ūkininkas da
vė jam valgyt, bet užpuolikas 
pirm pradėsiant valgyt užsigė- 

l rė degtinės, kurią turėjo atsi- 
| nešęs.
svaigo kad ūkininkas jį nugalė- 

'jo, atėmė revolverį ir užlaikęs 
paskiie pas save pasiuntė kitą pašauk- 

piikimiii.įj §erjfą Krečiant, pas užpuo- 
Proleta-1 nką rasta $1,000, ir tuo tarpu 

ant tiek| 
; iš /kur 

ne iš

Orlaivių Nelaimėse Žu 
vo 65 Karininkai

Anglijos kariškų 
laimėse per metus 
pabaigai užsimušė 
Orlaivių sunaikinta
000. 89 ypatos sužeista tuo 
pat laiku.

| LUI Ido Į IJIUVlllLMJUo v. v 11 GI llo LC»1 
[organizuoti nelegales frakcijas, 

į kaip tat buvo įvykę Odesoj.
Rezoliucija ypač pabrėžia 

vieną nelegalių opozicijos susi- 
j suskilti į mažesnes atskiras da- -rinkimą įvykusį miške netoli 
lis, jei bendri principai pasiro- Maskvos, atliktą laikantis .visų 
do persiauri esą visiems parti- j konspiracijos taisyklių, kur pir- 
jos nariams patenkinti ir vie 
nybei jų tarpe palaikyti.

Rusų komunistų partija nuo- j 
lat turėjo akyse tą galimą su
skilimo pavojų, ir saugodamasi1 
jo atidžiai seka atskirų narių 
ištikimybę per specialius kon-Į išrinktu 
trolės organus. Pats Leninas 
per dešimtą partijos suvažiavi
mą buvo patiekęs net rezoliuci- 111,0 įgalimo savo pažiūrų 
ją partijos vienybės išlaikymo 
reikalu.

Tačiau nežiūrint tokių akylu J°s> 
I priemonių, 
skilimo 
dažniau 
ir kilti _______ _____ .... .
tais per 14-ta partijos suvažia- 

. . i vimą išsiskyrė gana žymi opo-j 
zicijos grupė, Zinovjevo7 veda
ma. Bet partijos vadovybe, ne
norėdama iššaukti didesniu j 
komplikacijų. pernai pasitenki-Į 
no paprastu opozicijos pasmer
kimu. ypatingai 
nei vieno opozicijos vado, 
novjevas buvo išrinktas j visus 
svarbiausius partijos vadovy
bės organus, nors jis ir jo šali
ninkai neprisipažino buvę su
klydę. j bę ardančio darbo.

Toliau, paskutiniais laikais priešingu 
pakėlė balsą prieš vidujinius 
nesusipratimus partijos oficio- tą 
zas “Pravda”, įspėdamas prieš 
kįlantį “sudešinė.jimo pavojų”. 
Matyt tie auganti vidujiniai ne
susipratimai yra pasiekę tokio 
laipsnio kad į juos buvo priver
stas įsikišti jau net centralinis 
partijos komitetas, kurs per 
savo plenumo 
griežtai 
nierius 
smarkių 
pašalindamas Zinovjevą iš poli 
tinio biuro 
kandidatų į centralinį komite-1 slopinti, 

žmonių artimuo- , , , . . . ..I tą, drauge atstatant jį nuo rc-

šie aiškinimai1
, ... irpastarų įvykių

... .. .'i itsenieji revohucį-] 
prašalinti ir St a-!

su 
remiama 
Maskvoj, kur 
jos vadai
linas, nors tuo tarpu, yra vy
riausias valdovas, kaip buvo: 
Leninas. Zinovjevas ir jo pro
paganda viso pasaulio revoliu
cijai buvo viena svarbiausių 
klinčių užvedimui santikių tarp 
Maskvos ir Washingtono.

Stalino pareiškimą jog ‘jis 
nori pripažint Kerenskio skolas 
priimama, bet sakoma kad pir
miau Rusija turi būti pripažin
ta ir užvesta diplomatiški sen
tikiai, tada tik galima kalbėti 
apie skolas, nes bus iš ko rei
kalauti pinigų.

Atkeršijo už Nepaskoli- 
nimą Pinigų

Pittsburgh. Pa. — Vienas 
žinomas prastai apsirengęs 
ras atėjo į Farmers’ Deposit 
banką, kuris yra dalis Farmers 
National banko ir randasi tam“ 
pačiame budinke. ir reikalavo: 
paskolinti jam 82,000. Darbi
ninkai atsakė kad negali jam 
jokios paskolos duoti, žmoge
lis pradėjo grasinti susprogdin
siąs banką jeigu neduos. Ta
da banko policistui buvo paliep
ta išvesti jį laukan. Policistui 
einant artyn jo, paskolos reika
lautojas. kuris turėjo atsinešęs 
mažą valizukę ir pasidėjęs ant 
žemės prie kojų, smarkiai spy
rė į valizą ir ji sprogo. Bom
ba ant vietos užmušė patį rei
kalautoją, nunešdama jam gal
vą, užmušė polieistą ir sužeidė 
keliolika kitų žmonių viduje ir 
gatvėje. Banko vidur išardy
tas, išbirėjo langai dviejų pir
mutinių aukštų, išblaškė po vi
są vidų tuksiančius pinigų,

Budinkas yra 
randasi ant 5th 
Street, pačiame 
lių biznių.

Tūkstančiai

n;>-

24 aukštų ir 
Avė. ir Wood 
viduryje dide-

Kova su Opozicija Rusų Ko- j timas į provincijos centrus ten 
munistų Partijoj

Kiekvienai nuolat augančiai 
r didėjančiai partijai tam tik- 
ais laikotarpiais kįla pavojus]

atskiras da-A'inkimą į

mininkavo kominterno vykdo- 
I mojo komiteto narys Belenkis, 
o pranešimą darė kandidatas į 

! centralinio komiteto narius La- 
ševičius, kviesdamas organi
zuotis kovai su partija ir su jos 

centraliniu komitetu. 
Tas įrodo, pasak rezoliucijos, 
kad opozicija yra nutarus per

gynimo prie sudarymo nelega- 
lines visos sąjungos orgamzaci- 

ruošiančios partijos skili- 
is dėlto opozicinis j m9-

pavojus pastaru laika Visą tą opozicijos darbą ve
il-dažniau ima reikštis į dė vykdomojo kominterno ko- 
viešumon. Pernai me-įmiteto pirmininkas, politinio 

buiro narys Zinovjevas, kurs 
■ panaudojo tiems tikslams kom-
interno aparatą, stengdamasis 
įšaukti ir užsienių komunistų 

didesnių| tarp:: nepasitikėjimą Rusų ko
munistu partija. Todėl centra- 
lims komitetas, išnagrinėjęs 

nebausdama v:są dalyką, nutarė išbraukti
Zi- Zinovjevą iš politinio biuro na

rių, pastatė jo vieton Rudzu-
laką, ir padaryti griežtą įspėji
mą visiems kitiems opozicijo-
nieriams atsisakyti nuo vieny- 

grąsinant 
atveju padaryti visas 

reikiamas išvadas. O kandida- 
Laševičių išbraukti iš kan

didatų sąraso ir atstatyti jį nuo 
revoliucinės karo tarybos pir
mininko pavaduotojo pareigu, 
uždraudžiant jam dvejus metus 
dirbt atsakomingą partijos dar
bą. Taip pat nukentėjo ir ki
ti keli opozicijos nariai.kurs 

į priėmė 
smerkiančią opozicijo- 

rezoliuciją ir griebėsi augo gana pradėti tarp savęs 
pabaudos priemonių

“L.”’
Komunistai Rusijoje jau iš-

ąstato, Laševičių i';

kovą ir varžytines už valdžią. 
Vienas kitas pasikėsinimas su
skaldyti partiją gal pavyks mi-

Bet visada taip ne- 
tada komunizmo ditkės 
nupuls viso pasaulio

Darbinin-

bus. O 
se teatruose ir krautuvėse šoko I .. ... . .voliucmes karo tarnybos pirmi- kursas i (rnfvcc 15 i itLii Irorla noin. I 

proletarijošių tarpe, 
kai pamatys kad komunistų va
dams tik valdžios reikia, o ne 
darbininkų gerovės.

i į gatves iš budinki! kada paju i • , , Nuo degtines tiek ap-Ų • I muko padėjėjo pareigų.
Bijo Zinovjevo Įsigalėjimo 

| Iš tos rezoliucijos aiškėja to- 
Užsinuodino Vandeniu kia dalykl) padėtis.

Lonaconing. Md. — Atsigė-! Zinovjevo ir Laševičiaus ve
rtis vandens iš šulinio, septyni dama opozicija, priešingai pri

imtiems per 10-tą ir 14-tą par
tijų suvažiavimus nutarimams, 

kaip Alei vienybės palaikymo parti • 
kas1 joj, nutarė sudaryti slapta ne- 1 ... iuž plėšiko sugavimą davė $500, keršydamas įmetė į šulinį nuo- i legalų organizaciją turinčią ti- doje savo vyro gatvėje 

dn, nes seniau nuo to vandens 1<S1° kovoti su partijos vadovy- riguojant 
niekas nenukentėjo. be- . .. ------------

to eksplozija.

įgauta žinių kad Onawa mieste-i nariai vieno ūkininko šeimyna 
lyj buvo apvogtas bankas ir iš-! • -........
nešta $1,000. Pinigus pažino] kurių penki turės
banko valdyba, bet ūkininkui

| mirė ir kiti septyni susirgo, 
mirti.

gydytojai. Turbūt

į iš ko jis užsimokėjo savo 
: ėjusią notą.

orlaivių ne-| 
iki Birželio! 
65 
už

su-

20 Užmušta
Bėdinas. — Netoli Hanover

Į traukiniui nukritus nuo bėgiu 
! 20 pasažierių užmušta ir pen- 
I ki sužeista. T' i
(to kad koks nežinomas nieką- ;

Maudžurijos valdžia nubau- dejas nusuko muterkes nuo bė- rims: 
dė mirtimi 15 spekuliantų.

lakūnai. į 
$2,500,-!

Council Bluffs. la. — Vienas 
jaunas gelžkelio tarnautojas 
pasmaugė savo jauną 
pačią “už tai kad ji atsisakė

gius jungiančių štangų.

Nelaimė paėjo nuo ■ užlopyti mano pančiakas”.
I Pamokinimas jaunoms mote- 

Užsiuvinėkit savo vyrų 
| kiauras pančiakas.

Nusižude Vyro Akyse 
Chicago. — Vieno policisto 

pati, vos tris mėnesius buvus 
su juo vedus, nusižudė akivaiz- 

, jam di- 
gatve bėgiojančius 

be. Paskutiniu metu partijai automobilius.
pavykę susekti daug opozicijos lį aiškindama kad ji nori pa
žygių, priešingų partijos vie- 

j nybei, kaip tai nelegalinių kon- 
gražią [ spirativinių susirinkimų ruoši

mas, slaptų partijos dokumen
tų perspausdinimas ir išsiunti
nėjimas į daugelį provincijos 
centrų kad diskreditavus parti 
jos liniją, ir savo agentų siun-

Ji parašė rašte-

likti jį laisvą vesti kitą mote
rį. Jiedu pasimetė mėnuo po 
apsivedimo, iš priežasties pa
vydo. Dabar nuėjus pas jį gat
vėj pasakė kad ji nusižudys ten 
pat, bet jis netikėjo. Tada ji 
išsitraukus revolverį persišovė 
ir krito su kulka širdyje.



2 DIRVA

I Iš Lietevių GyveamoJ
PITTSBURGH, PA.

Visokios žinutės
LMD. buvo atsišaukus į vi

sas Pittsburgo draugijas pasi
tarimui kastink šaukiamo vi
suotino Lietuvių Seimo. Bet ne
žinia kodėl draugijos mažai tuo 
interesavos, nes visai nesusi
rinko nei pasitart tuo reikalu. 
Bet L. M. D. visgi neatsisakė 
aplenkt tą Amerikos Lietuvių 
suvažiavimą ir įgaliojo J. Kaz
lauskus atstovauti Pittsburgo 
Lietuvius L. M. D. vardu.

Sandariečiai darbuojasi ir 
jaučias daug galingesni po an
tro laimėjimo. Mat, kada Lie
tuvoj laimėjo Liaudininkai su 
socialdemokratais tai buvo pir
mas laimėjimas, o dabar laimė
jus SLA. seime tai kitas laimė
jimas. Bolševikėliai neiškenčia 
neparašę j savo “Laisvutę” kaip 
Sandariečiai parvažiavę iš S. L. 
A. seimo vikščioja galvas už
rietę, kaip raportus išduodami 
pasakė kaip bolševikėliams ne
nusisekė, ką žmonės paskaitę 
labai pašiepia bolševikėlius, sa
ko, jau, brolau, jums reikia va
žiuot Į Rusiją, nes jau jus pra
deda niekas nekęst. Jų vadas 
J. S. labai nusiminęs, nabagas 
visai desperacijos apimtas.

Sandaros kuopų Sąryšis, ku
ris susideda iš šešių kuopų ren
gia antrą pikniką Amšiejaus 
farmoj nedėlioj, Rugsėjo (Sep
tember) 5 d. Pelną mano skirt 
Sandaros naujam namui arba 
centro reikalams, kur matys 
svarbesnis reikalas. Tą nutars 
kuopų atstovai. Todėl visi San
dariečiai ir jų draugai turėtų 
drauge dalyvauti piknike ir pa- 
remt Sandariečių veikimą kaipo 
tikrų demokratų, už budinimą 
Lietuvių prie Lietuvystes ir ti
kros demokratijos.

Pittsburgietis.

už pigią kainą nebus ko par
duoti. Iš ko užmokės darbi
ninkų algas, taksus ii- visus ki
tus reikalus aprūpins? Visur 
skurdas. Pinavijas.

“LIETUVIU DIENOS” 
RUGPJŪČIO 28, 

TVARKA

Iš Pennsylvanijos Ūki
ninkų Gyvenimo

Nekurie ūkininkai labai nusi
skundžia šio meto blogu oru; 
pavasario kaip ir nebuvo, vis 
buvo šalta ir šaltoj pasėta, prie 
to vėlai; javai ir daržovės men-

LONDONAS, Anglija

Šiais metais čia yra primū
ryta nemažas skaitlius Įvairaus 
stiliaus namų ir šiaip dirbtu
vių, tačiau tam panašus darbas 
tęsiama toilau. Daugiausia nau- 

I ji namai statoma vietoje nu- 
I griautų senųjų, aukštesni, iš 
i įvairių plytų. Aš savu laiku 
I minėjau “Dirvoje” kad iš Lie - j _
tuvių negirdeti kad kas tuo 
darbu užsiima.

Prieš didįjį karą čia su ga
vimu namų nebūdavo jokios 
bėdos, kur nepasisukdavai gau
davai ne tik pavienių kamba
rių, bet ir namus, suprantama 
ant rendos, kuri pas mus, o gal 
ir visoj Anglijoj, daugiausia 
mokama kas savaitė. Tačiau 
po karo kur kas sunku gauti 
kambarius ar namus, nekalbant 
jau apie brangumą.

Streikas Tęsiasi
Angliakasių streikas tęsiasi 

j toliau Škotijoje ir kituose cen
truose, bet gana tolokai nuo 
Londono. Anglis ir koksus jau 

i ilgokas laikas kaip nustojo ve- 
! žioję gatvėmis. Dabar norint 
1 j ų gauti pirkti pirmiau reikia 
' užsiregistruoti ir tik paskui 
; gaunama, ir tai ne kiek nori- 
, ma, bet tik skiriamą dalį.

Eina gandai kad angliakasių 
streikas netrukus pasibaigs.

Nuo tūlo laiko čia matoma 
smuklių sumažėjimas. Tačiau 
rudį ir baltakę mylinčių randa
si apsčiai, ir mylintiems jos 
prisiragauti tokių vietelių dar 
yra gana daug kad ir sumažė
jo. Lietuvius anaiptol negali- 

i ma priskaityti prie girtuoklių. 
| tačiau retą rasi kuris atsižadė- 
[ tų ragauti; žinoma, kaip katras 
netyčia ragaudamas prisige
ria.'. . .

Vasarą pas mus iki Rugpjū
čio 2 dienai galima sakyt karš
čių didelių nebuvo, tik papras- 

[ ta vasaros kaitra tęsėsi kelias 
; dienas. Kalnavertis.

kos, komai žali ir nedideli; jei 
ruduo bus ankstyvas ir iš jų 
tebus labai menka nauda. Avi
žos nepjautos, arba nekuriu ir 
nupjautos baigia ant lauko pu
ti. Lietus su vėju baigia jas 
kulti. Jau kelinta savaitė kaip 
kasdien lietus lyja ir neduoda 
progos ūkininkams namon par
vežti ir iškulti. Ūkininkai dik- 
čiai susirūpinę. Ką jie turi par- 
duoti viskas pigu, o ką turi pir
kti viskas brangu, o šį metą ir

EKSTRA! EKSTRA!
Jei tamista nori likti turtingu tai 

, pagauk šitą vieną auksinį karvelį 
l kuris skraido jums virš galvos:

80 akrų geros žemės, 10 akrų sod
no, lygus laukai; 8 kambarių stuba. 
gera, ir kiti buddinkai. $1600.

40 akrų geros žemės, 20 dirbamos, 
20 girios. $700.

80 akrų geros žemės, geri budin
tai, 10 galv., 2 arkliai; javai. $4500.

100 akrų geros žemės, geri budin
tai ir padargai; gyvuliai. $4800.

40 akrų molio žemės ir juodžemio, 
geri budinkai, gyvuliai, javai, padar
gai, $4200.

40 akrų geros žemes, daug girios, 
upė. gyvuliai, javai, padargai. $2000.

Visi ant išmokėjimo. (37)
P. I). ANDREKUS

Box 107 Pentwater, Mich.

Kaip Kas Daroma
1. Lietuvių Dramos Direk

torius J. Vaičkus jau gyvenai 
Philadelphijoje ir energingai Į 
darbuojasi Amerikos Lietuvių 
Dienos iškilmių suruošimu.

2. Philadelphijos aukotojai: 
Adv. Hu'tcrt J. Horan, Petras 
ir Antanas Grigaliuna,i V. Da- 
pšys ir Krikščioniškų Draugi
jų Sąryšis aukojo po $100.

Amerikos Lietuvių Dienos iš
kilmėse tikimasi išgirsti audi
torijoje visų Amerikos Lietu
vių kompozitorių muziką.

Komp. Niekus veltui pasiža
dėjo suorkestruoti simfonijos 
orkestrui Lietuviškus šokius.

Prof. Grigaitis iš Philadel
phijos orkestruoja dainą salo 
“Plaukia sau Laivelis” ir esant 
reikalui pasiketino ir daugiau 
suorkestruoti.

Iškilmių Tvarka
Susigrupavimas visų dalyvių 

žygiavimui didžiausia ir gra
žiausia miesto gatve Broad St. 
Exposition Grounds įvyks nuo 
12—1:30 vai. po pietų aikštėje 
tarp 18—19-tos ii- Vine-Race 
Sts. (prieš šv. Petro ir Povilo 
katedrą), kame ir kitų tautų 
bei organizacijų manifestacijos 
grupuojasi.

Manifestacija (eisena) prasi
deda punktualiai 1:30 ir tęsis 
iki 3:30 vai.

Manifestacijoje gyvais pa
veikslais atvaizduojama keturi 
svarbiausi Lietuvos istorijos 
laikotarpiai,

1. Stabmeldiška Lietuva:
a) Lietuvos Simbolis,
b) Tikybinis ritualas
c) (Lietuvos galybė.

I
| 2. Liūdnoji Gadynė:

a) Pavergta Lietuva
b) Laisves kovotojų auklėji

mas,
c) Laisvės kovotojų perse

kiojimai,
d) Tikybos persekiojimas
e) Knygnešis.

3. Lietuvos Atgimimas:
a) lAmerikos Laisvė kelia 

Lietuvą,
b) Lietuviai kovose už Ame

rikos laisvę,
c) Pavergta Vilnija,

Į d) Lietuva pasaulinių vals
tybių tarpe.

e) Lietuvaitės darželis.
4. šviesion ir Garbingon At

eit in:
a) “Meno Keliais”
b) '“Mokslo Keliais”
e) “Doros ir tikybos keliais” 

j e) “Ant Gemimino Pilies 
Lietuvos Vėliava”.

Kolonijos, organizacijos ir 
| pavieniai asmenįs turi teisę sa- 
1 va iniciativa paruošti ir kitokių

paveikslų atatinkamų šiems ko-, 
turiems laikotarpiams.

AUDITORIJOJE
Pradžia 4-tą vai. po pietų; 

pabaiga 6 vai. po pietų.
L Dainos:
a) Jungtinis choras apie 1350 

asmenų.
b) Solo akompanuojant ge

riausiam Philadelphijos stygų 
orkestrui.

II. Tautiški šokiai, grojam 
taip pat orkestrui.

III. Gyvi paveikslai.
MIESTO TEATRE

Pradžia 8 vai. vakare.
I. Chorų konkursai: a) jung

tinių, b) pavienių.
II. Solo.
III. šokiai ir žaislai.
Tikietų kaina: Įžanga j Ex

position Grounds ir Auditoriją 
$1. Vakare į miesto teatrą 50c 
ir $1.00.

Apsirengimas choro ir mani
festacijos dalyvių bandoma su
derinti šiaip:

Merginos — tautiškais ru
bais arba baltom suknelėm ir 
prisiregti gėlę bei kuodaugiau- 
sia pasipuošti gintarais.

Vaikinai — vieni “tuxedo” 
siutais su baltom gėlėm, kiti 
baltom bliuskom ir juokom ke
linėm su raudonom gėlėm.

Darbai čia geležies, plieno ir 
blekių; vieni randasi East Van- 
dergrifte, kiti pačiame Vander- 
grifte. Kas iš senovės yra iš
sidirbęs mokestį gauna gerą, 
tik nemokančiam darbą darbi
ninkui moka nuo 42 iki 50 cen
tų į valandą. Dirba astuonias 
valandas.

Stankaus moteris išvažiavo 
svečiuosna pas savo gimines į 
Detroitą. šermukšnis.

PERSIVALGYMAS

GERESNIS SKONIS
Kepiniai rauginti su Calumet turi geresnį 
skonį, geriau išrodo, yra geresni, švarus ir 
sveiki.

PASAULIO DIDŽIAUSI
KEPIMO MILTELIAI

PALENGVINA KEPIMĄ-JIE DVIGUBAI VEIKIA
Parsiduoda 2-Į6 kart daugiau negu kitų rusių

T.M.D. REIKALAI
s    --------------------------------- -- ——*

East Vandergrift, Pa.

East Vandergrift yra prie
miestis Vandergrifto. čia gy
vena beveik visi atėjūnai viso
kių maišytų tautų, tame skait
liu je arti šimtas šeimynų Lie
tuvių. Kuo ne visi čia Lietu
viai turi nuosavus namus. Iš 
Lietuvos paeina daugiausia iš 
Raseinių apskričio. Tarp sa
vęs gyvena sutikime. Vedusie
ji augina dideles šeimynas už
tai čia atsiskyrimų ir moterų 
su prilaidiniais pabėgimų kaip 
ir nesigirdi. Atsitinka tik kai
po retenybė. Moteris daugiau
sia dar nešioja ilgus plaukus 
kaip ir seniau, kas puošia jas 
ir jų namus. Vaikai daugiau
sia dėvi ilgas kelines, dar ne
užaugę vyrais statosi ir rūpi
nasi darbu kad tėvams pagel
bėjus gyvenimą daryti.

Laikraščių Lietuviškų skaito 
nedaugiausia. Pareina neku- 
riems “Tėvynė” ir “Garsas” 
kurie priguli į Susivienijimus, 
bet jais žmonės nėra užganė
dinti, sako, siunčia Susivieniji
mas tai imam, bet nieko gero, 
jokių žinių nerašo kaip tik apie

Ar nors sykį pamąstei kode! 
žmogus sulaukęs vidutinio am- 

[ žiaus žymiai tunka ? Lengva 
I surasti priežastį. Iki keturias
dešimtų metų kūnas vis auga. 
Nors aktivis augimas sustoja 
dvidešimtuose metuose, bet tik 
po keturių dešimtų metų kūnas 
pradeda senti. Svarbu atsimin
ti kad jau kūnas nereikalauja 
daug miklinimosi ir tiek maisto 
kiek iki keturiasdešimtų metų 
reikalavo. Paprastas dalykas 
yra matyti žmogų turintį virš 
keturiasdešimts metų valgant 
tiek kiek valgo daug jaunesni 
už jį.

Sulaukus keturiasdešimties 
metų reikia palaikyti savo sva
rumą pagal ūgio ir metų. Rei
kia visuomet stengtis valgyti 
povaliai ir gerai sukramtyti 
maistą. Reikia apsipažinti su 
valgiu kuris yra maistingas ir 
ne tukinantis. Pay., žalios dar
žovės yra labai svarbus maistas 
ir užtektinai pripildantis. Sėle
nos ir kvietinė duona taipgi 
maistaingi. Reikia vengti bal
tą duoną, sviestą, Smetoną, cu
krų, saldainius ir krakmolinius 
valgius.

Paprastai mes gyvename val
gymui, o ne valgome gyveni
mui. Kitais žodžiais, valgome 
daugiau negu kūnas reikalauja. 
Kiek iš musų, sulaukę keturias
dešimtų metų, apleidžiame sta
lą jausdami kad dar galėtume 
daugiau valgyti? Tie kurie taip 
nejaučia ir kurie perdaug sve
ria del savo amžiaus ir ūgio, 
kasa sau kapą savo dantimis.

Ne tik turime sumažinti val
gį, bet reikia ir daug vaikščio
ti, kas daug pagelbsti sveika
tai. Pėkščias cik į darbą; jei
gu esi šeimininkė, nepaisant 
kiek darbo atlieki, vakarais pa- 
prask pavaikščioti.

Kūno organai labai daug gali 
pakęsti, ypatingai jaunystėje, 
bet jeigu nuolat turi dvigubai

Pranešimas Nariams 1
Senai laukiamos knygos —1 

II tomo “Pasaulio Istorijos” — 
kurių persiuntimą “Kultūros” 
Bendrovė netiesotai suvilkino. 
jau atėjo. Bet bendrovė at
siuntė šiuo siuntiniu tik 300 
egzempliorių. Todėl bus knygos 
siuntinėjamos tik tiems T. M. 
D. nariams kurie atliko savo 
pareigą užsimokėdami laiku 
mokestis už 1925 metus, sumo
je $2.50. Kiti visi nariai turės 
palaukti iki ateis sekantis siun
tinis (kuris bile dieną gali ir
gi ateiti). Visi nariai, reikia 
atminti, už tą tomą turės pri
mokėti po 50 centų už viršelius, 
kurie dar nemokėjo.

Vyt. Sirvydas, 
Centro Sekretorius.

Is TMD. Pradinių Dienų
Tėvynės Mylėtojų Draugija 

turėjo gana įvairų gyvenimą ir 
visokių priešų ir apgynėjų. Už 
ją ir prieš ją dar jos pradiniuo
se metuose ėjo ginčų. Apačio
je paduodame ištrauką iš vieno 
seno laikraščio, kuri taipgi pa
rodys kad ir tada musų laik
raščiai, nors buvo dar tik lop
šyje, jau turėjo gana aštrius 
dantis ir mažai pakantos; skai
tytojai į laikraščius žiurėjo jau 
taip kaip dabar rimtesni žmo
nės žiuri.

“Garsas Amerikos Lietuvių” 
iš Kovo 30 d., 1899 m,, leistas 
Elizabeth, N. J., talpiną šitokį 
rašteli:ih : • ' 1

“Guodotinas ‘Garso’ Redak
toriau ! Melscziau asz tamstos 
patalpįti į savo laikrasztį ir 
mano keletą žodžių.

save, ir redaktoriai vienas su 
kitu polemikas laikraštyje va
ro, ką galėtų už pora centų lai-
škais atlikti, o mes turim jiems 
pinigus mokėti. Tokią nuomo
nę turi dauguma, ir gal neklis- 
ta.

GASPADINĖS
Reikalaukit “Dirvoje” naujos 

maisto gaminimo knygelės — 
dykai ant pareikalavimo. Pa
rašykit laišką su savo aiškiu 
antrašu. >

veikti tas kenks sveikatai.
Persivalgymas arba netinka

mas valgis veda prie šlapligės.

Jūsų Vaikų Maistas
šis laikrnšits visada nori prisidėti' 

nrie geresniu ir linksmesniu namų. 
Del darbščiti motinu, kuriu nirmt 
mintis yra aptverti sveikatą ir lai
mę save vaikelių visokia apsauga, 
mes turime ką nors dovanai. Be 
anejončs jus norit būti užtikrintos 
kad jūsų vaikeliai yra tinkamai mai
tinami, linksmi ir stiprus. Kad to 
atsiekus, maistas turi Imti patrau
kiantis, lengvas ir skanus. Sunkus, 
tamprus maistas niekados nėra k-n- 
gvai suvirškinamas. Jus irai i t duoti 
savo vaikeliams maistą kuris sukel
tas į minkštą viliojantį lengvumą ir 
sutaisytas labai lengvai, pasinaudo
jant gerais kepimų milteliais. Pa
rašyk laiškelį ar laiškeli ar atvirutę 
sakydama* “Prisiųskit man vieną ju- 
su valgiu gaminimo knygelę”. Pa- / 
sirasyk savo vardą ir antrašą ir pri- 
siųsk i šį laikrašti. Nesiųsk jokių 
pinigai — knygelė dykai — musų do
vana jūsų vaikams-

F.L.I.S.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bū

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia del išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmų 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gaiiti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

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

Brooklyn, N.

Kaslink Enciklopedijos
Suminėjus Seime ir paskui 

organe apie manymą leisti Lie
tuvišką Encyklopediją, Mateu- 
šas Bagdonas, iš Chicagos, ra
šo prašydamas informacijų iš 
kiek knygų enciklopedija susi
dės ir kiek kainuos.

Enciklopedijos yra visokios 
ir visokio didumo. Nuo kelių 
knygų eina iki trijų desėtkų 
knygų. Jeigu leidžia taip sa
kant “plačią” enciklopediją ji 
užima daugiau puslapių, o kuri 
yra “trumpa” arba “siaura” ta 
ir esti mažesnė.

Mums Lietuviams plačios en
ciklopedijos nereikalinga bent 
šitoj gentkartėj, nes hebutų1 
kam ją net pirkti, nes išeitų 
perbrangi. Encyklopediją Bri- 
tannika ir beveik tokia pat iš
leista Amerikoje enciklopedija 
kainuoja pigiausia apie $100. 
Yra apie 30 knygų.

Lietuvių Enciklopedija gal 
išeitų apie 15 knygų ir tegul 
kainuotų $25 ar $30.

Kalbant apie enciklopediją 
kolei kas dar negalima pasaky
ti kokia ji bus ir iš kiek kny
gų, nes dar kiek žinoma niekas 
jos neparuošė ir nepaduoda ap- 
skaitliavimų.

Racine, Wis.
Rugpjūčio 29 d. įvyksta T. 

M. D. Apskričio piknikas su 
prakalbomis ir šokiais. Rengia 
bendrai šios kolonijos ir jame 
dalyvaus šių miestų TMD. kuo
pos: Waukegano 13-ta kuopa. 
Kenosha 119-ta kuopa, Racino 
121-ma kuopa, So. Milwaukes 
6-ta kuopa ir Milwaukes 60-ta 
kuopa.

Prakalbą sakys A. A. Tulys 
iš Chicagos.

žaismių programas bus įvai
rus: bus traukimas virvės, len
ktyniavimai ir tt. šokiams gros 
Grimailo orkestras, o salė šo
kiams ruiminga, nauja ir švari 
su tviskančiomis vaškuotomis 
grindimis.

Atvykusiems svečiams vaišių 
bus pilnai. Privažiavimas ge
ras. Kelrodis šitoks: Midway 
Parkas randasi nuo Racino į 
žiemius šešios mailės, prie ce
mentuoto vieškelio No. 15. Ei
na is strytkariai.

Tai bus didžiulis aplinkinių 
miestelių Lietuvių suvąžiavi- 
mas užbaigimui vasarinių pa
rengimų. šiuomi kviečiame vi
sus Lietuvius suvažiuoti.

M. Kasparaitis.

“Betgi jau kantrybės turi 
netekti skaitant lietuviszkus 
laikraszczius. Kurį nepaimsi į 
ranką — vis barnys, vaidai, 
garbės nuplėszimai. Labjausia 
man į akį krito korespondenci
ja iš Elizabeth’o, patilpusi ‘Vie
nybės’ nr. 11 nekokio ten Vin
co. Asz jau būdama moterisz- 
kos lities apsvarseziau tokį ne- 
sąžiniszką straipsnį ir niekaip 
negaliu iszmislyti, kaip musų 
klebonas galėjo užsipelnyti ant 
tokio garbės nuplėszimo, patil- 
pusio ‘Vienybėje’. Taigi, jei 
Vincas drįso tpkį melą raszyti, 
tegul darodo, kur kun. atkalbi
nėjo sąnarius T. M. Dr., kur ir 
ko kunigą^ praszė, kad vardą 
draugystės permainytų, kas tas 
do ds^ąireįpzkimas: kunigas isz 
ąkuros nėrėsi ir katram sąna
riui sakė, kad jei prigulės prie 
T. M. D., iszriszimo neduos. 
Jei autorius to augszto proto 
straipsnio to nedarodo faktais, 
vadinu jį besąžiniszku mela- 
gium ir garbės nuplėsztoju. 
Man rodos, jau tik reiktų lietu- 
viszkiem laikraszcziam netalpį- 
ti savo skiltyse tokios didės 
mandrybės szokią ar tokią ypa- 
tą užgaunanezius straipsnius, o 
tada pasibaigtų vaidai, per ką 
ir mes, moterys turėtume di
desnį norą skaitymo laikrasz- 
czių. Mes reikalaujame ne vai
dų szaltinių, bet mokslo szalti- 
nių!

“Atleis man ‘Garso’ skaity
tojai už mano perdaug iszsita- 
rimą, bet ką darysi, kad kan
trybės netekau. Lietuvaitė.” 

šis straipsnis yra iš tų gady
nių kada T. M. D. tik buvo be- 
pradėjus gyvuoti ir kada ją 
kunigai laikė “pavojinga” ka
talikams organizacija.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.;
1420 Howe Street, Racine, Wis.

V. Sirvydas — Sekretorius
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

A. P.. Strimaitis — Iždininkas
G. P. O. Box 127, New York City

'įmik
MOTERŲ HIGIENAI 

Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonite yra 
naudingas ir visai neken
ksmingas deliktoms plė
vėms.
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tiems gatavas iš gerklės iš
traukti.

— Vaikeli, kolei “Dirva” 
tokius piknikus rengs tai 
manęs niekas nesulaikys — 

■ kunigas ar popiežius.
— Tai labai stebėtina ir 

smagu 
parodai 
mą. O 
vai?

girdėti kad tetule 
savo ąpsisprendi- 
ar anksti atvažia-Į

paklausyt jei sako negert, 
nes tai anot jo ir griekas, 
o anot manęs labai nesvei
ka visokius nuodus Į gerklę 
pilti.

— Ką tu čia man šneki, 
aš geriau žinau: aš pati pa- 
pasidarau, žinau ką geriu ir 
kitam duodu. Jau tik ne
pradėk tu čia su savo mok
slais, ba čia yra piknikas ii' 
aš atvažiavau linksmintis.

tavo pamokslų klausyt.| o ne

PENSIJOS 
SENIEMS—- Atvažiavau pq pietų,1 

tuoj po mišių, tiesiog iš baž
nyčios važiavom, ba ture- ,. , , , . . , , , ., . , ..... kiek vra darbininku sulaukusiui jom valgius automobilyj iri _, .. ■ , 165 metu kurie negali saves uz-cia atvažiavę papietavom. , ‘ ‘_.. , , _ r , , laikyti, arba reikalauja viesosNelaukėm nei pamokslo ga- ‘ „ , , ,, , , , j pašalpos. Rokuojama kad 1912lo kad nesuvelytume ant . ,... metuose ju buvo beveik nnlijo-I ristynių. . T

- Na, tetule, kaip tu čia _ Kaip kada iš tavęs iš->7 ,r Medtkahskas mok-
atsiradai “Dirvos” piknike, ■ eina nieko sau, ir gali susi- ^las siais ,aikais gyve,ni.?ą pa‘ 
visai netikėtai? ;šnekėt. O kaip patiko ris-l^ina’ u° paeiuJaiku, 811-'
- O ką, vaikeli, gal tu Mynės? 'dlenų ’nduiitriJOS mazina zmo'

mislinai kad aš nenoriu ma-’ — Vaikeli, jau sakau, tųj^?'us <lail’lulnkamu''
tyt ristynių? Mane nei su-j Lietuvių ir yra tokių dru-' ian( Kn (ai Hni,1<as su •'k11111--' 
rišę namie neišlaikytų! j tu! Kai niekur neini, nieko JhU '° hell\’u 1 gia1’s\'ena’
- Tai labai gerai kad tu i nematai tai nieko ir neži- tllimpiau ‘11 a' alIgl,“las Su 

tokia sportininkė. Bet kalinai. Tikrai, vaikeli, sakau, I,Ų <ai Inin 1-1 pll”u ,nu; 11110 
neatėjai pas mus prašytis j aš bėgau pas Sarpalių pa-' kitl’ ,uzai ?mo patin*’ ' ma ! 
nuvežt tai maniau kad ir. bučiuot ji kai jis tą Airišj 'a“llsia uzt11 anclų ‘t,! 1111,1. į 

neatsilankysi daugiau. įsutaškė, taip aš džiaugiau- kl-' ne‘s Jie negaėj0 11/(11 111
Tr., , . ... . , .užtektinai pinigu užlaikyti savo•— Kibą tu mislmai kad si, nors visa laika drebėjau . ‘ .„ , . . i .v , . . - . , ,, šeimynas ir negalėjo susitaupy-as be tavęs nerasiu pikni-.is baimes. Ale tie padlos ,

ko? Atvažiavo pas mus is;vyrai kai subėgo aplink ji, . . .
a, v. , | Daugumui, vienintele prie-Akrono musu pažįstami kai eme mėtyt i orą rėkdą- _. . „
dar is Čikagos, ba jie irgi mi Ura! tai man senai ir į ... . ,. - i i i- • • a šiandien tie namai vra brangus,nebuvo galima prisigrust.m , , 1 . . . 'netinkami, ir eina is mados.— Tetule nepaisai ar jam.... ‘ ... Vieton beturčiu namu, nekurtostavo bučkis patiks ar ne, ■T. valstybės dabar svarsto kokios Is- ' .. „ .., . nors formas pensijos. Pensija

tau , i • .nesiskaitys kaipo x mielasirdys- 
tės dovana, bet garbingas pri
pažinimas praėjusios tarnystės. 
Propanuojama paskirti užtek
tinai pinigų seniems kad galė
tų gyventi tarp savo draugų, ir 

paskutines

TETULĖ NEKLAUSĖ 
KUNIGĖLIO — ANT 
RISTYNIŲ VAŽIAVO

norėjo ristynes matyt, ir 
sykiu nuvažiavom jų auto
mobiliu.

— Man linksma tave čia 
matyt, tik gaila kad senis 
negalėjo but.

— Žinai, jis turi dirbt ir j 
nedėldieniais 1 
Ale aš jam parvažiavus vis
ką išpasakosiu.

— Na bet kaip tetulė ne
pabijojai grieko i “Dirvos” 
pikniką važiuot? Juk kuni-,matau aplinkui 
gelis sako iš pamokslo ragi- ja. Šią gadynę žmonės tai 
no žmones nevažiuot Į be-į tikri veidmainiai.
dievių pikniką ir neduot — O ve matai ir Stepas 
jiems savo pinigus.

— Vaikeli, supaisysi to 
kunigėlio. Jau mane kaip 
kada ir piktumas paima: 
jam tik duok ir duok, viso
kias apieras ir aukas, ir ant 
mišių, o jis draudžia mums:

si kurie tame piknike buvo 
niekad nemirs. Ale kur ta- 
viškė? Pasišauk, nueisim 
pas musų automobili, aš at
sivežiau gardžios vištos ir 
biskj žinai ko, pasilinksmi
nimui. .. .

— Ji tenai dirba, ją pra
šė padirbėt piknike prie už
kandžių ir saldainių, 
negalės atsitraukti.

—Tai eime tu, Akronie-į 
čiai labai nori tave matyt.

— Gerai, Akroniečius su-

ale norėjai pabučiuot! 
tikro tai didelė meilė 

j užėjo....
i — Tu nesičiudyk iš ma

tai negalėjo, nęs, toki žmonės verti dide- 
— ”--------pavožonės, ale ne visi

mūsiškiai moka juos gerbt. 
Ale padlos ir tie kurie sa
kė kitiems neit j pikniką va 

vaikštinė-

neduotj — O ve matai ir Stepas
Į slampinėja, nors jo vadovai 
uždraudė jiems čia važiuot.

— Neiškenčia taip kaip 
aš. Ale žiūrėk ir Martynas 
ana po medžiu biblija mo- 
sykuoja. Prisižiūrėjęs ris-j 
tynių dabar aiškina kad vi-

Nei

Labai sunku apskaitliuoti

nereikėtų praleisti 
dienas kokioj įstaigoj.

Pabaigoje 1925 metų, tris 
valstijos, Nevada, Montana ir 
Wisconsin, priėmė senatvės 
pensijos įstatymus. Sulyg 
vados įstatymo žmogus turi 
ti 65 metų ar daugiau, ir 
toj valstijoj 
šimts metų, 
tijų piliečiu 
Pensija turi
kuri su kitomis gavėjo 
mis sudarys .$1 į dieną, 
tanoj, žmogus suvirs 70 metų 
amžiaus gauna pensiją iš ne
daugiau kaip $25 j mėnesį. 
Wisconsin valstijoj žmogus tu
ri sulaukti 70 metų ir pensija 
nebus 
dieną, 
ne

Ne-

turi 
išgyventi nors de- 
ir būti Su v. Vals- 
penkiolika 
būti tokia

metu 
suma 

išeigo-
Mon-

daugiau kaip dolaris į 
Montanoj 

aplikantai turi 
gyventojai tų 
metų. Kitos 

baltiniu laiku irgi
i sijos klausimą.

ir Wisconsi- 
buti piliečiai 
valstijų per 
valstijos da- 
svarsto pen 

FLIS.

Tai bus Philadelphija.

Dempsey Kumščiuosis 
jPhiladelphijoj

New York. — Jack Dempsey, 
sunkios vogos pasaulinis kum
štininkas čampionas, pagaliaus 
rado vietą kur galės kumščiuo- 
tis.

Jo manadžeris Rickard dėjo 
pastangas surengti kumštynes 
Chicagoj, bet nepasisekė; New 
Yorko valstijoj irgi negavo lei
dimo. Pagaliaus prisitaikė Phi- 
ladelphijoj, kur kumštynės bus 
Rugsėjo 23 d. ■ ’

Jo priešu yra Gene Tunney, 
kuris nori nuversti Dempsey 
nuo jo ilgai, laikyto čampioho 
sosto.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI 

A_teinančiam Sezonui 
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

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

Samsonas ir Delila — 2 aktų. G ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 

5 moterįs.....................................50c
Kiyžiokas — 2 atidengimų komedija 

Lošia 2 vyrai ...........................15e
Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry

žiuočių laiku. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot...... $1.00

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

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

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

Kada Mes iš
I Trijų aktų 

vyrai, keli
1 Grafas Kaimiečio Bernu 

komedija su dainomis.
3 moterįs .....................

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

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

Užkeikta Mergele — 4 aktų pasaka 
Lošia 6 vyrai, 2 moteris...... 25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati-
• dengimų. Iš kovų su žmogėdžiais.

Lošia 6 mot., 8 vyrai, vaikai...50c
Spąstai — 1 akto farsas (komedi

ja1). Lošiami moteris, 2 vyrai...20c
Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak 

tuose. Lošia G mot., 9 vvraL.IOc
Dvi Seserį — 4 aktų tragiška dra

ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų. ..50c
Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak

to komedija. Lošut 3 vyrai ir
2 moterįs ....................................... 20c

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

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino-
...20c

drama, 
pašaliniai

Prisikelsim 
moterįs, 1 

...............35c
— G aktų

8 vyrai, 
...............25c

riaus .........................
Kunigas Macocahs —

dija. Lošia 16 vyrų, 3 mot...30c
Lizdas Naminio Liūto — drama 3

veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote-

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 6 vyrai ir kareiviai, 

2 moteris ir pašaliniai ....... 35c
Draugas — l veiksmo drama. Lošia 

du vyrai ir viena moteris ....20c
Sulyg Naujausios .Mados — 2 aktų 

komedija. Lošia G moterįs ir 2 
vyrai ...................................  20c

Reikalaukit "Dirvoj”

Dirbtinas Pienas
Danijoj pradėta gaminti dir-l 

btinas pienas, kuris sako turi' 
visas savybes karvės pieno. Tii 
pieną sako naudos gyvulių šė
rimui, nes tada liks karvių pie
no sviestui daryti.

DYKAI DUSULIU IR 
ČIAUDULIU SER

GANTIEMS
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mos turim metodą kontroliuot Du
suli. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti dūmai’’ 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis, pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
Frontier Asthma Co., Room 1955-D

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

nueit kur i gerą vietą pasi
linksmint. Jeigu bažnyčioj 
surengia ir kokį bazarą tai 
tik iš .tavęs prievarta pini
gus lupa, net koktu nueit. 
Užtai sakau, važiuosiu i 
pikniką nors ir barsis.

—Jeigu kunigas taip da
ro tai jis negerai daro: jis 
neturi norėt viską pats vie
nas apžiot, o kitiems nieko. 
“Dirva” nerašė savo skaity
tojams nevažiuot Į parapi
jos pikniką, kur nuvažiavę
žmonės nieko negavo, tik tinku matyt, bet tik nesiu- 
po dumblyną pasivaikščio-į lyk savo gėralo.
jo. “Dirvos” piknike kiek-: — Kad jau,'tu vaikeli, ir 
vienas gavo ko norėjo —į niekam netikęs — žmonės 
matė imtynes, už kokias tu- ir išsigeria, ir pasidainuo- 
ri kitur mokėti kelis dobi-'ja, o tu tik blogo jieškai iš
muš. Kunigėlis savo pikni ■ j sigėrime.
kan dėlto nesakė neleisti, —Tetule, nors tu neklau- 
bedievių tautininkų, visų j sei kunigėlio kai draudė ne- 
pinigas jam geras, bet ki-■ važiuot j pikniką, bet turi

J .aivakortės Į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės 
"Dirvos” Agenturon

6820 SUPERIOR AVE.
Cleveland.

Ruffles ir 
“Charlestono’ 
Šokis.
šok ir strepsčk ir galva kraipyk I 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Ruffles
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to jkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonka per sa
vaitę ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

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

\ Brooklyn, N. Y.

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVA” draugui Amerikoje arba sa
viškiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. 3]] Gaus tiek 
pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. SĮj Kas at
naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.

’Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit p-oga!

6820 Superior Ave.

Adresuoki!:

Cleveland, O.

RODYKLĖ No. 111

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin ink ei.

Gaminimo Receptas
Šalip šviežių daržovių, pienos yra 

maištingiausias del visų, ypatingai 
del vaikų. Evaporated Pienas yra 
pienas su pilna grietine ir turi visas 
savybes reikalingas žmogaus siste
mai. Sudėjus su daržovėm is gali ma | 
Jį naudoti nepabaigtinoj įvairybėj 
prirengimams sosų, zupių ir skania 
buzų. Sekantis receptas yra vienas 
iš skaniu ir paįvairinančių.

Kornų ir Bulvių Čauder
1% puoduko evaporated pieno at

miešto su
’Zi puoduko vandens
1 dėžė kornų
2 puodukai pjaustytų žalių bulvių
2 šaukšati sviesto arba pavaduo 

tojo
U šaukštuko pipirų
3 šaukštukai druskos
2 šaukštai miltų išmaišytų
2 šaukštuose vandens
3 pjaustyti svogūnai
Virk pjaustytus svagunus svieste 

Iki pageltonuos, dadėk bulves 
kvortę verdančio vandens ir

nusunkiami. Galima dadėli smeto
ninio soso, bet tas valgis buna ska
nesnis ir daugelis geriau mėgsta su 
sutaupytu sviestu.

Naminiai Pasigelbėjimai
Mazgojant megstus šilkinius kak- 

laraikščius arba šalikus, būtinai rei
kia pamieruoti juos pirm skalbimo, 
paskui ištempti iki reikalingo ilgu
mo kai džiauni. Kitaip, tėvo kakla- 
rąikščiai tiks tik vaikui.

Užtepus biskutį petroleum mosties 
ant žibančios odos čeverykų oda ne 
tik lead labiau nusižibins, bet ir ne
duos jai sutrukti.

Prašalinimui rašalo plėtmų nuo 
spalvuotų suknių, nusipirk šmotą 
geležies rudos (iron rust) muilo vai- 
stinyčioje. Tuo prašalinti plėtmus 
jei darysi pagal nurodymų.

Prašalinimui pirštų plėtmų nuo 
gerai nušveisto piano, šluostyk ska
ruliu pamirkytu tyram šaltam van
denyj, paskui nušluostyk sausai. Tas 

blizgėjimą.

minutų, paskui įdėk kernus, virk iki 
bulvės suminkštės, dadėk atmieštą 
pieną ir uždarą, tegul užverda ir su
tirštėja. Jei norima, galima dadėti 
pradžioj virimo kapotų žalių pipirų 
prie svogūnų.

Virtuvės Patarimai
Plakta kiaušinienė bus gražus ir 

skanus valgis apdujus keptom bul
vėm.

Kiaušinienė kepama mažuose puo- 
lukuose buna gražesnė ir skanesnė 
apibarsčius skustais kokonutais.

ir pus-1 sugražins 
virk 10

Grožės Patarimai

Tik retas kuris iš suaugusių turi 
gana apsipažinimo su hygienos mok
slu kad pasijudintų užsidengti savo 
nosį ir burną kada kosūja ar čiaudi 
ir lik gal vienas iš tūkstančio turi 
gana sanitariško supratimo prisilai
kyti taisyklių ir stengtis neužkrėsti 
kitų kada turi taip vadinamą “šal
tį”. Paprastas užsikrėtimas atsibu- 
na kada iš žmogaus burnos ir no
sies išleidžiama daugybė nematomų 
ligos perų ir jie per orą dasigauna

Geras valgis galima pasidaryti iš į kitų burnas. Šnekantis ar čiaudė-
supjaustytų kopūstų ir biskio kapo
tų žalių pipirų ir kapotų svogūnų 
sykiu susmožytų.

Morkos ir žali žirniai yra tankiau
sia naudojama daržovių kombinaci
ja. Žirnius reikia virti paskirai nuo

jantis paleidžia perus per kelias pe
čius nuo savęs. Vaikus reikia maky- 
ti Šitų sanitariški) taisyklių, nes jie 
kosti, čiaudo ir kalba su neuždeng
tom burnom net kada turi krioklį, 
difteriją arba kitokią užsikrečiamą

morkų ir paskui sumaišyti kada abu ligą.
MES REKOMENDUOJAME ŠLkanČIŪŠ PRODUKTUS:

Naudok Borden’s Evaporated Pie-1 u palikta jame Smetona. Jis atsa- 
ną visiems savo valgių gaminimams, Į :ys visiems jūsų reikalams virtuvėje

Burden’s yra tyras ūkio pienas į <ur lik reikalinga pieno.

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia del jusu pienas kaipo 
maistas justi namuose. Jus taipgi žinot kad 
yra daugelis skirtingų rūšių pieno. Geriau
sias pienas yra iš švarių karvių ir švarių 
pieninių, jis vadinasi Borden’s Evaporated 
Pienas. Borden’s Evaporated Pienas yra ži
nomas visame pasaulyj savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi dauąiau Smeto
nos negu paprastos rūšies pienas kuri gal but jus 
dabar vartojai. Jus galit vartoti Borden's del pa
darymo visų valgiu receptu, Vartoki! jį del sriu
bų, pajų, smetoninių sosą. keksų, pudingu, salad 
košelių. Bandykit jį del plakamos Smetonos. Bor- 
tlen’s Evaporated Pienas suteiks jūsų receptui sko
nį kuris bus skirtingas. Jis padaręs daug gardes
nę kavą.
Borden’s Evaporated Pienas yra grvnas ūkio pie-
nas su palikta jame sme cna ir išskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden’s, jus tuojau pa
matysit kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos į visus jusu recep
tus. Visuomet laikykit dėžę jo savo ledu skrynio-
je del greito prireikimo.

BAI.TAS SOSAS
■Vi puoduko Borden:’,s Eva

porated Pieno
J V2 šaukšto sviesto arba jo 

pavaduotojo
! '/• šaukšto miltu 
Vi puoduko vandens 
v, šaukštuko druskos 
Biskis pipirų ir paprikos

Ištarpyk sviesta mažojo 
skarvadoj, supilk pipirus ir 
druska, sumaišyk su miltais 
ir maišyk kol gerai išsimai- 
šys. Paskui pamažu supilk 
pieną ir vandenį; patartina 
naudot dratinį koštuvą ir 
žiūrėt kad skystimas gerai 
sutirštėtų ko! naujo dapilsi. 
Biski pavirink, paskui dadėk 
daržoves ir tegul pastovi 
ant karšto vandens 10 mi
nutų, kad vislias gerai ap
šiltų. Duok j stalų su as- 
paragais. anksčiuose bin
tais, brussels sproutais arba 
bulvėmis — su bile kokia 
žuvimi.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius

Didelis
KUPONAS Kenas

10 unc.

Vardas

Adresas

Pudingai
Sosai

Sriubos

Duona 
Saldainiai 
žuvis

valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponų pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

Mūsa
Košelės

Pajai

Lithuanian(3)
THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New Y'ork

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums -1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

■JNSWEETENEO

EVAPORATED
MILK

J
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SEIMAS IR "DIENA” JAU ČIA PAT

V

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

EKSTRA
PRANEŠIMAS

Teatralės draugijos ir

RIETUVIŲ Diena, kuriai 
paskirta Rugpjūčio 28—

šis šeštadienis, jau suruoš
ta, tik dabar neturime pil
nų žinių kaip tikrai viskas 
jai priruošta. Bet galima 
sakyti kad bus visko ma
žiau negu rengėjai tikėjosi 
ir negu garsinos! jau pada
rę. Prie to, kliūtis dar to
kios kad ta diena išdalinta
net Į kelias dalis, iš ko Die
tuviams tenka tik biskelis. 
Tą dieną bus Vengrų Die
na, Lietuvių Diena, Vokie
čių Diena, ii' Šv. Stepono 
Diena (nežinia kas tą su
galvojo). Jei ir kitos tau
tos turės demonstracijas tai 
viena po kitai turės skubė
ti pasitraukti iš gatvių kad 
turėtų vietos kitos.

Budinkuose taipgi tik po 
pora valandų rods teks lai
ko vieniems ir kitiems pa
sirodyti. Viskas skubomis, 
ir turės būti labai punktua- 
liškai, o prie to Lietuviai 
nepratę ir gali baisiai susi
maišyti ir susidarkyti.

Lietuvių pasirodymas ti
kime bus užmuštas Vokie
čiais ir Vengrais, turtingo
mis ir skaitlingesnėmis tau
tomis, kurios ta pat diena 
eis pasirodyt.

Bet reikia tikėtis kad visi 
kas tik pasižadėjo ir išvyko 
j Lietuvių Dieną stengsis iv 
atliks savo užduoti kuogra- 
žiausia. *

Seimas manoma bus la
bai skaitlingas ne tik sve
čiais bet ir delegatais, nes 
visai netikėtai daugelis ir 
katalikiškų draugijų siuntė 
savo delegatus net iš toli
mesnių kolonijų.

Galima tikėti Seime daug 
ginčų, bet linkėtina kad iš
eitų nors vienas geras ir 
naudingas musų tautai nu
tarimas.

Sveikiname Philadelphi- 
jos Lietuvius už jų didelius 
užsibrėžimus.

Orlaiviais Nelaimės 
Retos

Keliavimas orlaiviais nėra 
toks pavojingas kaip paprastai 
priimta manyti. Anglijos or- 
livininkystčs statistikos rodo 
kad nuo 1919 metų keleivių ve
žiojimui orlaiviai pralakstė ne
toli penkių milijonų mylių, o 
tik keturi pasažieriai teužsimu- 
šė. Pastaru metu buvo tik pen
kios nelaimės su orlaiviais kur 
tik orlaiviai nukentėjo.

Pasariežių Anglijos orlaiviais 
padidėjo 1925 metais nuo 13,- 
479 iki 14,675. Daugybė va
žiavo tik taip sau pasivažinėti, 
be jokių reikalų. Šioj srity j 
pasažierių turėta net 67,329.

Lynčiavimo Istorija
Tarpe 1889 ir 1925 metų Su- 

vierįutose Valstijose nulynčiuo- 
ta, arba nubausta be teismo, 
3,559 ypatos. Iš tų 724 buvo 
balti žmonės ir 2,835 juodi.

Vienatinės valstijos kurios 
tokių lynčiavimų-žmogžudysčiii

neturėjo yra New Hampshire, 
Vermont, Massachusetts, Rho
de Island, Connecticut ir Utah. 
Georgia turėjo daugiausia to
kių atsižymėjimų, 448. Po jos 
seka Mississippi.

Pastarais metais lynčiavimo 
skaitlinės mažėjo ir mažėjo, tū
li sako ačiū sumažinimui imi- 
gracijos ir didesniam pasistėn-

bojimo organizacijos, kurios, 
nariai susideda iš juodųjų ir 
baltųjų.

Daugiausia juodųjų nuly n- 
čiuota už užpuolimą ant baltųjų 
moterų, merginų ir mergaičių. 
Daugybė papuolė ir nekaltai ir 
buvo nužudyti kada minia nu
žiūrėtą sugavo. Tikrieji kalti
ninkai tankiai ir pabėgdavo, bet 
kad baltiems visi juodieji vie
nodais išrodo, pakliūdavo bile 
koks pirmiausia nužiūrėtas.gimui tam tikros juodųjų glo

DAINA
(J. Jaudzems. Padeki. P. Plepis) 

Troškus oras, širdį spaudžia, 
Negaliu liuosai alsuot, 
Didis vėjas medžius laužia, 
Paukščiai liovėsi dainuot.

Nuliūdime visi žuvo,
Nėra saulės spindulių, 
Kulkos ūžia, broliai griūva 
Tarp didžiausių sopulių.

Broliai, broliai, ko sulaukėt 
Sau jaunystės dienose, 
Jus linksmų dienų nešaukit 
Gulėdami kraujuose.

Jus pražuvote ant amžių,
Jūsų niekas neprišauks,
Tik mergelės jus atminę
Iš akių ašaras brauks.

Nei mergelės nei paukšteliai 
Jūsų kapų nedabins, 
Tiktai žalieji berželiai 
Rasą kas rytas barstys.

DAINA
(P. Janulis)

Stovi kieme žirgelis, stovi pabalnotas, 
O kur josi, berneli, o kur tu sustosi?

Josiu, josiu Į vainelę, daugiau nebegryšiu 
Savo mielai panytėlei gromatą rašysiu.

Parašysiu gromatėlę aukso litarėlėm, 
Ir primušiu pečėtėlę rūtų vainikėliu.

Ir sapnavo panytėlė lovoj gulėdama
Kad prigėrė bernaitėlis per marias 

plaukdamas.
Atsikėlus panytėlė iš saldaus miegelio 
Ėjo tiesu vieškelėliu vis j tą krašteli.

Ir priėjo prie marelių, prie tokio gilumo, 
Dievas žino ar perplauksiu per toki pla

tumą? 
Ai tu, žvejy, ribokėli, žvejoke didžiausias, 
Ar nematei bernaitėlio mano mylimiausio?

Mačiau, mačiau bernaitėlį visą suronytą, 
Darželyje tarp lelijų grabe paguldytą.

Kai ji nešė per darželi žolynai nuvyto, 
Kai Įnešė bažnytėlėn žiedeliai nukrito.

DAINA
(J. Gogelis)

Šeši jauni bernaitėliai 
Jojo keleliu dainuodami, 
Visų šešių bernaitėlių 
Juodi, juodi juodbėrėliai;
Skaisčios, brangios kepuraitės.
Ir sujojo mano tėvelio, 
Mano tėvelio galan kluonelio.
Du jų sėdo nuo žirgelio,
Du jų kėlė kepurėles, 
Du jų rišo baltus perlus.
Nei jus riskit, nei man reikia, 
Klaus man miela motinėlė 
Kur tu gavai baltus perlus, 
Ar tau bernelis dovanojo, 
Savo kiemelyj lieptus dėliojo.
Niekai bernelio lieptais vaikščioti, 
Velyk tėvelio purvais braidžioti. 
Bernelio leptai vien ašaroti, 
Tėvelio purvai nusidabruoti.

(Tąsa)
Po trumpo tylėjimo, kuriuo laiku Sa

muelis buvo užimtas savo raštu, jis skaitė 
garsiai ką jis tik ką užrašė: “Per contra, 
5,000 Austriškų Metališkų po 1,000 florinų, 
padėtų Spalių 19, 1826 m.”

Parašęs tai Samuelis pakėlė galvą ir 
tarė Į savo žmoną: “Na, ar tas taip, Bat- 
šeba? Ar sulyginai tą su užrašų knygele?

Batšeba neatsakė nieko. Samuelis pa
žiurėjo Į ją, ir nekantriai tarė: “Kame da
lykas? Kas tau yra? Ko tokia susigrau- 
žus?”

— Spalių 19, 1826 metų, — tarė ji, lė
tai, vis dar akis Įsmeigus, ir labiau spaus
dama prie savęs savo kasą su sagčia, — 
tai buvo ta nelaiminga diena, nes tą die
ną mes gavom paskutinį laišką nuo--------

Batšeba daugiau negalėjo ištarti. Ji 
giliai atsiduso ir paslėpė veidą savo ran
kose.

— O! aš suprantu tave, — patėmijo 
senis, drebančiu balsu; — tėvas gali už
miršti praeitus dalykus dabartinių rupes
nių užguitas; bet motinos širdis visada at
mena. — Padėdamas plunksną Į šalį, Sa
muelis pasirėmė galvą ant rankų.

Batšeba tęsė toliau, nusiminimų kan
kinama: — Taip, tai buvo paskutinė diena 
kada musų sūnūs, Abelis, rašė mums i? 
Vokietijos, pranešdamas kad jis investinc 
pinigus pagal tavo nurodymo, ir iš ten va
žiavo į Rusiją, atlikti kitus investinimus

— O ten jis sutiko kankinio mirti, — 
pridėjo Samuelis. — Be jokio prirodyme 
jie apkaltino ji atvykus suorganizuot šmu
gelį, ir Rusas gubernatorius, pasielgdama? 
su juo kaip elgiasi su visais musų broliais 
nusmerkė jį užplakti, net neduodamas pa- 
siteisint. Pas juos nėra pasiteisinimo Žy
dui. Kas yra Žydas? Tai sutvėrimas že 
miau baudžiauninko.

— Nabagas Abelis, toks geras, toks iš
tikimas, mirė nuo jų rankų. Net vienas 
musų žmogus vargu teišgavo leidimą jį 
tinkamai palaidot. Jis atsiuntė mums šitą 
šmotelį audimo, pamirkytą jo kraujuje, ta' 
viskas ką nuo jo turime. — verkdama kal
bėjo Batšeba.

— Vienok, — tarė Samuelis, šluosty
damas savo ašaras, — Viešpats neatėmė 
musų sunaus iki užduotis kokią musų šei
myna per pusantro šimto metų dirbo ne
buvo beveik užbaigta. Kokia nauda iš mu
sų giminės bus ant žemės nuo dabar? — 
pridėjo Samuelis karčiai. — Musų užduo
tis atlikta. Ši skrynia pilna skarbų — ir 
tas namas, užmūrytas per pusantro šimte 
metų, bus atmurytas ir skarbai išdalinta jc 
ainiams. — Taip tardamas, Samuelis atsi
suko į langą pėr kurį matėsi namas, nes 
jau pradėjo brėkšti.

Staiga Samuelis pabalo, ir, skubiai at
sistodamas, tarė savo žmonai drebančiu 
balsu, rodydamas į namą: — Žiūrėk, Bat
šeba! septyni šviesos taškeliai — kaip bu
vo trisdešimts metų atgal pasitaikę! Žiū
rėk! žiūrėk!

Ir ištikro, per septynias skylutes stoge 
lange, kurios buvo kryžiaus pavidale, mu
šėsi šviesa, lyg kas nors iš to namo butų 
užlipę ant stogo.

SKIRSNIS XVIII.
Apskaitliavimas Suaugusių Turtų
Per kelias sekundas Samuelis ir Bat

šeba buvo lyg pastyrę, ištempę akis iš bai
mės ir neramumo į tuos septynis šviesos 
taškus, kurie švietė iš stogo lango, užei- 
nuoto blekėmis.

Samuelis pirmutinis prabilo ir tarė j 
savo žmoną: —' Susigraužimas prisiminus 
musų sūnų privedė mus prie išgąsčio; bet 
nėra ko mums baimintis to ką matome.

— Kodėl ne, Samueliau?
— Mano tėvas man nuolat sakydavo, 

kaip sakė ir mano diedukas, kad jie maty
davo tuos žiburius tam tikrais ilgų metų 
protarpiais.

— Taip, Samueliau, bet ir jie, kaip ir 
mes, negalėjo išsiaiškint to priežasties.

— Kaip mano tėvas ir diedukas sakė, 
ir mes galim dasileisti kad kokia slapta in-

pavieniai asmens kurie 
tik nori įsigyti gražų ir 

, Šalip to, mano tėvas1 visiškai naują musų dra- 
nenugąstauti tais apsi-Į17108 srityje veikalą,

"GALIŪNAS”

eiga ten dasigauna ypatos kurios, kaip ir, 
mes, turi kokią nors paslaptingą pareigą | 
atlikti tame name, 
persergėjo mane i 
reiškimais, kuriuos mudu matom antru sy- ■ 
kiu į 30 metų.

— Tas tiek to. Samueliau, bet vistiek (parašytas K. S. Karpa- 
tas apsireiškimas paliečia žmogaus jaus-1 vičiaus), gali dabar dar 
mus lyg kas ten viršgamtiško atsitiktų, i tą padaryti, ir gaus uz

— Stebuklu dienos praėjo, — tarė se-1 pusę kainos. Knyga bus 
A , b___ ___________ u...ii nn-----nas Žydas; — daugelis šitų senų budinkų virš 1 00 ^puslapių, parsi- 

turi požeminius urvus iš tolimų vietų; ne- 
kurie urvai ateina nuo Seino upės, kiti nuo 
Katakombų. Taip ir šis namas yra vienas
iš tokių, ir ypatos kurios padaro tokius re
tus apsilankymus ineina ten pro urvą.

— Bet ko taip nušviečiama stogo lan
gas? — paklausė moteris.

— Pagal to budinko plano, tu žinai 
kad tas langas yra virš kambario vadina
mo Lindėsiu Sale, esančio antrame aukš
te. Kadangi kambaris visai tamsus, nes 
langai visi užeinkuoti, reikia turėsi švie
sos atlankymui to kambario, kuriame, sa
ko, randasi keistų ir liūdnų dalykų, — pri
dėjo Žydas, pasipurtindamas.

Batšeba, kaip ir jos vyras, atidžiai tė- 
mijo Į septynis šviesos taškus, kurie nyko 
kai dienos šviesa didėjo.

— Gal ta paslaptis taip ir išsiaiškina, 
kaip tu sakai, — pridėjo moteris. — Šalip 
to, ši diena yra tokia svarbi Renneponto 
šeimynai, kad iš šitokio apsireiškimo ne
turėtume nei kiek stebėtis.

— Tik pamąstyk, — patėmijo Samu
elis, — kad šie žiburiai pasirodė keletą 
skirtingų sykių per šimtą ir pusę metų! 
Taigi turi būti kita šeimyna, kaip musų, 
kuri pasišventė, gentkartė nuo gentkartės, 
atlikimui šventos pareigos.

— Bet kas ta do pareiga? Gal ji pa
aiškės šiandien.

— Na, na, Batšeba, — staiga tarė Sa- 
muelius, išbusdamas iš šito susijaudinimo, 
ir bardamas save už dykavimą; — štai jau 
ta diena, ir pirm aštuntos valandos musų 
įmiginės sąskaitos turi būti suvestos ir po- 
jieros sutvarkytos, kad šie skarbai galėtų 
būti atiduoti tikriems jų savininkams, — 
ir parodė jis į didelę pinigų skrynią.

— Tavo tiesa, Samueliau, ši diena ne- 
oriklauso mums: Tai yra šventa diena, 
tokia kuri turėtų būti mudviem maloni, 
■eigų bent kuri diena gali būti mums ma
loni, — tarė Batšeba karčiai, nes ji mąstė
apie savo sūnų.

— Batšeba, — tarė Samuelis, liūdnai, 
dėdamas ranką ant moteries, — mudu bent 
turėsim tikro pasitenkinimo jog atlikom 
savo pareigą. Dievas buvo mums geras, 
nors išbandymui musų atėmė iš musų sū
nų. Ar ne iš Dievo valios trįs gentkartės 
mano šeimynos išpildė šią užduotį?

— Taip, Samueliau, — atsakė ji; — 
m šis pasitenkinimas tau atneš paliuosa- 
vimą ir ramumą, nes nuo vidurdienio tu 
itsiliuosuosi nuo labai dideilės atsakomy
bės.

Taip tardama, Batšeba parodė į skry
nią.

— Taip, — atsakė senis, — man daug 
geriau butų jei^u šitie milžiniški pinigai 
butų buvę rankose jų tikrų savininkų, ne
gu mano; bet šiandien aš jau pabaigsiu 
būti jų globėju. Dar sykį, aš noriu pasku
tinį kartą sužiūrėti ir sulyginti pinigų są
skaitų knygas su knygelę ką tu turi.

Batšeba tai patvirtino, ir Samuelis, pa
imdamas plunksną, pradėjo vėl skaitliuo
ti.

(Bus daugiau)

Puikus dideli
LIETUVOS

ŽEMLAPIAI

30e
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo- 

' kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

duos po 50c ar 75c. Bet 
prenumeratos keliu gali 
gauti tik už 25 centus.

"Galiūnas” paremtas 
ant Lietuviškų istoriškų- 
pasakų-legendų iš Lietu
vių kovų su žmogėdžiais 
gilioje 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.

"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-
ratonų.

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

Siųskit užsakymus pa
što ženkleliais (tiktai iš 
Amerikos).

“Dirvos” Adm.
GAUNAMAS “DIRVOJE”

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jalne dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų. 
Skaityk “Rimbą”, visada busi lin
ksmas. Prisisk 10c. įdėjęs į kon- 
verlų ir gausi vieną numerį. 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.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampopiis, nors tas apgarsini"
nias ir nepatalpintas.
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i
jfcsiaurės Kunigaikščiu Sūnūs

Parašė VĖJAS.
VARGŠŲ KARALIENĖS DUKTĖS”—III Dalis)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

LIAUDIES DAINA 
(0. Katriutė)

(Tąsa iš pereito num.)
Budrys Dingo be Pėdsakų

Tarnai, prietaringesni žmonės, pradė
jo kalbėti tarp savęs kad “dievai davė, die
vai ir pasiėmė” sau tą vaiką kada atėjo 
jiems laikas. Spėliojo kad kunigaikštis, 
užjojęs j tam tikrą vietą, nugrimzdo kur Į 
užkeiktą požemį ir ten su dievais apsibuvo. 
Kiti sakė kad jį, atėjusį į tam tikrą vietą, 
pasiėmė girių dievai ir nunešė ant švento 
kalno amžiną ugnį kūrinti ir tarnauti die
vams, kaipo tyrą, be nuodėmės pradėtą 
vaikištį.

Dar kiti kalbėjo kad kunigaikštį su 
arkliu nurijo koks baisus girių gyvūnas, 
kurio dar niekas nebuvo matę, tik žinojo 
kad toks yra. Jei butų žvėrįs sudraskę, 
juk butų kur nors likę nors žymės, jei ne 
vaiko tai nors arklio, o dabar nieko....

Jieškotojai buvo prijoję ir tą didelę ju
rų įlanką, kur kitados klaidžiojo jo diedu
kas Taira, kurią kasdien vanduo užlieja 
labai toli, ir manė kad ten vaikas patekęs 
buvo vandens nuneštas į juras. Daug ir 
jieškotojų negryžo, patįs žuvo.

Gudresni vadai numanė čia ką pikto 
esant ir užtai ne be reikalo kankino tuos 
vyrus kuriems buvo pavesta Budrys užžiu- 
rėti, bet tas prie nieko neprivedė. Kuni
gaikščio nebuvo.

Žinia apie sunaus žuvimą Giedrei bu
vo baisesnė negu anose dienose pasakymas 
kad ji su kūdikiu turės sudegti ant laužo. 
Vargšė motina neteko sąmonės ir laikinai 
jai protas pamišo. Nors vėl jai išpuolė val
dove būti, bet ji užsidarė pilyje, tame vie
name savo kambaryje, ir į juras žiūrėdama 
diena iš dienos džiūvo ir ašarojo. Baises
nė jos padėtis buvo dabar negu kai ji bu
vo kalinyje tamsumpję užrakinta. Tiek 
vargo, tiek kentė, tiek mylėjo vis del to sa- i 
vo vienatinio sunaus; tiek džiaugėsi iri 
didžiavosi kad išgelbėjo savo tėvų dinas
tiją, o dabar viskas vėl kaip po gražaus sa
pno dingo! Neleido jos protas prieiti prie 
jokių išvadų kas su sunum butų atsitikę — 
ji tik žinojo kad jis medžioklėj dingo. Ji■ 
dar labiau pravirkdavo kai tik prisiminda
vo Bakti, nes juk tai jų sūnūs....

Jieškojimo darbu rūpinosi senieji va
dai, be tir jie, nors nenorėjo dasi'leisti jog 
vaikas negyvas, neišgalvojo kur ir kaip jis 
butų dingęs, Visa pilis, miestas, ir šalis 
apsidengė liūdesiu.

Buvo išleista į kaimyniškas šalis pa
siuntiniai su pranešimu apie baisią nelai
mę, ir iš visų valdovų gavo apgailavimo 
atgarsius. Dagirdo apie tai ir Baktis, Bu
drio tėvas, kurs taipgi labai susigraužė 
Jis dabar nenorėjo būti prie Giedrės — 
paimti ją į savo glėbį, raminti, gaivinti, 
nes žinojo ką jos širdis jaučia, žinojo kad 
tokia padėtis jai galą priartins jeigu nebus 
pagalbos.

Bet ką daryt, kaip pagelbėt? Vykti 
pas ją ir ramint juk netinka, nes jokis ki
tas valdovas nenuvyko — kaip jis gali tą 
daryti? Baktis taigi naktis nemigo ir die
nomis nerimo, vis norėdamas ką nors da
ryti ar pagelbėti.

Svalijos Kunigaikščio Pilyje
Svalija buvo į pietus nuo Giedrės že-| 

mių. Tai buvo žemė godžių ir kerštingų 
valdovų eilės, kurie ne kartą patįs kailį 
įkišdavo norėdami iš kaimynų prisiplėšti. 
Tai buvo namai senės Ledos, kurią vedė 
Giedrėš dėdė, Tairos brolis Aistris, už mo
terį ir kuri paskui buvo persekiotoja Gied
rės motinos Rytos, ant galo pačios Giedrės, 
iki pati sau galą pasidarė.

Ta giminė buvo tokia pasalinga kad 
kur matė nugalės, ten jie veikė spėka, o 
kur buvo silpni ten naudojo visokias klas
tas ir gudravimus.

Ledos brolis buvo vienas iš kerštingų 
ir pasalingų valdovų toj šalyj, ir jis turėjo 
dag sūnų, kurių vyriausį, Gastrį, Leda bū
tinai spyrėsi užmesti Giedrei į vyrus, kad 
jam tektų visos Giedrės tėvo ir dėdės že
mės, ant kurių viena Giedrė liko valdovė,

nes visi jo sunai negalėjo sutilpti savoj ne
didelėj šalyj, o nepasitaikė į gerus kaimy
nus į žentus išeiti.

Prie Aistrio ir Tairos žemių tie Svali
jos valdovai skaitėsi turį ir paveldybos tei
ses, nes juk jų teta, Leda, pusiau su Gied
re jas valdė, ir tik reikia Giedrę apvesdint 
su vienu jų, arba ją visai pašalinti, ir Le
dai mirus viskas liks jiems.

Ar galėjo jie ramiai miegoti matyda
mi tokią turtingą šalį vos vos jiems į ran
kas nepatenkančią, bet vis nepasiekiamą?

Bet nusiminė jie kada Leda mirė, o 
Giedrė su sunum liko valdyt, ir Budriui au
gant, jų svajonės labiau ir labiau nyko.

Kolei dar paveldyba po Ledos buvo 
teisėta, jie darė visas įmones tą paveldyba 
sau pasiimti, todėl ar bus dyvai jeigu mes 
dabar atrasime Budrį — Giedrės sūnų — 
šioje Svalijos valdovų pilyje kaipo nelais
vi?

Bet stebuklas: vietoje paimt vaiką ii' 
nužudyt, ir jieškot budo atsikratyt Gied
rės, Svalijos valdovas Budrį užlaikė gra
žiai, nenorėdamas jokio keršto. Jis žadė
jo vaiką paleist kada nors, tik rūpėjo iš- 
gaut ar jis nežino kas buvo jo tėvas, tada 
rengėsi paskleist pletkus kad Giedrės pa
valdiniai ją nusmerktų ir išvytų, o jis kai
po Ledos giminietis paimtų šalį valdyti, 
kitų artimesnių giminių nelikus..

Nužudžius vaiką, jei tuo tarpu Giedrė 
ima ir išteka už ko kito, tada jų progos 
prapuola ant visados.

Svalų giminė jau buvo pragarsėjusį 
kruvinais darbais iš senų laikų, taigi šie 
norėjo gudrybėmis veikti kad pakėlus sa
vo vardą virš žudikiško, kada jau dalykus 
turėjo savo rankose.

Neišgavus iš vaiko — kuris nieko neži-į 
nojo — kas buvo jo tėvas, o už pasakymą! 
Giedrei kur yra jos sūnūs, Gastris sumanei 
reikalauti iš Giedrės savo tetos žemės —, 
buvusios Aistrio kunigaikštystės, prie ku-j 
rios jis sakėsi turi pilną teisę. Už paliki-j 
mą vaiko gyvo reikalavo kad ji ištekėtų 
už jo, ir taip manė pagrobti viską į savo 
nagus. Dar toliau, jeigu jos sūnūs bus gy
vas iki ateis laikas jam užimti sostą, sakė 
jis, tai galės užimti, o jei ne tada šalis pa
teks jų sunui — Gestrio ir Giedrės, kurių 
jie susilauks po apsivedimo.

Žadėjimu atiduot Budrį už Ledos že
mę jis buvo sugalvojęs tokiu budu užkelt 
koją ant Giedrės žemės, gaut sau Ledos ir 
Aistrio dalį, ir jau to butų užtekę, kolei 
kas. Dabar jis jautė turįs geriausią prie
kabę prie tos šalies, ir nieko kaimynai ne
gali daryti.

Išgirdus Giedrė tokius reikalavimus iš 
Svalijos sosto įpėdinio, nemažai nudžiugo, 
nes tas davė jai žinią kad jos sūnūs dar gy
vas. Bet jai buvo užginta per pasiunti
nius niekam neprasitarti apie ką dalykas 
eina ir neprisiminti net savo arčiausioms 
žmonėms jog Budrys yra gyvas pas Sva- 
lus, Giedrė to griežtai laikėti. Gastrio pa
siuntiniai aiškiai pasakė Giedrei:

— Jeigu bandysi keršyt Svalijai už 
pagrobimą sunaus, ir pulsi su kariumene 
jį atsiimt tai gausi tik vaiko lavoną, nes 
jie gyvo neatiduos, ir jokia spėka nespės 
taip greitai užeiti ir atimti vaiką gyvą, 
o del lavono leist ir žudyt savo ir jų vyrus 
juk nenorėsi....

Giedrė užsimąstė, ir nusprendė tylė
ti. Pasiuntiniams atsakė jog dar negatava 
su jų valdovu tartis, po tokio baisaus atsi
tikimo, tik tegul jie užlaiko jos sūnų gyvą, 
jie savu laiku gaus tinkamą atsakymą.

Sugryžę pasiuntiniai tą atsakymą da
vė, nuo ko Gastris nors džiaugėsi, bet sy
kiu ir susirūpino. Jis įsakė Budrio užžiu- 
rėtojams niekados ir niekam neatiduot vai 
ko gyvo jeigu juos kas ir užpultų. Jis ti
kėjo kad kas nors iš Giedrės pusės bandys 
vaiką slaptomis išvogti, iki ji neva apsi- 
mislys ar užleist jam Ledai priklausiusią 
žemę.

(Bus daugiau)

Jau namučiai griūva, 
Gyvulėliai žūva, 

žemė musų menka, 
Duonos neužtenka.

Bėda mano bėda, 
Skola galvą ėda;

Man kišenės dykos, 
Nėr kur gaut skatiko.

Nešėjau kvietelių,
Rugių su vikeliais;

Lietučio nebuvo 
Javai pražuvo.

Bėda, mano bėda,
Skola galvą ėda,

Man kišenės dykos, 
Nėr kur gaut skatiko.

Nėr grudų aruode,
Nėr mėselės puode;

Nėr galvijams šieno, 
Nėr šeimynai pieno.

Išarkim, išpleškini, 
Aptverkim, apsėkim,

Bus grudų aruode, 
Bus ir mėsos puode.

Išpjaukim, -sugrėbtom, 
Parvežkim, iškulkim,

Bus galvijams šieno, 
Bus šeimynai pieno.

Ėjau per laukeli,
Lauką žegnodamas, 

Ant visų kelelių
Kryžius statydamas.

Kaune
Vienas Vailokaičio banko di

rektorius priimdamas i savo 
namą naują tarną, išpasakojo 
jam visas jo priedermes kurias 
turės pildyti. Prie to dar pri
duria :

— Dar vienas dalykas tau 
reikalinga, tu turi mokėti tylė
ti. Ar galėsi tat išpildyti?

— O kaip gi, ponuli! Aš ty
lėt moku. Tą gali paliudyt mė
sininkas Laisvės alėjoj, pas ku
ri tamistos žmona eina deš
rų pirkti, nes tris metus aš jam 
tarnavau, o niekam nepasakiau 
iš ko jis dešras dirba.

Teisme
Teisėjas: Ir taip, tu prisipa

žįsti savo kaltę ? Nejaugi ta
vęs sąžinė negraužia?

Kaltinamasai. Labai.... kad 
taip kvili papuoliau.

“Drauge” koks ten Pipiras 
rašo “Meteorus” gynimui savo 
partijos tam tikrais argumen
tais. Bet tie jo argumentai 
yra tikri meteorai — iki pabai
gia straipsneli rašyti ir “argu
mentai” sutirpsta, kaip mete
oras nedakritęs iki žemės.

Iš Filosofų Sąšlavyno
Nelaimė yra tikras žmogaus 

išmėginimas.
—Gamtoje nėra jokio šlykš

tumo, tiktai doriški šlykštumai.
Griežtos priemonės daro kar

tais stebuklus.
Nešykštus — neturtingas; 

neduosnus — negarsingas.
Gyventi tiktai del savęs — 

didelė nelaimė.
Vieni žmonės perdaug atsi

davę tai dienai ir visiškai pa
miršta apie rytojų — tai vėja
gaudės. Kiti vėl perdaug rū
pinasi ateičia — tai bailiai ir 
nenuoramos.

Vilko Filosofija
Vilkas pasigavęs ėriuką ne

šasi j mišką ir džiaugiasi sa

vo grubiu.
Kur buvęs nebuvęs priešais 

vilką ateina lokis (meška). Lo- 
kis griebė ir atėmė iš vilko 
ėriuką. Vilkas supykęs, kiek 
paėjęs, šaukia:

— Kaip tau negėda, loki, 
esant stipriam skriausti silp
nesnį !

Tu sielą mano sužavėjai,
Ir meilės pančiais suriša!.
Tu širdį mano nugalėjai.... 
Paskum, mane it užmiršai. ..
Kodėl gi tyli, vis nubudus? 
Kodėl man žodžio nesakai?
Ir meilė tavo lyg užsnudus, 
Gal ją visai tu praradai?!

M. N.

Nuo Juoku Red.:
Jei nori tiesą tu išrasti 
Kodėl,aš tave “surišau”, 
Kodėl tau širdį nugalėjau 
Ir paskui tave užmiršau:
Tai kad tu daug kitas viliojai 
Ir apie save daug manai;
O kad pati tavęs nenoriu —
Todėl kad pypkę tu rukai 1!!

Paguoda
— Mano balandėli, tu vėl į 

kelionę rengiesi; ar neužmirši 
manęs? ar nenustosi mylėjęs?

Mano brangioji, kaip tau 
tokia mintis j galvą gali ateiti? 
Priešingai, juo toliau esu nuo 
tavęs juo labiau tave myliu.
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motina turi ją išrišti. Ji turi išauk
lėti mergaitės sveikatą ir stiprybę 
kad pervedus ją laimingai per šį pe
riodą.

Be užtektinai gero maisto bręs
tančios mergaitės kūnas negali at
silaikyti gamtos reikalavimams ta
me laikotarpyje. Tokie vaikai turi 
gauti du sykiu Eagle Pieno j dieną, 
apart kitų valgių. Atmįešk du šau
kštu Eagle Pieno į tris ketvirtdalius 
puoduko šalto vandens. Nekurie la
biau mėgsta su ginger are, vaisių, 
sunka arba kiaušiniu. Jį galima var
toti naudingai ir nekuriuose verda
muose valgiuose.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

STRAIPSNIS 190

Šita valgių sistema atatiks reika
lavimams normaliai sveikų kūdikių. 
Ji neskiriama kūdikiams su labai 
opia sveikata. Tokie atvejai yra ne
paprasti ir rcikaaluja gydytojo ap
žiūrėjimo.

15 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje.

7 ryte — Oatmeal, manavų, corn
meal, kiekviena kruopų košelė turi 
būti virta tris valandas, diena pirm 
penėjimo. Pabaigus virti, košelė tu
ri būti kaip skystas kisielius. Ją 
perkošia per koštuvų, o atvėsus ji 
pasidaro kai kisielius. Šito duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Duog dar 
8—10 uncijų pieno atsigerti. Taip
gi skrudintos duonos.

9 ryte — Vieno orandžio sunka.
11 ryte — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jautienos skystimo. Pieno atsigerti. 
Cukorius arba sėlenų biskvitas, arba 
sena duona su sviestu.

3 po pietų — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžiais arba 
mėsgaliais, arba senos duonos trupi
niais. Kiaušinienė, krakmolienė, .ry
žių pudingas, virtos slyvos, keptas 
obuolis, arba obuolienė.

G vakare — Manavų, ar kvietinė 
košelė (virta dvi valandi). Duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Pieno 
dar atsigerti. Cukorius ar sėnos 
duonos su sviestu.

Vis Geriau
Kurna: — Kaip tamista gali [ 

leisti savo dukterį už vyro ku
ris turės tris mėnesius sėdėti 
kalėjime?

Puirienė: — Tegul geriau

Mergaites brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar
gia. Tai laikas kada jos visos pa
žiūros randasi keistame, dirbimosi 
laipsnyje, kurio pamatas yra kūno 
persikeitimas. Tai laikas kada jos 
sveikata labai svarbi. Ta sveikata 
yra motinos užduočia. Kiekviena

0, , 
d (įdarytas 

iš geriausių karvių
pieno ir gryno 

cukraus specialiai 
delkudikiųhtm 

reikia tikro
maisto dėlių

EAGLE MANO 
CONDENSED MILK,

vyras atsėdi, negu mano duktė 
lieka senmerge, nes gal pasku
tinis vyras jai pasitaiko....

DYKAI MOTERIMS
Valgių gaminimo knygelė — 

prisiųskit “Dirvai” savo vardą 
ir antrašą.

Santai Fii dy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ 
Saugokit Pamėgdžiy 
žiūrėk žodžio “Midy”
Parsiduoda Aptiekose

Lietuvos Konsulatai

Byfeno Rekordai
Štai yra keletas puikios Jono Butėno įdainuotos 

Liaudies Dainos, visiems patinkamos ir gerai žinomos, 
kurios pralinksmins jūsų namą, kada uždėsit ant gra- 
fofono: ?-S'f’■ W

KADA NORIU VERKIU ir
ant ežerėlio rymojau

LAKŠTINGALĖLĖ ir
AGUONĖLĖ

MES BE VILNIAUS NENURIMSIM 
ir GIRTUOKLIO DAINA

Iš kitų miestų užsisakant šiuos arba kitus pirmiau 
garsintus “Dirovje” Rekordus tik prisiųskit savo už
sakymą su aiškiais vardais ir savo antrašu, o užsimo- 
kėsit už juos kada pastorius atneš jums į namus.
Vietiniams pastaba: Musų Ofisas Atdaras ir Vakarais

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
„Plauk po Amerikos Vėliava4* 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Darykite dabar planus važiuoti tėvynėn smagioje 

draugijoj jųsų tautiečių. Rugsėjo mėnesį yra paruošta 
tam tyčia nrircngimaj Lietuviams, kurie plauks ant 
Suvienytų Valstijų Valdžios valdomo ir operuojamo 
laivo g. 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 erdviu* kambarius, pla
čius denius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų
S.S. LEVIATHAN

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

o

..iute^LSta^es. Lines' >'
Hotel Clove. Bldg. Cleveland, 0. 45 Broadway, New Tory City

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, III.
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y. 

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington, D. C.

Atpigintais
Siutų ir Over- 

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

Naujus siutus 
siuvu visai pigia

2$^ Valymas

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitaišškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
f baigęs Teisių Mokyklą Cumber- I 
Į land Universitete, darbuojas su į 
; Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER
Į 307 WILLIAMSON BLDG.
Į kur su visais teisių reikalais 
i Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir
I Rusa: draugai kreipdamiesi tu- 
i rėš teisingą patarnavimą.
I urm.. an i. . ...... .

f A. DURASEVIČIA |
Y Popieriuoja Kambairus naujau- •> 

sies mados popicroir.is — Par- į
••• duoda kambariams popieras, •> 
T sutauso p testerius — jei yra 

reikalas darbą atlieka greitai, ¥
Y gerai ir pigiai. Reikalaudami 

šių patarnavimų kreipkitės an- *•*
•!• trąšu: (36)
¥ 1386 EAST 65TH STREET ¥
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Superior Ave. Butcher: “You 
want some brains, madam?”

Housewife: “Yes, please. My 
husband hasn’t had any 
long time.” 
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Iis more than 
murmured the 
as she donned

can | 
Ohioj 
her

“This 
bare”, 
maiden
chorus girl’s costume.

“Trotzky is a man of few 
words”, remarked Brown.

“Well’, answered the flippant 
friend, “you take a look at 
some of the words in a Russian 
dictionary and you won’t blame 
him.”

ntcr-nat’l Cartoon Co., N. Y.

The dentist, says V. P. Ba
nionis, is the only one who can 
tell a woman when to open and 
shut her mouth, and get away 
with it.

IF

The fact that Holland has 
windmills is no mark of dis 
tinętion, thinks J. V. Mitchell. 
The United States has Sena
tors.

-------- o--------
PAPA’S PIECE

I sent my boy to college
With a pack upon his back

I spent ten thousand dollars
To get a quarter-back.

----- o-----

Another prize one-piece skull 
is the man who says, “I own no 
property so I don’t have to pay 
any taxes”.

—-—o-----

One worry brings on another 
and then you have two worries 
where formerly there was onh
one. A*.

■0---------

Americanism: Cussing wo
man drivers, bragging about 
how good the wife can drive. 

----- o-----

Love never 
tion, but, Mr

of starva-

says,
----- o-----

The less 
A. Zdanis, 
shops are 
them.

women wear, 
it seems the 
required to

snaps 
more 
dress

A girl we know would mak< 
a good history teacher because 
she is simply wild about dates.

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

"I said
Ike wind Q/ . 
blows hard-, 
Uncle Wiggly

z' )
>«•' 
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I dicLnt l-ieav 
what you. said.

Uncle Butter.

I TOED YOU
BaublisHWF**

If I told 
Do you

If I told
And my love were to declare? ** ® X.

If I told 
Would

If I told
Would

Walter R.

love you 
you would

you that I 
think that

you that 1 love you
care

wit | Henry I
ę -i : Į1 A . "___ fea, A m p r f c n<

vou
vou

that 
also 
that

I love you 
love me too?
I love you

/>■ * T.-t-Jo
.« . ... - V V,f Vi

you
it matter much to you?

America’s 
Finest 

s. Candy!

-’V o 
.Uncle

you that I love youIf I told
And perchance would steal a kiss,

If I told
Would

If I told
Would

If I told
Pray tell me what you would do?

I love you 
it were amiss?
I love you 

you say you love me too? 
you that I love you

you that 
you think 
you that

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

Williamson Candy Co.- 
Chicago, 111. ;

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

The Cuyahoga county coun
try lad had just deposited a 
nickel in the station phone.

Operator: Number, please?
Country Lad: Number! Hey, 

you better give me my chewing 
gum!

leg?”
“No, complications set in.’
“How so?”

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your druggist, 25c

The Knight Laboratories^ Chicago

nesuteikia

origin:.le Dannie Dengue, li 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudanion vieton.

(ANALOIS1QUE )

P. Akišs says that prohibi-1 Did your friend completely 
tion enforcement is producing recovered from his broken 
staggering results. 

----- O--- T-
We are not surprised at some 

people stealing umbrellas. They 
would steal anything.

It’s a comparatively soft job
, .. , . to hard-boil eggs; but it’s hardThe Chicago bov who thought

, , , , , , , to soft-boil them.he could rob a bank and get______
away will be an old man when 
he finishes it. 

----- o-----
If a girl is really clever she i 

can bet so close to a man that | 
when he 
can’t get

•-------- o--------
It’s hard to live down 

putation, but, J. Bartkus 
even harder to live up to

If a man blows his own i Quite a circus performance 
horn generally blows it to beat' the cafeteria a few tlays ag0.' 
the band. | Yes, the tire-eater from John

, . , ., .„ Robinson's burned his mouth
He is past the kid stage if

he no longer proud of how long ’n^a'’n= soup.
he stayed up last night. I

----- o-----
I Ira (over phone): Why can’t
you keep your date with me 
tonight ?

Ima (pouting): Oh, mama 
mistook my dress for the dish-

1 rag and wiped the supper dish-bdj b, 
one. es with it!

Naikina
Muses, Uodus
Blakes, Vabalus
OTAHDARD OIL CO. ( NEW JEHBEX )

SKEW

re-

* Aiškios, Tyros, Svei- 
kos, Puikios Akjs

Yra Puikiausia Dovana. 
-U-z^fe. Murine Valo, Palengvina, At- 

L gaivina ir Nepavojingas.

fc/feuiii Knygele Akių Uzziura arba
Murine Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai. 0 ,

•OR
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tries to kiss her she
away.

Genius 
the usual unusual.

----- o-----
is the ability to mat

----- o------
If a man has both arms 

around a slim girl could you 
call him an electrician and say 
that his arms are short cir
cuited ?

Plaukimas Angliško Kanalo

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių, 

taisyti, kreipkitės čia, o busit užganėdinti. 
Norėdami Namą pirkti, budavoti arba pa- 

Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei
kalus, kaip tai: padaroma Įgaliavimai j 
Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per
vedimo Ūkių; Siuntimas pinigų i Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulato Notaras.

pasidaro mažiau pavojingas kuomet 
plaukiantis turi jausmą apsaugojimo 
šalę jo plaukiančio laivelio.

Ar jus turit apsaugojimo jausmą savo 
pinigų ir brangenybių laikyme? Šita 
Society per 77 metus išgyvavo kaipo 
saugi Įstaiga pasidėjimui Clevelandie- 
čiams pinigų ir brangmenų.

| X-RAY IŠEGZ AMIN AVIMAS UŽ $1.00
z: Mano ypatiškas ištyrimas metodą naudojamų Europos Klinikose
z: Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
•2 davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
~ ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- 

rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- 
3 spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjinn/'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
£ nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 
X lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
E Aš taipgi prašalinu Tonsiius be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku-
— rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
~ daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
S tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo

rus 606 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu 
= doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina
— ’šgalit mokėti "...
~ Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. z:
E ---- Mes Kalbame Lietuviškai------  E

| Dr. BAILEY, Specialistas |
= 1104 Prospect Avenue =
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
E (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) —
= Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki I. E 
•~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII>IIIIIIIIIIIIHItllllllllll?
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į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į

Eikite tikrą Specialistą, • ne ■’ 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- ”■ 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėj kokia liga sergi ir kur *. 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys. 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie “« 
neturėjo užtektinai ąpsipažinimo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilgos

Vais-

pagy- 
kokią 

Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo patentus.

Į 1| —-—.'.3 ■" * j * * IP
L'&UjįJ Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 
fiWl1') Spindulių Rocntgeno ir pilnas Baktu-

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

Zttcorįo orą te 

|odet§ fer pamėgs 
itxthe Citų of Cleveland

PUBLIC SQUARE
I

Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką

' riologiškaa egzaminavimus kraujo ati
dengs man tikrą jueij ligos priciaBtį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum* 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnojusiu*

• nervus ir kenčiate nuo ušnuodijime 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkui unt viso kūno ir burnos, iai- 
zdaa užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau noišgvdoma. ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. ffjrvdasri 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiac valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nu* 0 Dd S miauo. 

. Nodėldieiuais nuo 10 iki L -
VZ.WAV.WAV.%%%VkWkW.’.W.WZJ,AW.VAl,JWAWaVlį

Z
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DIRVA

KRIKŠČIONIMS IŠEINA SUOMIŲ DRAUGINGUMAS
RIESTAI

Visi uolesni krikščionis prie 
kademų valdžios turėjo tarnys
tes ir tos tarnystės jiems buvo 
lėbavimu ir praturtėjimu. Da
bar provincijose tokie poneliai 
labai šmeižia dabartinę valdžią 
ir nori sukelti kaimiečių tarpe 
nepasitikėjimą dabartine val
džia. Mat, jie dagirdę kad bu
vusius ministerius ir kitus val
dininkus susekė kriminališkus 
nusikaltimus papildžius aikvo- 
jant valstybinius pinigus, ir 
kad tie valdininkai bus traukia
mi teisman, labai nusiminė.

Jeigu Kaune atsidengė tokie 
nešvarus krikščionių darbeliai 
tai provincijoje jų dar daugiau 
yra. Mano žinoma vieno ap
skričio valdybos nariai, kurie 
valdžios pinigais gamindavosi 
plytas, pjaudavosi lentas, o pa
skui susitarę su dirbtuvių mei
strais pusę medegos parduoda
vo rinkoje ir pinigus sau kiše- 
niun kraudavo.

Sugautų spekuliantų arklius, 
ratus ir visą turtą konfiskuo
davo ir vedžavosi Į savo namus.

Provincijų valdininkai patar
navę keletą metų ne tik gerai 
pragyveno bet ir prisistatė 50 
tūkstančių litų vertės namų. 
Tepatyrinėja kas nors tai ras 
kad visi valdininkai apskričių 
miesteliuose turi nusipirkę na
mus. Bet keno pinigais?

Karklų žvirblis.
▼ ▼ ▼

ROKIŠKIS
Valdžia įsakė kelius pataisyti 

iki Birželio 20 d., o keliai nėra 
pataisyti ir Liepos 22 d. Mat, 
žmonių toks tamsus suprati
mas kad prie dabartinės val
džios nereikės kelių taisyti.

Piene pramonė. Rokiškio ap
skrityje randasi daug pieninių, 
bet jos taip blogai gyvuoja kad 
tūlos net priverstos bankrutyti. 
Priežastis yra tokia. Pigus mo
kėjimas, suktybės, ir nešvaru
mas pačiose įstaigose. Purvi
nuose mediniuose kibiruose lei
džiama pienas nešti. Sukto pie
no maistui vartoti negalima, 

Kas labiausia žmonėms rūpė
jo. Lietuvos piliečiai iš naujo

Kaunas. — Lietuvos ir Suo
mijos tamprų ir širdingą drau
gingumą rodo ne tik dažnos ir 
gausios, savitarpinės ekskursi
jos, bet ir pati Suomių spauda, 
kuri labai plačiai ir nuodugniai 
informuoja savo skaitytojus vi
sais Lietuvą lyiečiančiais rei
kalais. Visi spaudos organai 
minėdami apie kiekvieną Lietu-' 
vos vidaus gyvenimo žygį ro- 
datnį musų augimą nepralei
džia progos pareikšti savo sim
patijų. Pasklaidęs Suomių lai
kraščius tiek Suomių, tiek Šve
dų, kalba, rasi žinių, informaci
jų ne tik apie bėgamus musų 
reikalus, bet ir platesnio masto 
su giliu nusimanymu parašytų 
straipsnių apie Lietuvos poli
tikos reikalus, meną, Lietuvių 
liaudies kūrybą, kalbbs ypatin
gumus, bendrą kultūros gyve
nimą, ekonomiką, finansus ir 
tt. . “L.”

PAGAVO ŽMOGŽUDĮ
Garsus plėšikas ir žmogžudis 

Fricas Bernekeris, kuris buvo 
nesenai pabėgęs iš Liaulių ka
lėjimo. tapo pagautas Karaliau
čiuje ir greitu laiku vėl bus 
parvežtas į Šiaulius. “Š.N.”

STREIKAI BAIGIASI
Kaunas. — šį pavasarį kai 

kuriuose fabrikuose prasidėjo 
darbininkų bruzdėjimas ir bu
vo reikalaujama pakelti atlygi
nimą : Pramoninkai tų reikala
vimų patenkinti negalėjo, ir to
dėl darbininkai ėmė streikuoti.

Birželio 18 d. Šančiuose linų 
apdirbimo fabrike “Kabia” ki
lo streikas del sumažinimo dar
bininkų skaičiaus. Tik Liepos 
19 d. streikas pasibaigė, susi
tarus abiem pusėm.

Birželio 22 d. kilo streikas 
kartonašo fabrike “Bekare^”. 
Darbo inspekcijos pastangomis 
Liepos 16 d. pavyko streiką už
baigti. Darbininkų atlyginimas 
šiame fabrike ištikrųjų buvo 
labai mažas, nes kai kurie gau
davo savaitei tik 15 litų.

Darbo inspekcijai dabar yra 
duota parėdymas stropiau sek
ti darbininkų ir darbdavių san- 
tikius, ir kilus streikui tuojau 
eiti taikinti. Manoma kad da-

STOSIUNAS PALIUOSUOTAS
Iš tikrų šaltinių teko patirti 

kad esąs paliuosuotas Šiaulių 
miesto ir apskrities viršininkas 
B. Stosiunas." Jo vieton skiria
ma berods Ežerėnų apskrities 
viršininkas Urbaitis. “Š.N.” 

(“Dirvos” skaitytojams šis 
Stosiunas jau žinomas iš kelių 
aprašymų apie jo “krikščioniš
kus” darbus Trakų apskrityj.)

PERMAINOS THE OHIO BELL 
TELEPHONE KOMPANIJOJE

C. P. Cooper, prezidentas Ohio 
Boll Telephone Company, tapo pa
keltas į vice-prezidentus American 
Telephone and Telegraph Company, 
o Edwin F. Carter, iš St. Louis, iš
rinktas užimti jo vietą kaipo prezi
dento Ohio kompanijoj, kaip skelbi.t 
Ohio Bell Telephone Co. direktoriai.

Permaina ineina galėn tuojau.
Cooper ineina Į vietą Edgaro S. 

Bloom prie American Telephone an 1 
Telegraph Co. Bloom tik nesenai 
tapo išrinktas prezidentu Western 
Electric Co.

Naujas prezidentas prie Ohio Bell, 
Mr. Carter, jau nuo 1900 metu daly
vauja telefonu industrijoj, ir ateina 
į Ohio Bell iš Southwestern Bell Te
lephone Co.

Nors rezignavo iš Ohio Bell pre
zidentystės, Mr. Cooper vis palaikys 
artimus ryšius su vystumusi ir di- 
rektoryste Ohio kompanijos, ir pa
siliks nariu vykdomojo komiteto. Jis 
buvo prezidentu prie Ohio Bell nuo 
Lapkričio, 1923 m., ir su ta kompa
nija veikia nuo 1920 m. kada pasto
jo jos generaliu manadžerium. Jis 
gimę Caldwell, Ohio, ir baigė Ohio 
State Universitetą.

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lieiuvoje melams “Dirvą”

Seimo norėjo kad kunigų algos 
butų atmestos ir tie pinigai bu
tų suvartota apšvietos reika
lams. Bet kada algos kunigams 
bus mokamos tai kaimiečiai sa
ko: Nėra teisybės.

Iki juos įtikini kas tame kal
tas tai daug vargo turi.

Pievos. Rokiškio valdiškas 
pievas ant varžytinių supirko 
piniguočiai ir paskiau pardavi
nėja biednuomenei su dideliu 
uždarbiu. P. Kriukelis.

f
fl

O O ROSEDALE
Sj Dry Gleaning Go. J

Rand. 790G t
C. F. PETRAITIS, Prop. £
6702 Superior Ave., |

^VlLOGGtW

TASTE tESSCASfOROIL

bar streikai greit nepasikartos, 
nes dirbtuvėse kur santikiai su 
darbdaviais buvo labiau įtemp
ti, streikau jau praėjo, o kitur, 
reikia manyti, tie santikiai yra 
geresni. “L.”

KOMUNISTAI VILNIUJE 
NESNAUDŽIA

Lenkų spaudos žiniomis, Vil
niuje dažnai pasireiškia nelega
lus vietos komunistų veikimas. 
Tai šian tai ten iš nakties pasi
rodo plevėsuojančios raudonos 
vėliavos arba raudonos varsos 
užrašai ant sienų ir tvorų su 
komunistiniais lozungais. Da
bar kartojamu Ibzungu yra rei
kalavimas paliuosuoti politinius 
kalinius. “L.”

BaMes Leve M

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

icrrge Tube

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

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

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

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

Better than a Mustard Plaster

Elyria
Galima pasiekti tuo pa

čiu budu kaip susišaukia
ma CIevelande ant vietos.

Tik paduokit operatorei 
jums reikalingą numerį ir 
miesto vardą ir laikykit 
telefoną iki reikalinga y- 
pata atsišauks arba bus 
pasakyta ką daryt.

Šis patarnavimas gali
mas šaukiant numeriu ir 
imama paprasta kaina už 
stotis-f-stotį šaukimą.

Kada reikalinga biznio 
ar šiaip reikalais šaukt ką 
nors tuose miestuose nau-

i
I

3askutinis
Pranešimas

Kadangi paskelbus pereitą kartą “Žmonijos Istorijos” prenumeratorių 
vardus dar radosi keliolika pataisymų, ir per tą laiką dasidejo ir naujų 
prenumeratorių, dar syki turim pagarsinti visiems peržiūrėti savo vardus 
ir tuojau rašyti neatidedant nei vienos dienos jei kokia klaida dar yra 
pasilikus. Naujieji prenumeratoriai tėmykit čia savo vardus.

PRENUMERATORIAI
(Visi prenumeratoriai vietiniai mokėjo po $2.00, 
kituose miestuose gyvenanti — po $2.25. Kurie 
ėmė daugiau kaip vieną knygą, tie pažymėta 

skaitline toj pačioj eilutėj.)

V. Adomaitis, Cleveland, O.
P. Akšis, Cleveland, O.

"K. Anužis. Cleveland, O.
V. P. Banionis, Cleveland, O.
Mikas Baziliauskas, Cleveland, O.
Antanas K. Bernotas, Cleveland, O.
Stasys Bubelis, Cleveland, O.
L. Bagdonas, Cleveland, O.
Stasy? Čunjski.s, Cleveland, O.

,F_. J. Diglis, Cleveland, O.
Vincas Greičius, Cleveland, O.
Vincas Jankauskas, Cleveland. O. 
Juozas Juška, Cleveland, Ohio 
B. Jokubėnas, Cleveland, O.
K. Kasiulionis, Cleveland, O.
V. Krušinskas, Cleveland, O.
Agota Kibildienė, Cleveland, O.
Juozas Kareiva, Cleveland, O.
P. J. Keršis, Clevclan, O.
J. R. Kudirka, Cleveland, O.
J. R. Kudirka, Cleveland, O. (į Lietuvą)
V. P. Kaušas, Cleveland, O.
Ad. Lukaševičius, Cleveland, O.
Ben. Liesius, Cleveland, O.
V. Meškiunas, Cleveland, O. 
Petras Matonis, Cleveland. Ohio.
N. Martišauskas, Cleveland, O.
Juozas Marozas, Cleveland, O.
J. V. Mačiulis, Cleveland, O.
J. Naunčikas, Cleveland, O.
Jurgis Palubinskas, Cleveland (dabar Lietuvoj)
A. M. Praškevičius, Cleveland, O.
J. Puskunigis, Cleveland, O. (2 kn.)
M. Pa ta pas, Cleveland, O.
Kast. Petriunas, Cleveland. O.
Kazimiera Poderskienė, Cleveland, O. 
Adomas Ragažinskas. Cleveland, O. 
Mikas Savaitis, Cleveland, O.
F. Sankalas, Chesterland, O.
M. Seniūnas, Cleveland, O.
Pranas Sutkaitis, Cleveland, O.
Juozas Šeštokas, Cleveland, O. 
Kazys Šutris, Cleveland, Ohio 
Antanas šmigelskis, Cleveland, O. 
Juozas Sledžius, Cleveland, O. 
Iz. Samas, 'Cleveland, O.
Pranas Saulis, Cleveland, O.
Ant. Treinauskas, Cleveland, O.
Jurgis Vyšniauskas, Cleveland, O. 
Kaz. Zalumskis, Cleveland, O. 
Juozas židžiunas, Cleveland, O.
B. A. Beleckiene, Akron, Ohio
V. T. Neverauskas, Akron, O.
P. Zanevskis. Akron, O.
Ver. M. Saročkienė, Youngstown, O. (į Lietuvą)
J. G. Saročka, Youngstown, O.
Mrs. Walter Rasczik, Alliance, O.
Mrs. P. Dambrauskas, Dayton, O.
J. A. Urbonas, Dayton, Ohio
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.
Juozas Vaitkus, Philadelphia. Pa. (2 kn.) 
V. Rutkauskas, Philadelphia, Pa.
M. Ančiukaitis, Shenandoah, Pa.
Juozas Basanavičius, Shenandoah, Pa.
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa.
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa. (i Lietuvą)
A. Bacenas, New Kensington, Pa.
V. V. Vaišnoras, Shenandoah, Pa. 
Antanas Kriauckas, Clymer, Pa.
Jonas Deraškevičius, Mt. Carmel, Pa.
Juozas Fabrika, Scranton, Pa.
A. Bracinskas, Mather, Pa.
K. Slavinskiene, Tarentum. Pa.
J. Baradukas, Waymart, Pa.

Ona Videikienė, W. Frankfort, Ill.
Eleonora Sutkienė, Chicago. Ill. (į Lieutvą)
Justinas Dudėnas, Chicago, Ill.
Kazys Šileikis, Chicago, Ill.
Mateušas Bagdonas, Chicago, Ill.
Jonas Stulgis, Chicago. Ill.
B. Grabauskas, Chicago, Ill. (2 kn.)
F. Selemonavičia, Chicago, Ill. (2 kn.)
L. Staškunas, Chicago, Ill.
Martinas Mozuraitis, Chicago, Ill.
V. F. Andriulis, Chicago, Ill.
Juozas Staugaitis, So. Chicago, Ill.
J. N. Žičkus, E. St. Louis, Ill.
T. Dzišulskas. E. S. Louis. Ill.
A. Gelbudicne, West Frankfort, Ill.
Al. Masiokas, Harrisburg, Ill.
F. Visockis, Oglesby, Ill.
Juozas Eirošis, Chenoa, Ill.
Petras Kleviačka, Kewanee, Ill.
Antanas Gudaužis, Benton, Ill.
J. Masiliūnas, Waukegan, Ill.
Jonas Verseckas, Detroit, Mich.
O. Balčiūnienė, Detroit, Mich.
J. šiurkus, Detroit. Mich.
Vincas Juncaitis, Detroit, Mich.
J. Metelicnis, Grand Rapids, Mich.
A. Svotelis, Detroit, Mich.
J. Laimanas, Milwaukee, Wis.
Vincas Daunis. Elton, Wis.
J. Kasputis, Kenosha, Wis.
K. Grikepelis, So. Superior, Wis.
M. Kasparaitis, Racine, Wis.
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.
M. P. J. Millius, Jersey City, N. J.
Augustas Kalayis, Newark, N. J.
A. Žiugžda, Newark, N. J.
Adomas Čiporis, Elizabeth, N. J.
G. Bakanas, Torrington, Conn.
J. Bairunas, Hartford, Conn.
Stasys Baublis, Lawrence, Mass.
M. Baublis, Lawrence,* Mass.
Marė Jucaitis, Lawrence, Mass.
Jou.as Sekys, Lawrence, Mass.
Adomas Subccz, Florence, Mass.
Kaz. F. Babrolavicia, Worcester, Mass.
G. A. Kyba, Worcester, Mass.
J. Kazakevičius, Southbridge, Mass.
Martinas Skendelis, Newton Upper Falls, Mass.
VI. Makauskas. Millinocket, Me.
Antanas Samalius, Mexico, Me.
Juozas Stanislovaitis, Millinocket, Me.
Juozas Karpavičius. Providence, R. I.
M. Nasalius, Central Falls, R. I.
Juozas Kalvaitis, Hemphill, W. Va.
Juozas Kalvaitis, Hemphill, W. Va. (Į Lietuvą.
F. Maznik, Pursglove, W. Va.
Jonas Skinderis, Clinton, Ind.
Vincas Pareygis. Portland, Orc.
M. F. Purlis, Newton, N. H.
J. Markei, Engel Mine, Cal.. (į Lietuvą) 
Juozas Delkus, Hodgeville, Kanada.
John Smith, Sutton Bay, Kanada
Josephine S. Anderson, Sidewood, Kanada.
Airs. Mary Glen, Glengarnock, Scotland.
J. Lebedis. Glasgow, Scotland (2 kn.) 
Juozas Mikoliūnas, Kaunas.
Juozas Ardzijauskas, Alytus, Lietuva. 
Augustinas Baužys, Dvarčininkai, Lietuva.
J. Povilūnas, Hoduciškiai, Švenčionių ap. Lenk.

: Atnaujinki! savo Prenumeratas kai Pasibaigia j.

i ... p.įj Dabar užsirašyk jj
H “AMERIKOS LIETUVĮ” 0 
H ““AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių .«
H pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių « 
H žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
« jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. H
g Reikalaujam agentų užrašinė! “Amerikos Lietuj", par- H 
H davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- t:
H kit pinigus ii' laiškus siųsdami: H

“AMERIKOS LIETUVIS” I
** ♦»
:: 14 Vernon Street Worcester, Mass. H

^HiiiiiiiiiiiiiiniiHiniiiiiiniiiiiHiiiiiHiniiiiHiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitliiiiįU 

Į REIKALINGA AGENTAI Į 

E Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai plą- š 
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie- S 
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera ? 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 = 

= iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 Į me- E 
S nesi liuosu laiku. Ę
= : Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau H
= sekančiu antrašu: s

1 “SANDARA” |
E 327 E Street Boston 27, Mass. E

SUSMENIjmS LIET. MK0J
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000.000.00.

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,083.
Pašalpos Skyriai — 86.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

H.B Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.
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į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS

Apie 2,300 Žmonių Da-Į 
lyvavo “Dirvos” 

Piknike
“Dirvos” piknikas su ristynė- 

mis buvo didžiausias šios vasa
ros Clevelando Lietuviu nuoti- 
kis — ir didžiausias kokis kada 
buvo, kaip publikos skaičiumi 
taip ir finansiška nauda. Su
važiavo iš Clevelando ir artimu 
miestų tarp 2.300 ir 2,500 Lie
tuvių nuo seniausio iki jauniau
sio, ir reikia pasakyti kad tai 
buvo švariausias, gražiausias ir 
inteligentiškiausias Ohio valsti
jos Lietuvių elementas, kas yra 
garbė kaip jiems taip ir “Dir-! 
vai”. Kuomet kitu parengi-' 
niuo.se — Lietuvių ar svetini-j 
taučių — beveik kas nedeldie-! 
nis ištinka girtavimas ir muši 
tynęs, “Dirvos” abiejuose pik-! 
nikuose publika suvažiuoja pa
stebėtinai graži ir mandagiai' 
užsilaikė, kas stebino net musų 
ristikus, Sarpalių ir Šimkų, ku
rie pasakoja kad Chięagoj veik 
nebūna pikniko kad nebūtų peš
tynių.

Taigi “Dirva” užbaigė šį va
sarini sezoną pastebėtinai pa
sekmingai, kas priduoda dau
giau energijos dirbti ir žiemos ( 
laiku, ir bus stengiamasi pnb-! 
likai duoti tirt ko niekas kitas 
šiuo tarpu iš Clevelandiečių ne- ■ 
gali musų žmonėms duoti.

PADĖKA VISIEMS!
Šiuomi norime išreikšti sa

vo širdingą padėką, Ohio Lie
tuvių visuomenei už taip di
delį ir skaitlingą “Dirvos” 
parėmimą, taipgi visiems ir 
visoms kurie lik prisidėjo 
darbu piknike tariame šir
dingą ačiū. Didžiausia padė
ka priklauso už dideli darbš
tumą piknike šiems:

A. Grigienei,
Elenai Naujokiutei, 
Franei Virbiekiutei,
L. Banionienei, 
V. P. Banioniui.
A. Šmigeiskiui, 
p. Šmigėlskienei, 
St. Mežanskui, 
p. Mežanskienei, 
S. Vilčinskui.
M. Vilčinskui,
S. Čeraukai.
F. J. Žiūrini,
J. Miščikui, 
A. Zdaniui. 
And. Ladygai, 
J. J. Stapulioniui 
J. V. Mitcheliui.

ir kitiems kurie kuo nors pri
sidėjo prie pasekmingai pik
niko pravedimo.

A. Žukas.
“Dirvos” B-vės Prez.

K. S. Karpavičius,
“Dirvos” Red.

I MAGDĖ VAIČIŪNIENĖ 
UŽMUŠTA

: Magdė Vaičiūnienė, 41 me
tų, nuo 6812 -Zoeter avė., už- 

! mušta elektriško traukinio ka- 
j da ji automobiliu važiavo per 
I relės ties Stop 11, Bay village, 
1 per Lake View kelią.
i Su ja važiavęs Izidorius Dap
kus sužeistas ir nugabentas ii- 
gonbutin.

Policijai pranešus jos vyriu 
apie moteries mirti, sužinota 

■kad ji su juo negyveno jau ke- 
‘ lurios savaitės, ir tik sužinojo 
! apie ją dabar. Ji išsivedė ir 
- savo dukterį, 9 metų. Dapkus 
! gyveno pas Vaičiūnus, pasako
jo Vaičiūnas policijai, "ir kada 
jis išsikraustė, paskui jį išėjo 
ir Vaičiūnienė.

j Sarpalius Sutaršė Airišį.
Netikėtai Atsilankė Juozas 

Šimkus — Paguldė Mos- 
kalenką.

“Dirvos” pikniko ristynėse šį 
sykį netikėtai atsilankė pragar
sėjęs pietinėse valstijose Lietu- 

i vis drutuolis, vadinamas 
i tuviškas Žaibas”, Juozas 
I kus, 175 svarų ristikas.

Šimkus žinodamas kad 
palius 
pats I

Sun

Sar-i
; lankysis Clevelande, ir 
būdamas netoli Clevelan-1 

do, kur turėjo ristynes karna-' 
vale, atvažiavo pasižiūrėti.

Šimkus ėmėsi pirmoj poroj 
su Akroniečiu Moskalenko, ku
ris turėjo imtis su Krunkaičiu 
(bet Krunkaitis nepribuvo del 
sesers vestuvių).

Kadangi Šimkaus priešas ne
buvo jam tinkamas tai Šimkus! 
tik demonstravo sako ristynių 
oudą, palamdydamas Moskalen- 
ka kelias minutas.

Akrono Naujienossistatyt ant savo, ir norėjo pa-; 
švaistyt Sarpalių. bet jau ilgai 
netesėjo, ir j 7 minutas Sarpa
lius turėjo jį po apačia.

Publikoj kilo toks džiaugs
mas ir ovacijos kad nuo šauks
mo drebėjo kalnai aut kurių su
sėdę ir sustoję aplinkui žiurėjo 
į luomoje besiimančius milži 
nūs. šaukė-klykė 'maži, jau
ni, pilnamečiai, ir seneliai ir 
senutės — visi džiaugėsi savo! 
tautiečio laimėjimu, 1
Dvejopas Sar-paliaus Laimėji

mas
šios ristynėse Sarpalius lai

mėjo ne tik ant savo priešo. betHuos myli gali nueiti pas raudo-' 
ir sutarti su vietos ristynių i nuosius ir tenai iki ausų prisi - 
promoteriu Marotta, ir Marotta i ginčyti; pas mus tušti ginčai 
dabar ruošiasi prie savo žiemi-i Giri būti vengiama.
nio sezono ristynių, kuriose pa-i Kada aš račiau jog Akronie- 
statys Sarpalių miesto audito-Įviai apsnūdo ir neparengia pik- 
rijoj.

(Pastaba: Clevelande yra 
Marottos ristikų klube vienas 
160 svarų ristikas McCarthy,

1 su 
kad 
ko-

PAAIŠKINIMAS VISKĄ žl- ; nereikės vadžioti. Taigi pasi- 
NANČIAM rodyk su žinutėmis.

Tamista “D?vos” No. 33 lyg Taip, sutinku su tamista kas- 
girlas priekabiu jieškodamas,’ln^ Ratelio; gal dabar įsitiki t- 
sakai buk aš “Dirvos” No. 39'na'. 1W(1 ,s" butlegeriais nėra 
parašęs kad Akrone nieko ne- ,m“ niek° '’('t pn-
veikiama. o tamista sakai kad Į P,1““,PĄ1 n^lima buvo per
veikiama, ir vienas iš musu kai- Į UkrinU, ir daug gerų žmonių 
bam neteisybę, reiškia klaidi-! sudemorahzuota įtraukus i gir- 
nam “Dirvos” skaitytojus, arP110^11! tarpą. Dabar žinosi ir 
lle 9 ‘ i su blogais žmonėmis nesuside-

Aš labai nemvliu ginču, kas, ’• , , , ,' ’ i Daugiau tame dalyke ginčų
i varinėti atsisakau, nes “Dir- 
1 vos” skaitytojai jų nemyli.

Kalnas.

■ kurį Plain Dealer ir sumaišė 
Kanadiečiu, paminėdamas 1 

vietinis, nes nežinojo 
vogos yra Sarpalius.)kios

PERSERGĖJIMAS
Bolševikų agentai > Cleveland'? 

ir apielinkėj vilioja iš darbinin
kų pinigus ne tik Šerams kokio į 
ten dienraščio, bet net šimtais i 
dolarių “paskolų” ant namo.

Atsargiau su bolševikų pri
žadais, darbininkai. Jeigu tu-1 
rit pinigų laikykit juos sau, o 
ne padarykit kapitalistais dy
kaduonius, kurio nori darbiniu-| 
ko sunkiai uždirbtais centais' 
sau rojų turėti.

KAS RADOT PINIGUS?
“Dirvos” piknike nedalioj a-< 

pamečiau pinigų apie 20 dola
rių. Kas rado arba žino apv 
ta kuris rado meldžiu praneši: 
“Dirvon” arba man, Jonui Bar
tkui, 2064 Lakeside avė. Bus 
atlyginta.

A. Lapė, tautininkas veikė
jas, prabuvęs vasarą Clevelan 
de, vėl išvažiavo i Brooklyną.

Apskrities iždininkas skelbi 
kad taksai Clevelando bus nu
mažinti 5 nuošimčiais.

VIETINIAMS
| “Dirvos” krautuvė atdara i 
| vakarais iki 8 vai. Ture- i 
| darni kokius reikalus sten- I 
j gkites ateiti iki tai valan- 
| d ai.

DELEGATĖS SEIMAN
Iš Clevelando į Philadelphi- 

' jos Visuotiną Seimą iškeliavo 
; dvi delegatės nuo Katalikiškų 
j Draugijų Sąryšio —■ abi gerai 
žinomos dainininkės, S. Grei- 
čienė ir M. Čižauskienė.

M. Čižauskienė išvyko kiek 
anksčiau, p. Greičienė iškeliavo 
pereitą šeštadienį su Chicagie- 
te Zofija Sakaliene, kuri seniau 

' buvo Clevelandietė, Bagdžiu 
i mutė, dabar “Moterų Dirvos’ 
j redaktore. Ji irgi į Seimą va- 
, žiavo.
į Nuo tautininkų niekas tan 
seiman nepasiųsta.

Clevelande šiais mitais dirb 
! tuvėse jau užmušta 99. Lie 
pos menesio bėgiu užmušta 19 

į darbininkų. Taigi vaikščioti ii 
dirbti yra lygiai pavojinga, nes 
automobiliais gatvėse per ti 

i pat laiką užmušta 98. Viso u.', 
tas nelaimes dirbtuvėse nuos 
tolių buvo $1,633,500. žinovą’ 
sako kad 75 nuoš. tų nelaimiu

1 buvo galima išvengti.

Sarpalius Turėjo Sunkią 
Kovą su Kanados Airišiu

Po Šimkaus jau sekė sv 
bioji pora, tai kurios visi laukėj 
— Karolis Sarpalius, Lietuvių [ 
Milžinas, su Kanados Airišiu Į 
Jack McCarthy. Airišis išnešė ' 
prieš Sarpalių savo 225 svarus! 
vogos, ir prasidėjo kova. Airi-j 
šis išrodė daug dužesnis_už Sar
palių, nors f" 
iiais už aną aukšesnis ir sveria į Bill Demetrai. 
210 svarų. | Sarpalius

Prasidėjo kova, 
dėjo net perdaug 
Lietuviai norėjo 
□et aprimo.

Pirmu kartu Sarpalius apdir
bo savo priešą į 21 miliutą, iš 
ko nustebo net refery Marotta, 
kuris Sarpaliui t 
te. Bet Airišis 
natraso kad net 
io ir jis gulėjo 
!;i atsipeikėjo.

Antru kartu 
iau neturėjo gana spėkos nuo 
sutrenkimo, bet vis norėjo pa-

MARO'ITA BŪTINAI KIŠA 
SARPALIŲ I DEM ETRALĄ 
Sarpaliui laimėjus, Marotta 

pildė savo prižadėjimą kviesti 
musų drutuolį į savo ristynes, 
bet štai ką Sarpaliui pasakė: 

“Aš duosiu tau progą ristis, 
Sarpalius keliais co-1 bet turėsi stoti prieš Graiką 

’’ - ' ’ r>:" ---- ‘ Ar sutinki?”
pakrapštė pakaušį, 
ir sako: “Orait!” 

Pamislino sau, užmušt neuž 
muš, o neišbandžius to geleži
nio Graiko jo bijot nėra ko. Te
gul jis sau skaitosi tvirčiausiu 
Graiku pasaulyje ir vienas iš 
keleto pirmaeilių ristikų, bet 
reikia pabandyt.

Kada Marotta ristynes 
bus pranešta. Tėmykit

Į Jei 11 IO
Airišis pra-1 pasimislino, 

smarkauti ir ” 
jį apipašyti,

ta ip puolė ant 
žemė sudundė- 
kelias miliutas

turbūt Airišis

PA! '.DAVIMAI
PARSIDUODA 

šeimynų namas, 
2 maudynes, 2 

, sleitų stogas.

rengs 
“Dir-

PATENKINTI PIKNIKU
Akrone dabar apie “Dirvos” 

pikniką ir Sarpalių tik kalba
ma, tik žmonės dūzgia kaip bi
tės po sugryžimo iš Clevelan
do nedėlioj.

Nekurie tik sako kad gerai 
nesakai kad prieš tai buvo kas! negalėjo matyti ristynių, nes 
surengta. Pirmą pikniką su-1 perdaug žmonių buvo ir visi su
mini Liepos 18 d. Reiškia pik-! sigrudo kuoarčiausia norėdami 
nikas atsibuvo po mano para-! matyt patįs ir užstodami ki- 
š.vnio. Ir iš tamistos pažymėtų | tiems. Burdingierius.
rengėjų piknikų yra tik tie.kaip Į—--------------- ----------------
save vadina “laisvieji”. Taigi;
ar tik jie vieni Akrone yra visi I IŠGELBĖJIMO LAI- 
Lietuviai ir tegali rengti pra
mogas ? Pirniiau rengdavo ir 
bažnytiniai, kurių Akrone yra 
nemažiau už laisvuosius. Bet 
ir tie laisvieji pradėjo rengti 
piknikus tik po mano parašy
mo. Jeigu jie senai buvo nuta
rę rengti tai to pašalinis žmo
gus negali žinoti.

Šalip to, tamista rašai tik 
po to kai aš parašiau, tai delko 
neparašai “Dirvon" be mano 
raginimo kas įvyko arba kas 
veikiama ? Užtikrinu tamistą. 
kad ta plunksna taip greitai ne- 
surudys ir tamistai polemikų

nikų, o Lietuviai to nori, rašiau 
teisybę, ir lengva yra prirody- ‘ 
ti. Aš rašiau apie pradžią Lie
pos mėnesio, ta žinutė laikraš-1 
tyje pat iipo apie vidurį Liepos, i 
Taigi Viską Žinąs juk ir pats I 
nai'«iV>> i Vorl YAviziti 4-oi kin-A !

KAS PRISIARTINO

Milijonai Dabar Gyve
nančių Nebemirs.

Visa žmonija laukia ir tikisi kad 
kada nors ir kokiu nors budu ji bus 
išgelbėta iš kančių, nuoskriaudos, 
nelygybės ir mirties.

Bet argi nuolatinis žmonių suma
nytų planų nepasisekimas ir neište- 
sėjimas atsteigti amžina gyvenimų 
ir laimę dar nepagadino žmonių vil-

AR NORIT MOKĖT VIRTI?
“Dirvoje” galit gauti dykai 

parankią valgių gaminimo kny
gelę. Prisiųskit savo vardą ir 
antrašą tuojau.

STREIKAS PASIBAIGĖ
Unijįstų maiiayotojų, popie- 

riuotojų u- stiklioriiį streikas, 
ėjęs nuo Kovo 1 d., pasibaigė 
darbininkams sutikus dirbti už 
senas algas. Jie gavo $1.25 į 
valandą, norėjo $1.371'2.

E

po 4 kamba- 
skiepai, didelis 

Kaina $8,200. 
Kreipkitės ,— 

Street.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, 8 kambariai, didelis 

lotas, arti E. 152 St. St. Clair karo, 
prie mokyklų ir bažnyčių. 
$6900. Reikia į mokėt $2,500. 
šaukit 521 E. 152 St.

Kaina 
A t s i - 
(3-1)

Brookside zoo yra vienas iš populiariškiausių Clevelando »a ilmksminimo parkų. Desėt- 
kai tuksiančių žmonių vyksta un kas nedėldienis pažiūrėti gyvulių ir paukščių.

Paveikslas 1 parodo Malajišką mešką. No. 2 vaikutis joja ant vieno iš septynių arkliu
kų. Jojimai dykai. No. 3 yra pora caras gervių iš Indijos, o No. 4 yra briedis.

Gamtos istorijos Komitetas, Kurio pirmininku yra E. S. Jmdan, dabar dirba pravedimui 
Lapkričio balsavimuose sumos pinigu padidinimui ir užlaikymu’ to žvėryno ir pastatymui di
delio Gamtos Istorijos muzeja is skersai kelio nuo Dailos Aluzejaus.

PARSIDUODA PIGIAI 
kambariu namas gerame

ie, geroj kaimynystėj, ant didelio lo- 
o, su garažium ir įtaisymais, duo
iąsi lengvu išmokėjimu. Geras pir
kinis. Reikia įnešt tik $1,500. Sa- 
ininkas ims mbrtgeėių. Kreipkitės

i679 E. 81 Sly (35)

Millinery & Beauty Parlor 
SENAI IŠDIRBTAS BIZNIS. 

SAVININKE TURI PARDUO
TI DEL NESVEIKATOS.

GRETA RANDASI KETURI 
GYVENIMUI KAMBARIAI SU 
MAUDYNE. Kreipkitės

5825 SUPERIOR AVENUE.
Kampas E. 59th St.

13 metų toj pačioj vienoj vietoj.
Padarykit savo pasiūlymą.

P. J. KELLEY
Parduoda savo senai iš
dirbtą Saldainių, Aiskry- 
mo ir Cigarų krautuvę.
Randasi iLetuvių kai
mynystėj ir daro gerą 

biznį.

6914 Superior Ave.

Išvažiavo Pennsylvanijon
Sarpalius ir Šimkus apleido 

Clevelaridą antradienį išvažiuo
dami į Ravenna. O., paskui pa
trauks į Pennsylvaniją, kur da
lyvaus karnavaluose. Šimkus 
risis su visais lengvo-sunkaus 
svorio ristikais, Sarpalius su 
sunkiojo svorio vyrais.

Gimimų Clevelande per Lie
pos mėnesį buvo 1,739. Iš tų 
1,089 buvo iš Amerikonų, 169* 
negrų, 572 iš ateivių, ir 245 iš 
tokių kurių vienas kuris iš tė
vų paėjo iš Europos.

Vaikų iš tų buvo 889, mer
gaičių 850,

Per Liepos mėnesį mirė 730 
ypatos.

SALDAINIŲ IK GROSERIO

tarpe Lietuvių, senai Įgyvendintas 
biznis, renda $40; 4 kambariai gy
venimui greta. Parsiduos pigiai. 
Informacijų “Dirvoje”. (36)

PARSIDUODA
10 kambarių dviejų šeimy- 

modern iškas; ga rudžius; 
St. arti St. 

Turi būti

$9000. 
nu namas, 
lotas 40x112. 9. 140
Clair. $3000 įmokėti, 
parduota greitai.

$12,000. 10 kamb.
beveik naujas; lotas 35x110; 
bai puikus namas. 
St. Clair karbaruių.

.McKenna, 1383 East 55th Street 
Atdara vakarais.

moderniškas, 
tai la- 

Gruss avė. arti

LENKTYNIŲ PABAIGA
Užbaigimui 1926 metų arklių len

ktynių sezono Clevelando distrikte 
suruošta didelės lenktynės Brooklyn 
Jockey Klubo per 18 dienų, kurios 
prasidės pirmadienį, Rugpjūčio 30 d. 
ir. baigsis šeštadienį, Rugsėjo 18 d.

Dovanos bus $50 iki $1,000 ir bus 
geriausių arklių keletas šimtų kurie 
dalyvavo .Maple Heights, 
Down ir Cranwood.

Brooklyn Parkų lengva 
iš visų miesto dalių ir jis 
septynios mylios nuo Publik 
Motoristai gali važiuoti per 
25th St. arba per Ridge Road (W. 
73 St.) ir ras gerus kelius. Karais 
važiuojanti imkit West 25th karą iki 
Memphis road, paskui imkit busą.

Biblijoje aprašytas Planas šiame 
laike yra labai aiškus ir pilnas gar
bingų pažadėjimų.

Nors pranašai nepasakė nei. metu 
nei dienos, tačiau jie pilnai užtikri
no mus kad žmonijos išgelbėjimo 
laika galėsime pažinti ant tokių žen
klų žengiu kaip: karas, revoliucijos, 
prasikaltėlių pasidauginimas, išradi
mų. ir žinutės padidėjimas. Tas vis
kas dabar skelbia žmonijos išsigel
bėjimo laikų.

Visokio mums matomi ir gerai ži
nomi įvykiai pažymi žirionijbs 
bėjimo laiko prisiartinimų.

Pasiklausyk ką sako

i M. R ARMOŠKA

Subatoj,
Rugpjūčio-August

iškel-

28

Thistle

pasiekti 
yra tik 
Skvero.

West

WM. ABEL SALĖJE 
Superior Ave. Cleveland, 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga veltui. Kolektų Nebus.
T. B.' S. S.

7017 Ohio.

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIŲ 
BUNGALOW IR 2 ŠEI.M. NAMAS 
iotas 45x200, garadžius ir vietos de! 
kitų G garadžių. Kaina $’6,501 ir 
pigi, nes lotas vertas $9,000, budin
ki galima sugriauti ir pabudavot 
15 šeimynų vielos. Neša $1,620 per 

I metus. 12327 Woodside Avo. Supe
rior thru karas. (37)

PARSIDUODA
G kambarių pavienis namas, gata

vas įsikraustymui, didelis • jardas. — 
5318 Homer avė. arti Superior ir E 
55th St.

PARSIDUODA
Saldainių, Cigarų, Delikatesų, Mo
kyklos reikmenų krautuvė. Nėra jo
kios kompeticijos. Prie krautuvės 
randasi gyvenimui kambariai. Ren- 
da žema. Parduosiu pigiai. Maty- 
kit Agentų Z» merman, 12900 Buck
eye Road arba 1507 Rowly avė. arti 
W. 14 St. (36)

Aštuoniolika Dienų 
BROOKLYN PARK TRAKTE

Arkliu Lenktynes 
RUGPJŪČIO 30 iki RUGSĖJO 18 

Sepynios ar astuonios lenkt;, nes kasdien (Nedėliok lenk
tynių nebus). Pirma lenktynė 2:30 po pietų.

West 25th St. karai iki Memphis Ave., 
busai iki traktų. Taipgi iš miesto veš 

ir atgal.
VISI TAKSAI APMOKĖTA ĮŽANGA

iš kur ankiai veš 
busai iki trakto

TIK $1.00.

ANT PARDAVIMO
Collinwoode arti Euclid Beach, naujas ir dailus 2 šeimynų na

mas. statytas papai vėliausią madą; du garadžiai; 
vimas, lotus 50x125. Kaina $13,500.

1 šeimynos namas, 7 kambariai, maudyne, karšto 
Dv garadž'ai. Kaina $6,500.

Naujas 4 šeimynų plytinis apartmenlas; ineigos 
tus. Kainu $22,500. Reikia įmokėti $5,000.

Bučirnė ir Groserne. geroj biznio vietoj. Savininkas apleidžia 
miestų. Parduos pigiai arba mainys ant 2 šeimynų namo.

A. AUŠROTAS — Real Estate and Insurance 
(LIETUVIS)

404 EAST 156TH STREET
Arti Waterloo Road. Telefonas Eddy 2292.

cemento įvažia-

vandens šiluma.

$2,500 per me

PIANO MOKYKLA
TAIPGI IR NEDĖL1OJ 

nuo 3 v. po pietų, toje pat salėj 
kalbės viršminėtas kalbėtojas.

Pradžioj Rugsėjo (Sept.) at
sidaro V. GREIČIAUS PIANO 
MOKYKLA. Nauji mokiniai 
galite užsiregistruoti šių metų 
muzikos kleson.

įmautiems piano mokytojaus 
kursą, apart piano grojimo mo-1 
kinama muzikos teorija arba 
harmonijos principai, kaip tai, 
intervalai, gamos, akordai ir 
melodijų harmonizacija. Du sy
kiu į metus mokiniai koncer
tuoja. Norintiems įsigyti nau
ją pianą patarnaujama veltui.

Mokytojaus arba jūsų na
muose pusės valandos lekcija 
$1.25. (38)

VINCAS GREIČIUS. SR.
7503 Myron Ave.. Cleveland, O.

Telef.: Penn. 1079-J.

V. KIRVELAITIS ir 
V. AKELIS CO.

Atidarė Naują 
SALDAINIŲ IR MINKŠTŲ GĖRL 

R1MŲ KRAUTUVŲ
5917 ST. CLAIR AVENUE
Cream, Minkšti Gėrimai, Cigarai, 

Cigaretai, Tabakas ir kt. 
Taipgi Groseriški Daiktai.

Lietuviai, nepamirškit savo drau-

Ice

A. '
ii

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavcil/Jai kurie duos mums nutraukti į 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotų paveikslu 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 -----

= Prospect 2420 Central 1766 —

| ~ THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- f 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuojam, išleidžian? ir sukraunant. s
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

niuo.se

