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ŽEMĖS DREBĖJIME i 
ŽUVO 50 ŽMONIŲ
Londonas. — Miestelis Hor-

DAR DU PERPLAU
KĖ KANALĄ

IR DARBININKŲ ŽINIOS

! IŠKILMINGAI PALAI
DOTAS KAUNE

Kasykloj Žuvo 44 Dar- 
kininkai

Clymer. Pa. — Rugp. 26 d. 
vienoj kasykloj ištiko baisi ek
splozija. Po žeme toj vietoje 
buvo apie 50 darbininkų, kuriu 
keli išsigelbėjo, o 44 žuvo. Su
rastų lavonų kojos ir rankos 
buvo išlaužytos ir jie sudaužy
ti. Prie kasyklos tuoj subėgo 
darbininkų šeimynos ir iš kitu 
kasyklų metę darbus
darbininkai gelbėti savo drau
gus. Motinos, vaikai klykė, 
verkė saviškių....

Gelbėtojai turėjo vargo da-l 
sigauti į kasyklą, nes ji buvo' 
pilna gazo ir troškino jei kas 
ir bandė ineiti.

Toj kasykloj xlirbo ir Lietu
vių, bet apie nukentėjusius ne
patirta.

Kaunas. — Inžinierius Pet
ras Vileišis gimė 1850 met., 
taigi buvo 75 metu amžiaus. 
Jis yra vyresnis brolio Jono 
Vileišio, buvusio Lietuvos at
stovo Amerikoje, dabartinio 
Kauno burmistro.

Palaidotas valstybės lėšo
mis.

atvyko

Co. dirbtuvės, 
turėjo susirė- 
deęėtkais val- 
Policija pra-

Manville. R. L — Rugp. 31 
d. vakare streikuojanti audėjai 
Manville-Jenckes 
ir jų pritarėjai, 
mimą ,su keliais 
stijos policijos,
dėjo Į darbininkus šaudyti ir 
sužeidė penkis. Darbininkų bu
vo apie 1,800.

Bucyrus, O. — Susipešus už 
pusės valandos algą vienas dar
bininkas peršovė savo darbdavį 
Jis pastatytas po $5,000 kauci
jos iki teismo.

Chicago. — Du darbininkai 
užmušta sugriuvus seno budin- 
ko sienai, kurią j Fe ardė.

Prašalino unijos viršininką. 
Springfield, Ill. — Frank Far-

PALANGA. — Rugpjūčio 12 
d., pavakare visoj Palangoj pa
sklido liūdna žinia kad Petras 

Vos tik spėjo
tai sužinoti Palangiečiai,

Vileišis mirė, 
apie

1 kaip tuojau tvinte tvino gimi- 
| nes,
i viai, jaunuomenė ir šiaip publi
ka atiduoti Petrui pagarbą.

Ant rytojaus jau velionio 
karatas skęsta vainikuose ir ža
lumynuose.

Rugp. 13 d. Palangos klebo
nas Kun. Šniukšta, asistuojant 
Kan. K. Prapuoleniui, laikė ge
dulingas pamaldas. Tuo tarpu 
prie namelio keli kalbėtojai sa
kė kalbas nušviesdami velionies 
gyvenimą. Pirmas prabilo Kun. 
Prapuolenis. Vileišio draugas ir 
prietelius. Jis apibudino Petro 
nuopelnus tautai ir tuos darbus 
kuriuos velionis atliko nepri 
klausomai musų valstybei; jo 
kovas už Lietuvystę, ir kaip jo 
pastangomis pradėta leisti Vil
niuje pirmas Lietuvių dienraš
tis, “Vilniaus žinios”, kada at
gauta spaudą.

Susisiekimo ministerijos val
dytojas Tomaševičius vyriausy
bės vardu uždėjo vainiką ir api
budino Vileišį kaipo buvusį su
sisiekimo ministerį ir inžinie-

draugai, velionio mokslei’

rington, ilgas laikas veikęs km- 
po pažymus unijos vadas, Illi
nois angliakasių distrikto uni
jos prezidentas, liko atstatytas 
iš tos vietos ir prašalintas iš 
unijos kuomet patirta kad jis 
pastojo darbo patarėju vienoj 
anglies kompanijoj. Farring
ton gaus iš kompanijos algų po 
$25,000 į metus.

Visi darbininkų apaštalai lai- 
kosi prie darbininkų ir naudoja
si iš jų iki kapitalistas daugiau 
nepasiūlo.

Amerikos gelžkeliečių 21 or
ganizacija pažadėjo savo para
mą streikuojantiems Anglijos 
angliakasiams ir 3,000,000 An
glijos bedarbių. Milijonai do- 
larių bus perduota Anglijos be
darbiams gyventi.

Ashton Green kasyklų srity
je Anglijoje 3,000 įširdusių an
gliakasių pakėlė riaušes. Dar
bininkai reikalavo kompanijos 
prašalinti kasyklų atsarginius, 
sakydami kad jie ne kasyklas 
užiuri, bet kasa anglį.

riti tarybos pirmininką.
Klaipėdos krašto gubernato

rius žalkauskas su žmona uždė
jo vainiką ir pasakė kalbą pri
mindamas velionio nuopelnus 
Lietuvos nepriklausomybei, lai
kydamas jį vienu stipriausių 
ramsčiu kuriais laikos musų 
valstybės rūmas.

LYDIMAS KAUNAN
Po kalbų, velionies karatas 

išnešamas. Nuo įvairių asmenų 
į ir organizacijų begalės vainikų. 
Čia uždėjo vainikus grafo Al. 
Tiškevičiaus, Jono Jablonskio. 
Jono Vileišio šeimos ir kitų.

Karstas iš šalių apstatytas 
berželiais, apdengtas juodais 
kilimais, išpuoštas žalumynais, 
lydimas didžiausios žmonių mi
nios ir karo orkestro. Karstą 
vežė vieškeliu linkui Kretingos.

Rugp. 16 d., Petro Vileišių 
I laidotuvių dieną, visas Kaunas 
buvo pasipuošęs juodu raikščiu 
perrištomis tautinėmis vėliavo
mis. Visose Įstaigose gedulos 
ženklui darbas prasidėjo dviem

valandom vėliau. Tuo pat me
tu buvo uždarytos visos preky
bos įmonės. Į stotį kur buvo 
atgabentas iš Palangos velionis 
gausiai rinkosi žmonės. Atvy- 

' ko taip pat Prezidentas Grinius 
ir ministerių kabinetas. Susi 
rinko ir artimesni velionio bu
vę bendradarbiai “Vilniaus ži 
nias” leidžiant, daug visuome
nės ir politikos darbuotojų, vi- 

j si karininkai juodais raikščiais 
i. ant ranku.I

IŠKILMĖS KAUNE
7:30 ryte karstą išnešė iš va

gono ir prasidėjo eisena. Pir
miausia ėjo ilgiausia eilė vaini
kų, kurių tarpe buvo Preziden
to, Seimo prezidiumo, Lietuvos 
universiteto ir kiti vainikai (vi
so bene 30). Studentai savo 
uniformines kepures buvo ap
traukę juodu šydu.

Prie karo muzejaus sustojus, 
sakyta kalbos ir grojo invalidų 
orkest ras ^gedulo maršą, laisvės 
varpui skambinant. Tuo pat 
varpo garsų lydima eisena trau
kė Laisvės Alėja ir Prezidento 
gatve į Baziliką.

Bazilikoj gedulingas panril- 
das laikė Arkivyskupas Skvi
reckas. Po pamaldų Kan. Tu
mas, artimai velionį pažįstąs ir 
su juo kuri laiką bendradarbia
vęs, gana ilga ir turininga kal
ba apibudino velionį, jo atliktą 
misiją tautos atmigime ir tuos 
idealus kuriais velionis visą sa
vo amželį vadovavosi.

Iš bazilikos velionį nunešė į 
rūsį kur guli vyskupai Valan
čius, Girtautas ir Paliulionis.

Pas rusi dar kalbėjo Prezi
dentas Grinius ir kiti.

Rūsyje Petras Vileišis laiki
nai padėtas, iki bus galima per
gabenti į Vilnių. Rūsyje gali 
lankyti plačioji visuomenė.

“Lietuva”.

Nori Įsteigti Žydų Vals
tybę po Sovietų Valdžia 

1 ' —■—j—
Iš Rusijos ateina žinios kad 

sovietų prezidentas Kalenin no
ri įsteigti Azijoj po bolševikų 
kontrole Žydišką valstybę, kur 
Žydai galėtų gyventi ir išlaiky
ti savo tautybę, nes, sako, po 
50 metų Rusijoj žydai visai 
išnyks, persiimdami viskuo Ru
sišku ir bolševikišku.

Jeigu tas tiesa kad Kalenin 
taip rūpinasi, kurs pats nėra 
Žydas, tai bolševikų svajonėms 
panaikinti tautas ir sulieti vi
sus žmones į vieną dumblą bru
kama kuolas.

Medalis šuniui. Roma. ■—šu
nų globos draugija suteikė me
dalį ir užrašą už ką jį gavo, šu
niui kuris su Italu lakunu pra
skrido per šiaurinį polių Amuu- 
dseno ekspedicijoj šį pavasarį.

ta, ant Fayal salos, Azores sa
lų grupėj Atlantike, beveik su
naikintas žemės drebėjimu. Iš 
drebėjimo priežasties susiūbuo
tas vanduo užsiliejęs sunaikino 
kaimelį ir manoma žuvo 50 gy-

Prigčre 100 Rusų
Leningradas. — Rusų gar- 

1 laivini susimušus su Vokišku 
(prekybiniu laivu Morskoj kana
le, su Rusų laivu nuskendo apie 
šimtas ypatų. Laive buvo apie 
500 žmonių, bet kiti išsigelbėjo.

Nori Atgaivinti Seną 
Vokietijos Galybę

Berlinas. — Vokietijos armi
jos ir laivyno garbės dienoje 
Neurenberge Rugp. 29 d., kur 
dalyvavo 40 pažymiausių Vo- 

’ kiečių generolų ir admirolų, 
buvo surengta demonstracija. 

[ dalyvaujant monarchistams ir 
; fašistams, suvirs 20.000 kr.ro 
veteranų iš visų Vokietijos da- 

jlių, atiduodami pagarbą se- 
j niems savo vadams, prižadėjo 
[dirbti už atgaivinimą senoviš
kos Vokietijos .galybės.

—
Valentino Laidotuvės
New York. — Rugp. 30 d. iš 

i graboriaus koplyčios lydint la- 
j voną Rudolfo Valentino, pažy- 
j maus krutamu paveikslų akto
riaus, į šv. Malchio- katalikišką 
bažnyčią, gatvėse radosi tiek 

1 žmonių kad New Yorke per jo- 
1 Idas kitas laidotuves taip nebu-
■ vo. Bažnyčioj atsibuvo pamal- 
|dos.
Į Krutančių paveikslų aktoriai 
'nori kad Valentino butų palai- 
[ (lotas Kalifornijoj, kur yra j u
■ kolonija. Giminės nori gaben- 
i ti lavoną palaidoti Italijon.

—
Rasta Nužudyta ir Nu

skandinta Moteris
Chicago. — Michigan ežere 

rasta moteries lavonas, surai
žytas ir sudraskytas. Už poros 
valandų patirta kad tai tūla 
Blančė Bartell, 32 m., turtin- 

Į ga persiskyrėlė su vyru.
Menama kad ji pirmiau buvo 

j sukoneveikta ir nužudyta, pas- 
• kui įmesta ežeran.

Suimtas vienas garsus pro- 
j fesionalis Chieagos gembleris, 
I su kuriuo ji turėjo ryšius ir 
I susipyko vakare prieš tai už tai 
j kad ji kalbėjo per telefoną su 
j kitu vyru.
I____________

Konstantinopolis. — Septy
niolika ypatų jau suimta ir pa- 
karstyta už suokalbį nužudyti 
Turkijos prezidentą Kemal Pa
šą.

Tokio. Japonija. — Praneši
mai iš salos Hokkaid skelbia 
jog nuo didelio lietaus ten už
ėjo potviniai ir prigėrė daug 
žmonių; 2,500 namų apsemta, 
išplauta ryžių laukai.

Dover, Anglija. — Rugp. 28
d. Anglijos kanalą perplaukė 
kita New Yorkietė, motina po
ros vaikų, Clementon Corson, 
27 metų amžiaus.

Ji perplaukė tą dieną kaip 
pirmutinė mergina, Ederle, su- 
gryžo į New Yorką ir buvo ka
rališkai priimta kaipo didžiau
sia karžygė. Bet Corson per
plaukė i 15 valandų ir 28 mi- 
nutas, arba visa valanda il
giau.

Rugp. 30 d. atėjo žinios kad 
tą kanalą perplaukė Vokietis 
Otto Vierkoeten dar trumpes
niu laiku, į 12 valandų ir 35 m. 
Taigi Ederlei abi garbės atim
ta, ir kaipo vienatinai moteriš
kai, ir kaipo greičiausia per
plaukusiai.

Ederle pasveikindama Vier- 
koeteną, pasisiūlė kitą vasarą 
su juo lenktyniuoti per kanalą.

Šito Vokiečio perplaukime 
greitumo rekordas tikima pasi
liks ant ilgai.

Siauriausias punktas per tą 
pertaką yra 20 Angliškų myliu, 
bet atsižvelgiant į orą ir van
dens sroves kokios ten eina vi
si plaukikai turi padaryti dau
giau negu 20 mylių kelio.

Vienas New Yorko kapitalis
tas, finansiškas Corson’ienės 
rėmėjas, siūlo kad ji ir Ederle 
lenktyniuotų aplink Manhattan 
salą, kur stovi New Yorkas, už 
$25,000 atlyginimo. Aplink tą 
salą yra 42 mylios.

9š Lietuvių Dienos 
ir Seimo

“Lietuvių Diena” Pavy- Seime Dalyvavo apie 
ko Gražiai 200 Delegatų

Nuo “DIRVOS” REPORTERIO Nuo “DIRVOS” REPORTERIO 
į Philadelphia. Pa. — Rugpju- Philadelphia, Pa. — Rtigpju- 
I čio 28 čia įvyko Lietuvių Die- čic 30 d., 10 vai. ryte. Lietuvių 
na prie Visasvietinės Parodos. Muzikalėj salėj prasidėję sei- 

I sąryšyje su 150 metų Suvieny- nias. Susirinkimą atidarė Dr.
Itų Valstijų nepriklausomybės E. G. Klimas ir paprašė atstovų 
[sukaktuvėmis. išrinkti pora ypatų pertikrini-
| Išėjo sulyginamai gan pui-imui mandatų. Aklamacijos bu
kini. dalyvaujant dideliam skai- du išrinkta p-lė Alberta Stri- 

itliui Lietuvių abiejų lyčių. [ maitylė ir dar antra mergina, 
Diena buvo graži, šilta, oras tik pavardės nenugirdau.

malonus. Laike mandatų tikrinimo bu-
Eisenon Lietuviai susigrupa-. vo perstatyta įvairus veikėjai 

, vo netoli Kardinolų bažnyčios, j pasakyti kalbas. Kalbėjo apie 
palei parką. Vieta erdva ir tin*! desėtkas. Ant galo vėl kalbėjo 

i karna. Iš čia ir prasidėjo eise- Lietuvos atstovas K. Bizauskas, 
na rodos prieš 2 vai. po pietų, [ir Lietuvos Konsulas Chicagoje

Maršavo svarbiausiom Phila- P- žadeikis. Žadeikis kalbėjo 
delphijos miesto gatvėmis. Gro- aiškiai, tikrais pertikrinančiais

Užsimušė Kapt. Rogers

Philadelphia. — Skrisdamas 
orlaiviu į čia, nukrito ir užsi
mušė pažymiausias šių dienų 
S. Valstijų karo oriai vinis ko- 
mandierius John Rodgers. Jis 
pragarsėjo pernai savo kelione 
orlaiviu iš San Francisco į Ha
waii salas, kuri vienok nenusi
sekė ir jis buvo su orlaiviu ir 
savo vyrais dingęs jurose ir su
rastas po kelių dienų jieškoji- 
mo.

Rodgers palaidotas su viso
mis kariškomis apeigomis.

Loraino Audra Kainavo 
Brangiai

Columbus, O. — Gelbėjimas 
atsistatyti Lorain, O., miestui, 
kurį du metai atgal audra su
naikino, kainavo $1,393.760.00. 
Iš tos sumos gavo gerokai ir 
Loraino apielinkės, kurios tuo 
pat laiku nukentėjo.

j jo penki paskiri gerų muzikan- 
| tų benai ir važiavo devyni išrė- 
jdyti vežimai-flotai, gražiai pa’ 
; puošti, perstatanti įvairius pa- 
I veikslus iš Lietuviu istori jos.

Flotai iš parašų matėsi dau- 
I giausia buvo nuo Baltimorės 
Lietuvių moterų. Svarbiausias 

| Vežimas-flotas perstatė Stab
meldišką Lietuvą. Buvo vaiz
duojama Krivių Krivaitis ir 
Vaidilutės, kurias perstatančios 
merginos buvo pasrcngusios 
baltais rubais, ilgais geltonais 
plaukais, kas darė' malonų įspū
di į žiūrėtojus.

Visi vežimai, taipgi pėkščių 
vyrų, merginti, moterų ir vai
kų, paskirų draugijų bei karei
vių eisena buvo puikiai tvarki, 
gerai prirengta, sutartinai žen
gė. Dauguma merginų buvo 
pasipuošusios Lietuviškais tau
tiškais rubais, ant kaklo turėjo 
gintaro karolius.

Demonstracijos priešakyj jo
jo ant puikių bėrų žirgų dide- 
lis buris raitelių miesto polic: 
jos. po jų sekė keli Lietuviai 
kareiviai nešini Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas.

Toliau sekė flotai, pčkštieįi. 
ir muzikantai.

Einant pro miesto rotužę pir 
mutiniai muzikantai užgrojo 

[Lietuvos Himną, ir garsios mu
zikos balsas skaidriai atsiminė 

'į Philadelphijos miesto aukštus

faktais ir sakė teisybę. Iš jo 
kalbos supratau papeikimą tau
tininkams už nedalyvavimą 
Lietuvių Dienoje; įrodė taipgi 
kad šis seimas nėra visų Lietu
vių. tik vienos srovės. Ragino 
Lieuvius prie pakėlimo Lietu
voje ekonominės padėties, rė
mimo Lietuvos finansiškai ir 
prekybiniai. —

Mandatų komisija raportavo 
kad užsiregistravusių delegatų 
yra 119 ir dar 20 delegatų ne- 

‘ pribuvo.
Seimo pirmininku aklamaci

jos bildu išrinkta St. Gegužis, 
vice-pirm. — Pilgas; sekreto
rium A. B. Strimaitis, pagelbi- 

; ninku Akelaitis iš Pittsburgo.
Rezoliucijų komisijon išrink

ta: J. O. Sirvydas, St. Michelso- 
nas. Adv. F. J. Bagočius, Adv. 
N. Rasenis ir Dr. E G. Klimas.

Presos komisijon: Zig. Jan
kauskas ir Dr. Kapočius.

Tuofn pirma sesija ir užsi- 
| darė. (Bus kitame n.)

25 Žuvo Audroje
—

I New Orleans, La. — Audrai 
' užklupus žuvininkų kaimelį ant 
I Salos netoli šio pakraščio, pri- 
l gėrė apie 25 žuvininkai. Ke- 
liolika lavonų jau surasta.

Ta audra pridarė apie desėt- 
j ko milijonų dolarių nuostolių.

! nuirus lyg apreikšdamas savo 
balsais pirmą kartą kad čia ei 
na Lietuviai, per kiek šimtme
čių persekioti Rusų ir Lenkų, 
šiandieną dar gyvi ir atsikratę 
svetimų jungo, padeda švęsti

3,274 Užmušta Auto
mobiliais

Per trisdešimts penkias šių 
metų savaites 66 miestuose vi
soje šalyje jau užmušta auto
mobilių nelaimėse 3,274 žmo
nės. Ant 100,000 žmonių žu
vusių išpuola po 18.4, pernai 
per tą laiką buvo 17.5 ant to
kio pat skaičiaus.

didžią Amerikonų sukaktuvių 
šventę.

Gatvėse svetimtaučiai gere-, 
jos gražia Lietuvių demonstra
cija ir Lietuvos vėliava, ir vis 
rankom plojo. Nekuriu Ame
rikonai pirmą kartą pamate 
Lietuvos vėliavą ir Lietuvius.

CUNARb
Į LIETUVĄ

(Per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

I KAUNA ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AOUITA N1A . . $215 
MAURETANIA ..,.$211 
Į Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
I Lietuva ereliu laiku. Išplaukimai 
kas Sered:.'.. Keleivini nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 tiesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

San Francisco, Cal., viena į 
moteris nusižudė gazu ir nužu-' 
dė savo keturis vaikus. Jos vy
ras ilgai nerado darbo.

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.
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E. Vandergrift, Pa.
Šis miestas yra žinomas kai

po apgyventas vien atėjūnais 
visokių tautų. Tikrą Ameriko
ną sunku butų ii- su žvake su
rasti. Miesto valdžioje ir biz

veidas nuo degimo liks ženklus.
Poni E. Biglinienė išvažiavo 

i atostogoms pas savo brolius z
ant ūkės. Pinavijas.

SHENANDOAH, PA.
niuose vien tik svetimtaučiai, 
tame skaitliuje ir Lietuvis, Ju-! 
Ii jonas J. Jakavonis, kuris yra 
pašto viršininku ir užvaizdą. Jį 
visi to miesto gyventojai ger-i 
bia ir myli. Jis yra geras Lie
tuvis patriotas, skaito Lietuvių 
laikraščius, priguli Lietuviško
se draugijose ir kaip kokiose 
užima viršininkų vietas.

Kazimieras Jakulis ir Juozas 
Gaižauskas užlaiko krautuves ■ 
ir turtu gerai pasiturį.

Juozas Smaliukas yra dirbtu
vėj užvaizdą. Adolfas Banevi
čius ir Kastas Vidunas yra taip 
vadinami molderiai, jie blekių 
išdirbystėse užima aukštą dar
bininkų vietas ir gauna gerai 
apmokėti. Ir daug tokių kurie | 
nuo seno laikosi viename dar
be uždirba gerai, tame skait
liuje ir Jonas Kaminskis. Ne-J 
daug tėra kurie dirbtų už pi- ■ 
gią mokestį kaipo prasti dar
bininkai,

Pragyvenimas čia kaip ir ki
tur: namų renda, už tris, ketu
ris kambarius nuo 20 iki 35 do
larių mėnesiui. Daugiau kanr- 
barių mokasi brangiau. Kaina 
dar priguli nuo namo ir kokioj į 
vietoj randasi.

Darban eina visi pėktši, nes 
dirbtuvės randas apie visą mie
stą, o už jų stovi aukšti kalnai, 
užtai miestas plėstis daugiau 
negali, ir vislf'ttl yra krūvoj.

Važiuojant automobiliu susi
žeidi Povilas Laurinavičius ir 
Justinas Juška. Sako vežikas 
per neatsargumą susidūręs su 
kitu automobiliu, žaiždos ne
pavojingos, manoma greitai su
gis. Darbininkas.

Penn. Lietuvių Diena
Musų apielinkėj Lietuviai ka

talikai apvaikščiojo “Lietuvių 
Dieną” Rugpjūčio 15, kaip jau 
kelinti metai taip daro. Kas 
metai važiuoja į Lakeside ir 
Lakewood parkus; abu parkai 
yra prie krūvos, apie astuonios 
mylios nuo Shenandoah. Ten 
yra daržas su pašiurę, kur mu
sų kunigėliai nuvažiavę atlaiko 
pamaldas toj dienoj. Ten su
sirenka karšti katalikai pasi
melsti ir sudeda kelis desėtkus 
dolarių kunigėliams. Tie pri
sikrovę kišenius dolarių važiuo
ja sau puotaut.

Taip buvo ir šįmet, bet šį 
metą šventė laikyta 16 d., pir
madienį. 15-tą buvo nedėldie- 
nis ir buvo labai puikus oras, 
o pirmadienį kaip tyčia oras| 
buvo blogas. Iš ryto anksti I 
neatrodė blogai ir žmonės pra-Į 
dėjo važiuot trečią ir ketvirtą - 
valandą ryte užimt sau vietas. I 
Apie penktą valandą kaip pra
dėjo lyt tai beveik per visa die- 

... ...... . ‘ . na lijo. Vienok žmones nore-) 
darni atlaidus apturės vistiek 
važiavo per lietų išklausyt mi- 
šelių. Šuo nevarytas neitų to
kiam ore, bet katalikai nepai
so, bile turi “naminės” įvalias 
nusivęžę. Po pamaldų prisi
traukė gerai ir apsvaigę vaikš- j 
čiojo, rėkavo, purvini; neapsi-į 
ėjo ir be muštynių — matėsi 
daugelis sudaužytais pakau
šiais, pajuodusiom akim, kru
vini — šlykštu pažiūrėt. Ne-' 
atsilikę buvo nuo vyrų ir motį-' 
relės, ir tos apsvaigę, šlapios,, 
purvinos, klampojo po purvyną, i 
rodos kad uždirbę dideliausius 
atlaidus. Visi prisitraukę tik 
džiaugės visi kad Lietuvių Die
ną apvaikščioja katalikiškai.

Svetimšaliai važiuoja pasi
žiūrėt tą dieną Lietuviško cir- 
kaus.
Nekuriu Mūsiškių Gyvenimas į

Dabar priminsiu keletą žo
džių kaslink gerų katalikų gy
venimo, kurie aukštinusi save 
savu tikėjimu ir dorais darbais, 
o kitus žemina ir niekina. Pa
žiurėjus į tuos dievobaimingus 
žmones matai kad jie aršiau 
apsitepę purvais ir aršiau dvo
kia už tuos “bedievius”, kurie 
taip jų paniekinti, štai kame 
dalykas.

Praėjusius beveik šešis mė
nesius streike daugelis žmonių 
panešė skurdą — taip katali
kai, taip bedieviai; kitaip sa

SHARON, PA.
Didelė Marshall Co. geležies 

liejykla iš Black Liek, Pa., per
sikėlė Sharon apielinkėn ir va
dinamoj Shasburg dalyj prade- į 
jo statyti dirbtuvę, sako busin- 
ti gatava ateinantį pavasarį. 
Daug darbininkų joje gaus dar
bą. Nors Sharone nemokan
čiam darbą darbininkui ir ne
brangiai temoka, bet darbas 
galima gauti ir miestas didina
si išdirbystėmis.

Jauna mergina (ne Lietuvė) 
rūkydama cigaretą vakare at
sigulė lovon ir užmigo. Iš ci
garete užsidegė lova ir ji pati 
ir labai apdegė; ugniagesiai 
pusgyvę nuvežė Buhl ligonbu- 
tin. Sako pasveiksianti, bei 

kainoje— naudojime— vienas šaukštas atstoja du daugelio kitų rūšių — išvengia aikvoji- mo kepamos medegos.
PASAULIO DIDŽIAUSI

KEPIMO MILTELIAI
PALEMGVINA KEPIMĄ-J8E DVIGUBAI VEIKIA
Parsiduoda 2<2 kart daugiau negu kitų rusių

kant visokių tikėjimų žmonės. į 
Gerai kad čia yra madoj dav:-1 
mas ant bargo, krautuvėse dar- Į 
bininkai ima valgį, gavę algas 
apsimoka. Taip daro ir per 
streikus. Daugelis žmonių bu
vo prisiskolinę krautuvninkams 
už valgį, o namų savininkams 
rendomis, nes neturėjo iš ko 
mokėti. Kožnas veik prisidarė 
po kelis šimtus kolarių skolų, 
kurių šeimynos buvo didelės ir 
reikėjo pavalgyt ir apsirengt.

Kada streikas pasibaigė, pra
dėjo dirbti, reikia ir skolas at- 
simokėt, tada jau jiems skau
du tie pinigai atiduot ką pra
valgyta, užtai ir nenori mokėt. 
Dabar nesenai vienas žmogelis 
Lietuvis katalikas parėjęs su 
užmokesniu įsikaušęs, padavė 
savo žmonai pinigus kurie liko 
nepragerti. Moteris paėmus pi
nigus nunešė krautuvėn užmo
kėti. Vyras tuoj leidosi pas
kui į krautuvę ir ten griebęs 
kirvį ką mėsą kapoja pradėjo 
savo moterį kapot kam ji at
nešė pinigus atsimokėt skolą. 
Moteris sužeista į galvą ir ran
ką dabar randasi ligonbutyje, o 
pats verkia su mažais vaikais, 
nėra kam valgyt pagamint, vai
kai maži, nei aprengt, nei pa- 
valgydint.

Kitas taipgi geras bažnytinis 
ir drūtas parapijonas, kuris i” 
kapinėse žemę pardavinėja, yra 
kaipo kapinių sekretorius, ir 
kalėdojant kunigą pats po sta
bas vedžioja ir neveda į tą na
mą kur žmonės neina į bažny
čią, dar įskųsdamas jį baisiu 
bedieviu ir tt., kada streiko 
laiku jis pasidarė šeišs šimtus 
dolarių skolos, dabar nenori 
skolos mokėt. Savininkas na
mo, kuris turi ir savo krautu
vę ir davė jam gĄaigtą Jr namą 
gyventi, dabar turi bėdos: jis 
nori išsikraustyt ir pabėgt nuo 
mokėjimo, bet savininkas užlai
kė jo rakandus ir verčia atsily
gint.

šitaip atsitikus, tas geras ka
talikas kreipėsi prie miesto gal
vos prašydamas kad jį užtartų 
prieš tą “skriaudėją”, bet tas 
nieko negelbėjo, ir skolas turi 
atsilygint, o tada galės eit kur 
patiks.

Tas geras katalikas jau kelis 
sykius netekęs savo rakandų už 
tokį savo gyvenimą, bet apie 
tai gal kunigėliui nepasisakė ir 
toliau tokias katalikiškas nuo
skaudas kitiems daro, bet kitus 
pats greitai mato ir apšneka.

Darbai
Darbai kasyklose eina skir

tingai. Reading kompanijos 
kasyklose dirba po penkias die
nas j savaitę nuo Liepos 1 d. 
O Lehigh Valley kompanijos 
kasyklos dirba pilną laiką, bet 
darbą tai sunku gauti, labai 
daug žmonių privažiavę iš min
kštųjų anglies kasyklų.

J. Basanavičius.

Camel yra rūkytojo ženklas draugiškumo
NAMUOSE, ar kliube,—apverstame dar
bais ofise ar susikimšusioje gatvėje—kur tik 
draugas sutinka draugą, jus išgirsite stebu
klingą pakvietimą—pasiimkite Camel!

Ir kur tik Camel yra uždegamas, žmonės 
sueina krūvon draugiškesniame susipratime

Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir šie 
puikus tabakai kopuikiausia sumaišyti, kaip 
pas neivieną kitą cigaretą. Camels niekad 
nenuvargina skonio, niekad nepalieka ciga- 
retinio atsidavimo. Jokis kitas cigaretas 
pasauly nepaneši i juos.

—nes gerumas Camels yra visiems supran
tama kalba.

Camel yra daugiau negu cigaretas. Tai 
patyrimas rūkymo pasidžiaugime—puikiau- 
sis kokį galima ant šios senos žemes rasti. 
Camels susideda iš parinkčiausių auginamų

Kadatik ir kurtik sutiksite draugą, lai ta 
proga buna nuolatiniu užkvietimu prie pil
niausi© pasidžiaugimo kokis, tik gali paeiti 
iš cigareto.

Pasiimkite Camel'
. ' i.i)

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WIN S T O fi '• S A LEM,- N. C.
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ATVAŽIAVIMAS IŠ i kus jei yra piliečiais;
ARGENTINOS Vyrams pas pačias arba pa

čioms pas vyrus, jei yra pilie
čiais; t

Nepilnamečiams vaikams pas
Vienas Lietuvis iš Argenti

nos rašo: Maloniai prašau su
teikti žinią man, gyvenančiam ’ savo tėvus, jei tėvai piliečiai; 
Argentinoj, kokiu budu galima ■ č ia gimusiems vaikams kurie 
nuvažiuoti į Ameriką (Suvie- dabar gyvena užrubežyje. 
nytas Valstijas) ir kokių 
kalinga dokumentų. Man 
venant Lietuvoj girdėjau 
iš Argentinos yra lengviau
sigauti Į šiaurinę Ameriką.
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taip ir 
sunku-

Ar Galima Atvažiuoti į S. V.?
Daugybę Lietuvių sukti Lie

tuvos agentai išleido į Argenti
ną ir Braziliją, prikalbėdami’ 
jog iš ten lengVa dasigaut į Su
vienytas Valstijas, 
gus nori kur važiuot, kada ant 
vietos negerai, tai jam bile žo
dis jo pusei daug reiškia. Tai 
agentai ir naudojosi žmonėmis, j 
prisilupdami pinigų už 
kortes į pietų Ameriką.

Bet kaip iš 'Lietuvos 
iš Argentinos tas pats 
mas į Suvienytas Valstijas da- 
sigauti — tiesiog negalima jo
kiu legaliu budu nei vienam ki
tam kaip tik šiems:

Seniems tėvams pas savo vai-

Daugiau Duonos, o Ma
žiau Mėsos

Tai yra geras patarimus nors ir 
neturėtumėt milijono (lolariu kad ne
reiktų žiūrėt išlaidų. Tikrinusis bū
das palaikymui jūsų maisto kokybės 
ir kartu sumažinimui stalo išlaidų 
tai naialojimasi kepamu miltelių 
produktais. Vieno cento vertės ge
rų kepimui miltelių padarys taip kad 
jūsų miltai, sviestas, cukrus ir kiau
šiniai daug toliau tesės. Jus galit 
turėt pilnai, patenkinanti valgi už 
mažiausią kainą ką galima gauti. 
Pagelbėt jums su jūsų kepiniais — 
parodyt kaip turėt geresnius kepi
nius ir kaip sučėdyt pinigą, mes pri
siusiu) jums dailią knygele dykai 
valgių gaminimui. Viskas ką turit 
daryt tai parašyt laiškelį ar atviru
te sakydama: “Prisiųskit man vieną 
jūsų valgių gaminimo knygele”. Pa
sirašyk savo vardą ir antrašą ir pr> 
siųsk i šį laikraštį.

rei- Jokie kiti neįleidžiami ir ne- 
gy-! privalo svajoti ar klausyti pri- 
kad žadu ar tikėtis kad iš kitos ša- 
da- lies lengviau įvažiuoti.

Tiesa, įvažiuoja ir specialiais 
leidimais, bet tik kaipo svečiai, 
turstai arba mokiniai ir profe
sionalai, bet ne apsigyvenimui.

Iki dabartiniai įstatymai bus 
jalėje niekas negalės įvažiuoti 

T. . . i kuris tiktai nori įvažiuoti.Kada zmo-; ‘
Į Kurie Lietuvoj šitą skaitys, 
I jei turit Amerikoj giminių ne- 
I prašykit jų kad atsiųstų laiva- 
į kortes arba duotų progą išva- 

jajvį) I žinot pietų Amerikon --r- prašy
kit tegul jums pagelbsti ten pi
nigais, ir gyvenkit savo šalyje, 
tarp savųjų neprapulsit ir ne- 
sigraudinsit, kaip graudinasi 
tie kurie paklausė suktų agen

tų. Redakcija.
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Redakcijos Atsakymai
P. Kriukeliui (Lietuvoje). —

Meldžiame savo rankraščių lak
štus nėsulankstyti aštuonis ar 
dešimts sykių, nes tas apsunki
na ir redaktoriui ir raidžių rin
kėjams kada reikta suglamžytą 
rankraštį žiūrėti, Užtenka per
lenkti pilną lakštą Į tris dalis 
ir taip pat įsukti ir ateis su 
mažesniu pavojum pražuvimo, 
nes bus pundelis didesnis.

Prie to, prašome visai aiškiai 
parašyti kaimų, miestelių ir ki
tus viSUs vardlis ir pavardes.

Antras Tomas Istorijos 
Jau Siuntinėjama

“Pasaulio Istorijos” antras 
tomas, kaip pereitą savaitę T. 
M. D. Centro sekretorius pra
nešė, jau siuntinėjamas ir tuoj 
nariai tą knygą gaus. Bet gaus 
tik tie kurie bus užsimokėję už 
pereitus metus.

ši antra knyga “Pasaulio Is
torijos” yra jau vėlesnių lai
kų, daug aiškesnių tiems ku
rie mažai su istorija susipažinę, 
šion knygon jau ineina Lietu
vos istorija ir žemlapiuose pa
žymėta Lietuvių gyventos vie
tos.

Kas turi pirmą knygą neatsi
sakykit būti TMD. nariais ir 
gaukit antrą knygą. Kuopos, 
šaukit susirinkimus ir rinkit 
iš narių mokestis, (langelis na
rių dar vilkina, o tie nęgaus 
knygos.

Trečia knyga jau paruošta į 
spaudą. Draugijos valdyba šį 
sykį bus šiurkštesnė su spaus
tuve. Nes galima sakyti kad 
gerokai apsirikom paduodami 
darbą “Kultūros” Ęendrovei — 
nors trukom iki jos suradimo, 
o dabar turim gaišuoti iki ji 
darbą padaro, ir kęsti nuo narių 
apmaudą. Z

Keli tūkstančiai dolarių nuei
na už darbą, ir mes vis darbo 
negaunam.

----------------- !
NAUJI SUMANYMAI

Iki trečias tomas bus gata
vas, TMD. Centro valdyboj ki
lo karštas noras grėitu laiku, 
duoti kitą knygą nariams,, ir) 
linksta nuomonės duoti vieną iš' 

naudingiausjų biografijos sri
tyje, arba istoriją pažymiausių 
pasaulio dailininkų, imant nuo 
ankstyvų viduramžių. Ta kny
ga yra tai “Dailės Milžinai”, ir. 
jeigu visi centro valdybos na
riai apsistos ant* jos tai nariai 
sulauks gražų paveiksluotą vei
kalą, vieną iš žingeidžiausių ir 
populiariškiausių dalykų. Dai
lė Lietuviams yra labai artima, 
bet mažai visai težinome apie 
dailininkus.

Knyga bus apie 200 ar dau
giau puslapių. Prie įvairių tau
tų įvairių amžių dailės milžinų 
bus prikergta ir Lietuvių dailės 
milžinai, iy knyga bus spausdi
nama Amerikoje, taip kad na
riai gautų laiku ir nelaukiant 
kelis mefus.

Šitas pranešimas dar nėra' 
formalis, dar tik sakoma kad 
Centro valdyboj eina kalbos. 
Tą įkūnyti nariai gali reikalau
ti iš centro valdybos arba išrei
kšti savo nuomonę organe, ir 
darbas bus pradėtas arba ati
dėtas.

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At year draggift, 25c

The Knight Leboratoriei, Clucajj*
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GERB. SPRAGILO RA
PORTAS APIE SKI

LANDELFIJOS 
PRIPOTKUS

Kur ka§ Amerikoj dides
nio krepšt ten turi būti ir 
gerb. Spragilas. Mažesnė
se vietose ir nuotikiuose ir 
kituose pasaulio galuose ir 
kampuose atlieka Slapti 
Spragilaičiai.

Skilandelfijos Lietuvių 
kermošius apšventimui šios 
laisvos šalies bilijušo reika
lavo kad ir gerb. Spragilas 
ten butų, ba kaip gali be jc 
apsieit.

Gerb. Spragilui besiren
giant slaptai važiuot i ‘Lie
tuvišką Dieną ir Naktį’ ii' 
i Visuotiną vienos partijos 
seimą, su kitos partijos pri- 
dėčkais, gaunu didelį raštą 
nuo vyriausių galvų Dienos 
ir Nakties rengimo, kuris 
nužemintai sako:

“Šitas yra nužemintas 
ir nuo širdies prašymas 
kad tamista, gerb. Spra
gile, kaipo žymiausia asa- 
■ba Amerikoj, pribūtum į 
musų bilijušą su savo 
šonkauliu. Stotyje jūsų 
lauks automobilis ir po 
miestą laike parodos ir 
auditoriją ir i visus kam
pus. galus ir šonus nuveš 
garbės automobilis.

(Pasirašo)
Spaudimo Komisija.” 

Misliu sau. tą gromatą 
apturėjęs: Kad jus būtu
mėt mudviem prisiuntė ge
ležinkelio cedelius tai būtu
mėt vyrai, o po Skilandelfi- 
ją mudu ir pėkšti galim pa
sivaikščiot.

Ale šitas gražus pakvieti
mas nesulaukė manes nuo 
važiavimo, ir nukeliavom.

Štai mano raportas apie 
tai ką girdėjau ir mačiau 
Lietuvių Dienoj ir Vakare.

(Nuo Red.: Kitas kores
pondentas pirmiau prisiun
tė aprašymą apie tai. todėl 
atsiprašom, netalpinsim vi
so nuo pradžios iki galo, tik 
pabaigą, kur apie kalbama 
apie Vakarą.)

Kaip Slapti Spragilaičiai 
raportavo taip ir stojosi: 
iš visos Amerikos negalėjo 
tokio smarkaus vargamis- 
tro kuris galėtų vadovaut 
bilijušnikų choro, tai taip 
sakant devyni vyrai vieną 
gaidį pjovė.

Skilandelfijos auditorijo
je, po dvasiško tėvelio su
kalbėjimo maldelės, prasi
dėjus giesmėms, vienas po 
kitam vargamistros tik 
mainosi, vieni sušilę bėga 
šalin, kiti bėga “dirįguot”. 
ką gerb. Vanagas vienas 
pasižadėjo atlikt, visai ne
reikalaudamas nei garbės 
už tai.

O nubėgę, atsisėdę šalę 
manęs tik kužda jieškoda- 
mi savo kamarotų klaidų 
jr sako: “Aš šitaip bučiau 
padaręs, aš bučiau geriau 
sudirigavęs, matai kaip jis 
nemoka kraipytis, žiūrėk jo 
kinkos dreba, va tie balsai 
jau rėkia ne savo nata” ir t. 
t. ir dar toliau.

Kai tas nubėga diriguot,

kitas prie šono atsisėdęs tą 
patį apie jį šneka. O jų bo

mbos kad didžiuojasi tai di
džiuojasi kada jų vyrai cho
rą veda.

Kada pradėjo gerb. Pro
fesorius sakyt pamokslą 
apie vyčius ir pavasariokus 
aš išėjau, ba ėmiau miego 
norėt.

Paskui vakare nudulinom 
j teatrą kur turėjo atsibut 
antra dalis arba pabaiga 
pradžios.

Sėdim teatre ir dairomės, 
ir matom ir klausom.

Prasideda chorų lenkty
nės arba vargamistrų pasi
rodymas kuris iš jų glau- 
niausias už visus kitus. Ale 

’iš to nieko perdaug. Lau
kiam toliau, ba dar progra
mas ilgas.

Rėkia-dainuoja žymiau
si musų solistai ir solistės, 
bosai, tenorai ir sopranai, 
ir vis dar laukiam geresnių. 
Visi ir visos kiek sudaina
vo vis dar nieko. Dar vis 
programe priešakyj stovi 
Babrys, kurio visi laukia, ir 
kai sulaukė, nutilo, išsižio
ję, liežuviui iškišę klausėsi, 
taip jis užžavėjo, taip vi
siems patiko. Net po jo 
dainos pabaigos visi tyli, 
klausosi, džiaugiasi kad tai 
puikiausias giesmininkas.

Ale kur tau puikiausias: 
ieigu vargamistrų ir va'rga- 
mistrienių tarpe nebūtų ge
riausių tai kas jau butų; ką 
prieš juos giliuoja operos 
artistai ir artistės!

Išeina tada prieš publiką 
koks tai lapsardokas ir ap- 
znaimina:

“Gerbiami ir gerbiamos 
lepšiai ir lepšės. Tą ką jus 
dabar girdėjot tai tik nie
kis prieš tai ką dabar išgir
sit. Girdėjot puikius ir ge
rus artistus, ale išeis tokie 
kokiu dar Skilandelfija ne
girdėjo (.turbut šį mėnesį). 
Užtai, dabar visi atidžiai 
pasiklausykit.”

Ugi žiuriu, išeina mano 
susiedai, iš Klvvlando, ir 
pradeda skambėti .

Ir publika turbut labai 
užžavėta ar ką kad jau ne
norėjo daugiau nei vieno 
girdėti ir klausyti ir po šių 
dainos pradėjo mautis ke
pures, skrybėles, mučes ir 
ką tik turėjo ir traukė lauk 
iš svetainės. Nors tie patįs 
“garsiausi” dar turėjo dai
nuoti, bet to jau užteko, ir 
pusiau programo Vakaras 
pavirto į naktį, ir uždanga 
nusileido.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst: kuri gyvena 204 Davis Ave., 
E-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

VALET

AutoStrop
Razor

LIETUVIU “DIENOS” 
ŽINIOS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Apie 4 vai. po pietų paroda 

pasiekė vietą kur Amerikonai 
švenčia savo tautos šventę, kur 
yra išstatyta visi parodos da
lykai. čia demonstrantus Lie
tuvius (patiko didis buris Ame
rikos laivyno jūreivių, miesto 
majoro1 atstovas Davies ir Lie
tuvos atstovas iš Washingtono 
K. Bizauskas. Sustojus darže 
nuo estrados kalbėjo Davies ir 
majoro vardu labai išgyrė Lie
tuvius, jų darbštumą, meilę lai
svės, ir pasakė kad Amerikoje 
yra tiek Lietuvių kiek ir pačioj 
Lietuvoj.

Po jo kalbėjo trumpai Lietu
viškai ir Angliškai Lietuvos 
atstovas Bizauskas, ir ta dalis 
programo užsibaigę.

AUDITORIJOJE
Po Bizausko kalbos minia su

ėjo i auditoriją, ir ten susėdus 
prasidėjo programas.

Pirmiausia jungtinis choras, 
iš apie 500 ar daugiau žmonių 
sudainavo- Amerikos Himną, 
pritariant vargonais, chorą di
rigavo J. Hodelis.

Antra daina buvo “Važiavau
Dieną”, dirigavo Hodelis.

Trečia — “Užtrauksim Nau
ją Giesmę”.

Po to — šokis “Noriu Mie
go” (ant estrados).

“Jau Slavai Sukilo” ir “Oi 
Varge”, solo A. Banys, prita
riant orkestrui.

“Plaukia sau Laivelis”, solo 
E. Mickunaitė.

Gyvas paveikslas.
“Vilnius” (Vanagaičio) —• 

sudainavo jungtiniai chorai, J. 

Visuomet Gatavas 1:15
Vartojimui

Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turė
ti savo ledų skrynioje ką nors ką ji galėtų 
vartoti pasitaikius greitam reikalui. Ran
dasi vienas maistas kurį ji visuomet gali 
laikyti, tas maistas yra Borden’s Evapora
ted Pienas, š Jis neužpildo taip daug ledau- 
uės kaip buteliuose pienas. Jis sutaupo vie
tą ir nereikia rūpintis apie ledo atnešėją.
Borden’s Evaporated Pieną galima vartoti del pa
darymo visokių receptų kur pieną arba smetoną 
reikia vartoti. Pabandykit jį prie darymo savo 
valgių receptų. Jeigu jus mėgstat gerą Saločių 
košelę padarykit receptą iš Borden’s Mayonnaise 
be Kiaušinių, kuris čia atspausdinta. Ji yra var
tojama geriausiuose namuose ir yra skani. Paban
dykit Borden’s Evaporated Pieną savo kavoj. Jis 
suteiks kavai labai gardų skonį.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausių karvių. Tai yra pienas iš ku
rio dalis vandens yra išimta, o Smetona palikta. 
Tai yra produktas aukščiausios vertės, prie to dar 
labai ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit pas sa
vo groserninką.

KenasKUPONAS
Duona Mūsa Pudingai
Saldainiai Košeles Sosai
Žuvis Pajai Sriubos

Vardas ---------------—

(3) Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg. New York

Čižauskui diriguojant, orkes
trui pritariant.

Po to sekė šokiai: “Suktinis” 
ir “Klumpakojis”.

J. Čižauskas grojo vargonais 
“Toscana”.

J. Babravičius, orkestrui pri
tariant, sudainavo: “Visur Ty
la”, “Karvelėli” ■> ir “Pavasario 
Diena”. Puikiausia išėjo “Kar- I 
velėlis” (C. Sosnausko).

ERETO KALBA
Paskutinis programe turėjo 

būti Lietuvos Himnas ir pabai
ga, nes jau atėjo 6 valanda ir 
pasibaigia Lietuvių laikas au
ditorijoje.

Publika laukia Himno, nes 
vos pora valandų lieka atilsėti 
ir Lulu Temple teatre nuo 8 v. 
prasidės vėl programas, kaip 

i staiga kažin kas iššoka estradoj 
ir praneša kad dar kalbės Ere
tas. A. S. Pocius, kuris persta
tinėjo, praneša kad kalbės ne 
Eretas, bet profesorius Eretas.

Na, vyreli, kaip pradėjo jis 
savo kalbą tai ir galo nesima
to. Publika pradėjo skirstytis, 
vargoninkai maišelius nešim 
ėmė smukti per duris, rodos 
vos vienas Pocius atliko su ma
žu skaitliam giedorių, o Eretas 
kalba, sklaidos ir rėkia nesavu
balsu. Pagyrė gerumą Dėdės 
Šamo, lyg jisai žinotų apie jį, 
vos keletą mėnesių šioje šalyje 
buvęs. Ant galo pasigyrė esąs 
pirmininku Lietuvoje Pavasa
rininkų, kurie esą siela ir visu 
kuo kaip Amerikos vyčiai, ii 
sakė tik juose esą Lietuvos at- 
ateitis. ’

Jei ištikro tie Pavasarininkai 
yra tokie kaip čia Amerikoje 
vyčiai tai galima sakyti sudiev 
Lietuva. Juk Amerikoje vy

Didelis

16 unc.

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK 

čiai atsižymėjo kunigų iš baž
nyčių metimu, iš piknikų į ke
lintą dieną be kelnaičių parėji
mu ir įvairiais šnipinėjimais, 
ką jiems Romuvos ordenas pa
liepia.

Nemanau kad publika patikė
jo Ereto kalbai, bet jis sutruk
dė bereikalo brangų laiką ir 
vargino klausytojus savo pasa
komis.
' Ir jeigu visas programas tos 
dienos, ta didelė iškilmė, tas 
Lietuvių trasas išėjo kuopui- 
kiausia, Amerikonai labai gė
rėjos ir gyrė kad geros valios 
Lietuviai pasišventė tokį pra
kilnų darbą atlikti, tai ant galo 
sugadino žmonių ūpą neprašy
tas tame programe Eretas. Tik 
gerai kad maža dali.š publikos 
jo klausė. Ant galo sugiedota 
Lietuvos himnas.

Auditorijoj Lietuvių buvo i 
10,000. Chorais dirigavo pa
sikeisdami Pocius, Niekus ir J. 
Čižauskas.

KITAS PRASIŽENGIMAS, 
BET JAU KIAULIŠKAS

Antrą netaktą — ir labai di
delį — “Lietuvių Dienos” ren
gėjai papildė, tai vakare teatre. 
Nežinia keno pastangomis ii 
kokiu protu, po artisto J. Bab
ravičiaus dainavimo, kuris pub
liką nepaprastai sužavėjo, išėjo 
estradoje koks tai Kvietkus ar 
Kvietkauskas ir pasakė:

“Gerbiamieji! girdėjot daug 
ir visokių dainininkų, bet da
bar išgirsit pačius geriausius!”

Ir išėjo dainuoti Clevelandie- 
tis vargoninkas Jonas Čižaus
kas su savo motere. Jiedu dai
navo savo seną-seną dainelę, 
“Skambančios Stygos”.

Neturiu nieko blogo prieš ši-

3 šaukštai Borden’s Eva
porated pieno sumaišyt su 

’į šaukštuko druskos 
>4 šaukštuko muštardos 
2 šaukštai acto

puoduko salotu alie
jaus (bile kokio) 
’4 šaukštuko pipirų

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

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus recep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums -1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno 

tas dvi ypatas, ir jie gerai dai
nuoja, bet kokiu tikslu ir kodėl 
tas žmogelis taip pažemino ir 
uždavė smūgį visiems kitiems 
artistams?. ...

Lietuvos artistėms Jozefskai- 
tei ir Sipavičiūtei nebuvo vietos 
šiame programe, ir už viso to 
programo matėsi kokia tai ne
graži, nešvari keno tai politika, 
kuri tikiu greit išeis aikštėn.

CHORŲ KONTESTAI
Teatre vakare programų! ei

nant, dainavo Newarko, Girard
ville, Mt. Carmel, Shenandoah. 
Scrantono, Wilkesbarre ir Ma- 
hanojaus parapijiniai chorai.

SEIMO VAKARIENĖ SKAITLINGA PAŽY
MIAIS SVEČIAIS

Philadelphia, Pa. — Rugpjū
čio 29 d., nedėlios vakare, Lie
tuvių Muzikalio Namo salėje 
įvyko priešseiminė vakarienė. 
Tikietai pokilin buvo $2.50, bet 
svečių buvo pilna svetainė. Sta
lai visi buvo užimti.

Svetainė buvo tinkamai iš
puošta. Prie valgio svečiams 
patarnavo negrai, kurie buvo 
tam specialiai pasamdyti iš ko
kio ten viešbučio.

Valgis buvo geras, skanus, 
prirengtas puikiai. Laike va
karienės buvo muzika.

Pabaigus valgyti, Dr. E. G. 
Klimas pasakė įžanginę kalbą. 
Toliau perstatė kalbėti įvairius 
veikėjus, kurie visi pasakė po 
trumpą iškilmei pritaikytą kal
bą.

Kalbėjo SLA. prezidentas S. 
Gegužis, sekretorė P. Jurgeliu- 
tė, vietinis p. Grinius, Lietu
vos prezidento brolis. Po to 
atsistoję visi sugiedojo Lietu
vos Himną. Visiems susėdus, 
pasirodė Lietuvos Atstovas, K. 
Bizauskas, kuri taipgi laike 
trumpą kalbą, ragindamas kad

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

-Slk.

RODYKLĖ No. 115

Virinio Receptas.

Sėlenų vertė kaipo maisto ir svei
katos budavotojo visų pripažinta. Jos 
ra maistingos, skanios ir galima 

oadaryti su įvairiais dalykais. Šei- 
nininkė kuri nori palaikyti savo sei- 
nyną gyva ir geroj sveikatoj, priva- 
’o duoti maiste kasdien sėlenų. Se- 
antis receptas yra geras.

Sėlenų Kleckai

1 puodukas sėlenų
1 puodukas kvietinių miltų
% puoduko saldaus pieno
1 šaukštas cukraus
1 šaukštukas druskos
4 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai taupyto sviesto.
Supilk selenes j maišomą indą, dū

lėk kvietinius miltus, persijotus su 
Iruska, cukrum ir kepamu paude- 

riu. Supilk šaltu vandeniu ir įmai
šyk sutaupytą sviestą. Paskui šauk- 
:ais kabyk ir drėpk į taukuotą skar- 
vadą ir kepk, vidutiniam karštyje iki 
paruduos ir liks trapus.

V irtuvės Patarimai

Aprūdijusius peilius pamerk per 
naktį rūgusiam piene

Kopūstus geriausia supjaustyt jei 
duodama kaipo salotai.

Darant Kokį vaisių gėralą, jeigu 
stoka skonio, dadėk bisk gingerale.

Uždarymui vaisių košių stiklų ge
rai, iškirpk sugeriamo popierio kad 
tilptų į antvožą ir pamerk į alkoholį. 
Sutaupyk biskį parafino ir užpilk 
ant košelių nors ketvirtdalio colio 
storumo.

Išmargintas žvakes galima nuva
lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dul
kės pradings nuo jų.

Naudokit du ar daugiau grūdinių 
maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus daug 
skanesni ir geriau valgomi.

MES REKOMENDUOJAME
Naudok Borden’s Evaporated Pie

ną visiems savo valgių gaminimams, 
nes Bnpden’s yra tyras ūkio pienas

i
Po to dainavo M. Strumskie- 

nė, J. Vitkauskas, F. Galinienė, 
ir A. Benevičia. Dabar atėjo 
eilė J. Babravičiaus, kuris savo 
“Tykiai Nemunėlis Teka” taip 
publiką sužavėjo kad visi ne
galėjo atsigerėti.

Po šito tai ir išėjo tas šiaudų 
kulis (kaip kitaip jį pavadinti 
jeigu jis savo protu darė....) 
ir paskelbė kad dainuos "ge
riausi”. ...

Nors programe buvo dar šeši 
šmoteliai, bet po šitokios “re
komendacijos” publika pradėjo 
nusistebėjus zurzėti, kilti ir ei
ti laukan ir vakaras pasibaigė.

dalyviai vykintų savo užbrėžtą 
tikslą pasekmingai. Jo kalba 
buvo, turtinga, naudinga, bet 
čia ne vieta kalbos turinį apra
šyti.

Po atstovo Bizausko kalbėjo 
abu Lietuvos konsulai, Žadeikis 
ir Daudžvardis, galiaus kalbėjo 
Adv. F. J. Bagočius. Jis per
bėgo Lietuvių dvidešimts metų 
atgal laikyto čia pat seimo is
toriją, ir nors Bagočius kaip 
čigonas prisitaiko visur, bet ši 
kalba buvo pritaikinta tai die
nai ir tinkamai. Jis ypač ragi
no daryti žingsnį prie atėmimo 
iš Lenkų užgrobtų Lietuvių že
mių, Vilnių ir kitas. Jo kalba 
didelį įspūdį padarė ant klau
sytoj ų.

Vakarienėj dalyvavo apie 400 
svečių. Pirm užbaigsiant, Dr. 
Klimas pranešė kad rytoj ryte 
prasidės seimas, kur kaip de
legatai taip ir svečiai kviečia
mi atsilankyti, durįs bus atda
ros visiems.

Apie 11 vai. nakties visi pra
dėjo skirstytis namon.

“Dirvos” Reporteris.

Naminiai Pasigelbėjimai

Prašai in imui bryžių ženklų nuo 
i popierių, patrink tą vietą su lemonu, 
paskui nuvalyk skaruliu mamarkytu 
kreidos košėj. Numazgok viską su 
šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peilių ir 
šaukštų žibančiai, pamerk juos i bo- 
rakso vandenį keletui valandų. Van
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint arbatos 
ir kavos plotinus nuo lino audeklo. 
Uždėk biskį glicerino ant plčtmo ir 
išmazgok paprastu budu.

Patartina skalbti blalnketiis skais
čią, vėjuotą dieną kad greičiau galė
tų išdžiūti.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie grožės 

i yra t iesus kūno užlaikymas. Reikia 
; pratintis sėdėt ramiai per kelias mi
liutas lengvoj pozicijoj. Reikia žiū
rėt tinkame užlaikymo kūno einant 
ir vaikščiojant Reikia vengt nerviš
ko įtempimo sėdint arba vaikščio
jant. Sudribus ar perkrypus pozici
ja yra viena iš tikrų priežasčių už
kietėjimo ir nerviškumo. Teisingas 
išlaikymas kūno formos budavoja ir 
gurą charakterį ir pagelbsti kitus to
kiais padaryt su kuo tik susieini.

Ypatiška Sveikata

Geriausia gydyt persišaldymą tai 
tolimu ir nedraugišku budu. Neapsi- 

1 pratink su šalčiu, nes jis išnaudos 
į tave. Nekuriu žmonės kalba apie pa
gavimus šalčio, ir šaltis juos pagau
lių. Kuomet nuvargsti, persidirbi ir 
persivalgai, visada šaltis prisimeta. 
Šaltis yra užsikrečiamas nuo kitą 
ypatų. Jeigu pats turi šaltį saugo
kis kitu neužkrėsk, kada eiaudai už- 
sidengk burną nosine. Atmesk šalin 
sušnypštas nosines nuo kitų skalbi
nių.
SEKANČIUS PRODUKTUS:
su palikta jame smetona. Jis atsa
kys visiems jūsų reikalams virtuvėje 
kur tik reikalinga pieno.
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Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

EKSTRA

PETRAS VILEIŠIS
NJORS pavėluotai, šiuomi 
J-N suteikiame žinių apie 
mirtį vieno iš pažymiausių 
musų tautos vyrų, Petro 
(Vileišio, kuris buvo vienas 
iš musų tautos milžinų dir
busių už Lietuvos atgimi
mą, už jos nepriklausomy
bę.

Inžinierius Petras Vilei
šis mirė Palangoje pereito 
mėnesio 12 dieną, bet delei 
Amerikos Lietuvių neturė
jimo nuolatinės kabeliu ko
munikacijos su'Lietuva ži
nia apie Vileišio mirti pate
ko mums tik iš Lietuvos 
laikraščių, dviem savaitėm 
vėliau.

Mirė Petras Vileišis, bet 
galime pasidžiaugti jog mi
rė pragyvenęs 75 metus sa- 
,vo amžiaus, kurių tarpe bu
vo ir eilės tų metų kuriais 
galėjo daugiausia ir ener
gingiausia darbuotis Lietu
vių tautai, ir ta gadynė ku
ri daugiausia tokių darbuo
tojų ir ju najiegų šaukė.

Laikraščiams ypač pra
vartu minėti Petrą Vileišį 
todėl kad jis irgi buvo laik
raštininkas, nors iš profesi
jos gan garsus inžinierius, 
pasižymėjęs ne tik Lietuvo
je bet ir Rusijoje.

Kuris iš musų tarpo sto
jo laikraštininkuos dirvon 
tas, visi turim žinoti, nėjo 
su išrokavimu gauti pelno, 
bet stojo dirbti kultūros 
darbą, kelti iš miego, iš pu
siau necivilizacijos musų 
žmones, ir štai, vos porai 
desėtkų metų praėjus nuo 
to kai jis pradėjo leisti pir
mą Lietuvių dienrašti, ‘Vil
niaus Žinias’, Lietuviai jau 
stovi gana aukštai pakilę.

Baigęs mokslus, Petras 
Vileišis tapo pirmos eilės 
inžinierium. Gerai uždirb
damas, jis gyveno turtin
gai, bet visą savo turtą dėjo 
į savo tautos reikalus, visų 
pirma Į spauda. Suorgani
zavęs eilę rašytojų, pats 
daug rašydamas populiarių 
dalykų, Vileišis stengėsi su
eiti artimesnėn pažintin su 
Įtakingais Rusais. Vileišis 
nesigailėjo pinigų ten kur 
galėjo laimėti tauta. Ir 
spauda, kaip nekurie sako, 
yra išdalies nupirkta iš Ru
sų Vileišio pinigais. Yra, 
sako, žinių kad paskutinė 
tokia Vileišio išmokėta su
ma buvo net 35,000 urblių.

Jis tam tikrais laikais, 
laike spaudos uždraudimo, 
yra išgavęs leidimus išleisti 
nekuriuos Lietuviškus vei
kalėlius, kaip niekam kitam 
nebuvo leistina, kas paro
do jo didelį užsispyrimą ir 
didelę Įtekmę Į caro cenzo
rius, kurie buvo pastatyti 
pragaištingą darbą varyti.

Smagu, labai smagu kad 
viskas tas prie ko Petras 
Vileišis musų tautai siekė 
liko atsiekta.

Amžinai musų tauta mi
nės jo vardą.

Sergantieji lytiškomis ligo
mis tiesiog bus verčiami gydy
tis, ir gydymas bus dovanai.

Tai labai prakilnus pasiryži
mas, ir geistina kad valdžia tą 
Įkūnytų. 

■v ▼ ▼

Gauta Nauji Leidiniai
“BANGOS” — naujai pradė

tas Leisti “Lietuvių Tautinės 
Katalikų Bažnyčios” mėnesinis

organas. Eina iš Westville, Ill.
Tai yra antras tos “bažny

čios” bandymas leisti laikrašti. 
Pirmą leido Kun. Mickevičius 
Mass, valstijoj, vardu “Atgi
mimas”.

Iš Latvių Literatūros — Lie
tuvių Jaunimo Dr-jos “Rūta" 
leidinis 2. Parengė J. Paleckis. 
Rygoje, 1926 m. 76 pusi.

Mažyte — tos pat draugijos 
leidinis 3. Sulyg Senteno apy
sakos sulietuvino St. Ryšelis. 
Ryga, 1926 m. 46 pusi.

DAINA
(O. Kairiutė)

Aržuolėli, medutėli, s
Kodėl nežaliuoji,

Kur padėjai žalius lapus,
Kodėl nemirguoji?

Kaip atėjo pavasaris,
Mojaus mėnuo stojo,

Visi medžiai žaliais lapais
Gausiai apsiklojo.

Kaip pradėjo bernužėliai
Linelius sijoti,

Kad sulaukus rudenėlio
But ką paulioti;

Kaip pradėjo mergužėlės
Rūteles sodinti

Kad sulaukus smutno laiko
But ką pasiskinti;

Kaip ištiko blogi metai,
Linai n’užderėjo

Tai mergaičių su šimteliais
Jieškoti pradėjo.

Atvažiavęs pasigyrė
Jis didžiai bagotas,

Turi turtus ir gėrybes,
Skarbus n’apkainuotus.

Pažadėjo man tėvelis
Didelę pasogą —

Šešis šimtus; šešis žirgus,
Visus pakinkytus.

Nuvažiavau pažiūrėti,
Net man širdis plyšta.

Baisu eiti Į tą gryčią,
Visa suramstyta.

Žymu vėžės išvažiuota,
Vakar Žydo butą,

Išparduota, išaikvota,
Anei vieno grūdo.

Jis ant lovos atsigulęs
Vilko liga serga,

Motin’ verkia ir dejuoja
Kad visi nevalgę.

Cit, neverki, motinėle,
Bado nematysi,

Kai paimsiu aš pasogos
Duonos pristatysiu.

Pasižiūriu ant lentynos,
Nei jokio sudyno,

Nei šaukštelio, nei bliudelio, 
Nei duonos šmotelio.

Niekadėjai kurių 
Negalima Atsikratyti

Lietuvos laikraščiai praneša 
kad Švenčionyse Lenkų organi
zuojama teroristinė grupė, ku
rios tikslas užpuldinėti musų 
pusėje valstybines ir visuome
nės Įstaigas, naikinti tiltus, su
sisiekimo priemones ir tt. Jon 
priimama tik gerai žinanti Lie
tuvą asmenys.
niams organams; savivaldy
bėms tam reikalui numatoma 
pašalpos po 10,000 litų kiekvie
nai.

DAINA
(P. Janulis)

Jau atšalo rudenėlis, oi,
Atjos jaunas bernaitėlis, oi, oi, oi!
Ir Įjojo musų kieman, oi,
Klausia, klausia kas iš jūsų, oi, oi, oi!
Pas mus gryčios išmazgotos, oi, 
Langinyčios maliavotos, oi, oi, oi! 
Pas mus laukai deimantuoti, oi, 
Ir pievelės dobiluotos, oi, oi, oi!
Gale lauko upė teka, oi,
Ten berniukai gražiai šneka, oi, oi, oi!
Ei ko anie tenai šneka, oi,
Gal panelių nebeteko, oi, oi, oi!
Jus, berniokai, susitarkit, oi, 
Po panelę pasdalinkit. oi, oi, oi!

(Tąsa)
Dabar ant greitųjų perbėgkime isto

riją tų 50,000 kronų, išvaizdoj taip roman
tišką ir stebėtiną, tikrenybėje gi taip pa
prastą, kurie, ačiū augimo tvarka, ir su- 
gabiam, inteligentiškam ir ištikimam už- 
žiurėjimui investinant, per pusantro šim
to metų suaugo Į sumą toli didesnę negu 
keturiasdešimts milijonų, kaip apskaitlia- 
vo kunigas d’Aigrigny, kuris pilnai visko 
nežinojo ir sprendė kad ir keturiasdešimts 
milijonų yra didelė suma.

Šitų turtų istorija arti surišta su Sa
muelio šeimyna, kuri juos globojo per tris 
gentkartes.

Apie 1670 metus, keliais metais prieš 
savo mirtį, Marius de Rennepontas, tada 
keliaudamas Portugalijoj, tvirtų interesų 
dėka išgelbėjo gyvastį nelaimingo Žydo, 
nuteisto sudeginti ant Inkvizicijos laužo, 
delei jo religijos. Šis Žydas buvo Izaokas 
Samuelis, diedukas dabartinio saugotojo 
to užmūryto namo.

Geraširdžiai žmonės, arba kurie vie
nas kitam kuo geru pasitarnauja, lieka 
subendrinti vienodomis pažiūromis. Pa
tyręs kad Izaokas yra darbštus, teisingas 
ir inteligentiškas, ir veda prekybą, Renne
pontas, kuris tada turėjo didelius turtus 
Francuzijoj, pasiūlė tam Žydui keliauti su 
juo ir paimti savo užžiuron jo prekybos 
dalykus. Neapikanta kokia prieš Žydus 
visada buvo, tuo laiku buvo pakilus aukš
čiausia. Izaokas todėl dvigubai buvo dė
kingas Rennepontui. Jis sutiko ant pa
siūlymo ir prižadėjo nuo tos dienos atsi
duoti reikalams to kuris išgelbėjo jo gy
vastį. Rennepontas, geros širdies žmo
gus, pasitikėdamas Žydu neapsigavo, nors 
Žydai buvo nekenčiami ir laikomi neišti
kimais. Iki iš jo turtus valdžia atėmė, jie 
pasekmingai augo Izaoko Samuelio globo
jami, kuris tik savo labdariui dirbo.

Paskui atėjo persekiojimai ir suardy
mas Renneponto reikalų, kurio nuosavybė 
buvo konfiskuota ir atiduota Jėzuitams 
kelios dienos prieš jo mirtį. Pasislėpęs 
neprieinamoj vietoj, kur norėjo žiauriai 
pasidaryti sau galą, jis slaptai pasivadino 
Izaoką ir padavė jam 50,000 aukso kronų, 
paskutinius likučius savo turto.

Tas ištikimas tarnas turėjo investint 
tuos pinigus su pelpu, ir, jeigu jis turės 
sūnų, pervesti jam tas pačias pareigas; o 
jeigu neturėtų sunaus, surasti kokią gimi
nę kuri butų verta pasitikėjimo. Taip tas 
turto auginimas turėjo eiti gentkartė iki 
gentkartei per 150 metų. Rennepontas 
taipgi prašė Izaoko užžiurėti ir namą ant 
Rue Saint Francois, kur jis turės dykai 
gyvenimui vietą, ir pavesti tas pareigas 
savo įpėdiniams, jeigu bus galima.

Jeigu Izaokas ir nebūtų turėjęs su
naus, galingas ryšis kokis egzistuoja tarp 
nekuriu Žydų šeimynų, butų davęs žmogų 
tęsimui Renneponto pageidavimų. Bet už 
keleto metų po Renneponto mirties Izao
kas susilaukė sunaus.

Tas sūnūs, Levi Samuelis, gimė 1689 
m., neturėdamas vaikų iš pirmos pačios, 
apsivedė antru kartu būdamas 60 metų 
amžiaus, ir, 1750 metais, taipgi sulaukė 
sunaus — Dovido Samuelio, dabartinio už- 
žiurėtojo to užmūryto namo, kuris, 1832 
m. (kada šis dalykas aprašoma), buvo 82 
metų amžiaus, ir rodės gyvens taip ilgai 
kaip gyveno jo tėvas, kuris mirė 94 metų. 
Pagaliaus Abelis Samuelis, sūnūs kurio 
Batšeba taip karčiai apgailauja, gimė 1790 
metais, bet žuvo nuo Rusų nagaikų, bū
damas 36 metų.

Sujungę šias gentkartes matome kaip 
ta giminė nuo septyniolikto iki devynio
likto šimtmečio pradžios išbuvo sargyboje 
ir kunijo Renneponto prašymą. Jis mir
damas buvo įprašęs Izaoko investint pini
gus tik ant penkto nuošimčio, kad jie butii 
švarus nuo visokių spekuliacijų kada pa
teks jo ainiams.

Samuelio šeimynos vientaučiai, pirmu
tiniai išradėjai finansinių apsikeitimų, kas 
tarnavo jiems Viduramžiuose slaptam per
kėlimui didelių sumų iš vieno pasaulio ga

lo į kitą, paslėpimui turtų ir uždengimui 
jų nuo užgrobimo jų priešų, — Žydai, 
turiu pasakyti, turėjo beveik monopolį pi
nigų apsikeitimo ir perdavimo, iki pabai
gai aštuoniolikto šimtmečio. Taigi Samu
eliu šeimyna pavedė slaptai pinigus į api- 
vartą saviškių, ir visuose Europos Žydiš
kuose bankuose pinigai gausiai augo.

Taip tai dabartinis to namo sargas ga
lėjo surinkti milžiniškas sumas, niekam 
nežinant.

Taigi dabar Samuelis, skaitydamas su 
savo žmona suaugusį turtą, knygose suda
rė sumą 212,175,000 frankų!

— Taip tikrai ir yra, — tarė Samue
lis, peržiūrėjęs popierius esančius medinė
je skrynioje išimtoje iš sienos. — Dabar 
jau turim Renneponto ainiams pasidalin
ti 212,175,000 frankų. — Ir senis pažiurė
jo į savo žmoną pasididžiuojančiai.

— Sunku net tikėt! — tarė Batšeba;
— aš žinojau kad tu turi ant savo rankų
milžiniškus turtus; bet niekad negalėjau 
tikėt kad 150,000 frankų, paliktų pusantro 
šimto metų atgal, galėtų tiek daug suau- 
ginti. *

— Nieko stebėtino, Batšeba. Visi ži
no kad į keturiolika metų kapitalas pasi- 
dvigubina, renkantis nuošimčiams prie su
mos vis tolyn ir tolyn ant penkto nuošim
čio. Galėjo ši suma būti ir didesnė, bet 
buvo lėšų ir nuostolių, kas irgi atidžiai su
žymėta. Rennepontas tą suprato, užtai 
nors mažą sumą išgelbėjęs norėjo pagel
bėt savo ainiams ateityje.

— Duok Dieve kad jo ainiai butų ver
ti tokio turto, ir kad jį geram sunaudotų,
— tarė Šeba, atsistodama.

— Mūrininkai tuoj čia bus, — tarė Sa
muelis, dėdamas skrynią atgal į slaptą vie
tą sienoje. — Kaip ir tu, Batšeba, aš labai 
žingeidauju kokie Renneponto ainiai čia 
atvyks. ;

Kas tai garsiai pabaladojo į laukinius 
vartus. Salnuelio šunes ėmė loti. Samue
lis tarė pačiai:

— Tai turbut mūrininkai, kuriuos no
taras atsiunčia su savo raštininku. Su
rišk visus raktus į krūvą; aš tuo ateisiu jų 
pasiimt.

Taip taręs, Samuelis nuėjo prie durų, 
kuriose atsidarė mažą langutį ir pamatė 
tris mūrininkus, su kuriais buvo ir jaunas 
vaikinas, juodai apsirengęs.

— Ko jus norit, ponai? — tarė Sa
muelis, pirm atidarant duris.

— Mane atsiuntė Dumesnil, notaras,
— atsakė vaikinas; — turiu būti prie at- 
murinimo durų. Štai yra laiškas nuo ma
no pono šio namo sargui, Samueliui.

— Aš juom esu, — atsakė Žydas; — 
meldžiu paduot laišką per skylę.

Paėmęs laišką, sulyginęs raštą su ki
tu raštu to paties notaro, kad butų tas 
pats, tada Samuelis įleido juos, be pirma 
pririšo šunis.

(Bus daugiau)

GYVENIMO VAKAROP '

Jau blėksta žydrios akelės,
Kaskart tykiau plaka širdis, 
Praslinko jaunosios dienelės 
Ir jos daugiau jau nesugryš.

Kūnas suvargęs, be vilties, 
Žengia kasdieną vis artyn 
Prie amžinosios užmiršties, 
Nes spėkos eina jau silpnyn.

Matau kai saulė slenk’ žemyn
Ir slepias juodam debesyj,
Viskas aplink daros tamsu,
Tik artinas mirtis baisi....

Baisi? O gal ir ne baisi, 
Kas gali į tai atsakyt?
Gal ten yra dalis šviesi
Kokios ant žemės nematyt....

Užtat drąsyn žengsiu pirmyn 
šiurkščiu gyvenimo keliu,
Nes kasdien slenka laiks artyn 
Prie užbaigos visko durų.

Petronėlė M.

PRANEŠIMAS
Teatralės draugijos ir 

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

“GALIŪNAS” <Į . > •
(parašytas K. S. Karpa
vičiaus), gali dabar dar 
tą padaryti, ir gaus už 
pusę kainos. Knyga bus 
virš 1 00 puslapių, parsi- 
duos po 50c ar 75c. Bet 

i prenumeratos keliu gali 
gauti tik už 25 centus.

“Galiūnas” paremtas

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, irN 

| 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-

Paskubėkit su užsaky
mais, prisiųsdami po 25 
nuo knygos. Vaidinimui 
reikia 13 knygelių, ku
rias gausit už $3.00.

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

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

Siųskit užsakymus pa
što ženkleliais (tiktai iš 
Amerikos).

“Dirvos” Adm.

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų. 
Skaityk “Rimbą”, visada busi lin
ksmas. Prisisk 10c. įdėjęs į kon- 
vertą 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 prisiunSiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
mas ir nepatalpintas.
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Į® Šiaurės Kunigaikščio Sūnūs
įsa: “VARGŠŲ KARALIENĖS DUKTeS”—III Dalis) 

Parašė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Kaip Budrys Pateko Nelaisvėn
Gastrio p£?siuntiniai šiuo atsilankymu 

vėl pasimatė Giedrės pilyje su jo šnipu ir 
įsakė sekti visas Giedrės pėdas, ar ji neims 
tartis su savo vadais ir rengtis Budrį iš- 
liuosuoti.

Tas pats šnipas kurs 'buvo dar senės 
Ledos ištikimas tarnas, ir sykiu ištikimas 
Svalų valdovams, už kurių pinigus Giedrės 
pilyje buvo kaipo jos patarėjas, sykiu ir 
išdavimas, buvo tas kurs surengė Budrio 
pražuvimą arba pavogimą.

Medžioklės tais laikais buvo paprastu 
dalyku. Budris, norg vaikas dar, mėgo 
vykti į medžiokles, bet motina labai bijo
dama nelaimės, įsakė Ditrui laikyti prie 
vaiko sargus. Svalų lipšnus šnipas naudo
josi proga ir davė savo patarimus sargams 
kaip medžioklėje reikia laikytis su kuni
gaikščiu nuošaliai kad atsitikime užpuoli
mo ant žvėries vaiko nesužeistų.

Tą dieną kada Budrys pradingo, jo 
sargai taip ir buvo padarę: kada visas me
džiotojų pulkas darė ataką ant tauro, sar
gai bijodami kad žvėris neužlėktų ant vai
ko, pasileido nuošaliai kad Budrys tik iš
tolo matytų kas dedasi. Jis buvo dar per- 
jaunas stoti medžioklės žaismėm Kova 
buvo smarki su žvėrių, ir kunigaikščio sar
gai užsižiopsojo vaiką palikdami užpaka
lyj-

Ten girioj buvo atjoję sykiu ir du pa
šaliniai vyrai, šnipo nurodymu, kurių nie
kas iš medžiotojų nenutėmijo ir nepasige
do kada jų nebuvo. Jiedu vaiką pagrobė 
ir nusijodino sau tolyn į pietus, žinodami 
kelius, ir dingo girių tamsumoje.

Nebūtų gal vaikas dingęs jeigu jo sar
gai butų tikėję nelaimės. Jie, nieko blogo 
nemanydami, neradę vaiko kur paliko, ma
nė kad jis apjojo į kitą šoną už medžiotoji] 
ir prisižiūri jų veikimui, kaip kitais sykiais 
padarydavo. Niekam nieko nesakydami, 
jie aplinkui būrio jodinėjo ir jieškojo ku
nigaikščio, bet nerado. Gryžę vėl į tą vie
tą kur vaikas buvo, jodinėjo apielinkėse, 
vis manydami jį surasti. Laikas slinko, 
vaikas su pagrobikais tolinosi nuo visų, bet 
sargai vis dar patįs sau jieškojo ten pat 
aplinkui, nenujausdami kas galėjo nutikti.

Didesniems viršininkams neužėjo gal
von pasirūpinti kunigaikščiu, nes jie žino
jo kad jis yra geroj sargyboj, tik vienas 
tas šnipas numatė kas dėjosi, ir džiaugėsi. 
Kada vakarienės laiku nematyta kunigai
kščio, vadai pradėjo klausinėti, ir tik pa
jodinėjus aplinkui surasta sargai vis tebe- 
jieškanti savo prarasto valdovo.

Sukilęs jieškojimas turėjo pasiliauti 
užėjus nakčiai, tik per naktį aplink jodinė
dami vyrai putė ragais norėdami duoti 
vaikui garsus kad žinotų į kur joti jei pa
klydęs. Bet Budrys jau radosi toli toli 
nuo jų, ir artinosi prie savo pagrobikų že
mės ru’bežiaus.

Ryte anksti vėl pradėta jieškojimai, 
ir užvestą teismas tų sargų. Šnipas pats 
pirmutinis patarė sargams iš pečių diržus 
rėžti kad jie nusikankintų ir mirtų grei
čiau, nespėdami niekam pasakyti apie jo 
pamokinimus kaip medžioklėj su kunigai
kščiu laikytis. Tuo tarpu sargai nemanė 
nieko apie tuos patarimus, jie laikė juos 
naudingais, net ir patįs butų taip darę. 
Bet vėliau, galvojo sau šnipas, gal jiems 
butų į galvą užėję pasakotis viską ir bu
tų užsiminę ir tuos patarimus.

Jieškojimas ėjo taip kad šnipas bandė 
vadovauti ir vesti jieškotojus į priešingą 
pusę, vis primindamas kad paklydęs vai
kas gal stengėsi joti į pajūrį ir greičiau 
rasti girių galą.

Baktis Sulaukia Svečių
Giedrės mylimasis, “Šiaurės Kunigai

kštis” Baktis, vieną dieną sulaukė Svalijos 
pasiuntinių su žinia kad atvyksta Svalijos 
įpėdinis Gastris pasitarimams.

Šitas tolimų -pietų valdovo atsilanky

mas buvo didelė naujybė ir retenybė Bak- 
čio sostinėj. Svalai buvo garsus kariau
ninkai ir apie juos Kaktis žinojo. Taigi 
suskubo ruoštis tinkamai juos priimti ir 
puošė savo miestą ir pilį kiek tik gražiau
sia galėjo. Nors veik visa Bakčio kariu- 
menė dar rengėsi senoviškai, kailiais ir 
naminio darbo šarvais, bet jau ir jis buvo 
užsikrėtęs Giedrės pavyzdžiu ir turėjo ap
rengęs vieną pulką plieno šarvais, o jo 
vadai jau visi buvo žibančiais šarvais pa
dengti.

Šituos šarvuotus vyrus Baktis pilyje 
ir telaikė, norėdamas pasirodyt savo sve
čiams kad jis irgi neatsilikęs nuo kitų val
stybių.

Pribuvus svečiams, pats Baktis sutiko 
juos ant kelio toli už miesto vartų, ir drau
gingai pasisveikinus, visi linksmai jojo į 
pilį.

Su Gastriu pribuvo daug jo palydovų 
didžiūnų. Kelionė buvo ilga ir varginga, 
nes jojo raiti. Jie nešėsi su savim kelių 
savaičių maisto, nakvynės šėtras, ir kelia
vo apsistodami pakeliui ant nakties bei pa
simedžiodami šviežios mėsos.

Žinoma, jiems reikėjo prajoti pro Gie
drės žemę, per senąją sostinę. Bet-ją už- 
žiurėjo ištikimi Giedrės vyrai, kuriems bu
vo pavelyta leisti nekaringais tikslais ke
leiviams prajoti per jų žemes į kitas šalis, 
todėl jie prajojo, ir tais pačiais keliais su- 
gryžo niekeno netrukdomi.

Senosios pilies valdytojų priimtas, Ga
stris godžiai dairinėjosi ir džiaugėsi, ti
kėdamas neužilgo gauti Giedrės sutikimą 
tą pili užimti už atidavimą atgal jos sū
naus.

Užtaigi jodamas pas Baktį tas Svalas 
turėjo tam tikrus svarbius tikslus.

Kalbos apie Giedrę
Kelias dienas vaišinus, Baktis paleng

va gavo patirti ko tie svečiai atkeliavo, ša
lip formalių tikslų, ir iškalno paruošė sau 
planus ką su jais darys kada prisieis for- 
malės kalbos,

Svečiams gerai išilsėjus po kelionės, 
paruoštoj salėj susirinko svarbesni Gas
trio vadai, jis pats, ir keli vyrai su Bak- 
čiu.

Gastris labai gudriai ir parinktais žo
džiais pradėjo kalbą apie reikalingumą 
kaimynams vienas kitą paremti, pagelbėti 
karuose, ir užtai reikią padaryti sutartį 
tarp jų kad vienas kitam paduos ranką 
karo atsitikime.

Baktis ir jo vyrai ant to sutiko, ir ta
da Gastris jautė drąsus pasakyti ką toliau 
jis turėjo galvoje. Jis šulė Bakčiui savo 
seserį už moterį, užjausdamas del jo žmo
nos mirties, už parėmimą jo atjieškojime 
sau tetos Ledos žemės iš Giedrės, ir pa
geidavo kad jiedu pirmiausia sueitų į gi
minystę kad paskui nebūtų kliūčių kada 
jis su Giedre turės reikalus. Gastris pri
rodinėjo kad Bakčiui bus daug geriau ka
da Gastris bus jo pašonėj ir kaipo gimi
nės vienas kitą gelbės.

Bakčio vyrai tam pritarė, kalbėdami 
apie sumažėjimą pavojaus iš Giedrės pu
sės, atėmus iš jos pusę žemės. Baktis gi 
tuoj viską suprato, ir jo protas pradėjo da
ryti išvadas.

Gastris dar toliau tęsė, primindamas 
kad jis rengiasi paimti Giedrę sau už mo
terį, ir tuomi visai panaikinti pavojų iš jos 
pusės, o prie to ta šalis negali valdytis be 
vyro visados, kuomet įpėdinis dingo.

Mes atmenam kad Baktis buvo geras 
pamokslininkas — jis buvo gerai mokytas 
ir pažino žmones ne po jų plaukais.

(Bus daugiau)

PIRŠLYBOS
Tykus, gražus vakarėlis, 
Tik šuneliai loja,
Dunda, dunda vieškelėlis — 
Tai bernelis joja.

Lokit, lokite, šuneliai,
Lai pro šąli joja,
Neą jaunajai mergužėlei
Kits širdį vilioja.

Šis jaunesnis ir gražesnis, 
Daigiau turto turi, 
Bus gyvenimas šiltesnis, 
Jis taip meiliai žiuri.

Akįs žiba kai žvaigždutės,
Veidai jo raudoni,
Balsas skamba it gegutės, 
Ir plaukai geltoni.

Tas pernykštis bernužėlis 
Toks senas ir storas, 
Mažaturtis vargdienėlis, 
šiurkštus jo žiponas.

Lai jis joja, nesustoja
Prie šitų vartelių,
Nes čia niekas neatboja
Ant tokių bernelių.

Tegul jieško jis sau kitos, 
Senesnės ir storos,
Lai nebando sukt prie šitos, 
Nes reiks šokt per tvoras.

Petronėlė M.

Galvojant apie svarbiausius 
pasaulio išradimus ir jų naudą 
žmonijai, mums užėjo mintis 
apie tai kas išrado krapų tin
kamumą prie rauginamų agur
kų. Jeigu sužinotume jo var
dą tikrai pradėtume rinkti au
kas jam paminklą pastatyti.

ATSILYGINO
Vienas Pužonių kaimo juok- 

daris rado medžio drovėje šir
šių lizdą. Tuo syk per kaimą 
važiuoja čigonas.

— Ei, čigonėli! padėk susem
ti bičių tai busi bičiulis. — Pa
šaukė juokdaris čigoną.

■■— Gerai, tuojau susemsiu!
Ir čigonas įlipo į medį semti 

bičių.
Pakrapščius drovę širšės su

puolė čigoną.
— Pane, pane, greitai statyk 

liesvas!
žmogus lyg tyčiomis nesu

rasdamas kopėčių paduoda kar
telę.

— Pane, kad tave perkūnai! 
juk liesvų prašiau, ne kartės!

Ir plumpt čigonas žemėn.
Kituose metuose buvo pati 

rugiapjūtė. Čigonas atėjęs pas 
tą patį žmogų sako,

— Na, pane, duok man laši
nių šmotą ir duonos bakaną tai 
aš tau dusiu žuvies, mes šian
dien žuvausime Ruopiškio eže
re.

žmogus čigonui patikėjo ir 
duoną su lašiniais davė.

Po pietų metė rugius pjovę 
ir nuėjo pas čigonus, kurie sto
vėjo ant kranto ežero.

— Čigonei, aš tau daviau 
duonos ir lašinių tai tu man 
žadėjai žuvies duoti.

Čigonas parodęs pirštu į eže
rą sako:

— Pane, pirma išsrėbk sriu
bą, o tada ir žuvį valgysi.

P. Kriukelis.

Kalbant apie biblijistus, tik 
dabar pradedame suprasti ko
dėl jįęms taip nuosekliai eina
si. Jie turi Muzikantą ir Ar- 
mošką publikos patraukimui.

Sykį buvo vienas kompozito
rius kuris įsivaizdino kad visos 
muzikalės kombinacijos pasau
lyje jau surašytos jo pirmta- 
kunų, ir išėjo iš proto negalė
damas nieko pats sutverti.

V
Kitų musų redaktorių nuo

monė tokia paika ir be vertės 
kad žmonės net prievarta ją 
verčiamą nepriima.

Didis Kalbėtojas
Viena mergina vis jieškojo 

sau už vyrą garsių žmonių.
Po apsivedimo, sykį su kai- 

myne-drauge susitikus giriasi:
■— Ar žinai, širdele, mano 

vyras, kuris paprastai tyli, va
kar susirinkime kalbėjo net 
penkis kartus!

— Na ir ką gi jis ten pasa
kė?

— Du kart pasakė “bravo”; 
du kart “sutinku” ir vieną kar
tą, kreipdamasis į kaimyną, at
siliepė: “Kada gi bus galas tam 
susirinkimui, jau aš miego no
riu. ...”

Nauja Rolė
Vienas gailestingas ponas 

visada duodavo išmaldą vienam 
nelaimingam aklam elgetai, ku
ris visada stovėdavo netoli jo 
namų ir su savim turėdavo šu
nį.

Bet štai vieną dieną ponas 
išeidamas mato kad tas,. elgeta 
stovi atvirom, sveikom ir gra
žiom akim, ir ant kaklo turi 
parašą: “Nebylys”.

— Kame čia dalykas? — už
klausė ponas nustebęs.

— Matote, ■— pradėjo “ne
bylys” aiškinti, — pastipo ma
no šuo, o be šunio aklam ne
galima būti, nėra kas vedžioja, 
taigi ir permainiau rolę.

DYKAI MOTERIMS
Valgių gaminimo knygelė — 

prisiųskit “Dirvai” savo vardą 
ir antrašą.

'GEROVĖS SKYRIUS
(TT DEL APRŪPINIMO 
\l MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS,;

6i>me Bkyrioj* mu Ulk<*

kalu* bQsl*nČJom*
motinom* Ir taoUaon*
nų kOdlkl^/

K&dlklų aprflplalauL* Ir ><*■ 
atjimi* jn dalyka* gjrvM 
■rarbos ftelmjrnal Ir tautai 
tr mea jaučiame, kad Ui

rime rtjjullariAkais
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18-21 mėnesių—Keturi sykiai dienoj
7 ryte — Cornmeal, oatmeal, ma- 

navų (kaip pirmiau). Duok su pie
nu arba su sviestu. Minkštai virin
tas kiaušinis kas dvi ar trįs dienos. 
Kaartkartėmis kapotos vištos arba 
skrudintos duonos. Pieno atsigerti. 
Sėlenų biskvitas su sviestu, arba se
na duona su sviestu.

9 ryte — vieno orandžio sunka.

11 ryte — Jautienos, kapotos ar 
drožtos; avienos kojelių gardumy
nas, smulkiai supjaustytos vištienos. 
Spinako, asparago, dynės, perkoštos 
virintos tomatės, virtų morkų. Kep
tas obuolys ar obuolienė. Sena duo
na su sviestu. Po 21-mam mėnesiui 
keptos bulvės ir gerai virti šabalbo- 
nai.

3 po pietų — Vištos ar avies bul
jonas su ryžiais ir sena duona. Kiau
šinienė, ryžių pudingas, virtos sly
vos. Sėlenų biskvitas arba duona 
su sviestu.

R vakare. — Manavų ar kvietinių 
košelių (virtų po dvi vaalndi). Duok 
vieną ar tris šaukštus su pienu, ar 
sviestu. Pieno atsigerti. Biskvitas 
ar duona su sviestu.

PASTABA. Kūdikiui reikia duoti 
mažai mėsos iki septynių metų. Ir 
mėsos porcija vaiko valgiuose turi 
būti tik sykį dienoje ir labai mažai. 
Jei valgių sistema susidaro iš rie
bių valgių turinčių proteino, kaip 
kiaušiniai, pupos, žirniai, žuvis tai 
mėsos galima visai neduoti, nebent 
rekomenduoja gydytojas.

Motinos kurios turi kūdikius bet 
negali jų žindyti, privalo naudoti 
Borden’s Eagle Pieną del bonkučių. 
Tai puikiausias pienas sumaišytas su 
gryniausiu cukrum. Borden’s Eagle 
Pienas yra maistas kuris stato vai
kams vikrias kojas ir stiprius kū
nus. Jis duoda vaikui svorio reika
lingo jo augimui. Jį rekomenduoja 
gydytojai del jo aukštos kokybės. 
Jei nežinai kaip yartoti Eagle Pieną 
iškirpk kuponą iš telpančių apgarsi
nimų ir gausi visai dykai visas in
formacijas kaip prižiūrėti kūdiki ir 
save pačią.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

EMILE BRAND
CONDENSED MILK.

:ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina .............. 75c
1-mai smuikai ............. $1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje”

-NAUJOS DAINOS—

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų
Slapinimą

Saugokis
Pamėgdžių 

Žiūrėk žodžio
Gausit Aptiekoj

“Midy”

Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

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

(Mišriam chorui)
1— Oi Mergele, Merugužėle
2— —Lopšinė
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dziedul
5— Levandrėlis

NAUJAUSI
Uteno Rekordai
Štai yra keletas puikios Jono Butėno įdainuotos 

Liaudies Dainos, visiems patinkamos ir gerai žinomos, 
kurios pralinksmins jūsų namą kada uždėsit ant gra- 
fofono:

KADA NORIU VERKIU ir
ant ežerėlio rymojau

LAKŠTINGALĖLĖ ir
AGUONĖLE

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.

6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip Rožytė
8— Grybai

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

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

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
! baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
! land Universitete, darbuojas su 

Teisiu Ofisu advokato
C. D. AINGER

307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- 

. rėš teisingą patarnavimą.

Cleveland, Ohio

| A. DURASEVIČIA | 
•L Popieriuoja Kambairus naujau- •}* 

i X sies mados popieromis — Par- X 
j duoda kambariams popieras, 
' y sutauso plesterius — jei yra 

reikalas darbą atlieka greitai, į.
i y gerai ir pigiai. Reikalaudami
X šių patarnavimų kreipkitės an- į. 

trasu: (36) 4*
1386 EAST 65TH STREET į

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa- 
viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. Gaus tiek 
pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. €}Kas at- 

' -O I W O i I i a pnl nauj’ns savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.
Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit proga! Adresuokit:

D I R V A 6820 Superior Ave. Cleveland, O. j



Fortunately, the great ma
jority of Americans find work 
more pleasant than idleness. 

----- o-----
P. Vitkus says, being a cow

ard isn’t worth half as much 
as it costs. 

-------- o--------
If wisdom grew on a man 

like whiskers just think of the 
thousands who would never 
have to shave.
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UPON THINKING OF MAN----- 0----- They say candy is a sulįsti-
“My husband is accused of j tute for liquor, but it never 

bootlegging”, said a wife tol made me want to sing “Sweet 
the lawyer. “Will you take1 Adeline”.
the case?” 1 ----- o-----

“Sure”, said the attorney, j Marcella Karuža says, leve, 
“Send it around any time.” ; ]jl<e nearly everything else 

----- 0----- worth seeking, comes unsought.
Distance lends enchantment ----- o-----

even to the radio program. “Indians were the first real
~ 0----- i hair bobbers!”

Dame fashion clings to short j 
skirts, or do they cling to her?

-------- o--------
Substitution is the death of I 

trade.

Lietuvos Lietuviai ateina Į
Sanitaiiškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

----- o-----
“Why, I thought you had the 

Florida fever?”
“I did have; but I am con

valescent now.”
----- o------

Experts are trying to find 
the first conversational joke. 

I The first conversational joke, 
we believe, was some congress
man.

| Prosoect 2420 Central 176S |

į TH F. W. ZIMMERMAN CO. j 
= Generališ.ki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- =: 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 
= kuojam, išleidžiant ir sukraunant. ~

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

sinnersconies

■o

much of a secret as the 
think.

out after dark
to call her an evening

Mere
What

be
To those that gaze on you 
From other planets.
Enslaved to your environments,
Hopelessly struggling, 
Toiling and 
From mere 
Or common

= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. -

reason 
Star.

----- o- count:

man!
object of pity you must

'Bystander, locking at live 
chicks In window: 
you hatch all those 
yourself?”

Store Clerk: “No. 
an incubator for that 

----- o-----

suffering 
existence,

How often do you lift your 
head

And gaze at the ethereal blue
That stretches like a vast 

canopy
From horizon to horizon;
And feel your soul go sailing,
Sailing into space
Amid mountains of clouds
Whiter than the whitest snow?

old-fashioned notion was 
that the worst thing to 

I young household was- 
(Nowadays, the worst is 
wifie loses her job.

The
One prisoner at the

jail said he had a conscientious 
objection to breaking rocks, 

debt? and quoted. “What the Lord
when hath joined together let no man

1 put asunder.”

Or perhaps bathe in the waters, 
The sparkling waters of sun

shine,
That magic healer of ills 
That penetrates 
To the inmost fibre
And from where man arises 
Into resurrection.

hit a

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

."DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

What
What
Oh, lift up your head, 
Mere man!

Walter R. Baublis

unsurpassable beautie 
inexpressible joys,

-o-

We keep 
purpose.”

many people, says J. V. 
think

❖ 
<■
4>

hand on their pocket

T suppose 
chickens

Too many people, while their 
shoulder is at the wheel, keep 
their 
book.

“Uneasy lies the head that 
wears a frown.”

Murine- Co., Dpt. H. S., 9 G. Ohio St., Chicago
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Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, 

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

“Akių Užžiura” arba 
Akių Grože’’ Dykai.

Too
Mitchell, think opportunity' 
means a chance io get money 
without earning it.

O ROSEDALE o* 
Dry Cleaning Go.t 

Rand. 7906 t 
C. F. PETRAITIS, Prop. ? 
6702 Superior Ave., t

Amer teas 
Finest 
Candy!

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

Williamson Candy Co. 
Chicago, III.

t

Informaciju Biuras

D
6820

Pardavimasb—Rea Estai

10—v įšoktu

Atdara Vakarais

1—-Pinigu i Lietuvą Siuntimas
’—Jgaliavimų ir kitų Dokumentų

Padirbimas
—Pasportų ir Vizų Išgavimas

1—Laivakorčių Pardavimas
Giminių P a r t r a u k i m as

6—Knygų ir Popierų Pardavimas
-Spaudos Darbai

9—Notarialis Ofisas

Superior Ave.

----- o-----

WOMAN, WONDERFUL
WOMAN

Her hair is short, her shoes 
are low,

Her cheks and lips and eyes 
aglow,

Her dresses, minus front and 
.back.

Are sleeveless, too they seem 
to lack

The necessary length to hide
Two sources of her honest 

pride,
As down the avenue she eddies,
With twinkling silken hose and 

teddies,
A sudden breeze, or cough, or 

sneeze
Would leave her bare as jay

bird's knees.
After he’s seen the latest show
Man wants but little here be

low.

REAL ESTATE
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 ii1 Per
vedimo tikiu; Siuntimas pinigų j Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.
6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj 

Telefonas Randolph 458.

o O O o o o o o o o € O O O o o o o <0 o o o

<0 REIKALAUJAM

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.

o o

O

O o o o
o o o

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

| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ .$1.00 
~ Mano ypntiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 
= Vsennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
~ 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- 
E spręsti tikra jūsų ligos priežastį.
~ “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimii*'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
= nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 
= lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
x Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėginio. 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”.
= rie yra mano geriausi liudininkai 
= daryt ir jums. Per praeitus 
= tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi 
E uis 606 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma 
= doma a“
— ’šgalit mokėti .... .
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----  E 

| Dr. BAILEY, Specialistas g

| 1104 Prospect Avenue =
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) =
= Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. —
DiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiniiif.
yjV.V.WAW.W^.-.SW.W.V.SW.V.V.W.-.WAWAV.V.V'-.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*« tikrą Specialistą, e ąe 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi Ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzarainavimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai ąpsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, junu 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijine 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnea, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neattevo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinių- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
19496 Euclid Av. Kampas E. l<)5th St.

ANTROS GRINDYS, KAMBAKIS 4.
Ofiąe valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue 8 Iki I Takam.

Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku-
Ką aš padariau jiems galiu pa- 

penkiolika metų aš leidau serumus 
Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais-

aš pasakysiu jums tai. Jeigu 
išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina

pagy- 
kokią 

Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus.

AGENTŲ

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

į Ji



DIRVA

.......................................................... .
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MEILĖS AUKA VIENA DIENA DU VYS'-
Paneniunėlis, Rokiškio v. — 

Čia vienas doras ir apsišvietęs 
vaikinas, K. Bieliūnas, pamylė
jo mokytoją. Bet ji apsirinko 
Kitą, nuo ko vaikinui protas ap- 
iro. Tai labai didelis žmogaus 
nesusipratimas ir nemokėjimas 
savo jausmu valdyti. Nemyli 
tavęs, nemylėk ir jos; sviete 
mergaičių daug yra, P. Kr.

ROKIŠKIS
Prie šios valdžios miestas li

ko gyvesnis ir smarkiai pradė
jo augti. Statoma didelių mu
ro namų, mediniai remontuoja
mi ; šaligatviai grendama ce
mentinėmis plytomis. Pradėjo 
tvertis Pažangios draugijos.

Sausmetis. Šįmet Rokiškio 
apskritis labai nukentėjo nuo 
sausmečio, pusė ūkininkų netu
rės rugių sėklos. Vasarojus ir
gi labai blogas, žirniai išdžiuvo 
prieš žydėjimą.

Rugpjūčio 2 d. rinkoje už 
pūrą rugių buvo mokama 26-27 
litai. Perėjusiais metais šituo 
laiku už rugių pūrą buvo mo- 
•kama tik 13-14 litų.

P. Kriukelis.
V ▼ ▼

PRIGĖRĖ MERGINA
Škėmai, Rokiškio v. — Rug

pjūčio 5 d. negilioje kūdroje 
rado prigėrusios merginos, 19 
metų amžiaus, Motuzaitės lavo
ną. Tėvai nesutiko su vietinio 
gydytojo prirodymu ir išreika
lavo gydytoją iš Kauno. Gy
dytojas rado jog mergaitė bu
vo šeši mėnesiai nėščia' ir kito 
nužudyta. Suimta jos kavalie
rius, Kundeliukas. Mat, mer
gaitei pastojus nėščia jis pra
dėjo pas kitą mergaitę eiti. Ei
davęs pro Motuzaitės kiemą, 
kuri matyti bandė jį pasitikti.

Vėliau po šio nutikimo žio- 
biškėnuose irgi tapo nužudyta, 
mergaitė, spėjama kad tuo pa
čiu tikslu.

Tai tokios liūdnos žinios iš 
tarpo katalikiškos jaunuome
nės. P. Kriukelis.

KUPAI •' 1:
Rokiškis. — Rugpjūčio 15 J. 

ištikimųjų žmonės sulaukė vys
kupo, o ne Kun. Ambrozaitį, 
kaip buvo pirmiau padarę. Vi
siems labai rūpėjo pamatyti ne 
vyskupas, o jo penktukstantinč 
lazda. Mat, rims už tris litus 
ir neblogą lazdelę nusiperka- 
me.

Paskiau lakė mitingą antra 
vyskupe — Puronienė (taip ją 
žmonės praminė). Bet ši žmo
nėms daugiau patiko. Kurmis.

NT -V V

NUŠAUTA KRAUTUVNIN- 
KAS

Vadatkai, Panevėžio aps. — 
Rugpjūčio 6 d. tapo nušautas 
krautuvninkas Leniauskas. Iš
tyrinėjus aplinkybes raąta kad 
jis matyt pajutęs lendant į jo 
krautuvę vagis, paklausė kas 
jie, ir buvo nušautas. Nužudy
to šeimyna pakėlė trukšmą, ir 
vagims nepavyko plėšimas. Bet 
kas stebėtina tai kad už vieno 
kilometro nuo miestelio griovy
je rasta nušautas žmogus, prie 
kurio gulėjo kariškas Vokiečių 
šautuvas. Pasirodė kad tai yra 
Leniausko nužudytojas, nes ki- 
šeniuose rasta kaltas, grąžtai 
ir kiti pabūklai reikalingi na
mams plėšti. Kas yra tas žmog- 
žudis ir kas jį patį nužudė ne
žinoma. “P. B.”

GARSINKIS 
DIRVOJE”

IR LIETUVOJ MEKSIKA!
Rokiškyje kunigėliai užsakė 

i žmonėms kalbėti po septynis 
poterius už Meksikos kunigus 
ir prašyti Dievo kad Lietuvoje 
taip nenutiktų kaip dėjosi Mek
sikoje. Davatkos po parapiją 
bėgioja ir šaukia kad Meksikoj 
kunigai išpjauta, kad dabartinė 
valdžia Lietuvoj leis kunigus 
pjauti. Tuščia kunigų baimė. 
Bukite bažnyčioje, jūsų nieks 
ir pirštu nepalies. Kurmis.

PLĖŠIMAS IR ŽMOGŽUDYS
TĖ PASVALYJE

Rugpjūčio 5 d. naktį nežino
mi piktadariai užpuolė Pasvalio 
valsčiaus valdybos butą ir nu
žudę sargą Povilą Kraptavičių 
išplėšė valdybos kasą ir pade
gė butą. Pinigų pavogta 7523 
litai, Vasčiaus valdybos raš
tu bvlo sir dokumentai buvo 
apipilta žibalu ir padegta. Taip 
pat buvo apipiltas žibalu ir sar
go lavonas, kuris rasta pakar
tas ant diržo prie durų.

Gaisras greit buvo pastebė
tas ir pribuvę gaisrininkai tuoj 
užgesino.

Plėšime ir žmogžudystėje ta
po įtarta buvęs valsčiaus raš
tininkas Tadas Kiukis, gyve
nantis Pasvalyje. Padarius pas 
jį kratą rasta kelinės apipiltos 
Žibalu, kurias, kaip buvo įrody
ta, jis dėvėjo valsčiaus rašti
nės apiplėšimo laiku. T. Kin
kas kaltu neprisipažino, bet ne
galėdamas tinkamai pasiaiškin
ti patalpinta Panevėžio kalėji
mam “P. B.”

V V ▼

18 METŲ NAMŲ KATORGOS
Telių apskr., Alsėdžių valš., 

Ylių kaime, prieš 20 metų pil. 
Juozas Lukošius pardavė savo 
ūkį pil. Sragauskui su išlyga 
kad tas laikytų iki gyvos gal
vos jo pamišusį brolį Joną. Ta
čiau Jonas buvo skandalingas, 
todėl tapo atimta jam laisvė — 
buvo grandiniais pririštas vie
noj kamaroj. Kamaros langas 
veik visas užkaltas, pamate di
delės skylės, matyt buvo šalta; 
grindis nevalytos nuo pat už
darymo dienos, kalinys visas 
aptekęs nešvarumais ir gyviais. 
Grandiniai sveria 11’4 klg. Nuo 
1916 metų kalinys nei karto 
nebuvo apleidęs kambarį, kurio 
oras buvo nepakenčiamas. To
kiu tai budu tas vargšas išbu
vo prikaltas savo urve 18 melų, 
nematydamas jokios vilties pa- 
siliuosuoti, nes buvo nutarta jį 
laikyti iki gyvos galvos.

Apakėliai apielinkės gyven
tojai žinojo apie to žmogaus 
kankinimą, bet valdžiai nepra 
nešė. Ir paslaptis paaiškėjo la
bai pripuolamai. Eina tardy
mas. Jonas dabar randasi ap
skrities ligoninėj, o Sragaus- 
kas “valdiškame”.

Įdomu kad Sragauskas turė
jo du inteligentu sunu, vieną 
septintos klesos gimnazistą, an
trą pradinės mokyklos mokyto

ją. .. . Ir tie leido žmdgų žudy
ti! Vienas jų dar skaito save 
dideliu idealistu, svajoja ir ra
šo į spaudą daug nesąmonių pa
sirašydamas “Sraga”.... Tai 
tau idealizmas — laikyti ant 
grandinių žmogų per aštuonio
lika metų! N. Gintalas.

▼ V ■*

TELŠIAI
Orlaivis užšumė žmogų. Tel

šių apielinkėj Rugpjūčio 6 <Į. 
nusileido orlaivis su svečiais i'š 
Kauno. Prieš pakylant vėl į 
orą, policija lakūnų nurodymu 
sutvarkė susirinkusią žmonių 
minią kad nekliudytu kilti. Or
laiviui kįlant,- kitoje pusėje:iš 
daubos netikėtai išlindo senis 
ir ^orlaivio propeleris jam .nu
kirto galvą. Propeleris lūžo ir 
orlaivis kelis kartus apsivertęs 
krito žemėn. Lakiniai nuken
tėjo nežymiai. “T.”

‘Dirvos' korespondentas apie 
šią nelaimę rašo: Orlaivis jau 
buvo pakilęs apie pusę metro, 
kaip iš netol esančio šieno išlin
do apie 80 metų amžiaus pil. 
Strikauskis ir visu greitumu, 
kaip proto netekęs, puolė prie
šais orlaivio. Negelbėjo nei 
šauksmai, nei orlaivio dundėji
mas, žmogelis krypties nemainė 
ir orlaivio propeleris nukirto 
jam pusę galvos, o pats subi
rėjo. Nesant propeleriui orlai
vis turėjo sustoti sustodamas 
apsivertė. Nežiūrint kad tas 
žmogelis pats buvo kaltas už 
savo gyvybę ir orlaivio pagadi- 
nimą, davatkos keikia lakūnus: 
“Atvažiavo kaip liciperiai ir už
mušė žmogų. .. . ” Nagi.

▼ ▼ ▼

Naujas Klaipėdos Krašto gu
bernatorius, Karolis Zaikaus
kas Rugpjūčio 4 d. perėmė gu- 
bernaturą iš buvusio guberna
toriaus J. žiliaus ir pradėjo ei
ti pareigas.

^iade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Lou u, U. S. A.

LIETUVIŲ DAKTA
RŲ SUVAŽIAVIMO 

KLAUSIME
“Draugo” No. 198-me iškel

ta labai sveika ir įdomi mintis 
Amerikos Lietuviams gydyto
jams, būtent kad ir jie, kaip ir 
kitų tautų, turėtų kasmetinius 
suvažiavimus. Tokia mintis, 
reikia tiesą sakyti, turėtų kiek
viename Lietuvyj gydytojuje * 
šilumos rasti.

Ar Butų iš to Naudos?
Nauda, šiaip ar taip, , iš to 

butų didelė, štai:
(1) Susivažiąvuš butų gali

ma sutverti stipri ir pastovi 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugija. O tai, žinoma, su
vestų Lietuvius gydytojus ge- 
resnėn pažintin, draugingumo 
ryšiais sumegstų — taip kad 
jie paskui sunertinėmis jiego- 
mis galėtų tiksliai ir našiai 
žmonių gydymo ir aplamai vi
suomenės kultūrinimo darbą 
dirbti.

(2) Tokiuose suvažiavimuo
se, kurie, tikrai sakant turėtų 
įvykti kas metas, Lietuviai gy
dytojai galėtų išeiti su rimto
mis, mokslinėmis paskaitomis, 
iškeliant aikštėn medicinos mo
kslo padarytą per metus pasau
lyje progresą. Po tam šito
kias paskaitas reikėtų laikraš
čiuose išspausdinti, o didesnes 
ir svarbesnes net ir brošiūrose. 
Svarbios ir naudingos moksli
nės žinios, tokiu budu, pasiektu 
Lietuvių minias, žmonės ne tik 
gautų progos svarbiais ir nau
dingais dalykais savo žiniją 
praplėsti, bet ir geresnių pa
žiūrų link Lietuvių gydytojų 
išsidirbti. Jie ryškiai pamaty
tų kad Lietuviai gydytojai sa
vo profesijoje visame pasauly
je daro progreso, neatsilieka.

(3) Kadangi beveik visų kul
tūringų tautų gydytojai tokius 
kongresus turi, tai žinomas da
lykas ir Lietuviai gydytojai ne
turėtų nuo kitų tautų atsilikti.

(4) O kaip jau spėtų Ameri
kos Lietuvių. Gydytojų Draugi
ja (rodos ir šiandien yra kokia 
tai draugija, tik deja niekur jos 
negirdėti, nors pirmiau ir būda
vo jos susirinkimai kartas nuo 
karto laikraščiuose pranešama) 
sustiprėti tai, sakysime, tokioj 
Chicagoj, kur daugiausia Lie
tuvių gydytojų randas ir kur 
ištiesti ir pats centras turėtų 
būti, galima butų koncertus ir 
piknikus rengti, o uždirbtais

pinigais atatinkamą literatūrą 
leisti ir šiaip jau labdaringus 
darbus paremti. Nors žinotų 
tada žmonės kad ir Lietuviai 
gydytojai gražų kultūros ir lab
darybės darbą dirba. Ir ištik
rųjų butų kuomi ir vieniems 
(visuomenei) ir kitiėrns’. (gydy
tojams) pasididžiuoti. ’

(5) Abejoti dau^ netenka 
jog butų galima ir puikus me
dikais žurnalas išleisti.

(6) Pagalios, gražų ir nau
dingą darbą bedirbant, gal but 
nepakanta ir pavydas — kas 
šiandien Lietuviuose gydyto
juose taip smarkiai vyrauja — 
žymiai sumažėtų arba ir visai 
išnyktų. Tai viena. O antra, 
labai galimas daiktas jog ir 
Lietuviai gydytojai išmoktų ir 
įprastų žiūrėti j savo kolegas 
daugiau kaipo į gydytojus, o ne 
kaipo kokius ten “klerikalus”, 
“bolševikus”, “tautininkus” ar 
“socialistus” ir tam panašiai. 
Tada butų galima bendra jiega 
darbas dirbti, o ne prasivar
džiuoti, dar daugiau — kurie 
daugiau dirba tiems koją kai
šioti. šiandien pas mus taip 
daroma, vadinas, nežiūrima ką 
gydytojas rašo ar kalba, bet 
kur jis rašo ir kur kalba. Jei
gu tik jis rašo — nors išimti
nai tik savo profesijos srity j — 
ne tame laikraštyje, arba jis 
kalba ne tokiame susirinkime 
kad visiems gydytojams patik
tų tai žiūrėk jau ir pravar
džiuojama jį “klerikalas” (mat., 
katalikams rašąs arba kalbąs), 
“bolševikas” (mat, bolševikams 
rašąs arba kalbąs), “tautinin
kas” (mat, tautininkams rašąs, 
ar kalbąs), ir tt. Taigi, visai 
nepaisoma ką jis rašo ar kalba, 
bet labai daug paisoma kur jis 
rašo ar kalba; tarsi kad tik 
vieniems žmonėms mokslo rei
kia, o kitiems visai ne.

Suvažiavimas Geras Dalykas, 
bet ar Galimas?

Jeigu pirmiau ir buvo šioks 
toks pagrindas abejoti apie su
važiavimo naudą tai dabar rei
kia tiesiai sakyti ir tas iš po 
kpjų išslydo. Taigi svarbiau
sia dabar, ar gali tokis suvažia
vimas gyvu kunti stotis? Ži
nant iš praeities koks pakriki
mas Lietuviuose gydytojuose 
viešpatavo ir koks dar tebe
viešpatauja, ištiesų noroms ne
noroms abejoti reikia. Mat, 
kurie net ir nosies į visuome
nės darbuptę neiškiša, pamatę 
kitus dirbant tuoj aštresnių 
pavydo simptomų pasigaus, o 
tada jau šoks prieš tuos kurie 
dirbo ir tebedirba. Bet gal to
kių rasis labai maža, ir dide
liam, kiltam darbui vargu jie 
išgalės kelią pastoti. Taigi ga
lima neabejojant sakyt jog vei
klesniems krūvon susibūrus pa
seks juos ir tie kurie mokslo ir 
kultūros darbe smagumo vis 
dar negali pajusti.

Taigi, butų labai gera Lietu
viams gydytojams, dar labiau 
visuomenei, jeigu į šitai atsi
lieptų ir kiti gydytojai viešai 
su savo nuomone.

Rodos kad jau tikrai atėjo 
laikas idant' ir mes Lietuviai 
gydytojai įžengtume į plates
nes gyvenimo vėžes ir pasiro- 
dytume visuomenei kuomi esa
me ir ką veikiame.
Chicago. Dr. Margeris.

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

Mrs. Whksww’® 
' 1'few

pražuvęs

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

BAIME BENGUS!
(ANALGES1QUE )

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

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

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

TAŠTĖLESSOCT&RlOjU
Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labcliiiotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visoso vaistinėse.

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.

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

Al! druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

» ::♦♦ »•
i: Dabar užsirašyk Įį

“AMERIKOS LIETUVI”M ♦*
“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių H 

•j pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių f? 
•j žinių, yra naudingas Iciekvienam Lietuviui. Užsirašykit ;i 
:• jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. ij
B Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, par- B 
jj davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- •• 
:: Idt pinigus ir laiškus siųsdami: B

“AMERIKOS LIETUVIS“
j| 14 Vernon Street Worcester, Mass. B

| REIKALINGA AGENTAI j 

= Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla- =
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie- = 

S tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera S
S proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 =
E iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 Į me- =
f nesi iiuosu laiku. S
E Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau |
E sekančiu antrašu: E

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

A. S. BARTKUS
Vienintelis

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

Telefonas Randolph 5297 -----

CIevelande Lietuvis Artistas
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi narini gauna laikrašti 'Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pušų kainai.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuviu 
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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j;. Kas Q!rdet Clevelande-ApieSinkese |
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 Įiįl

Akrono Naujienos
---- -------------------- I AKRONIEČIV

S. GREIČIENĖS ĮSPŪDŽIAI 
Iš PHILADELPHIJOS

Pirmadienį sugryžo iš Phila- 
delphijos žinoma dainininkė S. 
Greičienė, kur dalyvavo kaipo 
delegatė Moterų Sąjungos sei
me ir taipgi pasinaudojo proga 
matyti ir patirti dalykus “Lie
tuvių Dienos” Rugp. 28 d.

Iš to viso parengimo p. Grei
Čienė parsivežė gerų ir kitokių 
Įspūdžių. Matė visas iškilmes 
manifestacijos, apie kurias pa
našiai apsakė kaip praneša ir 
“Dirvos” Reporteris (p. 1). ir 
apipasakojo tulus dalykus ku
riuos jai ypatiškai teko patirt i 
sąryšyje su to viso rengimu ir 
rengėjais. Apgailauja kad taip 
daug politikauta net tuose at
vejuose kur lietėsi grynai dar
ios.

Vakare teatre, kur turėjo pa
sibaigti diena pradėtas progra
mas, pasakojo kad tas progra
mas. pasibaigė beveik pusiau 
neišdainuotas ir publika pradė
jo skirstytis nors lakštuose ro
ue dar šešis šmotus daugiau su 
nekurtais artistais.

Pasakojo kad Kun. S. Drau
gelis, kuris per laikraščius la
bai plačiai “f ietuvių Dieno-.” 
klausimą judino, prisipažino 
jog kaip ten kas padaryta taip, 
bet “mes rašyt mokame”. Jis 
turėjo labai gerus norus, bet iv 
galimybių jam stokavo, ir tain 
tikri elementai trukdė arba da

TADAS NEURA, vienas iš pažymiausią Cleveland© biznierių, ir p-lė GRASILDA VIDUG1RIUTĖ, kurie 
apsivedė Birželio 30 d. T. Neura yra pasižymėjęs aukomis Lietuvos reikalams.

(Fotografija A. Žitkevičiaus, 2106 St. Clair Avenue) _ ___________

JAUNAMARTĖ !
Ona Lazickiutė. duktė To- 
t’ilio Lazicko, nuo 1078 E. 
77th St. Vestuvės Įvyko 
Rugp. 28 d. Lietuvių salėj. 
Jos vyras Adomas Beržin- 
skas. Abu jauni.

šlubas buvo Lietuvių' 
bažnyčioj, pamergės ir pa
broliai buvo: Leo Beržins- 
kas. j Beržinskiui ■. 
Antanas Šležas, Marė M-' 
sius, Adelė Zak. Mild. La-į 
zickiutė, J j 3 Beržinskin- 
tė, B. Tačkjvičius, Jonas 
V.sork's, Blančė Grebliu- 
nas, E. Swntrskis, J. Si 
kaltis.

(Paveikslas traukta pas 
A. S. Bartkų. 1197 E. 79tn 
Street.) 

rė savotiškai.
Daug kuo p. Greičienė pasi- 

gerėja iš to parengimo ii- iš 
dalyvavusių tūlų artistų. Ypač 
patiko Babravičius ir Banys.

Darbai didėja. Clevelandc 
pradėjo didėti paprasti darbai 
ir reikalaujama daugiau nela
vintų darbininkų, Pereitą me
nesi darbininkų reikalavimas 
pakilo 30 nuošimčių.

Kunige Hali ir Eleonoros Mills 
žudysičs Pėdsakų .įieško čia
Cleveland© policija pradėjo 

jieškoti vyro ir moteries kurie 
spėja matė nužudymą kunigo 
Hali ir jo mylimosios, Eleono
ros Mills, keturi metai atgal už
miestyje New Brunswick, N. J. 
Jeigu juos suras, sako jie bus 
svarbus liudininkai.

Pienas neužilgo gal pabrangs, 
nes ūkininkai jau pakėlė savo 
kainą po 16 centų ant 100 sva
rų pieno.

1 Jonas ir Ona Myhlingai (Ka- 
ružutė) pereitą savaitę sugry
žo iš ilgo pasivažinėjimo, pla
čiai apkeliavę automobiliu tarp 
Cleveland© ir Chicagos, kur ap
lanke savo draugus, ir viešėjo 
pas jo seserį South Bend, Ind. 
Jiedu turėjo savo ivc.n apsive- 
'l'mo “honey moon”.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitame num. per klaidą 

buvo pasakyta kad St. Greičio-! 
nė Ir 'JI. Či.-.auskienė iškeliavo' 
į Visuotiną Seimą. Jo.-, buvo 
delegatėmis i Moterų Sąjungos 
Seir.ą Philadelp'iijoj.

MIRĖ JONAS ŽIBĄS
Pereitą, penktrdieni r,:rė ž: 

nomas Cleveland et:r. Jdna-. ži
bąs. Paiaidct;'.-; p:: rud enį.

Žibąs turėjo savo namu.; ant 
1 16 E. 7G St. Buvo ji n l es - 
rengiąs v..žaloti Lietuvon :r tu 
rojo “Dirvcs” ofis;- i s s i storoj ęs 
ieikr.lir.gu ' rItc'icre.. b.-: 
* u ta j; m buvo kitaip, nuva
žiavo i amžina ri

Clevelar.de !’>-. ■ i > i nūs Vin 
cas, Lietuvoje randas žmona ir 
dar du sunai ir dvi dukterjs. J s 
buvo 59 n.etų ar žiaur. paėjo iš 
Palionių kaimo, Anykščių vai., 
Utenos apsk.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemele.

Prasidėjus grybų sezonui, 
miesto chemikas Knapp perser- 
gsti grybautojus ir grybų mė
gėjus būti atsargiais, nes kas 
metai buna nelaimingų atsiti
kimų — susirgimų ir mirčių.

Sandaros 18-tos kuopos susi
rinkimas įvyks antradieni Rug
sėjo 11 d. Lietuvių salėje. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

TMD. 20-tos kuopos susirin
kimas ivvks antradieni, Rugs. 
21 d.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
susirinkimas Įvyks nedėlioj, r 
d. Rugsėjo paprastoj vietoj. Vi
si nariai dalyvaukite.

J. Mikutaitis iškeliavo i Za
nesville, O., į savo seną darbą, 
kur dirbo per 18 metų. Kada 
ten darbas buvo sustojęs atvy 
ko čia ir tūlą laiką gyveno.

Prasidėjus Western Reserve 
universitete, Case Mokykloj i: 
John Carroll universitete mok 
slo metui, tikimą studentų su 
si registruos G.000.

“Dirvcs” piknike pamečiau 
akinius. Kas rado gaus atlygi 
nimą. Grąžinkit “Dirvon ar
ba Jurgiui Žaunieraičiui, 7416 
Cornelia avė.

Du musų garsus ristikai, J. Šimkus ir K. Sarpalius, kalbasi apie 
pergales, lankydamiesi Clevelandc pereitą savaitę. Juos taip paga
vo kamera Karpavičių kieme. (Klišę darė A. J. Naunčikas.)

SPORTAS
Kaip Šimkus Nugalėjo Dalias, 1 

Texas, čampioną
Prieš sugryžimą į šiaurines 

valstijas, “Lietuviškas Žaibas” 
Juozas Šimkus, kaip jį laikraš
čiai Texas valstijoj vadina, tu
rėjo imtynes su pietinių valsti
jų čampionu Hugh Nichols.

Ristynes rengta Dalias mies
to, po atviru dangum. Tą va- 
varą lynojo ir matrasas buvo 
šlapias. Prieš susikimbant, su
ėję abu drutuoliai ant matraso 
kalbasi:

“Matrasas biskį šlapias, ir 
gal but slidus, ar ne?” sako 
Šimkus savo priešui.

“Taip, bet ką aš paisau kad 
šlapias, nes mano pečiai prie to 
matraso neprisilies”, atsake H. 
Nichols, “nes aš esu čempio
nas”.

“Taip man sakė kad esi, bet 
nesenai tik sakiau kad matra
sas slidus”.

Jiedu susikibo, ir Nichols gu
lėjo po Šimkum už 1 minutos 
ir 20 sekundų.

Prasidėjo antras susikibimas, 
ir dabar Šimkus čampioną turė
jo po savim į 1 min. ir 40 sek. 
Taigi i tris miliutas Šimkus tą 
smarkuolį paguldė du sykiu ir 
laimėjo.

“Aš sakiau kad matrasas sli
dus’, sako priėjęs prie nugalėto 
nriešo Šimkus. “Kitą syki ei
damas į ristynes užsidėk nesly- 
stamus retežius jei matrasas 
rus šlapias”, pridėjo Šimkus.

Visi Pasiilgsta Požėics 
Clevelandiečiai jau pasiilgsta 

;avo pirmutinio pamylėto nsti- 
.0 Karolio Požėlos. Teiraujasi 
tada jam vėl bus ristynes su-’ 
engta.

Šią žiemą tikime vėl pasitai
kys Požėlai į Cleveland^ atva
duoti, jeigu rasis gerų priešų. I

-.techer Atsilaikė prieš Peseką
Los Angeles, Cak, buvo ris

tynes sunkiojo svorio čampiono 
loe Stecher’o su kitu žymiu ri- 
itiku, John Pesek, pramintu 
‘tigru” del savo smarkumo.

Dvi valandas jiedu tąsėsi ir 
Jtecher savo žirglėm nei sy
kio Pesek’o neparito.

Strangler Lewis su Steeheru
Rugsėjo 8 d. Los Angeles at

sibus ristynes už čampionatą į 
tarp Strangler Lewis ir Steche- 
ru. šis užsidėjo $5,000 užstatoI 
kad tikrai stos imtis. Sutartis 1 
būva padaryta imtis ar Stecher į 
laimės ar pralaimės su Paseku.

Marotta Laukia Vėsaus Oro
Marotta laukia vėsesnio oro 

ir pradės rengti ristynes mies- i 
to auditorijoj. Jis bando gauti į 
Demetrai® ir pastatys jį Sar- ‘ 
paliui.

Marotta užkviečia Lietuvius! 
į savo ristiku ir kumštoriu klu-j 
bą, 1043 E. '79 St. Kurie vy
rai mėgsta atletiką galit ten-i 
prisidėti ir lavintis ristis ar ko i 
kito.

-------------- ■_
Komaras Detroite

Šiuom laiku Lietuvis ristikas 
Juozas Komaras, 135 svarų, ap
sigyvenęs Detroite. Laukda- į 
r.ias ristynių prasidedant, Ko-I 
maras apreiškia jog yra gata- ' 
vas susikibti su bile kuriuo iš Į 
šitų: Požėla, Sarpalium, Juškai 
ar kokiu kitu.

Komaras ir šie trįs paminėti 
yra žymiausi Amerikoj sunkio

ji.

jo svorio ristikai.
Komaras šaukia ristis ne tik 

Amerikos, bet ir Lietuvos sun
kiuosius ristikus.

GASPADINĖS
Reikalaukit “Dirvoje” naujos 

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

GA vo.
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos' Agen
tūra šios voatos

J. čučiulka ..................Lt. 100
Antanas Troba ....................50
j. Taraškevičius ............. 100
Magdė Geibienė ................. 80

i Vincas Grigaitis .................. 100
Dr. D. Alseika ................. $10

(Nuo Daytoniečių)

ŠTAI JUMS PROGA
Jeigu norit sutaupyti pini- 
nigų perkant apines, rau
gą, bonkas, baskas, indus, 
ir kitokias reikmenis.

Atsilankykit
6824 Superior Ave.

Lietuvių kaimynystėj.

TINDALL’S AUTO & 
RADIO SUPPLIES Co.

Užlaikome visokių reikme
nų del automobilių, viso
kias dalis ir mažmožius. 
Taipgi laikome RADIO pa
dargus ir viską kas prie to 
reikalinga. Jūsų kaimy
nystėje. Ateikit pasitar
ti kada ko reikia. (38) 
69 ! 2 Superior Ave.

>XFAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kas darbininkus.
rfįl ’Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudon 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir lt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčiu Knygeles, 
Komisijoms Blankas. Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
□I Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 

□1 kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslui'-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
/ GERAI

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus
čiam Special Delivery.

I
I 
siun-

DAYTON, OHIO
Iš Tautiečių Veikimo 

( šią vasarą čia įvyko jau net; 
! keturi piknikai, ir visi buvo vi- ' 
, supusiai pasekmingi. Du SLA. 

lG'5-tos kuopos piknikai davė 
pelno $105.87, vienas T. JI. D. 
8-tos moterų kuopos ir Gl-mos I 

i vyrų kuopos bendrai rengtas 
į atnešė pelno $-13.00 Kuopos pa- 
; sidalino po $21.50. Taipgi bu- 
Į vo vienas piknikas Sandariečių 
34-tos kuopos. Pelno irgi liko 
apie $30. Dar turiu priminti 
kad tose pačiose dienose turė
jo savo parengimus ir broliai 
katalikai net pakenkimui tau
tiečiams, bet nabagai apsiriko, 
tik patįs sau pakenkė. Teisin
gas tas priežodis: “Nekask ki-
tam duobės, nes pats įkrisi”.

Taipgi dar rengia paskutini 
ir didžiausi pikniką, apvaini
kavimui vasarėlės, SLA. 105-ta 
kuopa Rugsėjo 5 d. A. F. Ged- 
raičio kempėj. Gi;ieš puikiausia 
Lietuviškas orkestras, visų my
limas, visokius šokius, po va
dovyste Br. Varašiaus.

Taigi marš visi į paskutini 
pikniką — vietiniai ir apielin- 
kių Lietuvaitės ir Lietuviai.

J. A. Urbonas.

Garnys Myli Tautietes
Per trumpą laiką gerb. gar

nys jau suspėjo palikti net tris 
brangias dovanėles trims tau
tietėms: E. Vilimaitienai gra
žią dukrelę, B. Sakaitienei gra
žų šunelį (kur per ilgą laiką 
garnys ‘ turbūt buvo pamiršęs 
suteikti savo dovaną), ir A. 
šeškevičienei gražią dukrelę.

Kiek žinoma viskas laimingai 
pavyko ir nauji gyvybės žiede
liai auga sveiki ir laimingi. Lin
kėtina motinoms būti sveikoms 
ir auginti savo kūdikėlius ge
rai kad jie užaugę butų nau
dingi savo tėveliams ir visai 
žmonijai. Ct.irnio Draugas.

PRAKALBOS
Temoje T. B. S. S.

“Naujiena Suraminimo Dienose 
Var^ų”

Kviečiame visus išgirsti šitą pui
kią temą. Kalbės J. Maslaveckas.

September 5, 3 vai. po pietų.
Abelio Salėj 7017 Superior av.
Sėdynės dykai. Kolektų nėra.

PIANO MOKYKLA
Pradžioj Rugsėjo (Sept.) at

sidaro V. GREIČIAUS PIANO 
MOKYKLA. Nauji mokiniai 
galite užsiregistruoti šių metų 
muzikos kleson.

Imantiems piano mokytojaus 
kursą, apart piano grojimo mo
kinama muzikos teorija arba 
harmonijos principai, kaip tai, 
intervalai, ganios, 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. 1G79-J.

V. KIRVELAITIS
Atidarė Naujų 

SALDAINIU IK MINKŠTV GĖRl- 
R1MU KRAUTUVE

5917 ST. CLAIR AVENUE 
Ice Cream, Minkšti Gėrimai, Cigarai, 

Cigaretai, Tabakus ir kt. 
Taipgi Grt.seriški Daiktai.

Lietuviai, nepamirškit savo drau
gų. (36)

k.1.'yočh’us
Atlieka visokius Kriaučiš- 
kus darbus kuogeriausia: 
Siuva naujas drapanas, iš
valo, išprosija senas ir už- 
audžia sudraskytas kad nei 

į nežymu kur buvo perplėš
ta. Užprašau visus atsilan
kyt pažiūrėt naujų rudeni
nių Siutų ir Overkotų ma
terijų.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 

Superior, kampas E. 69th St.

ŽINIAI
ši domi pranešame kad L. 

A. Pramonės Bendrovės Lo
tai ant B1RUTA ir EAST ga
tvių. kur randasi Lietuvių 
Bažnyčia, perėjo į Clevelan- 
diečių rankas ir dabar bus 
parduodami žemiau negu pu
se kaip Bendrovė už juos mo
kėjo. Tat mes pirmiausia 
norime duoti progą pasinau
doti Akrono Lietuviams.

Su kiekvienu Lotu bus 
duodama Warranty Deed.

Delei platesnio sužinojimo 
sekmadienį, Rugsėjo 5 d. po 
pietų bus ten pat ant Lotų 
P. Muliolis.

Vėliau per laiškus kreipki
tės šiuo adresu:

P. MULIOLIS
1306 East 68th Street 

Cleveland. O.
Rand. 6729.

Persekioja Goodyear
Kompaniją

Akron, O. — Summit apskri
ties prosekutorius padavė val
stijos aukščiausin teisman pra
šymą neduoti Goodyear Tire 
and Rubber Co. daryti šiame 
mieste ir valstijoje biznį delei 
to kad, anot jo, ta kompanija 
1921 metais persiorganizavo ne 
pagal įstatymų reikalavimų.

KAMBARYS ANT RENDOS 
Vienam ar dviem vyram pas Lie
tuvius. Kreipkitės

1034 Wheelock Rd.

P AF'DAVIMAI
GERA PROGA

Parsiduoda Reslaurantas su visais 
Įtaisymais, didelė vieta ant viršaus 
su 10 kambarių. išnuomavimui, visi 
su rakandais. Už viską kaina $2,000. 
Jei reik ima ir mortgičių. Renda 
už visą vietą $125 mėn. Tik už 
kambarius gauna daugiau negu ren
da neša. Gatvekariai stoja iš abie
jų pusių. Dasižinokit ‘‘DIRVOJ”.--- L---- -- __   L----- 1— -------- : —i—

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, 12 kambarių ir 

2 maudynės. Lotas 40x165. Kreip
kitės 0009 Luther Ave. (37)

SALDAINIU. GROSERIO IR CI
GARU KRAUTUVĖ .

parsiduoda. Materis savininkė nori 
parduot del nesveikatos. . Geriausia 
vieta Lietuviams. Pusė kainos. Ren
da $45 j mėn. ir 4 kambariai grota, 
su maudyne. Savininkė Š120 Crumb 
Ave. Prie E. 79 ir St. Clair.

Parsiduoda Namas
2 šeimynų, po 6 kambarius ir mau
dyne kožnai, dubalt. garadžius. lotas 
40x180. Arti Payne ir E. 55 St. 
karų. Savininkas 5803 Whittier Av. 
Kaina prieinama. (39)

PARSIDUODA NAMAS
$10 800. Naujas dviejų šeimynų, 

pri<? St. Clair karbarniu. Reikia tik 
$2,000 inėšti. Kreipkitės pas 

C. RAY BILLINGS
13533 St. Clair avė. Glen. 2308.

PARSIDUODA PIGIAI
7 kambarių namas gerame stovy

je, geroj kaimynystėj, ant didelio lo
to. su garažium ir Įtaisymais, duo
dasi lengvu išmokėjimu. Geras pir
kinis. Reikia Įnešt tik $1.500. Sa
vininkas ims mortgečiu. Kreipkitės 
1679 E. 81 St. (35)

SALDAINIU IR GROSERIO 
KRAUTUVĖ

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

PARSIDUODA
ęOOOO'. * į)0 kambarių dviejų šeimy

nų namas, moderniškas; garadžius; 
lotas 40x112. 9. 140- St. arti St.
Clair. $3000 Įmokėti. Turi būti 
parduota greitai.

$12,000. 10 kaifib. moderniškas,
beveik naujas; lotas 35x110; tai la
bai puikus namas. Gruss avė. arti 
St. Clair karbarniu.

McKenna, 1383 East 55th Street 
Atdara vakarais.

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIU 
BUNGALOW IR 2 ŠEIM. NAMAS 
lotas 45x200, garadžius ir vietos del 
Ijutų 6 garadžių. Kaina $16,50) ir 
pigi, nes lotas vertas $9,000, bvdin- 
ką galima sugriauti ir pabudavot 
15 šeimynų vietos. Neša 31,620 per 
metus. 12327 Woodside Ave. Supe
rior thru karas. (37)

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

PASKOLOS
Mes duodame Paskolą ant lotų 
ir Namų. Todėl jeigu kam rei
kalinga pinigų kreipkitės pas 
mus.

E. GINSBURG
2114 Guarantee Title Bldg.

Superior prie E. 9th St.

Clevelar.de

