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Vokietija Įstojo Tautu BAKER GUNDO PA- NUŠOVĖ KŪDIKI MO-
NAIKINT EUROPAI TINOS GLĖBYJE

KARO SKOLAS -------------
 Batavia, O. — Vienas ukinin-

Buvęs karo sekretorius laike kas, 45 m. amžiaus, nušovė sa-

Iš Lietuvių Visuotino
Seimo

Sąjungon
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

16 Užmušta Kasykloj
Porteau, Okla. — Angliaka- 

syklos eksplozijoj užmušta 16 
darbininkų. Tuo laiku kasyk
loj buvo 138 darbininkai, ku
rių 122 išliko gyvi.

Mt. Carmel, Pa. — Penketas 
darbininkų sunkiai sužeista ek
splozijoj Reliance šafte. Kele
tas kitų lengvai nukentėjo.

\
Providence, R. I. —Tarpinin

kaujant valstijos gubernatoriui 
pasisekė užbaigti Manville au- 
dinyčių streikas. Streikas kilo 
del darbininkų pasipriešinimo 
kad kompanija nelaikytų ne- 
unijistų darbininkų.

New York. — Kepurių siu-, 
vėjai per savo atstovus padarė 
keturių metų, sutartį ir penkių 
savaičių streikas tuomi pasi
baigė.

Muzikantų streikas Chicagoj. 
Chicagos 490 krutančių paveik
slų teatrų liko be muzikos ka
da . iššaukta streikai) tūkstan
čiai unijistų muzikantų.

»South Charleston, O. — Ant 
gelžkelio bėgių užmušta vienas 
darbininkas pasipyr.es po trau
kiniu.

Darbininkai Suvienytose Vai-j 
stijose yra dideli dalininkai įs-i 
taigų kuriose jie dirba. Su
skaityta kad darbininkai turi 
akcijų savo darbavietėse net 
$700,000,000 vertės. Tai skait
linės tik iš tų dirbtuvių kurios 
turi išdirbtus planus pardavi
mui akcijų tarp savo darbinirt 
kų ir padarymui jų dalininkais. 
Čia neineina tos sumos kurias 
darbininkai sudėję individualiai 
į industrijas.

Bolševikams tas labai nepa
tinka, nes tas daro pačius dar
bininkus kapitalistas ir tada 
nelieka pasekėjų komunizmui 
vykint.

Wheeling, W. Va. — Kuomet 
Ohio kasyklų savininkai derasi 
su unijos viršininkais už numa
žinimą. darbininkams unijos nu
statytų algų, viena kasykla 
Belmont apskrityje nutarė pra
dėt darbą unijos algomis. Ta 
kasykla užlaiko 400 darbininkų. 
Nedirbo jau keturi mėnesiai del 
stokos užsakymų.

Pemberville, O. — Trauki
niui užlėkus ant .automobilio 
važiavusio per bėgius, užmuš
ta penkios ypatos, šeimyna ir 
pats advokatas iš Chicagos.

ISPANIJA IŠSTOJO - 
JI SAKOSI ĮŽEIS

TA

Madridas. — Ispanijos kabi
netas, dalyvaujant karaliui, nu
tarė išstoti iš Tautų Sąjungos 
ir pasiuntė tuo tikslu rezigna
ciją į Geneva, kur dabar Tautų 
Sąjunga laiko posėdžius.

Ispanija pabara Tautų Są
jungą kad neatiduota pridera
ma jai pagarba ir svarba.

s»x

Geneva. — Rugsėjo 8 d. Vo
kietija liko formaliai priimta į 
Tautų Sąjungą. Dabar buvo 
iškalno viskas paruošta kad ne
atsitiktų taip kaip buvo pereitą 
Kovo mėnesį, kuomet irgi Vo
kietija bandė įstoti, bet viskas 
nuėjo niekais.

Ispanijos Armija Kįla 
prieš Valdžią

Madridas. — Rugsėjo 6 d. vi
sa Ispanija atsidūrė karo sto
vyje. Ispanijos armijos artile
rijos dalis sukilo, ir visi artile
rijos viršininkai, išskyrus esan
čius Morokkoj, įsakyta Suspen
duoti.

Neužilgo paskelbta kad suki
limas nuslopinta.

Barcelonoj ir kituos'e uostuo
se keli kariški laivai prisidėjo 
prie sukilėlių, bet ir jie nuslo
pinti.

Pasklidus žiniai apie sukili
mą, karalius tuoj pasitarė su 
diktatorium Primo de Rivera ir 
karo ministeriu, ir išleido karo 
stovio proklamaciją.

Kadangi dabartinė valdžia 
pradeda netekti kariumenės pa
sitikėjimo ir jos parama ma
žėja, tūli Ispanijos dalykų ži
novai sako kad diktatoriaus De 
Rivero valdžia neužilgo Ispani
joje grius.

50 Žuvo Teatro Gaisre 
Airijoj

Limerick, Airija. — Krutan
čių paveikslų teatro gaisre žu
vo 50 ypatų ir 12 sužeista. Ta 
nelaimė atsitiko Drumcollogher 
kaimelyje. Kilus gaisrui, visi 
šoko bėgti, ir daug sumindžio
ta, o kadangi budinkas buvo 
medinis, tuoj degdamas sugriu
vo ir sudegino daugelį viduj li
kusių sužeistų.

Valentino Palaidotas 
Kalifornijoj

Los Angeles. — Čia sugryžo 
Rudolph Valentino, miręs, kur 

I jis pragarsėjo gyvas būdamas I . i
krutomuose paveiksluose kaipo;

1 pažymus lošikas.
Amerikon atvvko Valentino; 

1 - ■ brolis, kuris sutiko ant Amen- j 
kiečių prašymo palikti Rudolfai 
lavoną Amerikoj, kur jis įgijo, 
garbę ir- visų buvo mylimas.

Pereitą savaitę lavonas per-; 
gabenta traukiniu j vakarus.

Traukinyj Užmušta 10 
Ypatų

_______L i
Chicago. — Rugs. 6 d. apie. 

desėtkas žmonių užmušta ir į; 
100 sužeista traukiniam susi-Į 
dums ant bėgiu. Vienam trati-i • 
kiniui stovint ir išleidžiant pa- 
sažierius, kitas ant jo užlėkė j 
ir nukentėjo stovinčio trauki-j 
Tito žmonės.

Kaltina Amerikos Chi
rurgiją už Mirtis

Romos Poliklinikos; gydyto
jas, Dr. Mario Porzio. paleido! 
į Ameriką ypatingą raštą, kas 
sukėlė ir rūstybės Amerikoje. 
Dr. Porzio sako kad Amerikos 
chirurgija nužudė Valentino ir 
Caruso, kurie abu mirė Ameri-1 
koje po operacijų. Dr. Porzio 
sako jis aukština Amerikos la
boratorijų tyrinėjimus ir atra
dimus, bet neturi pasitikėjimo i 
Amerikos chirurgijoje.

būti

Anglijoj ir Valijoj šiuo tar
pu gimimų skaičius žymiai ap
mažėjo, kaip niekad dar nebu
vo, išskyrus karo metus.

Apsirgo liudininkė. Svarbiau
sia liudininkė, ūkininkė kuri 
sako buvo arti scenos nužudy
mo kunigo Hali ir jo mylimo
sios, New Brunswick, N. J., šio
se dienose susirgo. Valdžia su
sirūpino ir tyrinėja ar ją kas 
nebando nunuodint iš pusės ku
nigo pačios ir jos giminių, ku
rie įtarti toje žudystėje.

Vokietija jau Moka ir 
Amerikai

Washington. — Vokietija at
siuntė pirmą mokesnį savo ka
ro nuostolių atlyginimo pagal 
Dawes plano. Gavo $5,904,00(1 
pinigais. Jais bus atmokama 
nuostoliai kuriuos Vokiečiai pa
darė Amerikos piliečiams pa ■ 
skirai.

Amerika taipgi tuoj tiki gau
ti $12,000,000 atlyginimo iš Vo-; 
kiečių kaipo išlaidas laikymo 
kariumenės ant Reino.

pasaulinio karo prezidento Wil- 
sono kabinete. Clevelandietis 
Newton D. Baker, paskelbda
mas spaudoje Savo nusistaty-l 
mą už tai kad Amerika dova-, 
notų visoms Europos valsty
bėms jų karo skolas, sukėlė di
delį subruzdimą visoje šalyje. 
Valdžia ir spauda tuoj griebėsi 
vieni už. kiti prieš tą jo suma
nymą, o kiti laikrąščiai net per- j 
daug tą pašiepė.

Newton D. Baker sako tikįs! 
jog panaikinimas skolų butų i 
protingas pasielgimas. Tas pa-Į 
lengvintų Anglijai, Francuzi- 
jai, Italijai, Belgijai ir visoms Į 
kitoms valstybėms su kuriomis 
išvien kariavo, taipgi tos šalįs! 
turėtų nuo savęs palengvinti 
dalį Vokietijos naštos.

Toks sutarimas turėtų
padaryta, sako Baker, kur da
lyvautų ii- Suvienytų Valstijų 
atstovas, kuris galėtų galbėti 
ir išrodyt) pasauliui jog Rme- 
rika ne vien tik" susirūpinus do
leriu, bet tarptautiniu atsigai
vinimu ii- tvarka užvilkta pa
saulinio karo suirutės.

Tokią savo nuomonę buvęs 
karo sekreibrrtis' paskelbė; pas
tarame numeryje mėnesinio lai
kraščio “Trade Winds”, kuri 
leidžia The Union Trust Com
pany. Clevelande.

žinoma, Amerika už tai rei
kalautų atviresnių rinkų visuo
se pasaulio kampuose savo pre
kėms. Tas rinkas dabar laiko 
didžiosios valstybės, skolingos 
šiai šaliai.

Baker patvirtina nuomonę S. i 
Valtijų iždininko Mellon, kuris 
pasakė, darant tarybas su Itali
ja skolų atsilyginimui, kad “ge
rai stovinti ir turtinga Europa 
butų toli daugiau vertesnė do- 
lariais ir centais Suvienytoms 
Valstijoms negu galima 
skolas atrenkant”.

vo 18 mėnesių dukterį ir sun
kiai sužeidė savo pačią, 35 m. 
Perširdęs iš pavydo, ir pasigė
ręs, vyras pradėjo šaudyt į pa-; 
čia, kuri laikė ant rankų kudi-j 
kį. Po šovimo norėjo pasislčp- i 
ti. Jį surado pasislėpusį vyn-j 
uogių sodne.

Bažnyčia Orleano Mer
gelės Atminčiai

______  I
Penki šimtai metų atgal, Ka- Į 

rolis VII, Francuzijos karalius, 
prižadėjo pabudavoti bažnyčią 
atminčiai Joannos d’Arc, jeigu 
ji, arba jos vedami Francuzai. 
išvys užpuolėlius Anglus iš jų 
žemės. Jai pradėjus kariume- 
nę vesti, kova buvo laimėta ir 
Anglai liko išvyti. Bet tas ne
dėkingas ir baukštus karaliusI 
ne tik nepabudavojo bažnyčios, I 
bet nei piršto nepakėlė jos už-j 
stojimui kuomet Paryžiaus uni-j 
versitetas ir Beauvais vysku- j 
pas Joanną nuteisė sudegini-1 
mui, kaipo raganą.

Dabar jos vardu bažnyčia Ii-; 
ko pastatyta, po 500 metų poi 
jos mirties, ir nesenai pašven-- 
tinta.

gauti

Japonijoj tyfunas arba juo
doji audra sunaikino 35 ypatas 
ir padarė daug nuostolių.

10 Užmušta Michigane
Monroe, Mich. — Pereitą sa

vaitę susimušus Detroit, Mon- 
re ir Toledo linijoj elektriškiem 
tramvajam žuvo desėtkas žmo
nių.

19 Žuvo Traukinio Ne
laimėj Koloradoj

Salida, Col. — Rugs. 4 d. nu
šokus traukiniui nuo bėgių ir 
nusiritus į upę ties užsisuki-j 
mu, devyniolika ypatų prigėrė Į 
ir 50 sužeista.

80 Žuvo Audroje Ispa
nijoje

Barcelona. — Audrai, potvi- 
niams ir lietui siaučiant, Ispa
nijoje pereitos savaitės pabai
goj žuvo apie 80 ypatų, nuos
tolių padaryta už 50,000.000 
pesetų.

Barcelonoj užmušta aštuoni 
žmonės kuomet du namai su
griuvo, lietaus išplauti.

260 Žuvo Indijos Reli
giškose Riaušėse

Simla. Indija. — Tankiai at
sikartojantis religiškas karas 
Indijoj tarp Indusų i)' Mohame- 
tonų tikėjimų šalininkų bė
gyje praėjusių trijų metų kai
navo 260 žmonių gyvastis, o 
2,800 buvo sužeista.

Žmonių tamsumas ir vadų 
netolerantiškumas yra didžiau
sias blogas.

“DAINOS DIENOS” 
LAIMĖTOJAI

Philadelphia, Pa. — Rugpjū
čio 29 d. įvyko šios komisijos 
posėdis išsprendimui premijų 
Philadelphijoje dalyvavusiems 
chorams. Posėdyje dalyvavo ; 
ekspertų komisija, pirmininkas 
A. S. Pocius ir nariai V. Nie
kus ir J. Čižauskas.

Komisija išklausius praneši
mą Kun. S. Draugelio premijų 
klausimu, sulyg kurio S. C. L. 
K. buvo nusistatęs ir spaudoje 
paskelbęs premijas Konkursi
niams Chorams, bet užprotes
tavus Wilkesbarre II nfjonui 
prieš premijas klausimas palik
ta atviras ir pavesta išspręsti 
ekspertų komisijai.

Antra, pirmutinis pasižadė-1 
jęs konkurse dalyvauti Maha-Į 
nejaus choras griežtai nusista- 
statęs už premijas, o Dainos 
Dienos komisija prieš premi-j 
jas. - .į,

Tai apsvarsčius, ekspertų ko- Į 
misija nutarė pripažinti kon
kurse dalyviams I, II, III )aips-į 
nio pagyrimo lapus, o kitiems į 
padėkos lapus.

Iš pavienių chorų pripažinti- 
šie sekančiai:

Mahanojui — I laipsnio, 
Newarkui — II laipsnio, 
Scrantonui — III laipsnio. 
Iš jungintinių chorų pripa

žinta sekančiai:
Philadelphijai — I laipsnio, 
Patersonui-Hobokenui — II; 
Kingstonui ir Wilkesbarre — 

III laipsnio.
Kiti chorai gavo padėkos la

pus.
Pirmininkas A. S. Pocius, 
Nariai: Vincas P. Niekus, 

Jonas V. čižauskas.

(Tąsa iš pereito num.)

Antra Sesija
Sesiją atidarė 3 vai. po pietų 

pirmininkas St. Gegužis. Tuoj 
prasidėjo svarstymas rezoliuci
jų, kurios taip ii- ėjo viena po 
kitai iki 6 vai. Sesiją uždaryta 
nuo šeštos, nes tą vakarą atsi
bus koncertas taipgi toj pačioj 
svetainėj nuo 8 vai.

Trečia Sesija
Rugpjūčio 30 d., antrą Seimo 

dieną, sesija pradėta nuo 9 v. 
ir imtasi svarstyti įnešimus ii" 
visokias rezoliucijas, ii' taip te-, 
sėsi iki 8 valandai vakaro.

Vieni įnešimai gal bus ne 
taip svarbus ir sunkiai įvykdi-1 
narni, bet dauguma rezoliucijų, 
labai svarbios ii' reikalingos 
Amerikos Lietuvių gyvenime ii" 
pagelbėjime Lietuvai. Turinio 
rezoliucijų nepaduodu, kadangi 
jos savu laiku su protokolu bus 
patalpintos laikraščiuose.

J. O. Sirvydas padarė pasta
bą kad šis Seimas butų užvar
dintas kaipo bendras Lietuvių 
Seimas, o ne visuotinas. Pi.r-| 
mininkas Gegužis paaiškino | 
kad šis Seimas yra visuotinas' 
Lietuvių Seimas h' išeilės skai-j 
tosi penktu seimu. Taip esą! 
užvardinta rengiant, taip Seimo 
delegatų ženkleliai rodo. Dc-| 
legatai Gegužio paaiškinimu 
pasitenkino ir tame klausime 
balsų nebuvo.

mas svarstymui Lietuvių rei
kalų, o ne tikėjimo, o kunigai 
lai pasisamdė sau svetinę kitur 
ii- surengia debatus, o kuri pu
sė kurią apkalbės to bus viršus. 
Seimas su tuo sutiko, ir dau
giau kunigams ginčų vesti ne
pavelijo.

Iš šalies žiūrint į tuos tau
tiškus čia buvusius kunigus pa
sirodė kad jie skelbia tris skir
tingas tikėjimiškas doktrinas.

Vienas iš jų, jau senas kuni
gas, privačiai su žmonėmis gin
čijos kad garbinąs Paną Šven
čiausią senovės žemaičių ir Lie
tuvių. Gal del to tautiškos pa
rapijos tarp Amerikos Lietuvių 
ir neturi pasekmių kad jų ku
nigai kožnas pagal savo galve
lės skelbia vienas nuo kito skir
tingą tikėjimą. Vienam kuni
gui apleidus tą parapiją atėjęs 
kitas kunigas jau kitaip mo
kina.

Pastabos iš Rezoliucijų
Tarp seime priimtų rezoliuci

jų ar nebus svarbiausios, pirma 
daryti Lietuvos valdžiai pasta
bą ir reikalavimą kad ji prižiū
rėtų savo šmugelninkus kurie 
Amerikiečių Lietuvių apie du 
milijonu dolarių sudėtų Lietu
vos reikalams ir jos atstovui 
prašmugeliavo arba savo ypa- 
tiškiems reikalams sunaudojo, 
o tie pinigai buvo sudėti į įvai
rias bendroves, kokią ten Ži
baus banką, šliupo laivyną, ir

Kunigai
Seime matėsi rodos apie ke

turi vadinamų Tautiškų Lietu
vių parapijų kunigai, nekurie! 
jie buvo kaipo atstovai nuo sa-| 
vo parapijų. Vienas iš tų kuni
gų skaitė kokį ten tikėjimiškos 
spalvos raštą. Jani pabaigų:- 
skaityti, kitas tautiškas kuni
gas kalbėjo skirtingomis min
timis už jį ir bare jį už tai kad 
jis vadina save vyskupu. Jo 
pavardė yra Gritėnas ir rodos 
gyvena Scrantone; prikaišiojo 
kad tas vyskupas Gritėnas ne- 
mylįs savo Lietuviškos kalbos J 
ir nesąs Lietuviu patriotu, nes
pereitą metą nuvažiavęs Lenki
jon, laikęs pamaldas Lenkiškoj 
kalboj, ir kitų smulkmenų tam ( 
vyskupui anas kunigas primetė, j

Pabaigus kunigui kalbėti (jo! 
pavardės nenugirdau), vietinis 
atstovas Grinius daro delega
tams pastabą kad čia yra sei-

s.s.
s.s.

tt.
(Pabaiga ant pusi. 3-čio)

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

6820 SUPERIOR AVE.
Cleveland.

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

tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Planuokite dabar keliauti tėvynėn smagioje drau- 
>j jūsų tautiečių. Specialė ekskursija j Lietuvą

S. S. LEVIATHAN 
kuris išplauks iš New Yorko, Spalio 2, 

per Cherbourg.
i išplaukimai per Bremeną, Spalio mėnesi, yr 

President Roosevelt....... October
Republic..................................... October
President Harding................October ;
George Washington..............October i

Įrengimai ant United States Lines Laivų y

6 
13 
20 
27

. geras maistas ir jo užtektinai.
Del pilnu smulkmenų klausk jūsų vielos laivakor- 
agentą, arba rašykite šiandie pas:

ted-States lines
Hotel Cleve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Yory City

pasipyr.es


I

2 DIRVA
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| Iš Lietuvių Gyveiiaoj!
PITTSBURGH, PA

Visokios žinelės.
Čia du bažnytiniai chorai la

bai rengės važiuoti Į Philadel- 
phijos Lietuvių Dieną dainuo
ti — tai šv. Kazimiero ir šv. 
Vincento parapijų chorai, 
darė sutartį kad rinks 
iš biznierių, pardavinės 
liūs ir surengs pikniką 
abiejų chorų kelionės

Sutartį padarė 
abiejų pusių, 
kad padarius pasek- 
vargoninkai kvietė ir j 
Birutiečius prisidėt ii

sunaudota Pittsburgo chorams. 
Net plakatuose garsino kad pi
kniko nauda bus Šv. Kazimie
ro ir šv. Vincento ir apielin- 
kės chorams. Apgautas.

T. M. D. REIKALAI
Shenandoah, Pa.
Scranton, Pa.
Wilkesbarre, Pa.
Mahanoy City, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Kingston, Pa.
Philadelphia, Pa.
Pavienės ypatos sudainavo 

duetam, ir solo šios: M- Strum- 
skienė, Vitkauskas, Galinienė, 
Banys, J. Babravičius, M. ir J. 
Čižauskai. Nekurie šie labai 
puikiai sudainavo, ypač Babra
vičius.

Nekuriu chorų gražus pasi
puošimas tautiškais ir kitokiais 
rubais darė labai gražų įspūdį 
į publiką. Taip pasipuošę bu
vo rodos Mahanojaus choristės 
ir dalis Girardvillės.

Jeigu chorai butų galėję 
rodyti ką jie buvo išmokę 
daug geriau butų išėję, nes
dos dar Amerikoj tarp Lietuvių 
niekad nebuvo kad tiek daug 
chorų vienoj dienoj dainuotų, 
ir turbut negreit o gal ir nieka
dos daugiau nepasitaikys.

Publika pradėjo skirstytis 12 
nakties, neišbaigus viso pro- 
grarno. Keliauninkas.

PHILADELPHIJOS LMANIFESTACIJĄ
LIETUVIU DIENOS AIKRAŠČIAI APIE

“The Philadelphia Inquirer” 
Rugp. 29 d. rašo:

Su

RACINE, WIS. ir kvietė Lietuvius tėvynės 
meilės delei gyventi santaikoj, 
tampant nariais šios garbingos 
organizacijos. Klausytojai pra
kalba likos, pilnai patenkintais, 

Įsitikinimų, ne
naudingo pasa-

TMD. Apskričio Piknikas 
Pavyko

Rugpjūčio 29 d. Midway Par
ke įvyko bendrai visų esančių 
Wisconsin apskrityje kuopų pi
knikas, 
žmonių 
linkinių 
buvo iš 
vo skaitlingu atsilankymu ste-' Lietuvius — vyrai kaip aržuo- 
bino visus, ir gėrėjosi'jų san-Įlaį. Bet šį sykį Raciniečiai su 
taika ir sutarimu. Jų atvažia- į Mihvaukiečiais apgalėjo. Per- 
vo virš 15 automobilių. Buvo j ga]ėti, jie pareiškė kad kitą 
iš Kenosha, Racine, So. Mil- i raeįą b.usinčiame apskričio pik- 
waukee ir Milwaukee. Visi su-;nį]{e tikrai nepasiduos, kas ką 
darė nemažą būrį svečių ir vie-Įn01.gį. galės daryt, 
šnių, kurie visą laiką linksmai 
leido šventadienį. Bendrai su
ruošti piknikai daug gyvesni, 
sudaro įvairią publiką, užmeg- 
ga vieni su kitais draugiškus 
ryšius ir tas išeina patiems 
Lietuviams į naudą. Z

Ketvirtą valandą po pietų iš
pildyta sekantis programėlis: 
A, A. Tulys iš Chicagos sakė 
trumpą prakalbą apie reikšmę 
TMD., apie atliktus jos darbus,

LIETUVOS MINISTERIS
VIENYTOMS VALSTIJOMS 
YRA SVARBIAUSIAS AS

MUO ŠIOSE ĮSPŪDIN
GOSE APEIGOSE.

neš nei vieno 
kliudė, o daug

Visuotinas Seimas ir Mes
Į Philadelphijos Seimą Pitts- 

burgiečiai pasiuntė tik keturis 
delegatus: Nuo Mokslo Drau
gijos J. Kazlauskai, nuo A. L. 
T. Sandaros kuopų sąryšio P. 
Pivariunas, nuo SLA. 3-čio ap- 

: skričio A. Akelaitytė. Gal ir 
j daugiau buvo išvažiavusių kai- 
j po svečių, bet man tik tiek ži- 
j noma.

Pittsburge užėjo gadynė nau- 
parapi.ios j jl; biznierių— jie dygsta kaip

Pa- 
pinigus 
ženkle- 

iš vien, 
lėšoms 

at

Tūkstančiai
Gražuoles
festacijoje
Parodos Aikštėje.

Matė Blondines
Isteriškoje Mani-
Sesqui-Centennial

Oras pasitaikė gražus, 
privažiavo iš visų ap- 
mieštelių. Daugiausia

traukta virvę:Po prakalbos 
Waukegano Lietuviai stojo į

Waukegano, kurie sa-h{0Vą prieš visus Wisconsino

padengti. 
stovai iš

Taipgi 
mingiau, 
buvusius 
drauge dalyvaut, kurie nepri-I 
guli prie tautiškos 
choro. Girdi, čia yra Lietuvių j i-udieji grybai po lietaus, ypač 
reikalas ir kas tik save Lietu-[ soho dalyj: tai barzdaskutyk 
viu jaučia turi remt ir gali da
lyvaut drauge. Bet ant nelai
mės dolaris paėmė viršų. South 
Side nuo biznierių surinko du 
šimtu dolarių. 
surinkta šimtas 
kas davė pelno 
larių. Pinigus 
Side choras.
deda iš 26 dainininkų, McKees 
Rocks choras iš 40 dainininkų, 
tai p-lė Zhnneckiutė ii’ įneša, 
o Pranckietis patvirtina kad ly
gybės negali būti: South Side 
choras išsipirks sau pilnus ti- 
kietus, o kas liks bus del Mc
Kees Rockiečių.

Pastarieji žinoma nesutiko 
su tuo, nes netaip buvo sutar
ta, juk tarėsi kad bus . vienas 
iždas ir visi lygus; jeigu truks 
tai visi lygiai prisimokės, bet 
South Sidiečiai nenusileido, to
dėl antreji atsisakė važiuoti. 
Dingo jų ir patriotizmas, '’šn- 
laužyta ir sutartis, prigauta ir 
daug biznierių ir draugijų, nes 
rinkdami 
skirtumo 
gus, bus

McKees Rocks 
dolarių; pikni- 

tris šimtus do- 
paėmė South

šis choras susi-

los, tai bolinyčios, o jau saldai
nių krautuvėlių tai kas antros 
durįs, ir visi daro pragyveni
mą. Mat, paipmilis pradėjo pil
nai dirbt tai žmonės turi dau
giau pinigų tai ir visokio biz-J 
nio daugiau daro. Tik 
riams netinka naujas 
valdžios patvarkymas,

taip vadinamo ‘Blue Law’, į Dalyvavo Lietuvos Operos Ar- 
nedėldieniais viskas turi' tistės.
aklinai uždaryta.

Pittsburgieti;

mas 
kad 
būti

pa- 
tai
ro-

Bi-
P:

dvylika
baltais

su savo
vėliavų

Rymo

biznio-j
miesto PHILADELPHIA, 
ivedi-' ___________

PA.

Griausmas patrankų ir iškil
minga manifestacija pažymėjo 
atvykimą Lietuvos Ministerio 
Suvienytoms Valstijoms, K. 
zausko į Sesqui-Centennial 
rodą kuris buvo svarbiausia
muo šiose Įspūdingose Lietuvių 
Dienos apeigose.

Vakarykščia diena tikrai ga
li būti pavadinta “Tarptautine 
Diena” parodoje, nes tūkstan
čiai buvusių gyventojų trijų 
Europos valstybių, su jų Ame
rikoje augusiais ainiais, reiškė 
pagarbą Suvienytoms Valsti
joms iš priežasties jų 1-50 mo
tų nepriklausomybės jubilejaus 
sukaktuvių.

savo

Philadelphia, Pa. — Smagu 
paminėti apie gražų Lietuvių 
Visuotino Seimo koncertą su- 

PHILADELPHIA PA, ren^t^ Philadelphijos Lietinių 
:. nedėlioj, Rugpjūčio 30 d. Kon-

I kalėj svetainėj, nuo 8 vai. va- 
pati nors ; kare.

Programo išpildyme dalyva
vo šie:

V. A. Jenkins-Jankauskas su
nt dainavo “Visur. Tyla”- ir “Nė-

< ■’-a.-jK—- _ ■■

Tūkstančiai Sujaudinta
Nuo pat pradžios “Amerikos 

Suvienytų Valstijų Nepriklau
somybės Paminėjimo” Įvairių 
istoriškų ir kariškų parodų tar
pe, nebuvo nei vienos įspūdin
gesnės ar iškilmingesnės mani
festacijos kaip ta kuri pažymė
jo Lietuvių Dienos apeigas su
jaudindama tūkstančių žiūrėto
jų širdis, stovėjusių nuo pat 
pradžios parodos vietos (19-tos 
gatvės ir Parkway) net iki pa
rodos aikštės. a..

juodo satino ir jų geltonos ka-| 
sos surištos trispalviais kaspi-l 
nais; kitos gi mergaitės iš Ta-I 
maqua buvo pasirengusios gel
tonais sijonais, juodomis jaku- 
temis, baltais priekaištėliais.

“Pavergta Lietuva” buvo at
vaizdinta ant floto kuriame va
žiavo moterįs juodais rubais 
pasirengusios, nešinos baltą in
karą ir kunigas stovėjo prieša
kyje.

“Amerikos Laisvė kelia Lie
tuvą” vaizdas parodė 
gražuolių, pasirėdžiusių 
rubais ir persijuosusių 
tautos ir Amerikos 
spalvomis.

Baltimorės Lietuvių
Katalikų Moterų Sąjunga iš
statė f lotą su užvardžiu “Kova 
už Laisvę ir Tikybą” ir ant ki
to floto kuriame matėsi maži 
vaikai buvo užrašyta “Laisvės 
Kovotojų Auklėjimas”.

Majoro Atlankymaš
Lietuvos Ministeris su

palydovais atlankė Miesto Ma
jorą Kendrick ir po oficialaus 
sveikinimo miesto rūmuose, bu
vo palydėtas į Laivyno stotį. 
Išvažiuojant į Laivyno stotį bu
vo sveikinamas penkiolikos pa
trankų šūviais ir buvo priimtas 
Admirolo-T. P. Magruder ir jo 
štabo. Paskiau nulydėtas ir 
į Camp Wayne, kame panašiai 
buvo sveikinamas Lauko Arti
lerijos “C” batarejos patran
ką šūviais. Po priėmimo Bri- 
gado-Generolo H. C. Learnerd 
,ir jo štabo p. Bizauskas sugry- 
žo į Union League ir ten ilsėjo
si iki parodos pradžios.

aukas sakė kad nėra 
kam priduosit pini- 

pagarsinta ir jie bus

Ar Žinot kodėl Geriausi 
Valgių Gamintojai 
Amerikoj Naudoja 
Kepimu Miltelius?

Tik viena priežastis tėra — geres
nis maistas sutaupant laiką ir pini
gą. Kepimu miltelius rasite, visuo
se viešbučiuose, restaurantuose, val
gomuose traukiniuose ar laivuose. 
-Amerikos geriausi valgiu gaminto
jai išmoko per tikrą patyrimą kad 
kepami milteliai prisideda prie pa
traukimo kiekvieno valgio Prie nau
dojimo jo, pagaminimui šiltos duo
nos, pyragaičių, džiovimų ir tt. jie 
išmoko per aktuali patyrimą ka i 
pridėjimas trupučio kepimų milteliu 
prie sugrustų bulvių, ištaisymo viš
tų, pudingų ir kiaušinienė: 
juos priminiai geresniais, 
pavyzdi. Daryk kaip jie daro. Nu
eik pas savo groserninką ir papra
šyk blešinės geru kepimui milteliu. 
Pabandyk juos Jus nusistebūsit ko
kis pagerinimas bus jūsų kėni i n Juo
se. Daili knygelė, kurioje telpa la
biausia mėgiami receptai pasaulio 
daugiausia žinomų valgių gaminto
jų, bus parisiųsta jums visai dykai, 
gavus jūsų prašymą. Viskas ka jus 
turit daryt tai parašyt mums ir sa-1 
kyt: “Meldžiu prisiųsti man vieną' 
jūsų valgių gaminimo knygelę”. J 
sirašyk savo vardą ir antrašą ir pri- 
siusk i ši laikraštį.

“Lietuvių Dienos” Rugp. 28 d. certas atsibuvo Lietuvių Muzi- 
Vakarinis Programas

“Lietuvių Diena’
, nusisekė ku'opuikiauši'a, tiktai
gale to nevykns Ereto.- kalba 
ir visai ne vietoj, sutrukdė

I bai daug laiko, kas atsiliepė 
Lprčigramo tąsos vakare.

Buvo garsinta kad Lulu te-. Liuda Sipavičiūtė, operos ar- 
atre, kitoj dalyj miesto, kaipįtistė, sudainavo “švedų Daina” 

ir “Legenda” iš operos “Kar- 
- men”.

P-lė Viola Mockaičiutė grojo 
“Spanish Dance”, “Scherzo” ir 
“Les Adieux”.

Kamilė Jozevskaitė, operos 
artistė iš Lietuvos, sudainavo 
Ai iją iš operos “Boheme” ir 

[ “Lakštingalėlė”.
A. Banys — “Vakarinė Dai-

I na” ir “Ei Uhnem”.
Kamilė Jozevskaitė — že

maičių liaudies dainą ir ariją iš 
operos “Traviata”.

Viola Mockaičiutė grojo įvai
rius šmotelius.

Liuda Sipavičiūtė — Lietu
vių Daina ir ariją iš operos 
“Hugenotai”.

Pagaliau Jozevskaitė ir Sipa- 
čiutė sudainavo duetą iš ope
ros “Mefisto” ir iš operos “Ma
dame Butterfly”.

Pianu palydėjo V. Pietrovas.
Svečių buvo apie 300. Visi 

užsilaikė gerai. Publika liko 
Užganėdinta. Keliauninkas.

•. C’l. VCUUIJC, MUD UtlUg -L-/1VLU j 
i ų'chorų ir pavienių daininin-’vi ų 

kų koncertas. Bet ten progra
mą tegalėta pradėti 9:15 vai. 
vakare. Programą perstatyti 
išėjo koks tai kunigas (jo pa
vardės nepatyriau) ir pasakė 
kad iš priežasties vėlaus laiko 
kožnas choras tedainuos tik po Į 
dvi daineles ir po du punktu, ir 
kad nors ir kažin kaip publikai! 
patiktų 
daugiau 
galės.

Kada

atkartojimo nebus ir 
tas choras dainuoti ne-

chorams prisiėjo dai
nuoti jie buvo varomi tarsi 
šarangą, greit, tik greit.

p-idarc prantama kad tiek darbo Sek j u ;
vargo padėjus rengiantis ir 
deles lėšas išaikvojus 
vimui, tas choristams 
patikti.

Dainavime paeiliui 
šie chorai:

Girardville, Pa.
Pa', i Newark, N. J.
""'j Mt. Carmel. Pa.

per
Su-

atvažia- 
negalėjo

dalyvavo

viskam kas pageidaujama kepimų milte
liuose. Viskam kas reikalinga padarymui ge
riausių kepinių už pigiausią kainą.

IUO- BY -'TAcr Į

PASAULIO DIDŽIAUSI
KEPIMO MILTELIAI

PALEWGVHMA KEPIMĄ DVIGUBAI VE8KIA
Parsiduoda 214 kart daugiau negu kitu rusiu

žynius skaičius' ,Įlotų at
vaizdavo Lietuvos istorijoj ga
dynes nuo jos tamsių priespau
dos dienų tyronų vergovėje iki 
atgimimui. Kiti labai dailiai 
parodė jos dabartinės kartos ir 
pačios tautos aukštus idealus 
kurie iššaukė labai gausius ap
lodismentus svečių ir žiūrėtojų 
tarpe. Ne vien del flotų artis- 

! tiško suderinimo ir suruošimo 
j buvo taip gausus aplodismen
tai skirta; ne. vien santėvynai- 
niai ir visi kurie žiurėjo į paro
dą reiškė savo pagarbą Tautos 
karžygių roles lošusioms blon
dinėms mergaitėms ir mote
rims puikiausioms gražuolėms.

Priešakyje parodos už polici
jos eskadrono, vėliavomis pa
puoštame automobįįyje, važia
vo Ministeris K. Bizauskas su 
savo palydovais. Tūkstanti
nė minia aplodismentais reiškė 
džiaugsmą del garbingų svečių 
dalyvavimo. Tuojau už Minis
terio automobiliaus maršavo 
Lietuvių eks-kareivių divizija 
vadovaujama buvusio karinin
ko sužeisto pasauliniam kare. 
Tautos vėliavos garbės sargy
ba dėvėjo tą pat uniformą ku
rioje dalyvavo kovose už de- 
mokratybės principus Europos 
karo laukuose; taipgi manifes
tacijai pridavė grožės ir patįs 
kareiviai pasirėdę baltomis kas- 
komis, tamsiais žiponais ir kal
tomis kelinėmis. Eilėse tų ve
teranų dauguma buvo iš įvai- ■ 
rių Pennsylvanijos vietų, o y- 
pač kietųjų anglių rajono. ; 
Mokyklos Mergaitės Marguoja ;

Už jų ėjo mokyklos mergai- I 
tės pasirėdžiusios baltai neši- I 
nos geltoną-žalią-raudoną Lie- ; 
tuvos vėliavukes ir užpakalyje ; 
šių kitos mergaitės pasirengti- į 
sios tautiškais kaimiečių rubais i

TRIS TAUTOS PA 
GERBTA SESQUI

Iš “The Evening Bulletin”
Vokietija, Vengrija ir Lietuva 1 ■« 

turėjo Iškilmes Parodoje.

perstatė Adv. H. Horan, Lietu
vių komiteto garbės pirminin
kas. Apie 11,000 Lietuvių ir 
Amerikoj augusių santėvynai- 
nių dalyvavę apeigose.

Delegacijos atvyko ant dvie
jų laivų iš Bostono jr specialiais 
traukiniais iš New Yorko, Chi- 
cagos, Pittsburgo, Washingto- 
no ir kitų , vietų. . | ;

Lietuvos Ministeris ,buvo 
garbės svečias pietuose sureng
tuose Rusų paviljone.. Tuo- pat 
laiku Lietuvių paroda, su flo- 
tais atvaizduojančiais Lietuvoj 
istorijos periodus: senovės Lie
tuvos, jos vergovės laikus, at
gimimą ir jos idealus buvo ru,o- 

| šiama ant 19-os. gatvės ir Park-

Piknike -įplaukų turėtd 8232. 
Rengimo išlaidų pasidarė 8177, 
todėl gryno pelno liko 855. Tas 
piknikas ruošta susitarime kad 
kiek pelno liks išdalinti visoms 
dalyvaujančioms kuopoms po 
lygiai. Dalyvavo visos musų 
apskrityj esančios penkios kuo
pos ir kiekvienai kuopai uždar
bio piknike liko po $11.

Varde visų apskričio valdy
bos narių ir kuopų darbuotojų 
ačiuoju kalbėtojui A. A. Tuliui 
už prielankumą, ačiū dalyvavu
siai skaitlingai publikai ir vi
siems darbininkams už gerą pa
tarnavimą laike pikniko, taip 

Sutartinas musų veikimas 
ir kuopų darbutojams. Sutar
tinas musų veikimas davė ge
ras pasekmes.

Sekantis 1 apskričio parengi
mas vėl bene įvyks Racine žie
mos laiku’. -Prašau kuopų ruoš
tis prie'programo. Tada suva
žiavę lenktyniuosime rodydami 
šayo ghbumus’ gražiomis daine
lėmis’ ‘h* gabiu Vaidinimu.

Vokietija, Vengrija ir Lietu- Manifestacija ėjo Broad gal
va buvo reprezentuotos Sesqui-i ge iki Oregon avė., kur buvo 
Centennial iškilmėse, kurios te-Į sutikta S. V. kavalerijos ir pa
sėsi per visą dieną. Valdžios lydėta. . , ---- -c- ---------- parodom Ministeris su
atstovai Vokietijos ir Lietuves paroda nuvyko į Garbės Aikštę, 
buvo priimti Laivyno stotyje ir, kur atlikta trumpos ceremoni- 
Camp Wayne. , jos.

Lietuvių delegacija vadovau- Paskiau Auditorjoje išpildy- 
jama Kazio Bizausko, Lietuvos ta muzikalė programo dalis su- 
Mįnisterio 
kė Majorą 
muose ir 
Sesqui.

Delegacijos narius Majorui į kštėje.

Washingtone, atlan-j sidedanti iš muzikos, choro ir 
Kendrick miesto ru- 
po to nuvažiavo į

solo.
Lietuviška vėliava plevėsavo 

visą dieną Ant stulpo garbės aį-

DOVANAI

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

t 
t

• H

Šaukit Susirinkimus
Prašau kuopų šaukti būtinai 

šį mėnesį susirinkimus, išrin
kite iš narių mokesnius ir ne
vilkinant siųskit į Centrą. Jau 
parėjo antras tomas “Pasauli'.? 
Istorijos”, tie nariai ir kuopos 
gaus knygas kurie yra užsimo
kėję už šiuos 1926 metus po $1. 
Gavę knygą apsimokės tik už 
viršelius. Kuopų susirinkime 
sudarykite planus rudenio-žie- 
mos veikimui. Kuri kuopa ma
to reikalą ir naudą ruošti pra
kalbas, aptarę kuopos susirin
kime kreipkitės prie apskričio 
raštininko žemiau paduotu ant
rašu. Apskritis parūpins kuri 
tik kuopa reikalaus veltui gerą 
kalbėtoją.

T. M. D. Apskričio Rast.
M. Kasparaitis 

1420 Howe St. Racine, Wis.
■ SUSIDEDA 

IŠ ŠIŲ:
1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
pustymui, 
geležčių 
(pusto 
savaimi)

Kiekvienas “Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti šj puikų Valet Auto- 
Strop Safety Skustuvą, kurio parda
vimo kaina $1. Tik prisiųskit per
siuntimo lėšoms — 25c — pašto ženk
leliais (po 1c arba 2c), ir tuoj skustu
vas bus atsiųstas. (Nėšių skit štampų 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

RACINE, MIS
• TMD. 121 kuopos Įvyko 
rinkimas Rugpjūčio 27 d. 
tuvių svetainėje. Nutarta lai
kyti reguliarius susirinkimus 
kas mėnuo pirmą penktadienį 
vakare nuo 8 vai. ir ruošti pa
mokas kas antras mėnuo. Pa
mokas ves M. Matulionienė ir 
M. Kasparaitis.

Nutarta ruošti grybavimo iš
važiavimas į miškus. Komisija 
J. Dokšus ir A. Masilionis.

Kuopa imasi veikti, o dirva 
plati. M. Kasparaitis.

susi-
Lie-

AR JAU AUKAVOT?
Ar jau jūsų kuopa aukavo 

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo 
Fondui? Išrinkit komisijas ku
rios parinks tam tikslui aukų ir 
visuomenėje.

Atžymėkime garbę musų did
vyrio! ' r M
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TIK DABAR PRADE
DA SUSIPRASTI ____ _ \ 

“Trimitas” Prabilo: 
STIPRINKIME SANTIKIUS 

SU AMERIKOS LIETU
VIAIS

atžvilgiu, bet turėtų nemažą ir 
ekonominę reikšmę. Kaip žino
ma, cfeug Amerikos Lietuvių 
yra prekybininkų, kurie galėtu 
tarpininkauti parduodant musų 
krašto gaminius. Prekybai su 
Amerika išsiplėsti yra daug ga-

DRAUGAS STEPAS PAR
DAVINĖJA ŠĖRUS

— Ei, Stepai, kur tu tai]) 
neri pro sali, lyg nenorėda
mas manęs pažint, ar apie 
ką didelio užsigalvojęs?

— A, alo dddrauge, aš 
vivivisai ir nemačiau kad 
tai tu čia. Vvvėl turbut i 
tą “Dididirvą" eini?

— Suprantama, aš laikau 
“Dirvą” svarbiausiu laik
raščiu visoj šioj valstijoj, ir 
visur tarp Čikagos ir Na- 
jorko, ir man garbė ten nu
eit. 0 kur tu taip zylini?

— Bbbėgu pas vvvieną 
draugą, ■ šiandien gavo pė- 
pėpėdę, gal parduosiu jam 
musų dddienraščio šėšėšė- 
rų.

— Ar tai ir tu su tais Še
rais lakstai, išnaudodamas 
pats savo brolius darbinin- 
kur? Ar tu neturi gėdos?

— Dddrauge, aš dirbu 
ppproletaro apšvietai ir tu 
nedrysk man kkkelio pppa- 
stoti. Aš remiu savo laik
rašti ttta-ip kaip tu remi sa
vo “Dididirvą”.

— Stepai, jeigu tu taip 
sakai tai suprask skirtumą 
tarp mano rėmimo ir tavo: 
aš remiu savo raštais, dau
giau nieko iš manęs nerei
kalauja, o tu bėgti pas dar
bininkus ir prievarta trauk
damas jų šeimynai iš bur
nos kąsni duonos ragini 
kad pirktų to nesamo dien
raščio Šerus.

— O “Dididirvą” ar ne 
iš šššėrų daro bbibiznį?

— Jei taip sakai t?,i klys
ti, Stepai. “Dirva” gyvena 
iš biznio, iš savo apivartos, 
o ne iš Šerų. O jeigu kas ir 
yra šėrininkas tai ne varg
šas darbininkas bet toks 
kuris turi pinigų, yra apsi
švietęs ir suprasdamas kad 
reikia kitus šviesti, prisi
deda savu laisvu apsispren
dimu, o ne prievarta, kaip 
jus darot, tamsunėli suga
vę.

— Dddrauge, mes kovo
jam prieš kkkapitalizmą ir 
vvvisi darbininkai turi ru- 
rurupintis paremti darbi
ninkišką spppaudą.

— Nieko butų, Stepai, jei 
ta tavo vadinama darbinin
kiška spauda butų darbi
ninkiška. Bet ji tarnauja 
Maskvos Žydeliams, jos re
daktoriai baltom rankelėm 
vaikščioja viliodami iš jūsų 
pinigus ant Šerų, ant namų 
ir kitokių savo sugalvotų 
reikalų, ir gyvena sau ty
čiodamiesi iš jūsų tamsu
mo.

— Tu esi bbbuožė jeigu 
šišišitaip sakai; kakakapi- 
talistai tau už tai gerai ap
moka. Kitaip tu neitum

prieš dddarbininkus.
— Jums visiems jūsų ak- 

lintojai skelbia kad kurie 
neklauso jų tai yra kapita
listų tarnai. Bet pats ma
tai, aš ir daugelis kitų to
kių sunkiai dirbame ir sa
vo rankom sau duoną pel- 
nom. O keno duoną ėda tie 
kurie jus siundo prieš visus 
priešingus jiems? Juk jus 
patįs, sunkiausia dirbda
mi, pusiau nedavalgę, neap- 
sivilkę, duodat savo kruvi
nus dolarius tiems siurbi
kams, o paskui kaltinat ka- 
pitąlistus kad jie jums ne
moka gana kad užtektų ir 
jums ir tų dykaduonių pe
nėjimui.

— Su bbbuožgalviu nesu
sišnekėsi. Žiūrėk ką pada
rė dddarbininkai Rururusi- 
joj: kapitalizmą nuvertė ir 
dabar patįs tvarkosi.

— Aš tau daug sykių sa
kiau, Stepai, kas Rusijoje 
yra, o tu vis savo šneki. Ko 
vadai ten pjautųsi ir varžy
tųsi už vietas jeigu darbi
ninkai ten butų ponais? Ar 
darbininkai negalėtų pasta
tyt savo žmones visur kur 
tik ko reikia? Bet ne. Va
dai ten darbininkus smau
gia ir begeisdami ponauti 
ant jų net vieni kitus ima 
vaikyti, ir net žudyti.

— Tu klausai kakakapi- 
talistų laikraščių užtai tau 
rororodos kad Rururusijoį 
taip blogai. Ale tu paskai
tyk musų laikraščius ir tau 
vivivįskas bus aišku.

— Kaip davatkai “Pek
los Kančios” taip tau tie jū
sų laikraščiai: kas parašy
ta tai tikra teisybė, nors tai 
daroma tik palaikymui jū
sų savo globoj kad ilgiau 
galėtų jus melžti.

— Mus niekas nememe- 
melžia, ba mes susipratę ir 
žinom ką darom.

— Jeigu žinotumėt ką 
darot tai nelakstytumet lie
žuvius iškišę ir neviliotu
me! iš savo draugų jų sun
kiai uždirbtus pinigus ant 
kokių ten namų, šėrų, dien
raščių, kurie visai nepasi
rodo, o tuo tarpu jūsų mui- 
lintojai sau pyragus valgo 
jūsų šėrų pinigus gaudami.

— A, su tavim negali su- 
sususišnekėt. Gudbai.

— Na tik atsimink kad 
keiksi ir tu ir tave keiks 
už tuos šėrus tie iš kurių 
išvilioji.

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokiu Lietuvišku šo

kiu Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ............. 75c
1-mai smuikai .............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje”

Musų santikiai su Amerikos 
Lietuviais nėra, tokie zkokie tu
rėtų būti. Svarbiausia to prie
žastis bus gal ta kad mažai iš 
musų pusės buvo atsižvelgta i 
jų pastabas tvarkant kurią 
nors valstybinio gyvenimo sri
tį. Dabar, dėka susidėjusių ap
linkybių, Amerikos Lietuvių 
pesimistiška pažiūra i seną sa
vo tėvynę žymiai sumažėjo ir, 
kaip tenka patirt iš pačių Ame
rikiečių ir musų visuomenės 
veikėjų lankiusių išeivių kolo
nijas, susidaro patogus laikas 
su jais santikius sustiprinti. O 
tai reikėtų daryti ilgai nedėls- 
tant, nes butų nenormalus da
lykas neturėti tamprių ir gerų 
santikių su didžiausia kolonija,
kuri sudaro trečią dali visos 
musų tautos. Nors ir geresnė
se sąlygose musų išeiviai ten 
gyvena, tačiau jie tautai ne
žuvo. Bendra giminystė, ben
dri papročiai dar tebejungia 
juos su sena tėvyne ir jie lieka 
gerais tėvynainiais. Į kiekvie
ną svarbesni įvyki jie reaguo-
ja, sielvartauja jei tėvynei at
eina sunkios dienos, ir jos ge
rove gal daugiau susirūpina ne
gu mes čia gyveną. Tai geriau
sia liudija jų indėlis kuriant 
nepriklausomą valstybę ir jų 
entuziazmas kuriuo mus anuo
met rėmė.

Santikių su musų išeiviais 
sustiprinimas butų naudingas 
ne tik tautiniu arba kulturiniu

limumų, nes, pasak M. Jankaus, 
vien tik avių kailių, kurių čia 
mažai kas nori pirkti po 5 li
tus, Amerikiečiai mokėdami po 
15 litų galėtų kasmet nupirkti 
apie milijoną štukų. O kiek 
dar kitų dalykų galėtume par
duoti Amerikiečiams! Taigi, 
palaikymas su musų išeiviais 
gerų santikių gal padėtų pre
kybai išvystyti su Amerika.

Suprantamas dalykas kad 
mus santikiai su Amerikos Lie
tuviais sustiprės tik tada jei 
parodysim noro ir atsižvelgsim 
jų reikalavimų. O tie musų 
tautiečių reikalavimai nėra ko
kie nereikšmingi arba pripuola
mo pobūdžio ir musų nei suvar
žytų, nei apsunkintų. Kz.

Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATARĄ
arba

SKAUDŲ .. ..
ŠLAP1NIMĄ
Bandykit

SANTAL MIDY
Gaunama visose

Vaistinėse
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

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.

SEIMO ŽIBIOS
(Tąsa nuo pusi. 1-mo) 

Rezoliucijoje p.nnin'tn v 
dai Lietuvos Atstatymo Bend
rovės, Mechanikų Sąryšio, La
šinių Bendrovės ir kitos, reiš
kia kurių pinigai nuėjo Lietu
von. Bet nieko neminėta apie 
Lietuvių Amerikos Pramonės 
Bendrovę, o juk jos amžinas 
prezidentas J. Vasiliauskas iš 
Baltimorės vis sakydavo kad 
dalį pinigų sudėjęs į Airiogalos 
malimus. Ir ta bendrovė su
rinko nuo savo žmonių rodos j 
$200,000. šios bendrovės var
das revoliucijoje neįdėta nežiū
rint kad Adv. Rastenis iš Bal
timorės ir J. O. Sirvydas iš 
Brooklyno buvo rezoliucijų ko
misijoje ir jie tas rezoliucijas 
gamino. Jie juk apie L. A. P. 
B-vę gerai žino. Taigi pasiro
do ar ta bendrovė jokių pinigu 
Lietuvon nesiuntė ir ten nieko 
neturėjo, ar kas kita yra. Taip 
buvo tikrinama visuomenei iš 
pusės Ohio valstijos tos bend
rovės žinovų. Ar jie tyčia slė
pė. nuo visuomenės tos bendro
vės šmugelninkų juodus dar
bus? Juk Rastenis su Sirvydu 
yra artimi tų pramicierių kai
mynai. .

Kita svarbi rezoliucija perėjo 
kad Lietuvos valdžia ir jos žmo
nės nekrėstų iš Amerikiečių 
juokų, bet imtųs teisingai ir 
tikrai elgtis su jais ir jų auko
mis Lietuvai, ir kad jų pinigai 
nežūtų, nes tas atšaldė Ameri
kiečius nuo Lietuvos ir nuo au- 
kavimo jai. Jeigu valdžia tei
singai elgsis tada Amerikiečiai 
ir vėl rems Lietuvą ir stos pe- 
tis į petį kovon atgavimui nuo

Lenkų Vilniaus ir visų Lietuvai 
prigulingių žemių kaip Curzo- 
no linija nustato.

Imigracijos Klausimas
Toliau svarstyta imigracijos 

į šią šalį klausimas, kad Lietu
viams neteisinga maža kvota 
tėra duota, ir reikalaujama nuo 
Suv. Valstijų valdžios kad butų 
kvota peržiūrėta.

Lietuvos valdžiai išnešta pa
raginimas kad darytų tinkamą 
žingsnį neleist savo žmonių Ar
gentinon, Brazilijon, Kubon ar 
Francuzijon, nes ten Lietuviai 
žūsta, iš to jų važiavimo yra 
tik šmugelninkams nauda.

Toliau ėjo klausimas kreipi
mo domės į čia augusių Lietu
vių vaikus del jų ištautėjimo, 
organizavimo į vieną kūną pa 
šalpinių draugijų, rėmimo Lie
tuvių spaudos Amerikoje.

Išnešta pageidavimai Lietu- i 
vos valdžiai kad ji per savoj 
konsulus užsistotų už savo žmo-| 
nes kurie esti nuskriausti ari 
tai dirbtuvėse, sužeisi ar už
mušti, ar tai kurie tarnavo vi- j 
sasvietiniam kare ir likosi už-j 
mušti, o jų šeimynos neturi at-j 
lyginimo.

Pasveikinimai
Pasveikinimo telegramai pa

siųsta Amerikos prezidentu;.' 
Lietuvos prezidentui, Lietuvoe

t

■v T O j j M AYONNAISEVisuomet Gatavas kiaušinių

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.

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas _

Adresas

(3)
THE 
Borden

KUPONAS
Mėsa
Košelės

Pajai

Pudingai
Sosai

Sriubos

Didelis
Kenas
16 unc.

Lithuanian

BORDEN COMPANY
Bldg. New York

unsweetened 

evaporated 
milk

3 šaukštai Borden’s Eva
porated pieno sumaišyt su 

šaukštuko druskos 
Ui šaukštuko mušt ardos 
2 šaukštai acto
Yi puoduko salotų alie

jaus (bile kokio) 
Vi šaukštuko pipiru

Sumaišyt viską, dapilt iš
lėto pieną, su plak t aliejų su 
kiaušinių plaktuvu. Paskui 
supilt actą. Vartokit bile 
Mayonnayse. Supilk Į už
dengiamą indą. Jis visuo
met bus geras užlaikant ji 
šaltai. Jeigu pertirštas pra
skiesk su Borden’s Evapo
rated pienu.

DYKAI
100,000 moterį) nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko-
kili receptų jums reikia 
prisiųskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

ir

ministeriui pirmininkui ir Dr. 
J. šliupui.

Išreikšta liūdesio pagarba 
mirusiam Lietuvoj inžinieriui 
Petrui Vileišiui. Delegatai ir 
svečia sustojo ir minutą laiko 
tylėdami išreiškė pagarbą.

Tuo seimas ir užsibaigė. Pir
mininkas St. Gegužis pasakė 
trumpą prakalbėlę prieš užda
rant seimą, prašydamas visu 
dirbti rimtai, nepamiršti svar
bių nutarimų, bet kūnyti juos 
kad iš to butų mums nauda.

Seime tvarka buvo graži — 
nebuvo jokių ginčų, svarstyta 
rimtai, demokratiškai. Taigi ir 
“Dirvos” reporteris niękuo ne
kliudomas galėjo viską tėrayti 
ir tarimus užsirašyti. Aštuntą 
valandą vakare sustojus atgie
dota Lietuvos Himnas, ir sei
mas tapo uždarytas.

Kas Tarimus Vykins
Tolesniam vykinimui šio sei

mo nutarimų likosi išrinkta 
valdyba iš devynių ypatų, o 
prie jos po du atstovu — išvi
so šešis — pridės socialistų 
partija, Sandara ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugija. Valdyba 
pilna bus iš penkiolikos ypatų, 
o jei kitos didžiulės organizaci
jos prisidėtų valdybon tada na
rių skaitlius pasididins.

Reporteris.

MOTERIMS
Kuri norit gauti dykai gražią valgiu 
gaminimo knygelę prisiųskit savo ad
resą "’Dirvon” su pareikalavimu, ir 
neužilgo gausit ją. Nesivėluokit ko
lei dar ju yra.

l

•.t

f

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

RODYKLĖ No. 116

Gaminimo Receptas

Senoviška Angliška ir Škotiška 
košė įsigyveno šioje šalyje po vardu 
oatmeal. Ta avižinė košė ne tik 
kad yra mėgiamas vaikų ir suaugu
sių valgis pusryčiams, bet taipgi ge
ra darymui skanių, maistingų valgių 
pyragaičių arba bandukių pavidale. 
Sekantis receptas yra vienas iš dau
gelio būdų gaminimui iš avižiniu 
miltų (oatmeal) priekandžių.

Oatmeal Biskvitai
1 puodukas pieno
1 puodukas oatmeal
114 puoduko miltų
3 šaukštukai kepamo pauderio 

šaukštuko druskos 
šaukštai riebalų

Supilk vieną ant oatmeal ir lai 
pastovi dešimts minutų. Sumaišyk 
krūvon sausus dalykus ir įmaišyk Į 
juos taukus. Paskui dadėk pieną su 
avižienės mišiniu, ir iškrėsk ant mil
tuotos lentos. Sudengk visą viršų 
tešlos su miltais, suvoliok ir suka
pok kaip darant biskvitus. Aptepk 
viršų su pienu ir kepk 12 minutų 
karštame pečiuje. Iš to bus devyni 
biskvitai.

Virtuvės Patarimai
Šalta, drožta žuvis apkepyta su 

makaronais gerai darytam sose yra 
skanus valgis.

Kepti kiaušiniai gražiai išrodo ka
da lėkštėj apdedi French fried bul
vėmis.

Biskis cukraus paskanina virtų 
tomatii skoni.

Špinakas greičiau atšviežėja jeigu 
įmerki Į šiltą vandenį.

Bananas nereikia laikyti ’edų so
poje

Celeriai dadėti Į zupę priduos gera 
skonį.

Naminiai Pasigelbėjimai
Gesinant žvakę, laikyk ją aukščiau 

savęs ir tada pusk. Taip darant 
kratas nesusiries ir lengviau bus ga
lima vėl uždegti.

Naudotą maliavos šepetį galima 
išvalyt ir suminkštint kaip naują iš
virinant vandenyj su biskiu šarmo 
(iyc). šepetį reikia įdėt vandenin 
iki užsems šerius, nes šarmas gadi
na medį.

Siuvinėjamų paternų spausdintus 
taškus galima ištrinti nuo audimo su 
skaruliu pašlapintu gazoline.

Išskalbiami baltos crene suknios 
pasidaryk muilo druožbų putas drun
gno vandens. Pamerk suknią ir pa
lengva trink tarp ranki) iki išsivalys. 
Po to išplauk vandenyj te paties šil
tumo. Biskis acto plaunamam van
denyj užlaikys materiją balta Iš
džiovink pavėsyj ir prosyk dar kolei 
drėgna, iš kitos pusės.

Grožės Patarimai
Ne visos moteris gavo Veneros 

kūno formą, bet kiekviena gali Įgyti 
gražų sudėjimą mankštinantis, kaip 
tai plaukant, šokant ir žaidžiant ten
nis. Plaukant gerai išsikvėpuo.ii, iš
dirbi kojas ir rankas, visi muskulai 
tada veikia. Šokis be abejo yra visų 
mėgiamiausis mankštinimasi. Nuo 
to išsidirba gražus užsilaikymas, ir 

■dailumas. Anksti kėlimas yra kitas 
būdas toms kurios nori apmažint rie
bumą. Prie to tas duoda proto vik
rumą. Stiklas šalto vandens, po ry
tinio pasivaikščiojimo, prisideda prie 
pagražinimo kūno ir odos.

Ypatiška Sveikata

Ką reiškia “atoniškas” užkietėji
mas? Tas reiškia užkietėjimas pa
einantis nuo vienos žarnos kuri užsi 
kemša nuo stokos zrov.paus niankFi- 
nimosi, stokos rupaus maisto, arba 
nepaisymo reguliarių papročių. Pa
prastai kaltos esti \ isos paminėtos 
priežastis, ir vietoj mankštintis, at
sakančiai valgyt ir prisitaikyt gerų 
papročiu, mes imam piles! Vidurių 
liuosuotojai veikia tik laikinai ir rei
kia dožas didint laiks nuo laiko, ir 
tada mums esti aršiau negu buvo iš 
pradžios Geras maistas yra viena
tinis kas užlaiko mus sveikais kož- 
nos dienos darbams, be kreipimosi 
prie pilių. Žmonės vienok papratę 
vis “ką nors imti”. Daugelis žmo
nių atsakomybę paveda pilei vietoj 
pradėti pasirinkti gerą maistą užlai
kymui kūno gerame stovyje. Pilių 
naudojimas yra paprastai tinginio 
pasitenkinimas — nes tankiausia tik 
pritinginČios ypatos kenčia nuo ato- 
niško užkietėjime.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Naudok Borden’s Evaporated Pie-su palikta jame Smetona. Jis atsa- 

na visiems savo valgių gaminimams,kys visiems jūsų reikalams virtuvėje 
nes Bnrdon’s yra tyras ūkio pienaskur tik reikalingu pieno.



APIE MUSŲ DAKTARUS

DIRVA

pEREITAM numeryj til- 
pęs Dr. Margerio atsi

šaukimas j Amerikos Lietu
vius gydytojus sudaryti ko
kią noi;s savitarpinę orga
nizaciją paragina ir mus 
tarti tame žodį.

Ir tai gal bus nelabai pa
tinkamas musų tos šakos 
profesionalams, bet visgi

stengiasi dirbti,.bet jie jau 
šitų išdykuolių smerkiami.

Musų gydytojai, nors ne 
visi, elgiasi kaip kunigai: 
jie džiaugiasi kad liaudis 
tamsi ir naudojasi kiek ga
lėdami.

Jeigu šitas neteisybė, gy
dytojai, atsiliepkit.

Kaunas (Elta). — Lietuvos 
Prezidentas pirmą kartą po pri
jungimo Klaipėdos prie Lietu
vos Rugpjūčio 29 d. aplankė 
Klaipėdą. Vietos valdžia ir vi
suomene nuoširdžiai jį sutiko. 
Visų krypčių laikraščiai pasvei
kino Ant rytojaus Prezidentas 
Grinius lankėsi krašto provin
cijoje.

Liet. Pasiuntinybė Amerikai.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

bus pasakyta teisybe.
Musų gydytojai . privalė

tų dirbti musų liaudies nau
dai su tokiu pasišventimu 
kaip dirbo pirmi musų tau
tos budintojai laike spau
dos uždraudimo.

Lietuvių liaudis yra tam
si, ypač nežinėlė higienos 
atžvilgiu. Ją reikia iš pat 
pažemių pradėti šviesti.

O tam reikalinga sandari 
musų gydytojų organizaci
ja, ir dar kas labiau pačių 
tų profesionalų susiprati
mas ir mokėjimas viens ki
tą pagerbti ir pripažinti ir 
kitam tokią pat teisę.

Reiktų būti vienybei ir 
pakantai ne tik medicinos 
daktarų tarpe, bet ir kad 
išvien veiktų ir dentistai ii’ 
akių gydytojai.

Rodos keli metai atgal 
musų gydytojai turėjo ką 
tokio panašaus ir savo or
ganizaciją, bet kur ji?

Kas gi musų gydytojams 
rupi? Kodėl neišlaiko savo 
organizacijos?

Nepakanta vieni kitų yra 
labai didelė jų tarpe. Me
dikai niekina ir pašiepia 
vieni kitus jei ne už jų pro
fesiją tai už jų darbavimą- 
si visuomenėje. Dantistus 
nekurie medikai vadina tik 
“kalviais”, akių gydytojus 
tik “stiklioriais” arba “aki
nių mieruotojais”, ir tuo 
žemindami juos tiesiog pa
rodo kad šitie į pirmųjų or
ganizaciją yra “peržemi”.

O patiems jiems kas ru
pi?

Chicaga paskilbus golfu- 
daktarėlis spėjęs nespėjęs 
užbaigti savo valandas bė
ga Į laukus vaikytis paskui 
kiaušinio didumo skritulėli, 
vietoj pašvęsti valandą kitą 
parašymui laikraštin strai
psnio. Kitas, turintis dau
giau pacientų ir darantis 
didesnį biznį, perka bran
giausius automobilius ir va
žinėjasi, lyg pasityčiojimui 
iš žmonelių kuriuos gydė, 
parodymui kad ne jų, svei
kata rupi, o tik ve kokią iš 
žmogaus nelaimės naudą 
jis sau turi. Toks galėtų 
paaukoti kas metai po ke
lis šimtus dolarių sveikatos 
klausimus budinančiam lai
kraščiui, bet iš jo nei skati
ko neišprašysi.

Kiti, nepasitenkinę auto
mobiliais, perka tūkstan
čiu dolariu valteles ir ren- w Igiasi plaukti per Atlantiką 
į Lietuvą — ot taip sau iš 
nežinojimo kur dėtis nei 
kur pinigus mėtyti.

Yra ir kitokių keisteny
bių tarp musų daktarų ku
rie žmones išnaudodami ir 
užsipylę pinigais nežino nei 
ką daryti.

i Tik keli yra kurie nori ir

DAINA
(O. Kairiutė)

Tas strazdelis ant dirvono
Kėlė balių puikų,

Ant to baliaus visko buvo,
Ir daug paukštelių pribuvo.

Piršos strazdas panytėlę,
Iš pakrumio snieginėlę

Strazdas padabojo,
Strazdas ‘padabojo.

Lapė buvo gaspadinė,
Pietus gatavojo,

Prieidama prie stalelio
Ji pasikloniojo.

Tas gaidukas lėtučiukas
(Vėlai atkeliavo,

Visi gėrė saldų vyną,
O jis neragavo.

Kai pelėda dažinojo,
Ant šešių kiškių atjojo

Ant strazdo vestuvių,
Ant strazdo vestuvių.

Kiškis bėgdams balas taškė,
Vanagas jam akis draskė,

Norėdams sugauti,
Norėdams sugauti.

Lapė karklą pasigriebus
Ir prie kiškelio pribėgus

Kiškelį gelbėti,
Kiškelį gelbėt.i

Vanags paėmė botagą,
Šėrė lapei per uodegą

Ištolo stovėdama,
Ištolo stovėdams.

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Pas tėvelį augau, valelę turėjau,
Pakolei norėjau, patol jodinėjau,

Pakolei norėjau patol jodinėjau.
Per laukelį jojau, durnelę dūmojau,
Vartelius prijojau, su rankele mojau,

Vartelius prijojau, su rankele mojau.
Šaukčiau panelę, nežinau vardelio,
Išeik, jaunoji, atkelk inan vartelius,

Išeik, jaunoji, atkelk man vartelius.
Veskie žirgelį į tėvučio dvarą,
O mane jauną j aukštą svirnelį,

O mane jauną į aukštą svirnelį.
Eikie, panele, pakvieski tėvelius,
Tegul rokuoja apie pasogėlę,

Tegul rokuoja apie pasogėlę.
Mano tėvelis penkis šimtus žada,
Šeštą prideda juodbėrą žirgelį,

Šeštą prideda juodbėrą žirgelį.

' MYLIMOJI
Dabok, mergele, doros žiedelį, 
Nemink po kojų savo bričkelių 
Kuriuos del manęs tu dovanojai 
Kol pikto svieto nepažinojai. 
Gražiai pražydus kaipo gėlelė, 
Buvai nekalta kaip angelėlis, 
Man pasirodei kaipo aušrelę 
Naktį keleiviui tyruos laukeliuos. 
Man iš to visko daug džiaugsmo buvo, 
Bet jau šiandieną viskas pražuvo.... 
Ir tu del manęs daugiau nešviesi, 
Svieto nuodėmės’ greitai užgesi....

A. K. B.

(Tąsa)

SKIRSNIS XIX. 
Paveldėtojas

Žydo atsargumu nusistebėjęs, vaiki
nas sakė: — Po velnių, seni; manau nebū
tų daugiau formališkumų nei tvirtovę ati
darant.

Žydas tik nusišypsojo ir paskui pra
dėjo pasakoti ką. darbininkai turės atmu- 
ryt ir ką ne.

Mūrininkams bedirbant, prie vartų at
važiavo karieta, kurioje buvo Rodinas, o 
su juo ir Gabrielis.

Samuelis atidarė duris Gabrieliui ir 
Rodinui.

Rodinas tarė į Žydą: — Tamista esi 
šio namo užžiurėtojas?

— Taip, tamista, — atsakė Samuelis.
— Čia yra abbė Gabrielis de Renne- 

pont, — tarė Rodinas, perstatydamas sa
vo bendrą. — Jis yra vienas iš Rennepon
to šeimynos ainių.

— Linksma girdėti, — tarė Žydas, pa
žiūrėdamas į gražų angelišką Gabrielio 
veidą — nes prakilnumas ir gerumas šir
dies matėsi veide to jauno kunigo. Sa
muelis žiurėjo į Gabrielį su pagarba, bet 
jausdamas to ramaus kunigo apsimaudimą 
savimi, tarė jam: — Tamista, notaras ne
galės pribūti čia iki dešimtai.

Gabrielius atsisuko j jį ir nustebęs 
paklausė: — Koks notaras, tamista?

— Tėvas d’Aigrigny išaiškins tau vis
ką. — tarė Rodinas, skubiai. Paskui, at
sikreipdamas į Samuelį, pridėjo: — Mes 
biskį peranksti atėjom. Ar pavelysi mum 
palaukti iki notaras ateis?

— Suprantama, — tarė Samuelis, — 
jei malonėsite, eikit į mano stubą.

— Ačiū tamistai, —tarė Rodinas, — 
sutinkame.

Už kelių minutų Samuelis įsivedė juos 
į kambarius žemutiniame aukšte, iš kurių 
matėsi kiemas.

— Abbė d’Aigrigny, kuris buvo Gab
rieliaus globėju, tuoj čia pribus; — pridė
jo Rodinas; — malonėsi tamista jį čia at
vesti kada ateis.

— Aš 'tą tikrai padarysiu, — tarė Sa
muelis, ir išėjo.

Rodinas ir Gabrielis liko vieni. Prie 
švelnios išvaizdos kuri paprastai Gabrielį 
darė gražesniu, dabar buvo pastebėtinas 
nusiminimo, apsisprendimo ir aštrumo iš
reiškimas. Rodinas, nematęs Gabrielį ke
letą dienų, labai susirūpino šitokia jame 
permaina.
žiuojant iki čia.
kaip paprastai, ilgą juodą suknią, nuo ku
rios dar labiau matėsi jo veido išblyški
mas. Kada Žydas išėjo nuo jų, Gabrielius 
tarė į Rodiną tvirtu balsu, — Ar tamista 
gąliaus pasakysi man kodėl per keletą pra
ėjusių dienų'man nebuvo leista pasikalbė
ti su abbe d’Aigrigny ? Kodėl jis pasirin
ko šį namą pasikalbėjimui su manim?

— Aš visai negaliu atsakyti į tą klau
simą, — atsakė Rodinas, šaltai. — Jis tuoj 
čia atvyks, ir išklausys tavęs. Viskas ką 
galiu pasakyti tai kad jis. taip pat deda 
daug svarbos ant šio pasimatymo kaip ir 
tu. Jeigu jis pasirinko šį namą pasikal
bėjimui, tai dėlto kad tu turi čia reikalą. 
Tu tą gerai žinai — nors parodei nuosta
bos girdėdamas sargą kalbant apie notarą.

Taip tardamas, Rodinas ištempė akis 
i Gabrielį, kuris vienok tik nusistebėjo.

— Aš nesdprąntu tamistos, — tarė jis 
Rodinui. — Ką aš šiame name turiu?

— Negalima yra kad nežinotum, — 
atsakė Rodinas, vis atidžiai jį pelnydamas.

—Aš jau sakiau tamistai kad aš ne
žinau, — atsakė jis, beveik užpykintas ano 
užsipuolimu.

— Ką, taigi, tavo augytinė motina bu
vo tau atėjus papasakoti vakar? Kodėl tu 
leidaisi sau priimti ją be abbės paveliji
mo, kaip ąš girdėjau? Ar ji nekalbėjo 
tau apie kokius nors šeimyniškus popie
rius, rastus prie tavęs kada ji tave paėmė 
nuo gatvės?

— Ne, tamista, — atsakė Gabrielis, — 
tie popieriai buvo atiduoti kada mano au-

Jis visu laiku į jį tėmijo va- 
Jaunas kunigas dėvėjo,

gytinė per išpažintį apie jas išsipasakojo, 
ir jie paskui pateko į abbės d’Aigrigny 
rankas. Dabar pirmu kartu aš girdžiu 
apie tuos popierius po ilgo laiko.

— Tai tu užtikrini kad Franciška 
Baudoinienė ne tuo reikalu buvo pas tave 
kalbėtis? — tęsė Rodinas, dikčiai dąda- 
mas domės į savo žodžius.

— Tai jau antras sykis kaip tamista 
išreiški abejonę mano tikrinimui, — tarė 
jaunas kunigas, ramiai, stengdamas sulai
kyti savo nekantrumą; — aš užtikrinu 
tamistą jog kalbu teisybę.

“Jis nieko nežino”, pamanė sau Rodi
nas; nes jis perdaug buvo įsitikrinęs Gab
rieliaus teisingumu, po tokio užtikrinimo.
— Aš tikiu tau, — tarė jis. — Ta mintis 
man užėjo tiktai kada tu turėjai gana drą
sos peržengti tėvo d’Aigrigny įsakymus 
kaslink visiško tavo atsiskyrimo nuo žmo
nių ir nesusinešti su niekuo. Dar daugiau, 
tu pasielgei prieš musų taisykles, užsida
rydamas duris savo kambario, kuomet jos 
turi būti pusiau atdaros. Tuos tavo nusi
dėjimus aš galėjau išsiaiškint tik tavo ko
kiu svarbiu pasikalbėjimu su augytine.

— Madamė Baudoinienė į mane kalbė
jo kaipo į kunigą, ne kaipo į augytinį sū
nų, — atsakė Gabrielius, visai rimtu tonu.
— Aš užsidariau duris, nes turėjau išklau
syti išpažinties.

— Ir ką Franciška Baudoinienė turė
jo svarbaus išsipažinti?

— Tamista tą sužinosi vėliau, kada aš 
kalbėsiu su abbe — jeigu jis pavelys tamis- 
tai girdėti mane.

Šie žodžiai buvo ištarti taip tvirtai kad 
abu nutilo ir ilgai tylėjo.

Dabar priminsime skaitytojui kad iki 
šiolei Gabrielių jo viršininkai laikė griež
čiausioj nežinėj apie tuos reikalus kurie 
vertė jį būti prie atidarymo šio užmūryto 
namo. Diena prieš tai, Franciška Baudoi
nienė, paskendus savo susigraužime, už
miršo prasitarti jam kad tos dvi našlai
tės taipgi turi būti šiame susirinkime, bet 
jeigu ji ir butų pamanius pasakyt, tai Da- 
gobertas butų uždraudęs jai užsiminti apie 
tai šitam jaunam kunigui.

Gabrielis todėl visai nieko nežinojo 
apie giminystę kokia rišo jį su Maršalo Si
mono dukterim, su Mademoiselle de Kar- 
doviliute, su ponu Hardy, Kunigaikščiu 
Džalma, ir Snaudalium. Vienu žodžiu, jei 
jam butų pasakyta kad jis yra ainis ir pa
veldėtojas Mariaus de Renneponto paliki
mo, jis butų tikėjęs esąs vienatinis likutis 
visos tos šeimynos ir kad jam priklauso 
visi esanti turtai. Laike tylėjimo, Gab
rielius patėmijo per langą mūrininkus be
dirbančius prie atidarymo durų.

Šituo tarpu, Samuelis j kambarį jvedė 
ir abbę d’Aigrigny. Pirm negu Gabrielis 
galėjo atsisukti, Rodinas turėjo gana laiko 
pakuždėti abbei kad Gabrielis nieko neži
no, ir kad nėra ko bijoti nuo Džalmos.

Nežiūrint nuda\»imo ramiu, tėvas d’ 
Aigrigny išrodė susimaišęs ir išblyškęs, 
Taip kazyrninkas kuris gatavas dėti pas- 
kurinį savo turtą, laimėt ar pralaimėt. Iki 
šiojei visi ženklai rodėsi jų naudai; bet jis 
negalėjo ramiai mąstyti apie tas keturias 
valandas kurias dar reiks laukti iki ateis 
lėmimo momentas. Gabrieliui atsisukus j 
jį, abbė šypsodamos padavė jam savo ran
ką ir prakalbėjo gražiu ir jausmingu to
nu, — Sunau mano, man labai širdį grau
žė kad negalėjau taip ilgai duoti tau pasi
matymo, kurio taip norėjai. Taipgi man 
buvo nesmagu kad reikėjo tau įsakyti už
sidaryti ,ant keleto dienų. Nors aš negaliu 
pasiaiškini kodėl kartais man tinka duoti 
įsakymus, aš pasakysiu tik kad tai dariau 
tavo gerovei.

— Aš tikiu tamistai, — atsakė Gabrie
lis, nusilepkdamąs.

(Bus daugiau) •

PRANEŠIMAS
Teatralės draugijos 

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

—ii

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30e
(Kurie vietiniai patįs atsiįms (no

kės tik po 25c.)
JŲ Reikalaukit “Dirvoje” .

EKSTRA

ir

" GALIŪNAS”

(parašytas K. S. Karpa
vičiaus), gali dabar dar 
tą padaryti, ir gaus už 
pusę kainos. Knyga bus 
virš 100 puslapių, parsi-. 
duos po 50c ar 75cr Bet 
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, ir 
užtai sulaikėme knygos 
išleidimą, norėdami pa
daryt ją gražesne ir ma
lonesne. Gerb. Brakas 
taipgi pasižadėjo peržiū
rėt veikalo turinį. Da
bar jis išvažiavo Lietu
von ir ten atliks savo pa
žadėtą darbą, nes Ame
rikoje nuolat buvo ke-

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

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

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

Siųskit užsakymus pa
što ženkleliais (tiktai iš 
Amerikos).

“Dirvos” Adm.

Tai Juokų ir Satyros moncsinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų. 
Skaityk “Rimbų”, visada busi lin
ksmas. Prisisk 10c. įdėjęs į kon
certų ir gausi vienų 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, Masu.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.
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w Šiaurės Kunigaikščio Sūnūs
: X/l|g{ (Tąsa: “VARGŠŲ KARALIENĖS DUKTĖS’’—III Dalis)

Parašė VĖJAS.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

(Tąsa iš pereito num.)

Gastriui kalbant apie Giedrę ir jos sū
nų, Baktis išrodė šaltas, bet atidžiai jį se
kė, ir tuoj pagavo jo galvoj mintis kad čia 
Svalas gudriai pataria Bakčiui kastis sau 
duobę; taipgi suprato kad Gastris turi ką 
bendro su jo sunaus žuvimu. Baktis buvo 
gatavas griebt kardą ir tą niekšą ant vie
tos nudėt. Bet susilaikė, nes žinojo tuo 
daugiau nieko nepasieks.

Baktis labai džiaugėsi kad Giedrės 
priešas atėjo pas jį ir išsidavė, tik nera
mus buvo nežinodamas ar vaikas gyvas ar 
ne. Nors bandė vėliau iš kitų išklausti ar 
jie žino ką apie Budrį, bet priėjo tik prie 
tokių kurie negalėjo nieko pasakyti, o ku
rie žinojo tie perarti buvo surišti su Gas- 
trio planais ir nenorėjo nieko išduoti.

Baktis, sugavęs savo svečio mintis, pa
sisakė kad tuo tarpu negali niekuo šuo juo 
susirišti iki neužbaigs reikalų su savo mi
rusios žmonos tėvo žeme ir jo kaimynais. 
Bet pasakė kad labai susižingeicįavęs jo 
pirštybomis jo sesers. Baktis pažadėjo ne
prieštarauti Gastriui jo tarybose su kito
mis šalimis, tik prašė palaukt su Giedre, 
nes gali dar atsirasti jos sūnūs. Tą išta
ręs, Baktis tėmijo savo svečią, ir iš jo akm 
matė ką tai keisto, ko nematė kitų svečių 
akyse.

Pabaigus tarybas, Baktis vėl nudavė 
draugiškiausias ir svetingiausias, ir dar 
kelias dienas neišleido svečių, priskyręs 
prie jų savo palydovus. Jie dar buvo me
džioklėj, ir Gastris po miestą vaikščioda
mas susipažindinėjo su įvairiais pirkliais, 
norėdamas užkviesti juos į savo šalį su 
šiaurės žemių brangiais kailiais, ant ko 
ypač vienas pirklis sutiko ir pažadėjo ne
užilgo atvykti su karavanu kailių, kuriuos 
buvo besirengiąs siųsti laivais Į kitas šalis.

Prisimedžioję gana maisto kelionei, 
svečiai išsirengė, o Baktis įdavė brangias 
dovanas Gastrio senam tėvui ir motinai ir 
seserims, širdingiausia dėkodamas už at
silankymą ir žadėdamas pats aplankyti 
juos kai tik greičiausia galės.

Giedrės Apsilankymas Tėvų Kapuose
Savo metiniu papročiu, Giedrė vėl bu

vo apsilankius savo tėvų palaidojimo vie
toj, senoje pilyje, ir karčiai skundėsi savo 
motinai, Rytai, apie savo nelaimę — apie 
savo sunaus dingimą, sunaus kurs su ja 
kitais metais čia besilankydamas išmoko 
garbinti ir mylėti čia gulinčius lavonus, 
ypač Rytos ir Tairos ir jos brolio Kaunio. 
Gal tik vienai savo motinai Giedrė tebūtų 
drysus pasisakyti kur ir kaip ji tą sūnelį 
gavo, bet ji jau negalėjo girdėti. Dabar 
tas sūnelis vėl dingo iš jos glėbio, ir nors 
dar gyvas, bet jai neprieinamas be tam 
tikrų sunkių išlygų, kurių ji pildyt nenori. 
Skundėsi savo 'broleliui ir guodėsi kad jis 
butų ją užtaręs jos dabartinėj nelaimėj ir 
nebūtų leidęs priešams jos sunaus laikyti, 
jei butų gyvas....

Antrą dieną Giedrės viešėjimo senoje 
pilyje, per miestą važiuodami sustojo pir
kliai. Iš jų drabužių aišku buvo kad jie 
keliavo iš Bakčio žemės, o paskui sužinota 
kad yra iš jo sostinės ir keliauja į Svaliją, 
vadovaujami to vieno pirklio kurs norėjo 
užvesti prekybą su Svalais ir kurį Gastris 
taip kvietė.

Dagirdus apie juos, Giedrė tuoj nubė
go prie vežimų ir ėmė klausinėti apie jų 
šalies valdovą. Pirkliai pasakojo džiaug
smingai ką žinojo apie savo kunigaikštį, ir 
džiaugėsi gavę pamatyt tą geraširdę val
dovę, apie kurią tik pasakose iš kitų girdė
jo. Apdovanojus pirklius už jų gerą at
siliepimą apie savo valdovą, Giedrė nelink
sma nuėjo. Ji, senu papratimu, tikėjosi 
tarp jų rasti, nors pasislėpusį, savo myli
mąjį, Baktį, bet nerado.

Miestas aptuštėjo kada Giedrė gryžo, 
visa susigraužimo apimta, o pirkliai nu
keliavo savo keliais. Jie labai džiaugėsi 
radę Giedrės žemėse puikius kelius.

šiaurės Pirkliai Svalijos Sostinėj ..
Po ilgos ir vargingos kelionės, šiaurės 

pirkliai su brangiais savo miškų žvėrių 
kailiais pribuvo Į Svalijos sostinę. Atvežė 
savo prekių labai daug ir užtruko ten il
goką laiką. Reikėjo surasti pirklius kurie 
daugiausia duotų, reikėjo rasti mainytojųs 
kurie turi tinkamiausių prekių reikalingų 
jų žemėje.

Sužinoję apie šiaurės pirklius, valdo
vai pasistengė juos pavaišinti savo pilyje, 
norėdami per pirklius sudaryti piršlybas 
su Bakčiu vienai iš savo dukterų. Pirklių 
vadai nuėjo į pilį į vaišes, nusinešdami 
brangias dovanas savo vaišintojams, ku
rias tam tikrai buvo atsigabenę.

Palociuose svečiai užtiko daug įvairių 
žmonių, o namiškiams buvo žingeidu ma
tyti tokios tolimos šalies ateivius.

Senis valdovas buvo vedęs jau trečią 
moterį, kuri dar buvo jaunoka, užtai pily
je -buvo ir jauno amžiaus vaikų, šalip su
augusių iš pirmesnių moterų, kurie ne vi
si buvo namie, nes kitos dukterįs buvo iš
tekėjusios, nekurie sunai buvo išsiųsti j 
kitas pilis valdyti.

Tarp svečiams perstatytų namiškių 
buvo dvi gražios vedybų metų dukteris, 
kurias jiems rekomendavo kaipo businčias 
(vieną ar k-itą) šiaurės kunigaikščio mo- 
tere. Senis tėvas ir Gastris buvo paten
kinti taip kalbėdami, ir mergos džiaugėsi. 
Svečiai gi grožėjosi mergomis ir tik linkė
jo kad jų kunigaikštis vieną kurią paimtų. 
Paskui buvo perstatyti jaunieji, trįs ber
niukai įvairaus amžiaus ir viena mergai
tė iš jaunosios pačios.

Bet jeigu kas butų pasakęs svečiams 
teisybę, tai iš tų trijų berniukų vienas bu
vo Budrys, Giedrės sūnūs nelaisvėje laiko
mas. Jis ir išvaizda skyrėsi daugiau nuo 
kitų, ir nors buvo jauno amžiaus, buvo ge
rokai aukštesnis už senesnius savo “bro
lius”.

Vienas iš pirklių, kuris susitarė su 
Gastriu užvesti prekybą, ir kuris dabar [ 
daugiausia kalbėjo apie piršlybas šio ku
nigaikščio dukters su Bakčiu, labiausia 
žiurėjo Į tuos tris berniukus, lyg ko jieš- 
kodamas. Ar jis buvo Bakčio įprašytas 
surast Budrį, ar kaip kitaip, pamatysim 
toliau. Užtenka to kad jo gabus piršliavi- 
me liežuvis taip patiko valdovams kad jie 
pamėgę jį būtinai privertė būti savo pilyje 
visą laiką kolei tik jis šiame mieste bus. 
Pirkliai ir nesirengė tuoj važiuoti, nes tu
rėjo daug prekių ir nemanė greit jų atsi
kratyti. Jei čia neišparduos, sakė keliaus 
dar Į pietus, į kitus jų šalies miestus.

Pirklių vadas, netikėdamas tokio val
dovų vaišingumo, atsisakinėjo jog jam bus 
perdidelė garbė pilyje būti, bet tas nieko 
negelbėjo. Liko priverstas pilyje gyventi, 
iš ko labai tenkinosi.

Šnekus ir meilus, jis tuoj patiko jau
nikliams, kaip merginoms taip ir maža
mečiams. Jie praleisdavo nemažai laiko 
sykiu, kuomet jo darbininkai varė prekybą 
pagal jo nurodymų.

Bekalbant su vaikais, pirklys suprato 
kad vienas jų yra čia svetimas....

Jeigu valdovai butų ką nujautę, jie 
nebūtų vaikų suleidę su tuo svečiu, bet jie 
gerai žinojo kad tas pirklys yra iš Bakčio 
miesto ir. jam visai neapeis kas čia do vai
kai, bile tik rekomenduoti namiškiais.

Ant pirklio šis patyrimas tuoj pradė
jo veikti. Jam širdis ėmė plakti smarkiau, 
ir jis, apimtas rūpesčiu ir planais kaip vai
ką išgelbėti, ruošėsi prie pavojingo darbo.

Vieną popietį, kada valdovai ėjo ap
žiūrėti savo reikalų, svečias likęs su vai
kais pilies sodne linksmai žaidė. Namiš
kiai tyčia pirklį paliko, kad būdamas prie 
dukterų įkalbėtų jom apie Baktį. Jis tą 
ir darė, bet taip kad viena po kitai mergos 
nuėjo šalin, nenorėdamos daugiau klau
syti.

« (Bus daugiau)

AR ATEIS GERESNĖS 
DIENOS?

Nejau nesulauksiu laimės 
Aš varguolis niekados, 
Nejau bėdos ir nelaimės 
Sjėgs ir vargins visados?

Ar neateis gi jau dienelė 
Ir linksma man ir graži, 
Ar neateis gi jau naktelė 

. Maloni man ir rami?
O, Dievulis gailestingas! 
Neapvils mane viltis, 
Nors dabar aš nelaimingas, 
Bus geresnė ateitis!

Br. Semeliškietis.

Nuo Juokų Red.: 
Kas svajonėj laimės 
Laukia sau gulėdams, 
Badą ir nelaimes 
Mato nežiūrėdama.

Jei lauki ateinant 
Sau linksmų dienelių, 
Ir nori turėti 
Malonių naktelių, 

Dirbki kiek galėdama, 
Meski tik norėti, 
Kas dirba, ir Dievas 
Mėgsta tam padėti!

Teisime
Teisėjas: — Kaip tu drysai 

pasiskelbti bankininku, kiše- 
niuje neturėdamas nei vieno 
lito!

Valkata: — Ak, gerbiamas 
teisėjau! Jeigu aš bučiau tu
rėjęs pinigų tai bučiau pasirin
kęs kilnesnę profesiją.

Aš SAPNAVAU: 
Daktarą kuris neprigaudinė- 

ja savo pacientų.
Artistą kuris nemano jog 

esąs didelis talentas.
Poetą kuris nepuola Į eksta- 

zą savo eiles beskaitydamas.
Merginą kuri prisipažįsta tu

rinti jau 35 metus.
Jauną moteriškę kuri neflir

tuoja.
Lietuvių organizaciją kuri 

užsiima savo tiesioginiais rei
kalais.

Dainininkę kuri nemano jog 
tinka operom

Partijos vadą kuris nepre
tenduoja būti ministeriu.

Tylu ant dugno okeano — 
Ten gludi turtai paslėpti. 
Tylu ant aukštųjų kalnų — 
Ten žavi saulė mus skaisti. 
Atraski, drauge, savo sieloj 
Ir juros paslaptas gelmes, 
Ir amžinų aukštųjų kalnų 
Viršūnes saulėtas, ramias.

Putinas.

Teisme
Advokatas tardo jaunuoli:
— Ai- tamista turi užsiėmi

mą?
— Ne.
— Ką tamistos tėvas veikia ?
— Maža ką.
— Kokiu budu jis šeimyną 

išlaiko.
—< Visokiais budais.
— Ar tamisos tėvas nėra 

koks tinginys ir niekam tikęs 
žmogus ?

— Aš to nežinau. Jus geriau 
paklauskite paties tėvo, jis čia 
pat teisėjų tarpe sėdi.

Auktšas žmogus
Prie Anglų karalius Jokūbo 

I rūmų buvo Prancūzų pasiun- 
tipis, nelabai pasižymįs savo 
protu.

— Ką tamista manai apie šį 
pasiuntinį ? — paklausė kara
lius laike vieno pasikalbėjimo 
lordą Bąkoną.

— Tai yra labai auktas įr 
gražaus sudėjimo vyras, — at
sakė Bakonas.

— Taip tai taip! Bet kokios 
tamista nuomonės apie jo gal
vą, protą?

— Aš manau, — atsakė lor
das Bakonas, — jog aukšti 
žmonės labai panašus į aukš
tus namus, kurių pastogėj su
krauta patįs blogiausi baldai.

žiūrint į piešinį tilpusi Cle- 
velando “Gaidžio” No. 31, ant 
pirmo puslapio, kuriame per
statoma “Gaidžio” skaitytojai, 
matai šešetą vyrukų, kurie ne
ša pinigus to lapo palaikymui, 
po kurių kepurėmis visai nėra 
jokios galvos nei kiaušo, išrodo 
kad ten visai tuščia, ir tuoj su
pranti kodėl tik tokie ir tokiam 
tikslui pinigus neša, nors pieši
nyje matyt jie sulopyti, suply
šę patįs.

Tokie patįs ir “Vilniai” savo 
pinigėlius kiša.

Ropė Pagyras
Ropė kartą gyrėsi:
— Aš su medum labai skani!
Medus jai tarė:
— Liaukis gyrusis ir eik ša

lin! Aš ir be tavęs skani.

Geroves skyrius
ITT DEL APRŪPINIMO g 
’ MOTINŲ IR JŲ m 
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Kūdikio maistą niekad nereikia pa
rinkti iš vieno ar dviejų tik valgių. 
Įvairumas reikalinga idant suteikti 
visą budavojimo medegą. Vienodu
mo irgi tuomi išvengsi. Vaiko mai
stas turi kasdien turėti bent vieną iš 
šių valgių.

Javų ir kitokių grudų; tie kurie 
turi kevalus, kaip sėlenos, čieli kvie
čiai, nepaliruoti ryžiai laiko savyje 
vitaminus ir yra purus, kas nelei
džia prie užkietėjimo vidurių. Dar
žovės, ypatingai žalios, turtingos ge
leže, mineraliniajs ir vitaminais — 
tas yra ir vaisiuose. Niekados ne
reikia duoti saldainių tarpe valgių, 
bet galima duoti kaipo skanskonį po 
to kai pavalgo. Cukrų galima dėti Į 
koko, pudidngus ir vaisius. Pieno ir 
kiaušinių riebalai tinka vaikams, bet 
jų nėra keptuose valgiuose. Mėsos 
labai mažai reikia duoti pirm septy
nių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiau
sias maistas augančiam kūdikiui. Tai 
tobuliausias musų turimas maistas 
ir pigiausias. Pienas turi gryno pro
teino, kuris atstato sunaudotą mede
gą ir teikia medegos augančiam kū
dikiui; riebalų kurie teikia kuro kū
no veikimui karbohydratų cukro pa
vidale, kuris taipgi yra kuras, tiktai 
greičiau dega negu riebalai. Kiek
vienam kūdikiui paprastai reikia 
duoti pusvkortę per dieną. Borden’s 
Eagle Brand Pienas, du šaukštai at
miešti su trimis ketvirtdaliais puo
duko vandens, suteikė daugeliui ne- 
dapenėtų mokyklos vaikų svorio. O 
nedapenėjimas yra uostas ligoms.

Vaikas dažnai nemyli vieno pieno. 
Ta galima duoti su koko, kiaušinie
ne, sriubose, Smetonoje ir tt. Del 
pavyzdžio duodame du receptu:

Kiaušinienė (vienam asmeniui)
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand
1 kiaušinis -k
1 šešiolikta dalis šaukšto trintų 

riešutų
7-8 puodelio vandens
% šaukštelio vanilos.
Sumaišyk Eagle Brand su vande

niu gerai. Įplak kiaušini ir plak ge
rai. Pridėk vanilą ir riešutus. Kepk 
garu vidutiniame karštyje. Jei ik
sus peilio ašmenis į košelės vidurį 
peilis neaplimpa tai kepti užtenka.

Dovanos

ir sveikus vyrus 
ir moteris negu 
hili visi hudUiųi
maistai sujungti 

į daudęi

.BRAND 
CONDENSED MILK.

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

VALET

AutoSirop
Razor

Pats
Aštrinasi

KOKO
3 šaukštai koko
3 šaukštai cukraus
Trupučiukas druskos
3 puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagle Brand-
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; 

atmiešk vandeniu, pilant po truputi. 
Pavirink per dvi minuti; įpilk pieną 
ir plak idant ant paviršio nepasida
rytų putų. Pasidaro skanesnė jeigu 
prieš davimą įdėsi pusę šaukštuko 
vanilos į visą koko.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

NAUJAUSI
Butėno Rekordai

Štai yra keletas puikios Jono Butėno įdainuotos 
Liaudies Dainos, visiems patinkamos ir gerai žinomos, 
kurios pralinksmins jūsų namą kada uždėsit ant gra- 
fofono: .^4

KADA NORIU VERKIU ir
ANT EŽERĖLIO RYMOJAU

LAKŠTINGALĖLE 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. Cleveland, Ohio

DYKAI DUSULIU IR 
ČIAUDULIU SER

GANTIEMS
Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

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

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

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

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

- nr - .HUT ,

Telefonas Main 6111

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

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

TA. DURASEVIČIA ?£ 
4 

14* Popieriuoja Kambairus naujau- 
X sies mados popieroinis — Par- X 

i duoda kambariams popieras, 4- 
sutauso plesterius — jei yra *£ 

! reikalas darbą atlieka greitai, <. 
Iv gerai ir pigiai. Reikalaudami •> 
į šių patarnavimų kreipkitės an- X 
4 trasu: (36) 4*
¥ 1386 EAST 65TH STREET ¥•E . . v•*» • j*»;••į—;* -į* v •£♦ •j*

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

’Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit progai Adresuokit:

6820 Superior Ave. Cleveland, O. |



Horatio, firecrackers are

any clerk- j

sir, I used

By Jwvitts
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Babies Love It
spalvų

=
OHIO

ATDARA VAKARAIS =

pirštų ga- 
po J1.95.

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

..........29c
apčiukinė-

Pasiunčiame pavyzdi

F. AD RICHTER & CO.
STS. BROOKLYN, N. Y.

Mergaitėms Nau- £ 
ios Skrybėlės ™

$2.95 _
Mergaičių Čeve

rykai $ L95
ražios milo skrybėlaitės, įvairių spalvų ir
olin oražiai anmaririntos ir tinkamos ru

HP 
šiai iš laboratorijos.

Antra Valanda Ryte ...”
Gilliai miegant ramiu mie

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

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
viduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta ji I Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje vaisti
nėje. .Arba užsisakykite tie-

ant pareikalavimo.

“Rastus, does yu love me?”i 
“Mandy, you is one woman I. 

don’t like none other no better ] 
than.”

-------- O---------

If coffee really keeps you j 
awake, some people ought to 
try coffee.

-------- 0—-----
Cleveland Bride (at butcher 

shop), I want half a pound of 
mincemeat, and cut is from a 
nice, tender young mince, 
please.

----- o——-
Women used o say they had ; 

nothing to wear and it was a 
joke. Now it is almost 
truth.

SQUIRE EDGEGATE

No, 
not Uneeda product.

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

I V£ A/tVtr? BEEN in

- AeuyBI 
ZVrrvSrE C^n help 

•me locate the

The Kid Expected Pay In Keeping With the Job! BY LOUIS RICHARD

įlnter-nat l Cartoon Co., N. Y.
& UNCLE WIGGILY’S TRICKS Zdanis only

place to live hapily is within 
your income.

This weather is so change-' 
able, says P. Akšis, the man 
in charge must be a woman.

language for .when he changes 
tires.”

Don’t borrow trouble, giggles
Mrs. A. Grigas, the interest 

the , . ,• .■ rates too high.
----- o-----

----- o-----
Quotation marks are 

funny little things put around! 
a slang expression while it is 
still

Superior Ave. Grocer to ap
plicant for .job as a clerk: — 
Have you ever done

Tell others everything 
know and they soon will 
you don’t know anything 
don’t.

you 
find 
they

Am — That girl is a live 
wire, isn’t she?

Meter — No wonder, she’s 
an electricians’ daughter.

on probation.
----- 0-----

Chicago composer invited 
friends in to hear his newtwo 

composition and give an opinion j 
on it. They both went to sleep. 
Well, sleep is an opinion.

-------- o--------
The new Shah of Persia was 

formerly a groom. Persia has 
long needed a stable govern
ment.

mg.
■ Applicant: — Yes, 
to be a draft clerk.

Grocer. — What’s
Applicant.

shut the windows.
----- 0-----

that ?
I opened and

“You don’t want life insur
ance. You want fire insurance.”

“1 have two wooden legs. Is 
it possible for me to get life in
surance

LIETUVIŲ ATYDAI
ATWATER KENT RADIO

Pilnas naudojimui setas $95 iki $200.
DUODAM ANT IŠMOKESČIO

Lietuviški Rekordai ir Pianų Vclukai 
ORTHOPHONIC V1CTROLOS 

$85 iki $300 — metai laiko išsiniokėjiniui.

LIPSTREUS MUSIC STORE
Muzikos Instrumentai—Ukuleles—Banjos, Smiliuos, Akordionai etc.

East 55th St. ir Lexington
RANDOLPH

= Prospect 2420 • Central 1766 E
TH F. W. ZIMMERMAN CO. I

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

=

=
=
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deniui. Parsiduoa Basemcnte.
Vaikų 39c šilkiniai kaklaraikščiai mokyklai, gražių marginių 
Vaikų 39c Buster Brown ilgos pančiakos, pora 
Vaikų Gražios 7-8 Sportinės Pančiakos, gražių

tos krautuvėj, 35c pora, 3 poros už 81.00.
MERGAIČIŲ ir vaikų žibančios odos čeverykai,

lais ir gupnnjais kulnais. Mieros 8'A
VĄ1KU MOKYKLAI ČEVERYKAI. tvi:

vyriško stiliaus, gerais padais, Skiepe

$10.95 Ilgom ir Trum
pom Kelinėm Siutai

$7.95
Nauji rudeniniai vilnoniai, gražiai 

pamušti. Mieros 1 nuo 17. Skiepo.
3000 VAIKU $1.15 BLIUSKŲ. 79c.

Vaikų bliuskos, su kalnieriais ir 
mankietais, gražaus perkelio, mad
ras ir kitokių. Mieros 6 
Skiepe po 79c.
$1.98—$3.98 CORDUROY

Po $1.69
Corduroy ilgos kelnės, ilgos kel

nės ir trumpos, naujų spalvų, graž ni 
pasiūtos. Ilgos kelnės. 4 iki 10. Iki 
kelių trumpos, 8 iki 20 mieros.

Sklepe._________________________
Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

----- 0-----
Say, that cucumber sure has 

got itself into a fine pickle.
----- 0——

In the case of Washington 
the public readily can distin
guish the mud from the mar
ble.

K. E. YOCHUS
Atlieka visokius Kriaučiš- 
kus darbus kuogeriausia: 
Siuva naujas drapanas, iš
valo, išprosija senas ir už- 
audžia sudraskytas 
nežymu kur 
ta. Užprašau 
kyt pažiūrėt 
niu Siutų ir 
terijų.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.

kad nei 
pernlėš- 
atsilan- 
rudeni-

buvo
visus
nauju
Overkotų ma-

TINDALL’S AUTO & 
RADIO SUPPLIES Co.

Užlaikome visokiu 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) 
6912 Superior Ave.

plačiais
Skiepe

Ii, rudos ir juodos odos,
pora .......................... $2.89

Mrs. Winslow’s 
Syrup

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At yoar drag gift, 2 Sc

The Knight Laboratories, Chicago

“Has your husband given up 
golf?”

“Yes, but he still retains the

Naikina
Muses, Uodus
Blakes, Vabalus
STANDARD oil CO. CHEW JERSEY)

. „ gaivina ir Nepavojingas.
• Jis iums patik3'
| d rt H Knygelė “Akių Užziura” arba
I MurintCo.,Dpt.H.S.,9E.OhioSt.,Chicago “Akių Grože** Dykai.

Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mana 25 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru 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 teisingų klinišką diagnozą arba nu
spręsti tikra jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spejinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bns jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane". Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- 
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 

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

=
i

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių, 

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

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

tuvos Konsulate Notaras.

f t
I

t

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

Doviernastįs
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.

6820 Superior Ave.
“DIRVA'

Cleveland. Ohio

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

Williamson Candy Co 
__________ Chicago. UK

Oh 
Henry! 
America’s 
Finest 
Candy!

£• daryt ir jums. Per praeitus 
~ tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi 
= rus 606 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma ... _ _ _
= doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių = 
~ ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. = 
= Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. =
= ——Mes Kalbame Lietuviškai  =

| Dr. BAILEY, Specialistas |
| 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. = 
ŠlilllHIHIIIllllllllllllllHllllimilHllllllHlllll!liillllllllllllllllll»!IU IIIIIIIIIllllllllllll>?
VVAV.V.W^Z.W.W.W.W.’0A!W3W^A',.W.W.WA\WA-.’-

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
Eikite pa* tikrą Specialist,, e M į 

pns kokiu neišlavintų daktarų. Tik- ■. 
ras Specialistas arba profesorius ne- „■ 
siklausinės kokia liga sergi ir kur \ 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė daiete- į 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jie J.

llBRAP'r'ne*,ur®^° užtektinai apsipažinimo ir pa- .* 
tyrimo bei neišrado juaų tikros Ilgos. •, 

>įjj. Mano aparatas Radio-Scope-Itaggv-X- *« 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts- % 

,’j|Y riologiškas egzaminavimas kraujo atl- J. 
įl/ dengs man tikrų jusi} ligos priežastį •’ 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums “. 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir «■ 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius \ 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijisne / 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, iai- ■" 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiiliukit ilgiau laiko ir neaiiem- *» 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai ye- į 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu susinto- •, 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga juma vi- }■ 
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS >
10406 Euclid Av. Kampas E. li)5th St. Cįtveland į 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIB 4. 5
Ofiaa valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue 0 fid • vataoM. \ 

Nodildieaiais 10 iki 1. į

aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy



NAUJIENOS
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čMade by 
l+mbcH Paartnacal Co., Saint Loui», U, S. A.
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PASIDAIRIUS š
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PASLAPTINGA ŽUDYSTĖ
Kaunas. — Rugp. 7 d. Ąpi-

' gardos teismo narys Žilinskas 
buvo išvažiavęs j savo dvarą -ir

v paliko jo bute tarnaitė Ona Če- 
/ kavinaitė. Sekantį rytą minė
ta tarnaitė buvo rasta peršau
ta. Bute viskas palikta tvar
koj ir nieko nepagrobta. Spė
jama kad tai butą ‘meilės’ dar
bo. “L.ž”

SULAIKYTA PLĖŠIKAI
Palanga. •— šią vasarą neži

nomi -plėšikai revolverių šūviais 
nukovė Antaną ir sunkiai su
žeidė Juozą šeškus, Vanagupių 
kaimo, Kretingos apsk. 
kaitimo vieton atvyko 
policijos valdininkai ir 
nedarni gavo dar vieną praneši
mą kad pora dienų po to nak
ties metu įsiveržę į butą pil. 
Prelgausko, Užlepkių k., Mo
sėdžio v. du nepažįstami vyrai 
ir pareikalavo šeimininko duoti 
jiems pavalgyt. Prelgauskas 
jų'prašymą pildyti atsisakė tai 
vienas iš jų pagrasinęs revol
veriu atėmė iš jo 16 litų ir pro
duktų, k. t. lašinių, duonos ir 
kt. ir su grobiu išėję pasislėpė.

Neilgai trukus policija užėjo 
piktadarių pėdsakus. Užklupti 
piktadariai leidosi bėgti, bet 
vienas pakliuvo į rankas, kuris 
pasirodė esąs Stepas Butkaitis, 
iš Rietavo m., žinomo nukauto 
plėšiko Raikauskd bendradar-

Nusi- 
tuojau 
betyri-

BAUME BENGUE

DIRVA

bis, jau už plėšimus sėdėjęs ka
lėjime.

Suimasis, ardomas Išpasako
jo ir kitų kriminališkų darbų.

“L.”

Vedybų ir mirimų skaičius. 
1925 metais, anot statistikos 
biuro paduotų žinių, Lietuvoje 
susituokė 16,438 poros. Mirė 
gi Tais metais 34,770 žmonių.

Rūpinasi bedarbiais. Kauno 
miesto valdybos socialės apsau
gos skyrius sudaro sąrašus vi
sų bedarbių. Visiems kurie tu
ri teisės gauti darbo bus išda
vinėjama tam tikros trijų rūšių 
knygelės, pagal kurias ir bus 
teikiama darbas arba pašalpos.

Vilniuje kįla riaušės del mai
sto. Išbadėję Vilniaus inteli
gentai bedarbiai, atvykę į ma
gistrą, paprašė burmistro pa
didinti išduodamo maisto kiekį. 
Burmistras nenuėjo su jais net 
pasikalbėti, todėl įniršę bedar
biai pakėlė trukšmą, išvertė so
cialės apsaugos skyriaus duris 
ir sumušė kelis valdininkus. 
Pašaukta policija bedarbius dar 
labiau suerzino, ir prasidėjo ti
kra kova. Tik atvykus į pagal
bą policijos rezervui riaušč-- 
pasisekė sulaikyti. “Tr.”

KIAULIŲ PREKYBA SU 
KLAIPĖDOS KRAŠTU

Lietuvos Kiaulių Augintojų 
Dr-ja norėdama greičiau page 
rint kiaulininkystę Lietuvoje, 
nutarė užpirkti veislinių par

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"pAI 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
toms 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 sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

'įmik
MOTERŲ HIGIENAI 

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

V S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų dideli 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.

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

------ Telefonas Randolph 5297

šiukų Klaipėdos krašte. Tuą 
reikalu buvo susitarta su Klai

pėdos Žemės Ūkio Rugiais, ku
rie pranešė kad Klaipėdos kraš
to veislinių kiaulių augintojai 
tuo tarpu gali parduoti iki 60 
paršelių.

Rugpjūčio 3 d. Kiaulių Au-j 
gintojų Draugijos atstovai nu-’ 
vyko į nurodytus ukius užpirk
ti paršiukų, bet labai apsivylė. 
Pasirodė kad Žemės Ūkio Rū
mų pirmininkas apie tai nežino 
ir vietoje nurodyto jo ukyj 50 
paršelių turįs tik 15 ir tie visai 
nelaikomi kaipo veisliniai bet 
paskirti penėjimui. Kiti ūki
ninkai augintojai galėjo par
duoti pusiau tinkamų veislei 
vos po kelis paršelius. Atsto
jai apgailestaudami žemės U- 
kio Rūmų suviliojimą turėjo 
gryžti nieko nepirkę. “L.”

BUTLEGERIS LIETUVOJ
Panevėžio apielinkėse vienur 

ar kitur pasirodydavo vartoji
me naminė degtinė (samagon- 
ka). Pastebėję tai kriminalės 
policijos valdininkai pradėjo 
rinkti žinias kad susekus jos 
dirbėjus. Liepos mėn. gauta 
žinių kad naminės degtinės dir
bimu ir jos platinimu užsiima 
Subačiaus v., Radžiūnų k. se
niūnas Liudas Kumštyš. Pa
darius pas . j į kratą rasta visas 
bravorėlis ir vėl jau prirengtos 
brogos. Po ištardymų jis pa
trauktas atsakomybėn. “L.”

PLĖŠIKAI
Du nežinomi ginkluoti 

veriais plėšikai įsiveržė į 
Bubino, Kiaulaičių dv., Tryškių 
v., gyventojo butą ir atėmę 400 
litų pinigų ir šiaip: įvairių pro
duktų pasislėpė. “L.”

revol-
Petro i

LENKAI PULDINĖJA SAR
GYBINIUS PRIE LINIJOS 
IV rajono vyr. policininką;

Jonas Banys ir Ant. Česnaus-j 
kas ėjo patikrinti demarkacinę) 
liniją. 1 
mo Vinco Balytos sodybos, apie 
100 metrų nuo demarkacijos li
nijos musų pusėj, jiedu paste
bėjo du Lenkų kareivius. Len
kų kareiviai pastebėję artinan
tis musų policininkus tuoj pa
sislėpė ir vieną kartą šovė. Kul- į 
ka įsmigo žemėn netoli jų. Kul-

ka Prancūzų tipo, šį atsitiki- boj prie demarkacinės linijos, ir 
mą matė ir šūvį girdėjo Burę- išlaikę pustrečios valandos pa
kų kaimo (musų pusės) gyven- ""i™*- fS
tojas Juozas Paulikonis.

Kitą dieną Lenkti kareiviai 
paėmė nelaisvėn musų pasienio 
apsaugos III rajono policininką

leido, grąžindami ir paimtą iš 
jo . šautuvą. •

Nusivedę miškan klausinėjo 
pas Žibudą ar jis matęs nuo de- 

r, markacijos linijos Lenkų pasta- 
Petrą Žibudą, stovėjusį sargy-'tytas gaires, po kiek šovinių

JVS galit nusipirkti Humphrey 
Radiantfire dabar už tokią že

mą kainą kaip $15, ir įmokėjus 
tik tiek mažai, kaip $2.50.
Švari, kambarį užpildanti šiluma 
gaunama tik ant užsigeidimo—ir 
kaip tik jums šilumos nereik už
sukai ją iki sekančio sykio kada 
vėl prireiks.
Kpnstoliuojamą šiluma J Tas ir 
tikras moksliškas principas Radi
antfire degimo padaro tuos ps-

paiiKrinti aemai Kacinę;
Priėję prie Burokų kai-j^

I
i 
i

turi musų policininkai ir ką da
rytų musų policininkai jeigu 
Lenkai užtikę išimant jų per
statytas demarkacijos linijoje 
gaires šautų į musų policinin
kus. Paleisdami jį Įsakė nie
kam nfepasakoti kad jie buvo 
jį paėmę nelaisvėn, nes pagavę

kitą kartą išmuš jam dantis.
Tą pat dieną apie 17 Lenkų 

kareivių iš Burokų kardono ėjo 
baru statydami gaires. Gilfu- 
šių kaimo laukuose jie sudegi
no musų sargybinę budelę ir iš- 
koliojo musų sargybinį Antanų 
Vaitkevičių.

čiukus ekonomiškais ir patogiais 
ir sykiu parankiais.
Rekomenduojam juos naudot už
tęsimui kuoilgiau kūrenimo ang
linio pečiaus — taip naudojant 
sutaupysit pinigus, varginimąsi, 
nešvarą, pelenus, nepatogumą.
Pamatykit specialę demonstra; 
ją šilu geziniy pečiukų kuri alsi; 
bus ištisą, menesi priemenėj Gazo 
Ofiso, kampas Rockwell ir East 
6t’n Street.

Parduoda JUOS

F. R. HUTCHINSON Gazo Offise
East Sth ir Rockwell

iJlADU MARK nCC- U.0.0

Atnaujinki! savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

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

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms 

veidams d ./ai... visa tai randa vietą 
jūsų pasidcbiniino stalelio. O kaip šu

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

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

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

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

Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘*f3- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusQ kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,006.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 0.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 i mė
nesi iiuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmones 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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If,j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. f el. Randolph 1476

Vietinis tautininku veikėjas 
V. P. Banionis su šeimyna per 
šventes lankėsi Detroite, matė 
gerų tautiečių ir tą garsų For
do miestą, bet sugryžęs sako 
kad Clevelandas jam geriau pa- 
tinka.

SARPALIUS CLEVELANDE
Gryždamas iš Pennsylvanijos 

kur buvo išvažiavęs po ‘Dirvos’ 
pikniko, musų drutuolis Karo
lis Sarpalius trečiadienį risto
jo Clevelande ir prabuvo dieną 
kitą, pasimatydams su savi 
naujais pažįstamais.

S. Stapulionis, iš Detroito, 
per šventes lankėsi Clevelande. 
Pereitą šeštadienį buvo atsilan
kęs “Dirvon”.

Dcminikas Skirutis, iš Chica- 
gos, per šventes lankėsi Cleve-' 
landė ir aplankė “Dirvą”. Jis i 
seniau per 18 metų gyveno čia 
ir turi Clevelande daug draugų. 
Jis ir jo žmona, sako, labai mė- 
gsa “Dirvą” skaityti, todėl at
ėjo apsirūpinti savo prenume
rata.

Prie p. Greičienės apipasako- 
jimo apie Philadelphijos Lietu
vių Dienos koncertą, kaip buvo 
pereitame numeryje paduota, 
įsiskverbė klaida delei kores- 
pejito nesupratimo pilnai ką ji 
aiškino. Kur pasakyta kad pa
sibaigė koncertas po čižauskų 
dainavimo tai p. Greičienė taip 
nesakė. Atsiprašome p. Grei- 
čienę už šitą pridėčką.

“Dirvos” pikniko dideli aiškus 
paveikslai su ristikais ir publi
ka galima gauti “Dirvoje” arba 
pas A. J. Naunčiką. Paveiks
lai yra labai dideli ir puikus 
8x10 colių ir 16x20. Kas nori 
pamatyt prabas ir užsisakyt 
paskubėkit.

A. J. Naunčikas, proto-en- 
graveris (fotografas ir klišų 
dirbėjas) darant chemikalų mi
šinį užnuodino sau ranką ir ap
gailauja kad negalėjo šiam nu
meriui padaryt pikniko klišės. 
Paveikiai tilps sekančiuose nu
meriuose “Dirvoje”.

Laike poros dienų švenčių, 
besivažinėjant automobiliais ir 
besilinksminant Ohio valstijoje 
užsimušė šešios ypatos, septy-

1 nios sužeista.

SPORTAS
Kcmaras Neužilgo Imsis 

su Matjevicu 
Slovėnų Salėj

J. Komaras, vienas iš pirma
eilių Lietuvių sunkios vogis 
ristikų, andai rašydamas Cle
velandiečiams pasisakė kad ne
užilgo žada apsilankyti Cleve
lande (jis dabar gyvena Detroi
te), ir štai padarė visiems dide
lį “surpraiz” atsišaukdamas ari 
Serbo drutuolio M. Matijevic > 
šaukimo į ristynes, Serbų lai- 

, kraščiams giriant savo galiūną, 
Komaras sugalvojo kad jis iš
bandys jį, ir štai vietos Serbai 
rengia jam ristynes su Matije- 

' vicu Slovėnų salėje, 6417 St. 
I Clair avė. Dar laiko galutinai 
’ nesutarė, bet rengėjai sako kad 
ristynes bus apie šio mėnesio 

i 24 d.
Ši žinia Clevelandiečiams yra 

i didelė naujiena, ir gaus pama
tyt dar vieną savo ristikų.

Apie ristynes bus kitame nu
mery j pranerta plačiau.

i

Į

i

i

i

i
i

Slovėnų salėj šį mėnesį
MARIJAN MATIJEVIČ — Didvyris iš Like”. Serbijos.

Kuris imsis su J. Komaru

Akrono Naujienos
ležies ir jo sukabintas rankas 
negali atplėšti du stipriausi ar
kliai.

Kaipo ristikas, pietinėj Eu
ropoj ir Azijoj paguldė apie du 
tūkstančiu stipriausių vyrų. Jis 
imasi Graiko-Romėnišku bildu.

Kas jį paris
savo garbės ženklus atiduoti.

BOLŠEVIKAI RAUDA
Musų bolšcvikėliai visokiais 

savo užmanymais prisivilioti 
Lietuvius iš kailio neriasi be
dirbdami. Bet nieko nepadaro 
ir gana. Jie buvo sumanę ir 
surengė pikniką Rugpjūčio 22 
d., tą dieną kai buvo Clevelan- 

jis siulo visus de “Dirvos” piknikas. Manė su-
I laikysią Akroniečius nuo važia
vimo j .Clevelandą, bet dabar ve 
ką rašo savo laikraščiuose: 

“Diena pasitaikė labai puiki,
I be t žmonių susirinko mažai. 

“Naujienų” sporto Musų buvo manyta kad į tokį 
sužinojęs ‘rašo kad svarbų parengimą susirinks vi- 
Amerikon Lietuvos'si Akrono Lietuviai.

ATVYKSTA LIETUVOS 
ČAMP1ONAS

Iš tikrų ar netikrų šaltinių 
sužinojęs, 
reporteris 
atvyksta

. ristikas čampionas, Taigi gali 
i pasidaryt karšta visiems Ame
rikos čampionams, jeigu jis bus 
' už mūsiškius drūtesnis.

Dr. J. šemoliunas Detroite, 
žinomas Clevelandiečiams ir vi
nių mėgiamas akių gydytojas 
Dr. J. šemoliunas jau apsigyve
no Detroite persikeldamas iš 
Grand Rapids. Bet kad jis ir 
ten nemano apsibūti tai rašo 
jog artinasi prie Cleveland©, na 
,r gal kitą metą sulauksime jo 
vėl pas save.

Trečiadienio vakare prasid'1 
jo Žydu naujų metų šventė. j

Jie švenčia apie savaitę laik Į 
;u visokiomis ceremonijomis.

Pereitą savaitę baigiant, už i 
ėjus smarkiai audrai su lietum, 
nugriauta vienas namas ant j 
Westdale avė. Kitoj vietoj nu- 

Į versta stogas. Vanduo užtven- 
j kė žemesnes gatves.

Sandaros 18-tos kuopos susi
rinkimas įvyks antradienį Rug
sėjo 14 d. Lietuvių salėje. Vi
si nariai kviečiami atsilankvti.

TMD. 20-tos kuopos susirin
kimas įvvks antradienį, Rugs. 
21 d.

PA.J IEŠKOJIMAS
Pai?'skau B. Petraičio, kuri* 

kiek laiko atgal gyveno NoHin 
ghame St. Clair, o paskui Poz
nanėj. Prašau jo atsišaukti, ir 
žinančių apie jį pranešti, turiu 
labai svarbų reikalą. Zuzana 
baimonienė, 1200 E. 176 St.

Išguldymas Šv. Rašto
Atsibus nedalioj, 12 d. Rugsėjo 
imu 3 vai. po pietų.

T. B. S. S.
įžanga dovanai. Kolektų nėra.

PIANO MOKYKLA
Pradžioj Rugsėjo (Sept.) at

sidaro V. GREIČIAUS PIANO 
MOKYKLA. Nauji mokiniai

Clevelande. detektivų biuran 
buvo pašaukta penki namų ma- 
liavotojų unijos biznio agentai. 

J kuriems pasakyta jog jie bus 
I atsakomingi už visus negeru- 
j mus kokie įvyks iš priežasties 
j jų unijos darbininkų streiko. 
1 Streikeriai ar unijos nusamdy- 
i ti muštukai daro įvairią blėrl

J. Komaras, 235 svarų Lietu 
vių sunkios vogos ristikas —- 
turbūt sunkiausias iš Lietuviv 
rišikų ne tik Amerikoje, be ii 
pasaulyje.

Viršuje paveiksle matome M. 
Matijevicą, kuris visoj Europoj 
yra apšauktas kaipo “Karžygis 
iš Like”, iš savo tėvynės Jugo
slavijos, ir pragarsėjo Europoje 
ir Amerikoje kaipo “Antras 
Samsonas”. Jis Amerikoj dar 
tik nesenai bet visur buvo su-1 
tiktas iškilmingai. I Clevelan- I 
dą atvyko iš Detroito, kur pas- j 
kiausia gavo aukso medalį su j 
deimantais. Chicagoj Knights j 
of Columbus organizacija apdo-l 
vanojo jį Aukso Kryžium už jo | 
pasebėtinai didelius atsižymėji- į 
mus atliekant stipruolio dar- i 
bus,

Matijevic Clevelande lankosi I 
pas savo tautiečius ir turi per- ' 
statymus. Pereitą nedėldienį i 
davė perstatymus Hrvatų salėj | 
ant E. 40th St. ir St. Clair, o šį į 
nedėldienį bus Serbų salėj ant j 
E. 36 St. netoli Superior.

Kaipo drutuolis ir ristikas jis 1 
turi brangias dovanas nuo Ser
bijos ir Austrijos senų karalių, 
kurias gavo pirm karo.

Jis yra 41 metų amžiau*, 
apie 6 pėdų aukščio ir sveria 
apie du šimtu dvidešimts sva 
rų.

Kaipo sunkumų kilnotojas jis ' 
ant savo pečių išlaiko 2590 sVa-| 
rų ir dantuose išlaiko 950 sva- ' 
rų. Vienu ypu perplėšia 120 
kortu. Apie krutinę apjuostus 
retežį jis plaučius išpūsdamas 
retežį pertraukia; atgink kaklą 
apsivynioja - storas štangas ge-

Lewis su Romano
Los Angeles, Kalifornijoj, 

Rugpjūčio buvo imtynės čam- 
piono Strangler Lewis su Italu 
nauju atvykėliu Mike Romano. 
Kas laimėjo nepatirta.

Rugs. 8 d. buvo imtynės Le- 
wiso su Stecheru. Dar pasek
mės nesužinota.

MARKO MATIJEVIČ, drutuolio sūnūs, jaunas vaikutis, 
parodo stebuklus, iškelia 300 .-varų savo dantimis, ant jo 
vos sumušama 150 svarų akmto.

“Naujienų” rcp. užsigavęr

31

jau 
gal- 

Suplėšo rankom 44 kortu. 
___ L—

“Vieną dalyką tai negalima 
praleist nepastebėjus. Prie šio 
pikniko rengimo buvo prisidė
jus vieinė LSS. kuopa. Ir ką 
jus manote! Išskyrus komisiją 
nei vienas jos narys nepasiro
dė! Matote, jie svarbesnių 
reikalų” turėję. O ar žinote ko
kių? Nagi tą pačią dieną buvo 
surengus savo pikniką Cleve
lando tautininkų “Dirva” tai 
LSS. nariai turėjo jį paremti.”

Gerai ir padarė, nes ne vie
nam butų gal įkišę savo Šerus 
kokio ten dienraščio, kuriuos 
visiems kaišioja. Patariu Ak- 
roniečiams vyti iš savo koloni
jos visus šefų pardavinėtojus, 
nes jokio dienraščio jie neiš
leis. Savas.

SMULKMENOS
Biznierius M. Jocis lankėsi 

svečiuose ir biznio reikalais 
Chicagoje.

Kun. Cybelis iš Akrono jau 
prasišalino. Iš parapijom! vie
ni sako kad jis Lietuvon išva
žiavo, o kiti kad kur nors apie 
kasyklas Pennsylvanijoj susto
jęs kolei jo teismas už pardavi
nėjimą vyno praeis. Kaip tik
rai yra nežinia.

Petras Zaniauskas išvažiavo 
Chicagon ir ten apsigyveno.

A. Lileikiutė, vietinė, apsive
dė, turėjo linksmas vestuves su 
daug svečių.

Summit ežere prigėrė vaiki
nas ir mergina, kurie važinėjo
si valtele ir valtele apvirto. Jie 
yra 20 ir 18 metų.

Northfielde, 15 metų vaikas 
žaisdamas su revolveriu nušovė 
savo 13 metų amžiaus seserį.

Apie 200 pažymiausių pasau
linių ęįemikų žada apsilankyt 
Akrono apžiūrėti gumo dirbtu
ves.

Visi 'dar ir dabar gerėjusi ir 
džiaugiasi “Dirvos” pikniku ir 
laukia kitų metų kad ir vėl ga
lėtų dalyvauti. Kalnas.

galite užsiregistruoti šių metų 
muzikos kleson.

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

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

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

Telef.: Penn. 1079-J.

GA VO ~
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūra šios vnatos

Paulina Geležauskiutė . . Lt. 100

; kur tik pasisukę.
j Miesto valdžia atsisakė duoti 
j atgal darbus 40 unijistų malia 
: votojų, kurie buvo sustreikavę
Unijos vadai sako kad miestas 

, darbininkus bando nubausti už 
I streikavimą.
i

Magdė Šimanskienė .............125
Marcelė Stanaitienė ...........200
Petrai Jocis ........................ 100
J ieva Zaleckas .................... 200
Magdalena Puskunigiutė ..140
Adomas Samas .................... 100
Juozas Čerauka .................... 50
Elzbieta Aksenavičienė .... 100
Anelė Jankauskaitė ............ 300

Kreipkitės vėl:

Dr. ISIDORE ZWICK
1935 ST. CLAIR AVE.

(St. Slair ir E. 2Cth St.)
Praneša Lietuviams kad 
nuo Rugsėjo-September 
1-mor. dienos, 1926 metų 
perkeitė savo ofiso va
landas ir dabar norintie
ji jį lankyti prisilaikykit 
šių valandų:

RYTAIS
Nuo 10 iki 12 Kasdien 

išskyrus Nedėldienius
VAKARAIS

Pirmadienį, Antradienį, 
Ketvirtadienį ir šešta

dienį nuo 6 iki 8.
Telefonai:

OFISO Prospect 500 
NAMŲ Eddy 7073

barasi per “N.” ant Šimkaus ii 
Sarpaljąųs kam jie Clevelandie 
eius pagyrė kad yra rimti ii 
tvarkiai užsilaikanti žmonės.

“Naujienietis” pyksta kair 
ją jų “Čikagą” nupeikė. Bei 
ko pykt jeigu teisybę pasakė? 
Juk turbūt didelis skirtumas 
tarp musų ir Chicagos publikos 
kad ristikus net stebėtis pri
vertė, ir tą nusistebėjimą jie 
žodžiais išreiškė.

Negerai butų jeigu jie pagy
re Clevelandiečius į akis, o už 
akių sugryžę j “Čikagą’ imtų 
peikti.

“Naujienoms” nepritiktų no 
rėti kad jie jūsų brudą slėptų, 
ir bartis kam iškėlė aikštėn.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O.

GASPADINĖS
Reikalaukit “Dirvoje” naujos 

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

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

Į Dr, FRANK F. HAPPY |
DENTISTAS
Persikėlė nuo 

į 1935 St. Clair Ave. | 
f ant St, Clair Ave. ir E 
j kampo E. 79th St. | 

| VALANDOS: 10:30 RYTE |
IKI 8:00 VAKARE. ji 

-------------------------- —------------

Kurie netiki kad ristikai iš 
teisybės savo sveikatą ristynė- 
se deda ir sako kad imasi susi
tarę, dabar galės nueit ir pa
matyt ar Komaras, Serbų pa
šauktas, “atsiguls” jų galiūnui 
kada jau bus laikas/ristynes 
baigti. Nueikit pamatyt.

Trįs Nužudyta už Žmog
žudystę

Columbus, O. — Valstijos 
kalėjime nužudyta elektriškoje 
kedėje trįs vyrai, vienas iš jų 
negras, už tą pačią kaltę. Jie 
nuteisti mirtin už nužudymą 
tūlo McCumber, kovo 15 d. D. 
juos trečiasis pasamdė nužudy
ti tą žmogų, ir kada visi suim
ta, visi nuteisti atsakyti gyvas
timi už žmogų. žmogžudžiai 
“nuteisė” tą žmogų už tai kad 
“jis perdaug žinojo” apie but-

Prisirisimas
pRISIRIšDAMI arklius prie senoviškų tam 
* tikslui pastatytų stulpelių Public Skvero 
musų depozitoriai senose dienose “prisirišo” 
taipgi ir prie atsakančios įstaigos—pirmutinio 
taupymo banko Clevelande.

Jų anūkai, naudodami moderniškesnius tran- 
sportacijos budus, visados ras po tos “senos 
Society” stogu bankini patarnavimą kuris ei
na greta su skubančiu progresu.

PAI ĮDAVIMAI
Saldainių, Cigarų, Groserių 

krautvė, gera proga kas nori 
tokio biznio, gaus už mažą kai
ną. Lysas yra ant ilgai. Savi
ninkė moteris. Greitai atsišau- 
kit. 8129 Crumb Ave.

2 šeimynų namas ant Whitney av. 
arti E. 70 St. Lotas 40x150. Muro 
4 garadžiai, namas po G kamb. ir 
maudynes šonuose.

GEO. H. BOND
7112 Duluth Ave. Penn. 2412.

2 ŠEIMYNŲ NAMAS 
parsiduoda, 1109 E. 79h Street. 
G kambariai viršuj, 5 apačioj, 
su maudynėmis. Kreipkitės 
Joseph Wolf 1113 E. 77 St.

SALDAINIŲ. CIGARŲ. DELIKA- 
TESSEN KRAUTUVĖ

Daro gerų biznį, apgyventa Lie
tuviais, daro gerą biznį. Parsiduo
da pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. 3227 Superior 
Ave. (40)

COLLINWOODE
Kampas E. 152 St. ir Cardinal avė. 
parsiduoda Hotelis ir Restaurantas 
ir 3 stalų pool ruimis. Duoda sa
vaitėj $300 ir daugiau. ~ 
metai. Parduosiu ar 
lengvomis išlygomis.
tiėljos. Smulkmenų klauskit pas 
agentų Zimeraian, 12900 Buckeye rd.

Duoda sa- 
Gyvuoja 35 
išnuomuosiu 

Nėra kompe- 
klauskit

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, 12 kambarių ir 

2 maudynės. Lotas 40x165.
kitės 6009 Luther Ave.

Kreip-
(37)

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

GARSINKIS 
DIRVOJE

legerių darbus, kuriais samdy
tojas užsiėmė.

oTosVdalFSI.
Dry Cleaning Co.j

Rand. 7906 Ž
? C. F. PETRAITIS, Prop. +
I 6702 Superior Ave., |

įfociett! for Įtaotags
Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIŲ 
BUNGALOW IR 2 ŠEIM. NAMAS 
lotas 45x200, garadžius ir vietos del 
kitę 6 garadžių. Kaina 816,500 ir 
pigi, nes lotas vertas $9,000, budin
ki} galima sugriauti ir pabmluvot 
15 šeimynų vietos. Neša $1.620 per 
metus. 12327 Woodside Ave. Supe
rior thru karas. (37)

PASKOLOS
Mes duodame Paskolą ant 
ir Namų. Todėl jeigu kam 
kalinga pinigų kreipkitės 
mUS.

E. GINSBURG

lotų 
rei- 
pas

2114 Guarantee Title Bldg.
* Supsrior prie E. 9th St.


