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Baisi Audra Floridoj;
žuvo 368 žmones

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Clevelande 464 industrijose 
šįmet darbininkų skaičius pa
didėjo ant 4,069. Daugiausia 
paimta naujų prie transporta- 
cijos, automobilių industrijon, 
geležies ir plieno dirbtuvėsna, 
drapanų siuvyklosna.

Youngstown. O. — Mahoning 
klonyje Rugpjūčio mėnesi gele
žinės industrijos išmokėjo al
gų $6,953,071, Liepos mėnesį 
išmokėjo $7,032,960. Pernai 
Rugpjūčio mėnesį darbininkai 
gavo $6,497,459 algų.

Per pirmus aštuonis šių me
tų mėnesius išmokėta $55,626,- 
124 algų, pernai per tą pat lai-

MILIJONAI DOLARIŲ 
NUOSTOLIU

Tampa, Fla. — Baisus ura
ganas kuris šaštadienį, Rugsė
jo 18 d., peršlavė rytinį kraštą 
žemutinės Floridos, paliko po 
savim baisiausius nuostolius — 
užmušta 368 žmonės, kurie jau 
tikrai pasigesta, daug gal dar 
rasis vėliau užmuštų, kurių gi
minės ims jieškoti. Sužeistų 
yra į 4,000. o nuostolių pada
ryta už apie $50,000,000.

Audra ėjo 100 mylių į valan- 
! dą greitumu, sutraukydama ir 
telegrafu ir telefonų vielas ir 
griaudama viską kas buvo jos 
kelyje.

ką išmokėta $53,079,185.
Per visus metus pernai toje; 

srityje išmokėta $80,105,000, o vietas, 
šįmet daeis iki $85,000,000. !-----

New York. — Portland ce
mento išdirbėjai sako kad šių 
metų pordukcija viršys visus 
pirmesnių paskirų metu rekor
dus. Gausus budavojimas bu- 
dinkų pagelbsti cemento pro
dukcijai. Pereitais metais iš
dirbta 161,000,000 bačkų ce
mento, iš jų 156,000,000 sunau
dota. Šįmet apskaitliuojama 
bus sunaudota daugiau.

Clevelande. prie naujai sta
toma telefono kompanijos bu- 
dinko iššaukta į streiką 600 
unijistų darbininkų už tai kad 
budavotojai panaudojo prie^ma- 
liavojimo darbo keturis ne-uni- 
jistus darbininkus. Unijistai 
medžio apdirbėjai taipgi pame
tė darbus prie kito budinko ka
dangi ten paimta ne-unijistai 
maliavotojai.

Defiance, O. — Vienas darbi
ninkas nežinia kodėl užsinorėjo 
miego ir užmigo ant relių Bal
timore and Ohio gelžkelio. Ei
damas traukinis nuvažiavo jam 
ranką. Jis yra juodukas.

Deportuoja svetimšalius lai
vų darbininkus. New York. — 
Trisdešimts šeši laivų darbinin
kai dirbanti ant Suv. Valstijų 
laivų, liko suimti ir apkaltinti 
įvažiavime slaptai į šią šalį.

Po tai baisiai vėtrai, laikraš
tininkai leidosi į nukentėjusias 

, bet susisiekimas buvo 
! labai sunkus. Kariumenė pa
statyta saugoti nukentėjusius 
ir turtą likusį tarp griuvėsių.

Raudonasis Kryžius pasisku
bino su pagalba nukentėjusiems 
ir likusiems be pastogės. Ko

iliose išgriautose srityse be pa
stogės liko apie 10,000 žmonių.

Daug lavonų rasta vandenyje 
vėtros nuneštų, arba kiti buvę 
nunešti su budinkais.

Florida yra šaltas kraštas ir 
ten gyvena daug šiaurinių val
stijų žmonių.

Audra atėjo iš Atlantiko nuo 
Vakarinų Indiją.

300 Užmušta Audroj 
Paraguajuj

Encarnaticn, Parag. — Rug
sėjo 22 d. čia siautė baisi vėt
ra. 300 žmonių užmušta iš 
miesto turėjusio 12,000 gyven
tojų ir 600 sužeista. Beveik 
visi budinkai išgriauti. Iš Ar
gentinos pasiųsta specialė pa
galba nukentėjusiems.

Klaipėdiečių Skundas 
Tautų Sąjungoj

Geneva. — Rugsėjo 3 d. po 
pietų tarybos sesijoj svarstanl 
Klaipėdos bylą Chamberlain. 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris ir atstovas taryboj, pa
sakė kad labai atidžiai įsiskai
tęs į Lietuvos vyriausybės ar 

igumentus, išdėstytus notojo ir 
į priėjęs išvados kad. mažiau:-,ia 
įtariant, jis pats turįs abejonių 
ar taryboje didžiųjų valstybių 
iškelta Klaipėdos byla buvo iš
kelta teisėtu kelui. Jis todėl 
pasiūlė juristų komisijai drau
ge su Lietuvos delegacija nuo
dugniai ištirti procedūros tei
sėtumo klausimą ir mėginti su
rasti kelią kuriuo taryba gaištų 
susitarti su Lietuva.

Klaipėdiečiai įgaliojo kažko
kį Amerikietį advokatą. David 
Hilton Millerj ginti jų bylą T. 
Sąjungoj. Tas atmesta.

Klaipėdos suvokietėjęs ele-1 
mentas skundžiasi kad Lietuva' 
spaudžia Klaipėdos kraštą ir j 
nesilaiko sutarčių padarytų tą 
kraštą prijungiant prie Lietu-j 
vos.

NUŽUDYTA SEPTY-;
NI BANDITAI _______ i

Mexico. — Meksikos kariu-
menė nužudė septynis banditus 
įtartus nužudyme Amerikiečio, 
Jacob Rosenthal, iš New Yor- 
ko, kurie buvo jį suėmę ir rei
kalavo atlyginimo už paleidimą 
gyvo.

Ant medžio šakų prie Cuer- 
vanaca kelio, pakarta du ban
ditai kaipo persergėjimas vi
siems kitiems jog valdžia pasi
ryžus banditus išnaikinti.

New York-Paris Orlai
vis Sudegė

New York. — Sikorsky bi
planas, kuris visą vasarą buvo 
ruošiamas kelionėn iš New 
Yorko į Paryžių be sustojimo, 
sutiktas baisios nelaimės. Tik
tai pasikėsino kilti j orą savo 
kelionėn, ir negalėdamas pasi
kelti nuo žemės, neužilgo nu
nėrė į grėbę ir užsidegė. Kapi
tonas Rene Fonck, Prancūzas 

. garsus lakūnas, ir vyriausias 
j šios planuotos kelionės vadovas, 
i išliko su keliais kitais lengvai 
sužeistas, du užmušti.

Orlaivio budavotojai sako da
rys kitą toki orlaivį ir šis pats 
kapitonas vadovaus kelionę.

PLANUOJA TILTĄ 
PER ANGLIJOS 

KANALĄ

Aukokit Knygas Vilniaus 
Krašto Moksleiviams

Philadelphijoj Daug 
Žmonių Prapuola

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos policijos rekorduose 
šiuo tarpu yra užrašyta 4,000 
ypatų kaipo žuvusių — niekas 
nežino kur jos yra.

Suvirs 28 nuošimčiai tų ne
surandamų yratų yra moterįs, 
ypač nepilnametės merginos.

Paprastai 95 nuošimčiai taip 
užrašytų vėliau atsiranda. Ki
tos merginos ir vyrai pražūsta 
visai.

Jam Tam Atsibodo Ko- 
munistaut

Kopenhaegnas. — Suomijon 
atbėgo vienas garsus komunis
tų vadas, M. Steklov, buvęs ‘Iz
vestia’ laikraščio redaktorius. 
Jis tuoj žada persikelt Berli- 
nan, kur planuoja organizuoti 
stiprų kampaniją prieš sovietų 
valdžią. Tą patvirtina ir Mas
kvos pranešimai.

Didelė Eksplozija 
Youngstowne

Youngstown, O. — Rugs. 22 
d. 1 vai. ryte Youngstown Gro
cery kompanijos sandėlyj išti
ko didelė eksplozija, spėjama 
nuo ethyl gazo, kuri sunaikino 
visą trijų aukštų muro budin- 
ką ir namą šalimais, keliolika 
ypatų sužeista. Spėjama kad 
kas iš keršto tą padarė.

Italai Šėlsta prieš Pran
cūzus už Savo Vadą
Paryžius. — Fašistų spaudai 

kurstąs Italus prieš Frančuzus 
už pereitos savaitės pasikėsini
mą nužudyti premjerą Musso
lini, kuomet užpuolikas pasiro
dė Francuzijos pilietis, Italijoj 
pradėjo apsireikšti kerštingas 
ūpas, kuris gali išvirsti į ne
geistinus prietikius.

Trieste ir Liverno miestuose1 
Italai užpuolė Francuzi jos kon- 
sulaturas ir išdaužė langus ir 
padarė kitokių nuostolių prie tol 
Trieste nuplėšta ir sudraskyta i 
Francuzijos vėliava.

Už šitą pasielgimą Italijos 
valdžiai formaliai atsiprašė per 
Francuzijos ambasadą, ir Mus
solini taipgi atsiprašinėja kad 
jis taip karštai pradėjo rėkli 
ant Francuzijos, net grasinda
mas, už tai kad Prancūzas j 
anarkistas kėsinosi prieš jį.

Romos policija suareštavo į 
350 žmonių nužiūrėtų fašistų 
priešininkų. Padaryta krata 
600 namų jieškant įrodymų 
suokalbio prieš Mussolini.

Kitas Perplaukė Angli
jos Kanalą

Dover, Anglija. — Rugsėjo 
17 d. Anglijos kanalą perplau
kė Anglas, Dereham. Jam tru
ko 13 valandų ir 56 minutes.

Tūli prohibicijos šalininkai Į 
sako kad prohibicija yra 90% 
pasekminga, kas yra didelė ne
teisybė, nes yra 90 nuoš. ne- 
pasekminga.

Milijonieriai
Remiantis valdžiai priduoto

mis ineigų taksų blankomis šio
je šalyje yra 11,000 milijonie
rių ir turbūt vienas bilijonie- 
rius. Devyni metai atgal, ka
da karo pelnai plaukė, milijo
nierių buvo 11,800, bet 2,800 
jų sužlugo, o .jų vietoj atsirado 
2,000 naujų milijonierių.

New Yorko valstijoje yra 
2,800 milijonierių.

Pennsylvanijoj 1,052, 
Illinois 800, 
Massachusetts 610, 
Kalifornijoj 470, 
New Jersey 390, 
Ohio 361, 
Michigan 312, 
Connecticut 180, 
Missouri 174, 
Maryland 129, 

kitos visos milijonierius skaito 
tik dviem cifrom. Didžiausia 
valstija, Texas, turi 96 milijo
nierius, mažiausia, Rhode Is
land, turi 83 milijonierius.

Kunigo Hali Žudytojų 
Teismas Prasidėjo

Somerville, N. .1. — Prasidė
jus teismui įtartų nužudyme 
kunigo Hali ir jo mylimosios, 
kunigo moteris ir tris jos gi
minės pareiškė kad neprisipa-i 
žįsta prie žmogžudystės ir rei
kalauja tardymo. Moteris pa
leista po $40,000 paranka; jos 
du broliai ir pusbrolis laikomi 
kalėjime be užstatų.

Tie tris vyrai jau kelios sa
vaitės kaip laikomi kalėjime ir 
\ isą laiką buvo renkama daro- 
dymai ir liudininkai toje žmog
žudystėje.

Kunigas Hali ir jo mylimoji, 
Eleonore Mills, kito vyro mote
ris, buvo nužudyti keturi me-į 
tai atgal naktį, jų susitikimo 
vietoje užmiestyje po Obele.

Paryžius. — Laivų kompani
jos ir gelžkelių kompanijos ku
rios gabena žmones iki Angli
jos kanalo ir per kanalą, galvo
ja pabudavoti per siauriausia 
vietą, kuri yra 20 Angliškų 
mylių, tiltą iš Dover į Calais.

Tas tiltas butų tiktai triuba, 
aukštai ore kabanti ant stulpų 
tam tikrame tolyje vienas nuo 
kitu iškabinta. Ta triuba eitu *

I relės, kuriomis eitų į vieną ir 
į kitą galą tam tikri lengvi va- 
gonukai kaip tik žmogui atsi
sėsti. Stačiam jau nebūtų vie
tos.i

Senai jau ta triubos idėja 
žinoma, bet darbas neužveda
mas. Seniau buvo sumanyta 
triuba daryti tik tokia nedide
lė kad žmogus butų galima per 
ją “pasiųsti” tik gulintis. Bet 

į dabar manoma apie tokį didu
mą kad pasažieriui butų gali
ma atsisėti.

Greitu keliavimu kokį galima 
atlikti su elektriškais vežimė
liais, imtų apie pusė valandos 
laiko.

Seniau buvo kalbėta apie iš
kasimą tunelio tarp Francuzi ■ 
jos ir Anglijos, bet Anglai vis 

I bijojo kad per jį gali Prancū
zai užpulti Angliją.

Tiltą keliais šūviais, į kelias 
minutas galima išardyti ir nie
kas Anglų nepasieks.

Dabar garlaiviams ir gelžke- 
liams komunikacijai tarp Pa
ryžiaus ir Londono didžiausią 
kompeticiją varo orlaiviai.

Ot Kur Pinigai Eeina

Apskaitliuojama kad per ši
tuos metus Suv. Valstijų gy
ventojai užmokės $750,000,000 
už tikietus į krutančių paveik
slų teatrus, kurių yra 20.000, 
didelių ir mažų. Ta skaitlinė 

| imama pasiremiant jau sumo- 
| keta įžanga per praėjusius aš
tuonis šių metų mėnesius.

Taipgi apskaitliuojama kad 
per 1926 metus 2.750.000,000 
ypatų atlankys šią teatrų klesą.

Simui Atidavė Pasaulj 
______  I

Philadelphia, Pa. — Mirda-j 
ma, viena moteris savo paliki- I
mo raštuose užrašė šitaip: “Sa-j 
vo sunui, Frederikui, aš palie
ku $5 ir visą pasaulį, kuriame į 
galės sau pragyvenimą daryti, 
už jo šiurkštų apsiėjimą su te-j 
vu ir motina.”

i 
Žvėris Sudraskė Desėt-1 

kus Tūkstančių
Simla. — Laukiniai žvėrįs Į 

Indijoje pereitą metą sudraskė! 
41,841 ypatą, kurių 19.308 mi
rė nuo nuodingų gyvačių. 97-' 
ypatos buvo tigrų sudraskyk, 
kiti vilkų, meškų, leopardų, LV’ 
jenų, krokodilių. dramblil **' 
šernų.

Madras distrikte viena* tig- 
ras per septynis metus terori
zavo gyventojus ir iš»ko nuo 
nušovimo. Jis sudraslė vienas 
125 žmones. Pagalia1 hko nu' 
šautas.

Šiandieną neturėtų būti nei 
vieno Lietuvio, nei vieno Lietu
vos piliečio kuris negyventų 
Vilniaus skausmu, kuris nekvė
puotų Vilniaus oru. Ar ne vi
siems Lietuviams širdis skau
da ? Ar ne visiems jos sunams

skaitymo knygas ir skaityklas.
Vilniaus ir Seinų krašto mok

sleiviai kenčia didžiausi knygų 
badą, todėl Vilniui Vaduoti Są
jungos Kauno Moksleivių Sek
cija, draug su studentų Vilnie
čių būreliu, kreipiasi tuo reika-

liudėsis veidą niaukia? Turbūt I 
nerasime nei vienos Lietuvos | 
mokyklos, nei vienos jaunutės 
Lietuvio moksleivio širdies ku
ri neplaktų karšta Vilniaus 
meile.... Nei vienas mokyto

ju į jus. Jus galite padėti Vil
niaus krašto moksleiviams, jus 
galit palengvinti tą sunkų kny
gų badą, aukodami jiems savo 
knygas arba pinigais.

Amerikiečiai! Aukokite ri
jas nepraleidžia dienos nepri-jsi vjsas savo atliekamas kr.y- 
minęs savo auklėtiniams Vii- gaSf bile tik tllrite nora 
niaus žaizdos, ne vienas prime- kSti savo meiję jr prisirišimą 
na i) skuistamį Vilniaus kias prjg Vilniaus ir savo broliu ten 
to moksleivį. gyvenančių.

Ii Vilniaus moksleivis jaučia j Aukokite visas knygas; ar 
Nepriklausomos Lietuvos sūnų taj bu(ų va(]ovėliai, ar skaitą 
meilę, jaučia tą nuošii durną, knygos, ar sperinlytės va- 
supranta savo vienamečio ir Povėliai, ar naujos, ar senos 
vienminčio moksleivio liūdėsi ir knygOS, kacĮ tik butu nesuplė- 
meilę. Vilniaus .krašto moksl- gytos ir nelabai suteptos, kad 
eivio didžiausias ir vienintelisI nGggci.a butų įų siusti i rankas 
džiaugsmas, tai jūsų, laisvieji imtį 
Lietuviai, meilė. Jis guodžia 
save ta meile, daromas ja" Kaip ir Kur Siųsi i 
skriaudas lengviau pergyvenai Aukokite risi bendrai moky- 
ir žiaurios rankos jam taiko-! kioins ar atskiri asmenis, ar 
mus smūgius jis kantriau n?-! būreliais.
sa. .. . Juo labiau jus mylėsi- Aukokit ir siųskit kiekvienu 
te savo mažus brolelius, po sve-, jums patogesniu momentu, siu
timu jungu Vilniaus ir Seinų1 skį^e paštu (Lietuvoje gyve- 
krašte juo lengvesnis bus jiems i nanįi, progai pasitaikius atvež
tas jungas. Tat uždegkite s; 
vo širdyse dar karštesnę, da 
jautresnę pavergto krašto m: 
kinių meilę!

Parodykit tą Darbais
Tačiau meilė be darbų, b 

veikimo, žodžių meilė nedaili 
ką gali. Meilę reikia savo dar
bais pareikšti 1 Tik tada D-’ 
niaus ir Seinų krašto mok*'’ 
vis pajaus jūsų meilę kada !’a" 
matys jūsų darbus.

Jus, skaitytojai, daug P'lite 
padėti savo vientaučiai vi!’ 
niaus ir Seinų krašte. kra" 
štai, labiau už kitas Lietuvos 
dalis, yra nuskurę. £en dauS
menkesnė dirva, te" tamsesnis 
kraštas ir karo siaubūnas ten
keletą kartų per paskutinį de
šimtmetį tęrio? gyventojų u- 
kius, plėšė ir *£ino i1’ turtus.

Del to V//'Ilaus krašto gy
ventojui lab’' sunku leisti vai
kai į molčsfr negali nupir
kti net r^a'insiausios rašymo 
medegos. negali aprūpinti jų 
net pa^*s reikalingaisiais, va
dovėlis'-’’ 0 ką bekalbėti apie

'■’Ikitek 0 j*-lslJ aukos pasieks 
r įuos kuriems bus jusų skirta, 
’■ ir tiw padarys jiems didžiausio 

(griugsmo, didelės paramos ir 
lubinu pajus Jūsų meilę ir su- 

., įpras jusų skausmą del Vilniaus 
J/r Seinų krašto vargų.

Visas aukas knygomis ir pi
nigais siųskite šiuo adresu:

Kaunas. Laisvės Al. 61.
Vilniui Vaduoti Sąjungos Rei
kalų Vedėjui V. Uždaviniui.
Tikime kad musų prašymas 

palies jautrios visuomenės ir 
moksleivijos ausis ir rems Vil
niaus ir Seinų Krašto mokslei
vius.

Suimta 200 Meksikos
Katalikų

Meksikos sostinėj, tam tik-
ra organizacija sutverta gyni
mui religiškų teisių, turėjo sa
vo susirinkimą. Ant rytojaus 
policija suėmė apie 200 jos na
rių, katalikų, kurie matyt susi
rinkime buvo kurstomi prieš 
valdžią.

„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
gijoj jusų tautiečių. Specialė ekskursija j Lietuvą 
tapo suruošta, po vadovyste J. E. l’eont, United States 
Lines atstovo, laivu

Kiti i
s. s.
s. s.
s. s.
s. s.

6 
13 
20 
27

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

per Cherbourg.
'plaukiniai per Bremen;), Spalio mėnesi, yra:
President Roosevelt............. October
Republic.....................................October
President Harding..... .......... October
George Washington............. October

Įrengimai ant United. States Lincs Laivų _ 
garsus po visa pasaulį—dideli kambariai, erdvus de
niai. geras maistas ir jo užtektinai.

Del pilnų smulkmenų klausk jūsų vietos laivakor
čių agentą, arba rašykite šiandie pas:

hited. States Lines ”
Hotel Clevę. BIJg-. Cleveland, O. 45 Broadway, New Yory City



DAYTON, OHIO
Norėjo Numirt, bet Nepavyko

Rugs. 14 d. vakare, Marė 
Tamošauskienė, 31 metų am
žiaus, keturių mažų vaikučių 
motina, gyvenanti 310 Alaska 
avė., išgėrė nuodų, o vėliau pa
sigriebus skustuvą persipjovė 
gerklę. Jos vyras, Kazys Ta
mošauskas, tuo lakiu bažnyčio
je degiojo žvakes. Moteris li
ko nugabenta Į ligonbutį, ten 
jai suteikta greita pagalba. Iš 
pradžių buvo manyta kad ji 
mirs, bet vėliau pradėjo taisy
tis, ir yra viltis kad pasveiks, 
ką ir duok Dieve, nes reikia 
auginti mažus vaikelius, kurių 
paskiausis yra tik dviejų mė
nesių,

Del kokios priežasties ji no
rėjo taip sunkiai numirti nega
lima tikrai pasakyti, žmonės' 
kalba visaip, kad nebuvę gero 
sutikimo šeimynoje, kad ji tu
rėjus nervų ligą, o kiti sako 
kad iš didelio pabažnumo, ypač 
sa\o jai pakenkę “bilijušavi” 
atlaidai.

•^ku Tamašauskai yra geri 
katalikai ir geriausi klebono 
prieteliai. Tamašauskas yra fi
nansų sekretores SLRKA. 119 
kuopos ir pirma ranka po kle
bono. žvalgas.

LONDONAS, Anglija
Nors Lietuviai jau net keli 

metai kaip nori savo klubą įsi
steigti, tačiau tas iki šiol ne
įvyko, ir vargu iš tokios ilgos 
rangos kas įvyks. Klubo įstei
gimui stoka pinigų, ką jau ‘Dir
voje’ ne kartą esu pabrėžęs.

Musų čia gimus jaunuomenė 
pastaru laiku galima sakyti pa
žymios pirmyn pažangos Lietu
vių tarpe nepadarė, kas yra nu
veikta nuo pirmiau, kaip tai 
laikymas įvairių pasilinksmi
nimų su šokiais ir kitokie įvai
rus dalykai, kurie sutraukdavo 
Lietuvius į vieną, prilaikydavo 
nuo ištautėjimo, — tai viskas. 
Ar kada nors galima bus su
laikyti musų jaunuomenė nuo 
ištautėjimo sunku pasakyti. Iš- 
pradžių vienok to labai buvo 
griebtasi.

Pastaram laike įvairus dar
bai žymiai sumažėjo, sako tam 
daug pakenkia ir angliakasių 
streikai.

Lietuvių čia iš niekur neat
keliauja, tačiau ir iš čia niekas 
kaip ir neiškeliauja, išskyrus 
vieną kitą kurie išvyko Lietu
von. Kalnavertis.

KAIP IŠTIKRO
BUVO

“Vienybė” No. 111-me per
žvalgoje telpa aštrus pabari
mas “Dirvos” ir jos korespon
dento už pasakymą aprašyme 
apie seimo nuveikimus, kad ne
išnešta rezoliucija arba joje ne
paminėta ir Baltimorės bendro
ve. Kad neklaidinus visuome
nės, esu priverstas pasakyti 
kad toje pastaboje “Vienybė” 
apsilenkė su teisybe. Ji pasa
ko antgalvyj, “Ką daro sekimas 
paskui lą kurio nereikia sekli", 
ir išrodinėja kad “Dirvos” ko
respondentas aprašydamas Vi
suotiną seimą nemažai yra nu
sikopijavęs iš “Laisvės”, kurios 
korespondentas tyčia melavo 
išsijuosęs. Sako jog mano ko
respondencijos tonas visai pa
gal “Laisvės”, o ypatingai žy
mus “Laisvės* melo atkartoji
mas, kur sakoma kad Sirvydas 
reikalavęs šį seimą užvardinti 
“bendras”, o ne visuotinas, o 
buvo taip kad Sirvydas kaip tik 
reikalavo kad šis seimas nutar- 

' tų kad yra visuotinas ir tą į- 
trauktų i savo protokolą.

Ir štai “Vienybė” persergsti 
kad nereikia sekti kitų, ii- tą 
kalba nesisarmatydama, lyg 
“Dirva” tegali tik tokį kores
pondentą nusiųsti į seimą kuris 
kito rašymą iškopijuos iš “Lai
svės” ir pasiųs “Dirvai”. Išei
tų kad arba “Dirva” neturėjo 
seime korespondento ir kopija
vo iš “Laisvės”, arba “Dirvos” 
korespondentas buvo koks bol- 
ševikėlis. Tarsi “Dirvos” ko
respondentas neturi savo gal
vos, o žinias semia iš “Laisvės” 
kaip iš kokio biuro.

Man rodos veltui “Vienybė” 
tą užsipuolimą padarė, nes vie
na, korespondentas nebūtų spė
jęs iš “Laisvės” nusikopijuoti, 
kadangi “Dirva” jau buna ga- 

itava ir skaitoma Clevelande 
ketverge, o “Laisvėj” tegalėjo 
i pasirodyt antradienį ar trečia
dienį Brooklyne. “Dirvoj” 2 d. 

i Rugsėjo jau aprašymas apie 
seimą tilpo.

Nuo savęs pasakysiu kad aš 
nieko iš “Laisvės” nekopijavau 
ir nepažįstu jokios ypatos iš to 
laikraščio štabo, taipgi nesu jų 
minčių ir jie su manim nieko 

! bendro neturi.

Aš pats visą laiką buvau sei
me, kuris buvo Rugp. 30 ir 31. 
ir viską tėmijau ir taip užra
šiau kaip buvo, be noro ką pa
girti ar peikti. Gal “Vienybe”’ 
nepatiko kad savaitiniame laik
raštyje “Dirvoje” ilgas seimo 
aprašymas tilpo pirmiau negu 
pačioje “Vienybėje”, kuri vos 
dabar tepradeda talpinti. Ne
suprantu kitaip del ko man ji 
primeta bendrumą su bolševi
kais.

Kad aš rašiau jog p. Sirvy
das daro pastabą kad šis sei
mas butų užvardintas bendru, 
o ne visuotinu tai tikrai p. Sir
vydas atsikėlęs nuo krėslo, pa
ėjęs keletą žingsnių arčiau es
trados kalbėjo į publiką kad 
seimas butų bendras, taip kad 
jį ir užvardinti, o ne visuotinu. 
P. Sirvydui atsisėdus seimo pir
mininkas Gegužis pareiškia kad 
šis seimas yra visuotinas, taip 
rengėjų užvardintas, taip sei
mo delegatų ženkleliai rodo, ir 
kad tai yra penktas išeilės vi
suotinas seimas ir taip turi pa
silikti. Ir daugiau tame klau
sime jokios kalbos, jokio svar
stymo nebuvo per abi dienas, 
ir nei žodžio nesigirdėjo apie p. 
Sirvydo reikalavimą užvardinti 
seimą visuotinu. Gal p. Sirvy
das apie tai ginčijosi kur kitur, 
tik ne per posėdžius.

“Vienybės” peržvalgų rašy
tojas primeta man kad aš sei
me nebuvęs, o aš nuo savęs sa
kau (jei neklystu) kad tas per
žvalgų rašytojas yra pats p. 
Sirvydas, ir galiu pasakyt aiš
kiai kad aš ne tik seime buvau, 
bet ir aiškiai tamistą mačiau, 
nes vos apie dešimts žingsnių 
tolumo nuo tamistos buvau, iv 
Rugp. 30 d., prieš atidarymą 
seimo, svetainėj sėdėjau greta 
su p. J.. Kamąįčiu, Mariampo 
lės gimnazijoj Tnokytoju, ku
ris irgi seiman atsilankė. Ta- 
mista inėjai svetainėn su mai
šeliu rankoje, o sykiu ėjo ir 
tamistos moteris, ir greta mu
sų atsisėdai ir su p. Kamaičiu 
pasisveikinai. Kada tamistą iš
rinko į rezoliucijų komisiją ta
da nuėjai už stalo ir atsisėdai. 
Aš p. J. O. Sirvydą gerai pažįs
tu ir tame klaidos nepadariau. 
Seime dalyvavau nuo pradžios 
iki pat pabaigai, visose sesijo
se; buvau koncerte ir Lietuvių 
Dienoj, ir viską kaip kas buvo 
užrašiau, praleisdamas tiktai 
smulkmenas. Galiu pasakyti 
kad p. Jankauskas referuoda
mas į kokią ten rezoliuciją pa-

me? Juk~Ragočius buvo rezo
liucijų komisijos narys. Ar 
Bagočius kokią rezoliuciją pa
gaminęs skaitė be kitų komisi
jos narių žinios? Arba, jei J 
O. Sirvydas arba Adv. Rastenis 
skaitė kokias rezoliucijas, ar 
jos buvo be kitų komisijos na
rių žinios? Jeigu buvo kitaip, 
tai jau čia bus pagal “Vieny
bės” naują madą. Toliau, jei
gu Bagočius žinojo apie mažai, 
bendrovėles taip kaip jau neži
nojo Baltimoriškę L. A. P. B., 
o jam nei Rastenis nei Sirvy
das nepadarė patėmijimo kad 
ta bendrovė išleista?

Ar nebus tik čia “Vienybės” 
savotiška politika: kas jai pa
tinka užtyli, o kas nepatinka 
apšaukia bolševiku, “Laisvie- 
čiu” ir seime nebuvusiu.

Aš gi nei bolševiku nei socia
listu visą savo gyvenimą nebu
vau ir nebusiu, ir rašiau ne tuo 
tikslu kad kam užmetimus da
ryti, bet perstatyti dalyką kaip 
buvo. Jeigu sakiau kad tos 
Baltimoriškėš bendrovės var
das išleista tai todėl kad noriu 
idant ir ji butų priskaityta prie 
kitų kurios visuomenę išnaudo
jo, ir neturi būti užtylėta. O 
kad pavadinau Rastenį ir Sir
vydą artimais tos Baltimoriš- 
kės bendrovės kaimynais tai 
todėl kad jie arti jos gyvena, 
o ne kad turi bendro su ja ar 
tikslo ją užstoti.

“Dirvos” Korespondentas.

AMERIKOS LIETU
VIŲ SEIMO PRO

TOKOLAS

DOVANAI

SUSIDEDA 
Iš ŠfŲ:
1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
pustymui, 
geležčių 
(pusto 
savaimi)

Kiekvienas “Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti ši puiku 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 atsiustas. (Nesiųskit štampų 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

sakė tik dalį karčios teisybės 
kada išėjo kalba apie Lietuvių 
spaudos palaikymą, kad musų 
nekurie Lietuviški Amerikos 
laikraščių redaktoriai yra kalti 
kad jie netėmija į žmonių gy
venimą, bet dažnai laikraščiuo
se varinėja ilgus ginčus prieš 
kitus redaktorius, arba jei ko
kis redaktorius turi savo drau
gą tai kai ims jį girti tai visą 
laikraštį prirašo apie jį, ir tt. 
Kiek atrodė tai ne tik “Vieny
bės” redaktorius, bet ir kiti 
redaktoriai raukėsi kada Jan
kauskas taip kalbėjo. Jis pasa
kė teisybę, bet dar permažai 
pasakė, bet
niekas prieš jį nieko nesakė. 
\Ar ir tas yra “Laisvės” išmis- 
lis? Ar tik vien “Laisvės” ko
respondentui valia ten buvo 
klausytis, o kitiems ne?

Ape bendroves, “Vienybės” 
peržvalgų rašytojas sako kad 
Bagočiys įnešęs rezoliuciją apie 
žlugusiai bendroves, o ne re
zoliucijų komisija. Gerai, tai 
kokį dinstą Bagočius užėmė sei

jis yra savas ir

6820 Superior Ave Cleveland, O.

TRENTON, N. J.

“Darbo Dienoje” pas Janu- 
ševičius atsilankė svečiuosna iš 
New Yorko A. Lekis ir A. Či
žas. Taip pat pribuvo vietiniai 
biznieriai pp. Bačiuliai. Pasi
šnekučiavus ir 1 linksmai laiką 
praleidus svgčiai išsiskirstė na
mon.

Vienam Lenkui keletas sa
vaičių atgal,. rašant laišką, vei
dan įkando musė, ir įkandimas 
pasirodė pavojingas, žmogelis 
apsirgo, nugabentas į ligonbu
tį ir pasimirė. Tas parodo kad 
musės yra nuodingos ir reikia 
jas naikinti.

Draugija Šv. Jurgio yra su
sirūpinus, nes eina mažyn na
riais ir turtu.. Per vieną tik 
pusmetį pasimirė penki drau
gijos nariai. Rugsėjo 12 d. tu
rėjo mitingą, ir nutarė, padidi
nimui draugijos iždo, sulošti 
kokį teatrą. Kai aktoriai iš
moks roles tuoj statys scenom 
Manoma tai įvyks už poros mė
nesių laiko. Draugija pasitiki 
skaitlingo Lietuvių atsilanky
mo tame perstatyme.

Pinavijas.

VANDERGRIT, PA.
Rugsėjo 11 d. Lietuvių pa

rapija turėjo pikniką, visi gra
žiai piknike linksminosi.

Kas nori tas musų žmonelius 
skriaudžia. Jau pas nekuriuos 
teisėjus šioje šalyje visai neli
ko žmogiškumo. Keli mėnesiai 
atgal Sklandžiui važiuojant au
tomobiliu, kitas koksai čiuta- 
bakis užgavo Sklandžių, jo au
tomobilį apdaužė ir ant galo 
apskundė Sklandžių už nuosto
lius. šiose dienose teismas ne
kaltą Sklandžių pripažino kaltu 
ir liepė užmokėti bausmės $300. 
Ir rask sveikas teisybę.

P. Račkaitienė iš atostogų iš 
Bostono sveika sugryžo, sako 
geras vaišes turėjus ii' links
mai laiką praleidus. Namon su- 
gryžus taip pat, savo šeimyną 
sveika rado. Darbininkas. ; %

Amerikos Lietuvių Seimas
Amerikos Lietuvių Penktas Visuo

tinas Seimas buvo atidarytas 10 v. 
ryte Lietuvių Muzikalėj Svetainėj, 
Allegheny Ave. ir Tilton St., Phila
delphia, Pa.

Seimo atidarymui vadovauja Dr. 
E. G. Klimas ir J. V. Grinius.

SESIJA L

Seimas buvo atidarytas su Ame
rikos ir Lietuvos himnais, kuriuos 
sugiedojo specialiai užprašytos Lie
tuvos operos artistės, Liuda Sipavi
čiūtė ir Kamilė Jozevskaitė.

Philadelphijos miesto majoro var
de, Dr. T. W. Davis pasakė gTažia 
patriotingą prakalbų.

Mandatų sutvarkymui paskirta ko
misija: J. V. Grinius, P. Jurgeliutė 
ir Alberta B. Strimaičiutė. Kolei 
mandatai tvarkyta, šaukiami pakal
bėti pirmo Amerikos Lietuvių Seimo 
190G m. buvę delegatai: V. F. Jan
kauskas, V. Ambrazevičius, J. O. 
Sirvydas ir K. Liutkus. Toliau duo
dama proga pasirodyti čia augusiam 
jaunimui. Kalba J. Mėšlis iš Bos
tono. Antras kalba Mindaugis Mi
kolainis iš Brooklyn©. Trečias — J. 
Kazlauskas iš Pittsburgo. Toliaus 
kalba Lietuvos Atstovas K. Bizaus
kas, J. Čėsna, P. Žadeikis, Lietuvos 
konsulas Chicagoj.

Pabaigus kalbas, šaukiama dele
gatų vardai ir prisagstoma Seimo 
ženkleliai, ką padarė pp. Valunienė 
ir Lukoševičienė. Užregistruota 115 
delegatų; 23 delegatai kurių manda
tai buvo priduota, ant šaukimo ne
atsiliepė.

■DELEGATAI

Philadelphia, Pa. — A. Čiurlionis,
J. Karžanskas, K. Stankus, K. ža- 
dcika, .J. Bišis, A. Montvilas, K. But
kus, J. Ivanauskienė, J. Valionis, M. 
Dumša, Dr. E. G. Klimas, J. V. Gri
nius, S. Masickas, Z. Jankauskas, A 
Tvaranavičia, J. Kollins, J. Klimiutė, 
A .Meškauskas, P. Tamulevičius, Z. 
Baltadonienė, M. Monkelevičienė, D. 
Bajoriunas, I. Liepa, K. Arlauskas,
K. Petrauskas, S. Pamerneckis, K. 
Steponavičius, Kun. K. Žukauskas, 
Kun. Mikalauskas, Dr. A. P. Dam
brauskas, J. K. Urbonas, D. Turskis, 
S. Puskepalis, J. Svincickas, V. PovL- 
laitis, J. Brazaitis, K. Dauknis.

Iš Bostono — V. A. Jankauskas, 
Adv. F. J. Bagočius, Dr. A. Kapo
čius, J. Mikelionis, Dr. J. Mėšlius, 
D. Pilka, S. Michelsonas, M. Michel- 
sonienė, O. Kapočienė, B. Bagočienė 
V. P. Jankus, K. J. Paulauskas, Z. 
Neviackienė, O. Palubinskienė.

Osceola Mills, Pa. — M. Makare 
vičius, J. Matačiunas.

Scranton, Pa. —• Kun. J. Gritėnas
Pittsburgh, Pa. — J. Kazlauskas.

A. Akelaitytė, P. Pivoriūnas.
Baltimore, Md. — K. Laukaitis, 

M. Valunienė, O. Lukoševičienė, J. 
Petrikis, A. Valinskas, Adv. N. Ras
tenis, P. Lazauskas, J. čėsna.

Chicago, Ill. — J. Švitra, P. Pet- 
raitienė, S. Kodis, P. Gasiunas.

Linden, N. J. — P. Budreckis.
Shenandoah, Pa. — A. Šankevi- 

čius, J. Zakarevičius, A. K. Klimas, 
V. Vaitkevičiūtė.

Newark, N. J, — M. Akialis, A. 
S. Trečiokas, M. Truska, J. Trečio
kienė.

New Britain, Conn. — A. Stankus, 
M. Daunis.

Norwood, Mass. — N. Šergalis, 
A. Ncviackas.

Manville, N. J. — A. Makauskas.
Maspeth, N. Y. — A. Navickas, 

P. Kulis.
Waterbury, Conn. — J. Trečiokas.
Nuo A. L. T. Sandaros Centro — 

A. B. Strimaitis (New York), A. 
Ivas (So. Boston), J. O. Sirvydas 
(Brooklyn), S. Gegužis (Mahanoy 
City), V. F. Jankauskas (New York) 
V. Lazdynas (Newark), J. Ambra
ziejus (Brooklyn), V. Ambrazevičius 
(Newark), J. Jokūbaitis (Brooklyn), 
Dr. M. J. Vinikas (New York).

Brooklyn, N. Y. — K. Bagdonas, 
M. Mikolainis, J. Baltušnikas, J. Ru 

gis, R. Kručas.
Nuo T.M.D Centro: — J. G inkus, 

K. Širvydienė, Dr. B. Bernotaite- 
Stowc.

Kulpmont, Pa. — J. D. Taunis, S. 
Aleksa, A. Bagdonas.

Hudson, Mass. — A. C. Lazaus
kaitė.

New Haven, Conn. — S. Cverka.
New York City — S. E. Vitaitis, 

J. T. Vitkauskas, A. B. Mūras, M. 
Strimaitienė, A. Strimaičiutė, P. 
Jurgeliutė.

J. Gasiunas, if, Lietuvos, gavo pil
ną balsa, kaipo delegatas.

Paskirų paminėtų kolonijų delega
tai atstovavo savo draugijas, kurių 
vardai, del vietos stokos, “Dirvos” 
redakcijos išlenkta.

SEIMO VEDĖJAI
Aklamacijos budu Seimo preziden

tu išrenkama S. Gegužis.
Pagelbininku išrinktas D. Pilka iš 

Bostono.
Sekretorium A. B. Strimaitis; pa- 

gelbininkais A. Akelaitytė ir Dr. J. 
Mėšlis.

T. M. D. REIKALAI
l________________—— -------------------------- ---------—'

įnešta ir paremta kad Seimo pre
zidentas paskirtų komisijas kokios 
dabar Įmatoma bus reikalingos.

Prezidentaę Gegužis paskyrė:
Rezoliucijų Komisija: Dr. E. G. 

Klimas, J. O. Sirvydas, S. Michelso
nas, Adv. F. J. Bagočius, Adv. N. 
Rastenis.

Spaudos Komisija: V. F. Jankaus
kas, Dr. A. Kapočius, M. Mikolainis.

Po sutvarkymo Seimo, sesija buvo 
pertraukta vienai valandai; nutarta 
susirinkti trečią valandą po pietų.

SESIJA II
Prezidentas Gegužis atidarė antrą 

sesiją 3 vai. po pietų. Peršaukta 
naujai pribuvę delegatai ir užregis
truota.

Adv. F. J. Bagočius, pirmininkas 
Seimo dienotvarkės komisijos, pa
tiekė sekančią dienotvarkę:

I. Kultūriniai Reikalai
1. Amerikos Lietuvių Pašalpinės 

Draugijos;
2. Amerikos - Lietuvių Mokyklos;
3. Amerikos Lietuvių Spauda;
4. Amerikos Lietuvių Jaunimas:

a) Organizacija,
b) Sportas

5. Lietuvių Menas,

Apie Naujus Leidinius
TMD. Vice-Pirmininkas M. 

Kasparaitis rašo Pirmininkui 
K. S. Karpavičiui:

Apie leidimą veikalo “Dailės 
Milžinai” esu parašęs laišką V. 
Sirvydui, Centro Sekretoriui.

Man teko skaityti pradžia ši
to veikalo, labai interesuojan
tis skaityti, ir daug žinojimo 
apie dailės didvyrius gal sutei- 

i kia. Bet mano manymas toks, 
ar nebūtų galima vieton “Dai
lės Milžinų” leist Lietuvos Geo
grafiją. Jei neįstengtume pa
tįs vieni išleisti gal išgalėtume 
nupirkti tokį skaitlių egzem- 

Ipliorių kiek turim narių.
Kultūros .Bendrovė, ar kita 

kokia, O- gal švietimo Ministeri
ja turės leisti, jei dar nėra iš
leidę, Lietuvos Geografiją.

Musų nariams reiktų teikti
Lietuvių Moksleivių Reikalai,
7. Testamentai, Užrašai Viešiems 

Reikalams,
8. Kėlimas Lietuvos ir Lietuvių 

Vardo,
9. Lietuvinimas Klaipėdos Krašto.

II. Ekonominiai Reikalai
1. Prekybos Rūmai
2. Lietuvos - Amerikos Susisieki

mas,
3. Lietuvių Imigracija,
4. Amerikos Lietuvių Interesai 

Lietuvoje,
5. Lietuvių įdėliai Lietuvoje,
6. Lietuvių Prieglaudos.

III. Politiniai Reikalai
1. Vilniaus ir Okupuotų Kraštų 

Vadavimas,
2. Amerikos Lietuvių Teisės Lie

tuvoje,
3. Lietuvos ‘ Diplomatinė ir Konsu- 

larė Reprezentacija Amerikoje.
4. Atskyrimas Bažnyčios nuo Val

stybės,
5. Sudarymas Aparato šio Seimo 

Nutarimų Vykinimui,
6. Rinkiniai.
ši dienotvarkė buvo vienbalsiai 

priimta.
Dienotvarkės vykinimas. St. E. 

Vitaitis skaito referatą Amerikos 
Lietuvių Pašalpinių Draugijų reika
lu. Referate išrodoma kad nežiū
rint didelių nuveiktų darbų iki šiolei, 
pašalpinės draugijos nyksta, ir tu
ri dėtis prie didžiųjų organizacijų 
jei nori toliau išlaikyti savo narius 
apdraustais.

Rezoliucija Amerikos Lietuvių Pa
šalpinių Draugijų Klausimu

platesnių raštų susipažinimui 
su musų pačių gimtu kraštu, 
Lietuva. Tokių raštų pagei
dauja musų apskričio kuopos. 
Tėvai augina vaikus, ‘vaikai 
klausinėja apie Lietuvą, atsa
kymo negauna, nes patįs tėvai 
mažai žino. Tėvai ir nori gau
ti tokių knygų kurios duotų ži
nių apie Lietuvą, iš kurių ir sa
vo auginamus vaikus supažin
dintų.

Musų apskrityje kuopos vi-

“Amerikos Lietuvių 5-tas Visuo
tinas Seimas, susirinkęs Rugp. BO
SI d., 1926 m., Philadelphia, Pa., ap
svarstęs Amerikos Lietuvių pašalpi
nių draugijų klausimą ir patyręs kad
diduma pašalpinių draugijų yra sun- ( Lietuvos 
kioje padėtyje ii- reikalinga pagalba 
kad galėtų išsilaikyti ir tęsti savo

sos gyvos, visos ruoš rudenio 
ir žiemos sezone vakarus, o ap
skritis ruoš kuopoms prakalbų 
maršrutą ir veltui kalbėtoją 
duos. Tikiu kuopos pradės pa
čios rašinėti į “Dirvą” iš savo 
veikimų.

I

KAIP MANO KITI NARIAI?
Nę ■ visli nariai išeina viešai • p 1 J su savo nuomone, nors ir mano 

apie naujus veikalus ir kokią 
pageidautų.

M. Kasparaičio išsireiškimas 
kad butų reikalinga Lietuvos 
Geografija yra geras, ir TMD. 
galėtų ir tą veikalą nariams 
parūpinti. Tik ot ir reikėjo to
kio pasiūlymo, nes kitaip iš kur 
butume žinoję kad reikalinga 

Geografija?
Yra jau apie pora geografiš

kų rankvedžių, bet jie yra ma
ži. Plačios Lietuvos Geogra
fijos niekas nepagamino, tokios 
bent kur tilptų žempaliai (ir 
tai gerai padaryti) kiekvieno 
apskričio paskirai, kad kožnas 
Lietuvis galėtų žemlapiuose 
rasti ne tik savo parapiją, bet 
ir kaimus ar viensėdžius, savo 
lizdus, taip sakant. Kitaip gi 
geografija išeitų visai mažu
tė, nes apie Lietuvą daug ko 
nėra geografijoj rašyti.

Kas daugiau ką sakys: ar no
ri Geografijos ar “Dailės Mil
žinų” ?

pradėtą pašalpos darbą Lietuvių tar
pe, rado reikalingu paskelbti pašal
pinių draugijų žiniai sekamus pata
rimus:

1. Patartina vietinėms pašalpi- 
nėms draugijoms dėtis prie visuome
ninių organizacijų, nes tik tuo budu 
tegalima pastoviai užtikrmt draugi
jų nariams pašalpą ir apdraudą. Sei
mas numato tinkamiausia ir pasto
viausia visuomenine organizacija Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoje, ku
ris savo susitvarkymu ir kapitalu tai 
įrodo.

2. Vietinėms pašaipūnėms draugi
joms x kurios nepanorėtų ar negalėtų 
dėtis prie visuomeninių organizaci
jų but naudinga persiorganizuoti ta 
prasme kad kur tik galima draugijos 
butų jungiama j krūvą ir narių mo- 
kesniai nustatomi ta aukštuma kad 
užtikrinus draugijų iždui normali au
gimą be jokių narių mokamų “pa
galvių” ir kitų nepaprastų mokes
nių. Taipgi butų naudinga pašalpi- 
nėms draugijoms jungtis Į sąryšius, 
kad bendromis jiegomis butų galima 
draugijų reikalus svarstyti ir kitus 
darbus dirbti.

3. Papalšinėse draugijoje reikšti 
kuodaugiausia visuomeninio veikimo 
ir dėtis prie auklėjimo Lietuvių dva
sioje čionai augančio jaunimo. Taip
gi stengtis pritraukti prie draugijų 
kuodaugiausia jaunimo, kad tuo bu
du sudarius branduolį energinges- 
niam veikimui ir papildžius draugi
jas jaunomis jiegomis.

4. Seimas mato reikalingu patar
ti pašalpinėms draugijoms dėtis prie 
šio Seimo sudaryto Centro palaiky
mo, kad tuo budu galėjus užtikrinti 
draugijoms pagalbą prityrusių ap- 
draudos srityje žmonių kuomet pri
sieis joms reikalo persiorganizuoti ir 
kitus savo reikalus tinkamai tvarky
ti. Kartu bus išgalių ir gyvesnis vi - 
suomeninis veikimas pareikšti.”

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

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

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

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.

(BUS DAUGIAU)
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GERB. SPRAGILO SLAP
TA EKSKURSIJA Į 

PRAGARĄ
Ištikro, misliu sau, moks

las yra geras dalykas: jei
gu ne mokslas, nebūtų mo
kytų žmonių, nebūtų išras
ta fotografiškas aparatas, 
ir kuo aš prirodyčiau gerb. 
skaitytojams kad aš tikrai 
pas gerb. Šėtoną Pragare 
buvau apsilankęs.

Susitariam su N. A. Un- 
čiku susieit pasikalbėt apie 
slaptą ekskursiją į Praga
rą. Nueinu ir sakau jam:

— Ar žinai, tu esi gar
siausias fotografas visame 
mieste ir aš sumaniau pa
imt tave i savo vieną slaptą 
ekskursiją kaipo savo ofi
ciali fotografą, kad numuš- 
tum mano visus žygius kur 
tik aš busiu.

N. A. Unčikui fotografa
vimas tai kaip davatkai ba
žnyčia arba komunistukui 
raudonas skarmalas: jeigu 
jam pasakyti kad Alaskoj 
yra kas nufotografuot tai 
jis ims kelių šimtų svarų 
aparatą ir pėkščias gaben- 
sis iki atsieks savo tikslą.

— Su mielu noru, gerb. 
Spragile, su mielu noru aš 
busiu tavo oficialis foto
grafas. Ale pasakyk kur 
tu . manai keliauti, — sako 
jis.

— Daug negaišus, tuoj 
pasakysiu: aš sumaniau ap
silankyt Pragare pas gerb. 
Liciperj, — sakau aš.

— Tai tu nori vestis ma
ne pamatyt gerb. Šėtoną?
— suriko jis, nusigandęs, ii' 
atsistojo plaukai ant gal
vos, o akiniai tarkštelėjo 
ant stalo.

— Nugi taip tikrai, man 
reikia atlikt savo prižadėtą 
darbą, — sakau aš.

— Ne! niekados! bijau! 
ten aš neisiu! galiu daugiau 
negryžt. Matai, turiu pa
čią, mergaitę, kas jas mai
tins? — sako jis.
. — Su manim eidamas, 
nebijok, sugryžt galėsi ka
da tik norėsi. O jeigu ir 
pasiliktų tave ten, tai kas 
do skirtumas jeigu keliais 
metais ten anksčiau nueisi?
— Sakau aš.

— Ale vistiek, mat, žinai, 
kaip ten nebuvo, kai dar 
žmogus gyveni čia tai nori 
būti ant žemės, nors ir čia 
tik viena pekla, — sako jis.

— Na bet vistiek tu turi 
su manim keliaut, kitaip iš 
mano kelionės išeis fiasko, 
visi mislys kad aš tik tyčia 
taip sakau, o but visai ne
buvau. Pamislyk tik kokia 
garbė: matysi gerb. Licipe
rj, matysi savo senus drau
gus, matysi vietas pagata-

votas tau ir kitiems kur po 
mirčiai busit, ar ne puiku! 
O kada sugryšim, galėsi pa
daryt dideli pinigą, tikrai 
milijonierium pastosi, ba 
visi norės tave matyt, pasi- 
klausinėt, ir galėsi parduot 
daug paveikslų. Ko tau ki
to reikia! — sakau aš.

Šitie mano pagundos žo
džiai N. A. Unčiką privilio
jo ir jis sutiko eiti.

— Ale kas maitins mano 
šeimyną? — sako jis.

— Nesirūpink, žinai seną 
posaki: kas su velniais su
sideda tas ir-gražiai gyve
na ir visko turi, — sakau 
aš.

— Orait, gerb. Spragilą, 
aš tikiu tavo žodžiui, — sa
ko N. A. Unčikas.

Jisai pradėjo rengtis ir 
pirktis reikalingų fotogra
favimui dalykų.

Sutarėm kaip tik gausiu 
pasportus ir vizas tuoj ke
liausim, ba dabar be pas- 
porto ir vizos ne tik Į Lie
tuvą neįleidžia, ale ir Į Pe- 
klą.

Parėjęs namon, tuoj pa
sišaukiau per radio gerb. 
šv. Petrą ir sakau:

— Gerb. Petrai, man rei
kia tavo pagalbos, — sakau 
aš.

— O kokios, gerb. Spra
gile? — sako jis.

— Aš sumaniau aplankyt 
gerb. Liciperj ir man reikia 
pasporto Į Pragarą, — sa
kau aš.

— Greb. Spragile! tas vi
sai negalima! tik įnirusiems 
mes duodam pasportus ten 
keliaut, kurie pas mus ne
tinka, — sako jis.

— Aš tą žinau, ale aš no
riu apsilankyt gyvas; ir aš 
ten busiu tik pora dienų, ne 
visada, — sakau aš.

— Ne visada? O kas bus 
kai tau reiks ten visada gy
vent po smerčio? Ale gy
vam aš tau negaliu paspor
to išduot, ba dar niekam 
niekad nedaviau, — sako 
jis.

— O kodėl Tundalius ten 
lankėsi? — sakau aš.

— Tundalius mane apga
vo: jis nudavė miręs, ir aš 
ji ten pasiunčiau, o paskui 
gerb. Liciperis turėjo išleist 
jį laukan, — sako jis.

— O kas su Dante buvo 
jeigu tu jį leidai? — sakau 
aš.

— Dantę Įsivedė Vingilis, 
kuris ten jau senai gyveno,
— sako jis.

— Ale visiek, jeigu inėjo 
ir Orfėjus dar pirmiau tavo 
laikų tai ir aš galiu ineit.
— sakau aš.

— Dar tada nebuvo geros 
tvarkos su pasportais, ir 
Orfėjus inėjo slapta, — sa
ko jis.

— Ale man turi paspor- 
tą išduot, — sakau aš.

jŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokiu Lietuvišku šo

kiu Muzikos — visokių mar
šų, polkų, vąlcų ir kitokių. 

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

Reikalaukit “Dirvoje”

— Gerb. Spragile, aš ma
tau kad tu labai užsispyręs, 
o tavo aprašymai man pa
tinka, todėl aš tau pasportą 
išduosiu ant poros dienu, o 
vizą galėsi gaut pas gerb. 
Liciperio konsulą, — sako 

'jis.
— Ale parašyk pasporte 

kad ir mano oficialis foto
grafas N. A. Unčikas ke
liaus, — sakau aš.

— Ir .vėl? kodėl to pirma 
nesakei? jam negaliu leidi
mo duot, — sako jis.

— Buk toks geras, gerb. 
Petrai, man reikia fotogra
fo, ba kaip kitaip prirūdy
siu kad Pekloj buvau, — sa
kau aš.

— Na, gerai, ale tai pir
mą ir paskutinį kartą tu iš 
manęs tokią mylistą išpra
šai. Daugybė jau prašė, ale 
nei vienam 
ko jis.

— Labai 
rai, o man
bė kad galėsiu aprašyt ką 
Pekloj mačiau, — sakau aš.

Ir išsistorojęs viską kas 
reikia, pradėjau rengtis pa
sakyt savo šankauliui, ba 
irgi žinojau kad bus verks
mo ir prieštaravimo kam

nedaviau, — sa-

ačiū, gerb. Pet- 
bus didelė gar-

einu.

VALET

DIRVA —- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -- - - - — 3

ernai “Dirva” minėjo 10 metų sukaktuves nuo pradėjimo eiti “Santai-
kos”-“Dirvos”. Ši rudeni sueina 10 metų nuo ėjimo pačios “Dirvos”. 

Atžymėjimui šitų Dešimtmetinių sukaktuvių mes TURIME savo skaityto
jams ką nors NAUJO . . . Paklauskit savo kaimyno ką mes turime. . .

pa-
ren-
pa-
kad

Rusija Nori Išnaikint 
V ilkus

Rusijoj vilkų pasidaugino to
kiu smarkumu kad jau pagirių 
gyventojams pradėjo būti 
vojinga. Sovietų valdžia 
giasi duoti visokią galimą 
galbą medžiotojams vilkų
kuodaugiausia jų išnaikinus.

Revoliucijos metais vilkai 
pasekmingai veisėsi ir šiandien 
apskaitliuojama jų esant šim
tas tūkstančių, neskaitant Uk
rainos, Baltgudijos ir Trans- 
kaukazijos.

žiemos metu vilkai užpuola

■— Ei, stop! kur tu taip skubiai begi?
— Mister Policman, aš bėgu pas kaimyną pasiklaust ką 

“Dirva” turi naujo savo skaitytojams!
— Ar šitaip? Tai orait, gohet!

kaimus, taipgi yra atsitikimų 
kad užpuola traukinius ir tik 
po sunkios kovos teatmušami.

Kas metai vilkai sudrasko 
apie milijoną galvijų, iš ko bu
na žmonėms desėtkai milijonų 
rublių nuostolių.

Prašo Knygų Latvijon
Broli Lietuvi!

Prašo jūsų broliai Latvi
jos Lietuviai, aukokite jiems 
knygų, už kurias jie bus la
bai jums dėkingi. Adresas:

Ap. Tamašauskas
Zebrenes “States” 

Latvija.
Upesmuiža,

Pats 
Aštrinusi

Razor

Ar Jus Bandėt Padaryti 
Borden’s Whippen Cream?

Borden’s
Borden’s

štai yra receptas del kurio Borden’s Eva
porated Pienas yra labai tinkamas. Tai yra 
receptas kurį galima vien tik su 
Evaporated Pienu Padaryti, nes
riebus, pilnas Smetonos pienas yra labai tin
kamas del vartojimo ten kur tik reikia var
toti pieną arba Smetoną. Geriausia dalis 
Borden’s Evaporated Pieno yra ta kad jis 
yra ekonomiškas del t artojimo.

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

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

ir maloniai

KAIP IŠPLAKTI I PUTAS 
BORDEN’S EVAPORATED

Atidaryk dėžę Borden’s 
Evaporated Pieno ir istatyk 
ją i puodą šalto vandens 
taip kad butų apsemta tris 
ketvirtdaliai dėžės. Tada už
virink ir kai vanduo pradės 
kunkuliuoti išimk tuoj dėžę 
iš vandens ir užsaldyk kad 
butų pienas šaltas kaip le
das. Paskui supilk Į gilų 
bliudą ir plak su kiaušinių 
plaktuvu kol sustings, 
saldyk paga’ skonį.

evaporated
MIL.K

Mažas
Kenas

6 unc.

DYKAI

U:

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

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

pri-

KenasKUPONAS
Duona Mėsa Pudingai
Saldainiai Košelės Sosai
Žuvis Pajai Sriubos

Vardas ______________________

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

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. 118
Gaminimo Receptas | košele pabūva tūlą laiką ir paskui

Gėrimas šiais laikais yra popuiia- nutrink ir gabaus nušveisk su sau- 
riškiausias negu kitados kada. Po- | sais kreidos miltais 
pietinė arbata yra paprastas pasi-1 Lengvas būdas nuėmimui rašalo 
gurkšnojimo prirengimas, o tuo tar- pletmų nuo pirštų yra pirmiausia 
pu duoda progos šeimininkei pasi-1 pašlapinant pletmą su vandeniu pas- 
rodyti su savo gabumais. Šeiminin-, kui trint su sieruotu galu (galvute), 
kės kurios jieško įvairumo nuo pa- Plėtmas pradings kaip nuo magiškos 

lazdutės.
po-

Šeimimn- į 
nuo pa- . Plėtmas pradii 

prastumo, patirs kad sekantis recep 
tas suteiks skanų užkandi prie 
pietinės arbatos.

Arbatiniai Pyragaičiai
2 puodukai pastry miltų 

šaukštuko druskos 
šaukštai evaporated pieno at 
miešto su 
šaukštais vandens 
šaukštukais kepamo pauderio 
šaukštais riebalų 

ėžinių vyšnių, razinkų arba 
šutų.

Susijok Į krūvą sausus dalykus ir 
įtrink riebalus. Dadėk pieną ir mai-. ...... .»j............

šyk tešlą gerai. Suvoliok ant long- Į Ferdidelis prakaitavimas 'kartais pa- 
vai miltuotos lentos į Va colio storu- eina nerviškumo Strėnų skaude ji- 

Sukapok į mažus riti-. mas kartais esti nuo kojų išplokštė-
Šlapios kojos, jeigu bus užlei- ' 

gali privesti prie pneumonijos.
Galvą gali skaudėj i nuo ankštų če- 
verykų, spaudimo ant nervų ir su
krekę iimo kraujo gyslose. Žiūrėkit 
nušluostyt kojas gerai po maudymo
si, nes oda tarp pirštų yra minkšta , 
ir gali suplyšti. Geros kojos yra 
turtas kaip ir svarba žmogaus atsa- 

i kantume.

Naudokit medžio alkoholį nuvaly- 
i mui piano klevišų. Naudok ji ant 
I drėgno skarulio. Vietoj alkoholio 
galima naudoti ir šiltas vanduo su 
muilu.

Grožės Patarimai
Pirmiausias dalykas ko 

vengimui kojų skaudėjimų tai tinka
mas pritaikymas čeverykų ir pane la
kų. Pančiakos neturi būti nei per- 
ilgos nei pertrumpos. Blogai pritai
kyti čeverykai yra priežasčia dauge
lio kojų negerovių. Tinimas kojų 

, gali paeiti nuo inkstų skaudėjimo.

reikia iš

mo blyną.
Į nukusl k voter io didumo. 
' kožno viršaus vyšnią, ra 
| šutų.

Uždėk ant I jimo.
;inkų ar rie—stos, 

Užtepk viršų tarpytais tau- 
ir kepk 450 laipsnių karštyje.

Į U’žteks del dešimties.
Virtuvės Patarimai

1 Naudokit korn flakes bandukėse 
! tokiose kaip macaroons ir kituose 
* šaukštu krėstuose pyragaičiuose.

Duok i stalą asparagų. galukus ir 
žirnius sykiu Smetonos sose.

Naudok korn flakes onieletuose.
Nuo dvieju iki trijų puoduku korn 
flakes galima sumaišyti su keturiais | tis. 
kiaušiniais į omeletą. Toks omeletas 
bus sotesnis ir todėl mažiau kainuos.

Virimo kvapsnius iš virtuvės gali
ma prašalint įlašinus dešimts lašų 
lavender aliejaus į vandeni’© i..d«. 
Už kelių minutų kvapsnis pradings. 1 pustu

Naudokit korn flakes vafeliuose ir į Daug 
' blynuose.

Naminiai Pasigelbėjimai . X€4.
Prašalinimui pletmų nuo drapanų, I pC

I pašlapink pletmą du ar t 
su lygia dalimi terputino ir 
nijos ir paskui numazgok 
putomis.

Plėtmuotus balto kaulo dalykus tinos duoda savo 
galima nuvalyt naudojant tirštą ko- ’ • •
Šelę kreidos miltų ir terputino. Lai 1

os gentkartės vaikams aiškina- 
kad plutos padarys drutus dan- 
o ne garbiniuotus plaukus. Mai

stas kuris prisideda prie dantų su- 
drutinimo yra žalios daržoves ir vai
siai, ypač kaip ozuoliai, kopūstai ir 

. salierai. Tie yra geri valytojai ir 
indą, reikia tikėli kad ateis laikai kad ko- 

ir celerius duos po valgių. 
, geriau musu burnos jaustųsi 
1 negu dabar po saldžių pudingų, py 
| ragaičių ir pajų ką dabar valgom 

. . ’algių. Vaikams reikia duoti
tris sykius į valgyt grynų grudų maisto Gata- 

r ammo- vi valgymui grudai yra svarbus del
su muilo to kad juos reikia kramtyt, ir kram- 

j tymas tvirtina dantis Nekurios mo- 
vaikams tų grūdi

nių valgių tarp valgymų, taipgi su 
nienu ant pusryčiu.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikia pieno darymui den’s E 

mayonnaise arba prie kitu naminių riebus pienas, 
valgių gaminimo reikmenų naudokit da ir patenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bcr- žvilgiais.

aporated Pienas yra pilnas 
Jis niekad nesugen-

Didelis

16 unc.
Didelis kenas 

BORDEN’S 
EVAPORATED PIENO 

su lygia 
dalimi vandens suteiks 
jums 1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

o O O o o ◄> $ O o o o $ o <>

O
O

O 
o 
o

75c APDARYTA g Į JQ

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS 
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.
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DIRVA

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

SEIMO APLEISTAS BUTINNAS DALYKAS
yiENO —

biausio — dalyko musų 
Amerikiečių gyvenime ne
pajudino nesenai atsibuvęs 
Philadelphijoj seimas, ku
ris buvo suvažiavęs ypač 
aptarti musų visuomeniš
kus klausimus, musų gyve
nimą Amerikoje ir Lietuvo
je . ■ .

Iš Seimo dienotvarkės 
matosi kad svarstyta daug 
visokių klausimų, kurių vie
ni svarbus ir reikšmingi, 
kiti visai ne.

Tas svarbiausias musų 
pažiūra apleistas klausimas 
yra tai Lietuvių Amerikos 
piliečių susipratimas ir net 
susidėjimas j organizaciją 
kuri galėtų pakelti ne tik 
Lietuvių vardą Amerikoje, 
bet pasitarnautų ir tame 
prasčiausiame (kaip kiti 
j tai žiuri) dalyke — gavi
me vertingiems Lietuviams 
valdiškų vietų.

Kur eisi, neisi visur rasi 
kitų tautų žmones užiman
čius svarbias valdiškas vie-

ir bene svar-'*'
Apie K. Norkų

Kastantas Norkus, kurį ne
senai laikraščiai apšaukė pabė
gusiu ir į Braziliją, ir Į Argen
tiną ir į Afriką, atsirado Ber- 
lino sanatorijoj, visai sulygina
mai netoli Kauno, kaip “Nau
jienose” pats Norkus rašė.

Jisai dabar sergąs ir gydąsi 
nuo nervų suirimo. Jis sako 
dar turįs įvairaus kapitalo, iš 
kurio galėtų padengti nekuria? 
savo skolas, bet ne visas. Jis 
jau padavė Lietuvos vyriau
siam prokurorui pareiškimą, iš

dėstydamas savo finansinį sto
vį. Kaip tik pasveiks bandys 
suvesti savo reikalus tvarkom 

žinoma, viskas eis per teis
mą, kaipo bankrutijusio biznie
riaus.

Gerai kad jis prisipažįsta 
prie to, ir išvengs taip sakant 
amžino pasmerkimo ir nuožiū
ros. Daugybė bankrutija ne 
tik Lietuvoj, bet ir Amerikoj, 
ir nuneša milijonus dolarių.

Tik gaila žmonelių kurie tu
rėjo su Norkum reikalus ir su
kišo savo pinigus už laivakor
tes ir tam panašiai — jie jau 
nieko iš jo negaus.

LIAUDIES DAINOS
DAINA

tas, ir net su žala Lietu
viams, kadangi musų prie
šai tokiose vietose gali ir 
naudoja savo Įtekmę prieš 
Lietuvius.

Mums kalbant apie Lie
tuvių Amerikos piliečių or
ganizavimą tūli trumpare
giai tuoj sakys kad mes no
rime Amerikonizuoti Lietu
vius, o dar kaip kas išdrys 
primesti kad mus kas nors 
paperka tokią propagandą 
varyti. (Taip kas tai išsi
reiškė Kauno “Trimite” ka
da pamatė “Dirvoj” Ang
lišką skyrių, nors patįs jie 
Kaune leidžia Lenkiškus 
laikraščius sulenkėjusiųjų 
atbudinimui.) Bet musų pa
žiūra, jeigu mes Amerikoje 
gyvename, mokame visus 
mokesnius, o nekurie ir vi
sai čia apsigyvenome pasi
imdami ir šios šalies pilie
tybę, tai ir turime dalyvau
ti politikoje Tr valdžioje, 
o ne savo balsais amžinai 
rinkti tik musų priešus i 
valdžią, kurie mus paskui 
žemina ir niekina.

O kas prie to galėtų pri
vesti mus jeigu ne tokis sei
mas, kur suvažiavę su pa
tyrimu, nekurie net ir val
diškose vietose_esą vyrai?

Amerikos Lietuviai dau- 
gelyj kolonijų turi savo pi
lietiškus klubus, bet jie ki
tur visai bereikšmingi, tik 
ką iš vardo gyvuoja. Bet 
didelę spėką turėtų jeigu 
butų suorganizuoti pagal 
valstijas ir bendrai per vi
są šalį.

Tas bus padaryta, kada 
nors, nors nekurie musų ir 
dideli veikėjai dar neper- 
mato svarbos.

(J. Jaudzems)
Taisysiu tilteli per Dunojėli,
Lankysiu panelę kas vakarėli —

Rad-rilia, rad-rilia, rad-rilia-lia lia,
Lankysiu panelę kas vakarėlį.

Sulužo tiltelis per Dunojėli,
Pravirkdžiau panelę pirmą kartelį,

Rad-rilia, rad-rilia, rad-rilia-lia lia,
Pravirkdžiau panelę pirmą kartelį.

Berneli, berneli, balamuitėli,
Sulaužei žiedelį sidabrinėlį,

Rad-rilia, rad-rilia, rad-rilia-lia lia,
Sulaužei žiedelį sidabrinėlį.

DAINA

Rusai Pradeda Įsileist 
Svetimus

Sovietų carukai pradėjo liuo- 
siau įsileisti į savo ribas sveti
mų šalių žmones. Lengviau ten 
įvažiuoti korespondentams ir 
šiaip keliauninkams.

Bet leidimas būti Rusijoje 
yra tik ant 30 dienų neilgiau.

(J. Gogelis)
Sakiau, berneli, sakiau nekartą, 

Ne jok pas mane žirgeliu sartu.
Kaip jojau naktį taip josiu dieną,

Žinau paimsiu panelę vieną.
Gal jau turėsi mano but.

Aš pasiversiu žalia žolele
Ir išžaliuosiu per vasarėlę —

Bet jau nebusiu aš tavo.
Aš paprašysiu tris broliukėlius

Nupjaus del manęs žalią žolelę,
Gal jau turėsi but mano.

Aš pasiversiu žalia rūtele
Ir išžaliuosiu per vasarėlę,

Bet jau nebusiu aš tavo.
Aš paprašysiu tris sesutėles,

Nuskins del manęs žalią rūtelę —
Dėlto turėsi mano but.

Aš pasiversiu balta gulbele
Ir išskraidysiu po šį svietelį —

Bet jau nebusiu aš tavo.
Turi broliukas aukso strielbelę,

Nušaus del manęs baltą gulbelę —
Dėlto turėsi mano but.

Aš pasiversiu marių žuvele
Ir išplaukiosiu po vandenėliu —

Bet jau nebusiu aš tavo.
Turi seselės šilkų tinklelį,

Sugaus del manęs marių žuvelę —
Dėlto turėsi mano but.

Aš pasiversiu dangaus lelija
Ir išžydėsiu draug su Marija,

Bet jau nebusiu aš tavo.
Aš sukalbėsiu “Sveika Marija”,

Nuskins del manęs dangaus leliją —
Bet jau turėsi mano but.

Dieve attolink nuo tokio ženklo —
Nuo durno berno nebėra ginklo: 

Gal jau turėsiu tavo but.
(Ši daina paimta iš Svėdasų srities.)

(Tąsa)

— Bet tai varde to kas švenčiausia 
kiekvienam, žmogui, mes buvom verčiami 
daryti blogą.

— Mano sunau, — tarė abbė, bandy
damas užslėpti didėjantį savo nerimastį, — 
tie žodžiai nuo tavęs į mane yra keisti.

Ant to, Rodinas pradėjo vaikščiot po 
kambarį, susirūpinęs, nepaliaudamas sau 
nagus kramtyti.

— Man labai nesmagu priminti tau, 
sunau, kad tu esi skolingas mums tą mok
slą kuri gavai, — tarė d’Aigrigny.

— Tikri jo vaisiai buvo, tėve, — atsa
kė Gabrielius. — Nuo tada aš buvau špie- 
gas savo draugų, kitų vaikų; bet nuo to 
viršininkas nuėjo dar toliau savo begėdiš
kais įsakymais. Ir kada aš sykį pasakiau 
jam kad man tas nereligišku išrodo, jis at
sakė jog ne aš turiu būti teisėjas, bet tik 
turiu pildyti, o jam priguli atsakomybė už 
mano darbus.

— Kalbėk toliau, sunau, — tarė d’
Aigrigny, nors pats nesijautė norįs klau
syt, ir buvo labai nuslūgęs upe; — Ištik
to, aš turėjau tiesą prietšaraudamas tavo 
važiavimui Amerikon su misija.

— Ir ačiū Dievui, toje naujoje šalyje, 
laisvoje ir produktingoje, mano akis at
sidarė, — tarė Gabrielius; — Amerika pa- 
liuosavo mane iš mano liūdno gyvenimo, 
ii- aš, prisimindamas savo praeitį, pada
riau prižadą, ir čia pasakysiu tau, tėve, tą 
savo prižadą, bet tikėk man, kad nuo tada 
aš pradėjau bijot ir smerkt viską ką aš 
iki tolei laikiau šventu. Ir ne del savęs 
vieno aš tada verkiau.

— Aš žinau gerumą tavo širdies, ma
no sunau, — tarė d’Aigrigny, gaudamas 
kibirkštėlę vilties, pamatęs Gabrielių susi
jaudinusį; — Aš bijau kad tave kas nebū
tų suklaidinę. Bet pasitikėk man, ir mes 
sustiprinsim tavo tikėjimą, taip suardy
tą ir prašalinsim debesis kurios tau vaizdą 
dengia.

Kuomet kunigas d’Aigrigny taip kal
bėjo, Rodinas išsiėmęs iš kišeniaus knyge
lę ką tai užsirašė. Gabrielius labiau ir la
biau blyško ir darėsi neramus. Reikėjo 
nemaža drąsos kalbėti kaip jis kalbėjo, nes 
nuo savo iškeliavimo Amerikon jis paty
rė milžinišką Jėzuitų spėką. Bet patyri
mas kaip jį ir jo augytoją kunigai prigavo 
sukėlė jį prieštarauti prieš savo viršinin
kus. Jis tęsė toliau drebančiu balsu:

— Tu žinai, tėve, kad paskutinės ma
no vaikystės dienos, linksmumas ir sma
gumas buvo prislėgta po baime, nuožiūra 
ir suvaržymu jūsų įstaigoj. Per šešis mė
nesius aš negalėjau matyti savo augytojos 
ir brolio; jie atėjo mane atlankyti kolegi
joj; tada aš patyriau kad mano augytoja 
pradėjo turėti vieną ypatingą norą....

— Tavo pastojimą kunigu, — tarė d’ 
Aigrigny, — nes ji troško kada tu aptu
rėsi išganymą, apturėti ir savo sielai išga
nymą; bet ji ji nedryso tau pasakyti tos 
savo minties, nes manė kad tau tas nepa
tiks.

— Gana, tėve! — tarė Gabrielius, su
traukdamas kunigo kalbą; — man skaudu 
girdėti tave klaidingai kalbant. Pranciš
ka Baudoinienė niekados apie tai nemanė.

— Mano sunau, tu perskubus savo iš
sireiškimais, — atsakė abbė ramiai. — Aš 
tau sakau kad ji būtinai norėjo ir troško 
kad tu taptum kunigu.

— Vakar ji man viską išpasakojo. Aš 
ir ji buvom lygiai suvedžioti.

— Tai tu, sunau, imi savo augytinęs 
žodį pirmiau mano? — tarė abbė rūsčiai.

— Nereikalauk iš manęs atsakymo ku
ris bus skaudus mum abiem, — kalbėjo 
Gabrielius, nuleisdamas akis.

— Ar tu pasakysi man ką tu tuomi 
nori išreikšti, — tarė abbė.

Abbė dar nespėjo pasakyti kap inėjo 
Samuelis ir tarė:

— Čia koks senyvas žmogus nori in- 
eiti ir klausia Rodino.

— Tai manęs, — atsakė Rodinas. — 
Ačiū tamistai.

Bet pirm eisiant paskui Žydą, jis pa
rašęs padavė abbei kelis žodžius ant popie
rėlio.

Rodinas išėjo laukan neramus, patirti 
kas galėjo ateit jo jieškot šioje vietoje. Ab
bė ir Gabrielius pasiliko vienudu.

SKIRSNIS XX.
Plyšimas Santikiii

Paskendęs mirtiname nekantrume, ab
bė d’Aigrigny mechaniškai paėmė Rodino 
raštelį, ir laikė rankoj nemanydamas nei 
atidaryti. Jis klausė pats savęs ką Gab
rielius darys šitaip pradėjęs savo kalbą su 
juos apie apgavystes praeityje; nedryso 
jauno kunigo barti, bijodamas jį suerzinti, 
nes ant jo guli tokie milžiniški turtai. Pa
gal Jėzuitų draugijos įstatų Gabrielius ne
gali nieko sau iš tų turtų gauti. Toliau 
dar, abbė išgavo iš jo išsižadėjimą visų 
turtų kokie galėtų jam būti pavesti. Bet 
pradžia jų kalbos pradėjo rodyti permainą 
Gabrieliaus pažiūrų kaslink Ordeno, ir jis 
gali nutraukti savo ryšius su juo; tuo at
veju, jis jau legaliai neturi bendro su Or- 
denu ir nereik pildyti pažadų. Tada tuoj 
jo padovanoti Renneponto turtai netektų 
Jėzuitams. Kiek apie tų skarbų sau pasi- 
grobimą kliūčių abbė seniau turėjo, nei 
viena nebuvo tokia pavojinga kaip šita. 
Bijodamas gaišint arba klausinėt Gabrie
li, abbė laukė, tylioje baimėje, galo šito pa
simatymo, kuris jau ir taip grasino jų pla
nams.

Gabrielius tada pradėjo: — Mano pa
reiga yra, tėve, kalbėti toliau apie mano 
praeitį, iki išvažiavimo Amerikon. Tu su
prasi kodėl aš pasiėmiau sau tą užduotį.

Abbė linktelėjo galvą sutikdamas jo 
klausyti.

— Kada man buvo pasakyta kaip ma
no augytoja pageidauja, aš pasidaviau tam 
ne savu noru. Aš apleidau savo skurdžią 
gyvenimo vietą ir pastojau Jėzuitų semi
narijom Mano pasiryžimas eiti į kunigu:- 
nebuvo del mano religiško patraukimo, bet 
tik išpildymui mano augytojos noro.

— Bet iki šiolei, mano sunau, tu vis 
buvai ištikimas musų draugijai.

(Bus daugiau)
* *

NELIŲSKI, TĖVYNE!
(Pašvenčiu gerb. Lietuvos Dainiams) 

Neliųski, tėvyne, nors širdį tau spaudžia 
Ir skausmas kankina jaunutę krutinę, 
Nors audros sukilę aplink liūdnai gaudžia 
Ir audžia tau durną skausmų begalinę. 
Linksma buk, tėvyne, rytojus prašvito, 
Del tavo dadelės jau šviečia saulutė, 
Vergijos retežiai nuo rankų nukrito, 
Tu mus numylėta tėvynė-močiutė.
Klausyki, tėvyne, kaip broliai dainuoja, 
Kaip skamba gražiai numylėtos- dainelės, 
Kaip sesių darželiuos rūtelės žaliuoja, 
Kaip linksmos juokauja jaunutės seselės. 
Žiūrėki kaip žydi darželiuose gėlės, 
Kaip vėliava tavo gražiai plevėsuoja, 
Kaip šypsos gamta mums ir be pastogėlės, 
Ir musų šimtmetės giružės siūbuoja.
Tėvyne, šalis mus, vargdienių žemele, » 
Kas davė tau galę pasaulį regėti, 
Iš skurdo ištraukti, tau laisvę grąžinti, 
Ir musų Galiūnų vardus paminėti?
Tėvyne jaunoji, tėvyne, šalele,
Del savo sūnų tu buk šiandien dėkinga, 
Šį džiaugsmą tau suteikė Dainiai, širdele, 
Ir davė progos būti vėliai galinga.

Alytus. Radasto Žiedas.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30'
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
i

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Vilnis” Dienraštis
Chicagos bolševikų organas 

“Vilnis” nuo Rugsėjo 18 d. vis 
tik jau pradėjo eiti dienraščiu. 
Mat, per kelis metus prie to 
rengėsi, o šią vasarą ypač pra- 

i dėjo vajų ir traukė iš darbi
ninkų pinigus tam tikslui, jei
gu neparodytų dienraščio tai 
butų perdaug akiplėšiškas dar
bininkų išnaudojimas ir darbi
ninkai perdaug aiškiai supras- I 
tų kad jų vadai juos skriaudžia.Sa

Bet kas skirtumas vienaip ar I 
kitaip: vistiek tie kurie sukišo | 
ten savo pinigus jų nematys, o .; 
negana to, dar kasdien bus iš 
jų kaulijama naujų aukų, nau
jų Šerų, ir agentai landžios po » 
tamsių žmonelių namus vilioda- ; 
mi daugiau pinigų dienraščiui. 1

Taigi, jeigu Chicagos komu- 
nistai-biznieriai pradėjo leisti | 
dienraštį tai todėl kad pilnai C. 
pasitiki darbininkų tamsumu ir 
kad galės išvilioti daugiau pi- | 
nigų komunistiško biznelio va-L 
rymui.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo brolio Vinco || 

Čiudenio. Iš Lietuvos paeina a 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės 
apsk., Višakio-Rudos parapijos, J 
Vandenių kaimo. Vincas čiu- į* 

denis atvažiavo Amerikon trjs -J 
metai pirm karo. Aš jo sesuo 
Teofilija labai norėčiau žinoti 
apie savo brolį. Prašau jo pa- 
ties atsišaukti arba kas žino ? 
man pranešti šiuo antrašu: ■
Teofilija Čiudeniutė-Kučmienė 

7 W. Broad st. Burlington, N. J. 1
■J

DYKAI DUSULIU IR 
ČIAUDULIU SER

GANTIEMS
Pykai Išbandymas Metodo Kuri Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo- 
' stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du- ..i 
salį, ir norim kad išbandytumet mū
ra lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tine ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiu- "į 
rint kokiame klimate gyvenat, kokia 
iusų amžius ir užsiėmimas, jei ken- 
•iat nuo dusulio, musų metodas turi a® 
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. Nesiųskįt 
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:

skriaud%25c5%25beia.Sa
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DIRVA 5

į šiaurės Kunigaikščio Sūnūs
“VARGŠŲ KARALIENĖS DUKTĖS”—III Dalis)
______ _ Parašė VĖJAS. __

(Tąsa iš pereito num.)

Taigi, nors vaikas norėjo savo išgelbė
toją parsivežt Į sostinę ir parodyt motinai, 
sargybiniai tam užstojo kelią (paties Bak- 
čio Įprašyti), ir pirkliai nesipriešindami 
traukė savo keliais, ypač vadovui aiškinan
tis kad jie turi skubėti.

Štai buvo proga šiaurės Kunigaikščiui 
susieit su Giedre ir abiem džiaugtis lai
mingu sunaus išgelbėjimu. Kodėl taip ne
tikėtai jis negalėjo ten nuvykt, nors be
veik galėjo? Ar pasitaikys vėl kada jie
dviem susieiti? Ar ir vėl lauks, vienas ki
to ilgėsis nematydami progos susidurti, o 
nenorėdami vienas kitam užsimesti? Ar 
Budrys sužinos kas buvo tas kurs jį išgel
bėjo? Kodėl likimas BaktĮ ir Giedrę vėl 
atskyrė?

Pargryžęs pas motiną, sūnūs viską ap
sakė ir priminė ženklą kurį jam “pirklys” 
parodė. Giedrė suprato.... bet turėjo pa- 
tvitinti vaiko klausinėjimą pasakydama 
kad ji daugeliui davė savo ženklą prašyda
ma jo jieškoti, ir nežino kuris jį išgelbėjo. 
Giedrė visai nieko apie išgelbėtoją neklau
sinėjo, nes jai perdaug aišku viskas buvo. 
Ji tik kankinosi, o vaikas nežinodamas nie
ko rūpinosi motinos susigraužimu. Ji ge
rai žinojo kaip daug Baktis apie ją rūpi
nasi. ...

Sužinoję apie valdovo atsiradimą, mie
sto gyventojai subėgo aplink pilį ir svei
kindami ir džiaugdamies reikalavo kad 
kunigaikštis pasirodytų, o tada dar labiau 
sveikinimo ir džiaugsmo balsus kėlė ir ža
dėjo nepaduot jokiems priešams. Tą ma
tydamas, Gastrio šnipas tūžo iš piktumo 
kad jo darbas niekais nuėjo.

Budrys Apšaukia Tėvui Karą
Po išgelbėjimo iš Svalijos nelaisvės, 

Giedrė sūnų dar labiau sergėjo, ir Budrys 
augdamas į metus pradėjau daugiau ir 
daugiau valdžios reikalais užsiimti, tan
kiai neklausdamas nei motinos kaip kas 
reikia ar ne. Motina juom pasitikėjo ir bu
vo linksma matydama prieš save jaunuose 
rėmuose pavidalą savo mylimojo, kurį jai 
Budrys viskuo priminė. Ji vėl, kuosomis 
valandomis, apmąstinėjo, bandydama pri
siminti irgilią praeitį ir surasti ar ji ir ta- 
siminti ir gilią praeitį ir surasti ar ji ir ta- 
tas jos sūnūs užsiėmė. Ji vis neužmiršo 
to savo seno mokytojo filosofijos.

Bet sūnūs buvo tikrai panašus į tėvą 
— ir budrume, ir drąsume, ir karingume, 
ypač jame veikė karingumas, po pabuvimo 
nelaisvėj. Budrys pradėjo daugiau ir dau
giau jaust kad vieni kaimynai valdovai vi
sada gyvena tykodami ką iš kitų atimti, 
užgrobti žemes, pavergti žmones, išgriauti 
pilis, žudyti kitus valdovus.

Dar nebuvo Budriui dvidešimts metų 
kai jis motinos akyse — didelis, tvirtas 
jaunikaitis — vaizdavo jai tą patį jos my
limąjį, kuris anuose laikuose, beveik to pa
ties amžiaus būdamas, ją viliojo, mylėjo, 
ir paliko atmintį, dabartinį valdovą.

Dabar Budrys jau buvo pilnateisis 
valdovas ir patarėjai jam buvo nereika
lingi, išskyrus pasitarimams kur jie turė
jo ką išpildyt arba pagelbėt.

Vieną sykį pasitaikė kad vienos Bud
rio žemėj pilies valdytojas susimušė su 
Bakčio mažos pilies valdytoju. Jų pilįs 
buvo greta, netoli rubežių, kurių tada nie
kas nepaisė jeigu tik jautėsi galingesnis.

Budrio pavaldiniai užpuolė savo kai
mynus ir juos sumušė, paimdami viską ką 
tik rado, o pilį išdegino. Ant jų tada puo
lė kita pilis, ir karas plėtėsi iki viena po ki
tai pilįs ėjo į pagalbą saviškiams abiejose 
pusėse.

Giedrė ir Baktis tėmijo dalyką nuoša
liai, galvodami kaip greičiau kivirčius už
baigus. Bet ant grąsinimų liautis karia
vus ir vienos ir kitos pusės vadai atsakė: 
jeigu versit mus liautis kariauti neatsily
ginus priešams tai mes pasiduosim po kitu 
valdovu.

Abi pusės laikė antrą už priešą ir no
rėjo kuolabiausia atsikeršyt.

Budrys nekantravo, norėdamas tuoj 
pulti į pagalbą saviškiams, ir nežiūrėda
mas motinos atkalbinėjimų ruošėsi, norė
damas Bakčio žemes apkarpyti. Svalijos 
šnipai kurstė Budrį į karą prieš Baktį, no
rėdami pasigelbėt savo valdovui. Juk Bak
tis galingas, todėl bekariaudamas su juo 
Budrys nusilpnės, tada šauksis Svalų pa
galbos, arba jei ne tai Svalai bus gana tvir
ti nusilpnintą Budrį įveikti.

Baktis jautėsi neramiai patyręs kad 
Budrys parengė kariumenę ir laivyną pul
ti jo žemę. Dabar jam labiau rūpėjo pa
simatyti su Giedre ir pasitarus išvengti 
mūšio tarp tėvo ir sunaus. Bet to nebuvo 
galima, ir Baktis taipgi turėjo rengtis į 
karą. Turėdamas savo valdžioj didelę že
mę rytuose, kurią gavo po apsivedimo, Ba
ktis jautėsi galėsiąs laikytis, bet ne tas 
jam rūpėjo. Jis negalėjo niekam pasisa
kyt kad tai jo sūnūs prieš jį eina, o bile 
kas iš smarkesnių Bakčio karininkų gali 
Budrį mūšyje sužeist ar net nužudyt — to 
tėvas labai bijojo.

Giedrė iš savo pusės gailėjo abiejų — 
gali arba tas arba tas žūti, ir tada jos lai
mei vėl pareina galas. Sunaus ji nura
mint negalėjo, nes negalėjo pasakyt ant 
ko jis eina, nežinodama ar tas patiktų 
Bakčiui, ir kiti Budrio vadai norėjo ka
ro, jausdami tiesą savo pusėje. Niekas jos 
neklausė.

Mušis jau iš seniau buvo persikėlęs 
į Bakčio žemę, kur Budrio žmonės jau bu
vo įsigrūdę. Ten reikėjo joti ir Budriui, 
ir jis su didele kariumene išsirengė.

Visas miestas džiaugsmingai išleido 
savo jauną valdovą į pirmą jo karą, tik 
viena Giedrė verkė. Ji gailėjosi Bakčio, 
kurs per savo sunaus atkaklumą turės nu
kentėti, nes žinojo savo kariumenės tvir
tumą.

Gerais keliais, Budrys priešakyj savo 
didelės armijos, su žymesniais savo vadais 
patarėjais, svajodami apie laimėjimus, už 
kelių dienų pasiekė užpakalinę dalį besi- 
kaujančių savo mažų kariumenių. Džiau
gsmas paėmė jo žmones kada atėjo didelė 
pagalba, nes visi galėjo paversti tos srities 
gyvenimą į mirtį ir išnaikinimą. Budrys 
tuoj susinešė su pirmesniais mūšio vadais 
ir planavo pulti priešus, ypač kad špiegai 
negirdėjo kad ateitų aniems daugiau pa
galbos. Iki Baktis pribus, šie manė apsi
dirbti užgriebiant svarbesnes priešų pilis, 
o tada jie lai išsiperka, arba visai jų ne
tenka.

Visu šturmu naujai pribuvus armija 
veržėsi j Bakčio sritis, ir užimdami vieną 
po kitai pilis atrado vis jas tuščias. Ma
tyt žmonės ir gynėjai žinojo kad neatsi
laikys prieš galingą užpuoliką, bėgo, o tas 
dar labiau padrąsino Budrį žengti tolyn.

Nuėjus Bakčio žemės gilumon, Budrys 
net neturėdamas maisto, manydamas ten 
pat prisiplėšti, su apmažėjusiais pulkais 
darė užpuolimą ant vienos mažos pilies 
kuri irgi išrodė tuščia. Bet čia buvo gud
raus Bakčio klasta. Jis pirmesnes pilis įsa
kė apleisti ir duoti užpuolikams drąsos ei
ti gilyn. Nors Baktis galėjo suspėti pri- 
but Budrį pasitikt į mūšį, bet jis nenorėjo. 
Jis geidė kad kuomažiau žūtų abiejų pu
sių vyrų, nes karas buvo labai nereikalin
gas tarp tėvo ir sunaus.

(Bus daugiau)

GRIŪKIT ANT KELIŲ

Griūkit ant kelių, visi kademai, 
Galvas ir sprandus nulenkit 

žemai,
Melskit, prašykit didžiųjų ponų 
Kad nesugriūtų valdžia klebo

nų !
Štai jau atėjo Seimo rinkimai, 
O gal suklupti per juos kade

mai;
Tada bedieviai užviešpatautų, 
Dešroms ir kumpiais kunigus 

pjautų 1
Bedieviai šiandien jau rodo 

dantis,
Bet policinkas dar yr, suval

dantis ....
Jeigu kunigėlių Seime nebūtų 
Musų tėvynė tikrai pražūtų. 
Kunigų valdžia, girdėt nuo kitų 
Negali leisti' dangun be litų. 
O sviets ištvirko, dangaus ne

perka,
Tai valdžia moka algą, nemenką. 
Visi valstiečiai ir ūkininkai, 
Visi mokslinčiai ir darbininkai, 
Vis tai bedieviai — vaisiai šė

tono :
Teklaups bučiuoti kojas klebo

no.

Nuo Juokų Red.: ši giesmė 
yra iš nesenai gautos “Kade- 
mų Katarinkos”, Tomo 1, ku
riame telpa ir kelios kitos dai
nelės, ir jei Dievulis duos svei
katą patalpinsime ir kitas.

Tą “Kademų Katarinkos” to
mą pirmą gavome nepersenai, 
ir ima juokas giesmes skaitant 
Bet tiek turime pastebėti kad 
ta “Katarinka”, nors gieda apie 
užeinančius rinkimus, tikyai ne- 
.buvo išleista prieš rinkimus, 
nes autorius Klipyta tikrai bu
tų atsisėdęs kaipo “politiškas 
kalinys” kur sunkiųjų darbų 
lazariete už tokius savo raštus.

Dabar musų rašytojai gali iš
lysti su visokiais savo tomais, 
su kuriais nedryso pasirodyt 
kada tie kademai savo katarin
ka suko. Dabar ir asilas nar
sus kada liūtas nublokštas guli.

TVARKARAŠTIS

Viena pikčiurna žmona taip 
užsisėdo savo vyrui ant spran
do jog jam tekdavo visi namų 
darbai dirbti. Kadangi jis daž
nai pamiršdavo tai šį tai tą 
padaryti, žmona paruošė jam 
tvarkarašti, kuriame surašė ka
da kuris darbas reik dirbti, ka
da kambariai šluoti, pietus vir
ti, kūdikis vystyti, ir tt.

Vieną gražią dieną ta žmona 
užsižiopsojus Įkrito j šulini ir 
ėmė šaukti vyrą kad ją gelbė
tų. Vyras išsitraukė iš kiše
nės tvarkaraštį ir ėmė ramiai 
jį skaityti.

—Ką tu darai, asile, ištrauk 
mane greičiau iš šulinio! — 
šaukė žmona.

— Ne, mieloji, tas neparašy
ta mano tvarkaraštyje! — at
sakė vyras.

žmona ėmė verkti, prašyti, 
melsti, prižadėdama išvien dir
bti ir savo vyrą gerbti.

Vyras pagaliau išgelbėjo ją.

Gerai Apsirūpina

Mariampolėj susitiko Raulas 
Antaną ir klausia:

— Kur eini, Antanai?
— Į kapines, atlankyti mano 

žmonos kapo.
— Bijok Dievo! taip pasigė

ręs ir eini į šventą vietą!
— Matai, brolyti, ji per visą 

gyvenimą nematė manęs blai
vo, o jeigu dabar nueičiau ne
gintas prie jos kapo, ji manęs 
nepažintų.

Zapyškyj
Bartkienė: — Susietka, ar 

girdėjai naujieną?
Stankienė: — Kokią?
Bartkiene: — Nugi, sako, už 

trijų mėnesių busią pasaulio 
galas.

Stankienė, — Del manęs gali 
ir būti, nes aš po savaitės išva
žiuoju į Ameriką.

Kada Lietuvos laikraščiai ne
rašė nieko apie mus Amerikie
čius mes pykome kam mus ig
noruoja. O kai dabar jau pra
dėjo rašyt, mes dar labiau pyk
stame kam iškraipo faktus.

Bet tas faktų perdėjimas iš
eis ant blogo ir visiems Lietu
vos Lietuviams, nes tas rašy
mas apie Ameriką paskatins 
juos dar labiau norėt Į Ameri
ką bėgt, o čia atbėgt negali.

Vienas dalykas Lietuvoje da
bar yra už kurį net tos pačios 
partijos nariai ant peilių eitų, 
tai ta jų rašyba. Štai “Lietu
vą” ir “Lietuvos žižnias” reda
guoja tos pačios partijos vyrai, 
o jeigu reiktų jų rašybą suly- 
gint tai ir vienas redaktorius 
ir kitas reikalautų kad kitas 
rašytų taip kaip jis.

Svarbiausia tai svetimų žmo
nių ir miestų vardai: “Liet. Ži
nios rašo:'1 “Kulidžas”, “Žene
va”, “Kajo” ir tt. “Lietuva” 
rašo “Coolidge”, “Ženeva”, 
“Caillaux” ir tt.

'GEROVĖS skYRIUS
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Saugok Savo Kūdikio Akis, Ausis, 
Nosį ir Burną

Nors visada yra svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir burną šva
riai, bet ypač reikalinga tą pridaboti 
šiltame ore. Nes iš čia prasideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mė
nesiai kūdikiui labai kritiški, ir rei
kia daryti viską kad išvengus bėdų. 
Sena patarlė: “Žiupsnis išvengimo 
vertas svaro gyduolių’ ypač pritin
ka kudidkiams. Niekad negali per
daug rūpesčio daryti, nes turi at
minti kad jų maži kūnai nėra taip 
stiprus kaip suaugusių.

Reikia šaukti gydytoją del bile 
mažo akių uždegimo, tekėjimo iš au
sų, nors manytum kad tai menknie
kis. Greitas užžiurėjimas šitokiuo
se atvejuose dažnai apsergsti nuo 
apjakimo, arba užkurtimo.

Kūdikio ausis reikia laikyti šva
riai ir sausai. Ausįs lengvai užkre
čiama ir ausies skaudėjimas labai 
aštrus. Užkrėtus reikia tuoj kreip
tis pas gydytoją.

Jauni kūdikiai turi madą viską ki
šti į burną arba nosį. Jeigu kūdi
kis pūsdamas nosį negali įkišto dai
kto išimti reikia tuoj kreiptis pas 
gydytoją.

Kad kūdikis butu sveikas reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir burną 
švaroje. Taipgi reikia kad visi indai 
kuriuose gaminama kūdikiui maistas 
butų švarus. Darbas ir rūpestis ga- 
ginime maisto bus bergždžias jeigu 
bonkutė ar čiulpikas bus nešvarus. 
Bonkutės ir čiulpikai reikia išvirin
ti. Pieną reikia tėmyti ir duoti kū
dikiui tik gryną, šviežią. Pieno 
klausimas svarbus vasaros metu. 
Karštame ore pienas turi būti laiko
mas šaltoje vietoje, kad nesurugtų. 
Tūkstančiai motinų vartoja konden
suotą pieną, dėlto kad jį lengvai ir 
greitai gali prirengti.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo į stiprius ir vikrius berniu
kus ir mergaites kuomet motina su
kombinavo gerą priežiūrą^ su Bor
den’s Eagle Pienu. Apsipažinimui 
Lietuvei motinai kaip vartoti Bor
den’s Eagle Pieną The Borden Com
pany yra pagaminus Lietuvių kalbo
je pilnas maitinimo instrukcijas, kur

pasakoma kaip priruošti Borden’s 
Eagle Pieną kūdikiams visokių am
žių. Je nori tų instrukcijų kopijos 
tai tik turi išpildyt kuponą bent vie
no iš paskelbimų ir pasiųsti kom
panijai, o ji mielai prisius jums dy
kai kartu su gražia knyga apie kū
dikius.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

kurios negali 
penėti krūtimis 
savohndihųi tegul 
nedarobandynųisu 
bilais Maistais,bet 
lai vartoja šį 

saugu ir atsakantį 
kūdikiu maistą

BEAGLE BR\ND
CONDENSED MiLK.

Santai Midy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ 
Saugokit I’amegdžių 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose

KAI? 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.

Youngstownas, Akronas, Lorainas, 
Elyria ir Ashtabula
—su keturiasdešimts penkiais kitais šiaurinės
Ohio punktais yra dalis Clevelando ant kiek 
tai liečiasi telefono patarnavimas.

Tik paduokit telefono numerį ir miesto var
dą savo vietinei operatorkai ir palaukit prie 
vielos kaip darote šaukdami savo vietinius 
žmones arba vietas.

Paklauskit Clevelando Informacijų Operato
rės reikalingo telefono numerio jeigu nerasit 
jo apielinkių surašo skyriuje telefonų knygoj.

Naudokit jį! Taupykit laiką ir pinigus!

Į Greater telephone System forą Greater Cleveland

- The Ohio Bell

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
Al your druggift, 25c

The Knight Laboratories, Chicap*

K’jris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVA” draugui Amerikoje arba sa
viškiams Į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertes knygų dovanų. €[ Gaus tiek 
pat vertes dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. <J[Kas at
naujins savo prenumeratą be paraginrnio gaus dovanų knygą 50c. vertes. 
Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit proga! Adresuokit:

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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THE MUSE’S FLIGHT

OFFICE CAT BY LOUIS RICHARD

IF you tell Truth you’ll lose 
your friends and if you tell lies 
you’ll make enemies.

WOMEN do not like to travel 
because it is said to broaden 
one.

----- o-----
The DUTIES of a President 

of the United States, we gather 
from the public prints, are to 
announce that the time is not 
yet ripe for discussion and to 
shake hands with boy marbles 
champions.

——o-----
Jack: You should have seen 

Helen run that quarter-mile.
Delbert: What did she run 

., . i thermometers like theit in ? i
I ber of Commerce here
j he announced.

“And what kind is 
asked the clerk.

Stepping into hardware |
store in a Florida town, a South eighty

' Carolina real estate
I said:

“I want to get one of those I
Cham-

“It’s one that won’t go above 
in the summer nor be- 

victim low fifty in the winter.” 
-------- o--------

Jack: I’ll be darned if I know 
' what you call ’em.

----- o------
Nigh on to damp: I know a 

fellow who is so wet that when 
you blow upon him he ripples.

use:

P’ 'tJNCLE WIGGILY’S TRICKS

o--------
people who are al 

that?” į ways giving special rates — 
j Special high rates.

— Į ------o------
I Many a young MAN poses a:

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

E. GINSBURG
2114 Guarantee Title Bldg.

Superior prie E. 9th St.

“VALENCIA
Under the direction of Dimit

ri Nuchowetzky, the famous 
Russian director, Mae Murray 
just began production of “Val
encia”, an original Spanish sto- 

i ry written by the director and 
! Alice D. G. Miller, Metro-Gold-1 
! wyn-Mayer scenarist.

“Valencia” is the story of a 
young Spanish dancer who falls 
in love with a sailor lad, Lloyd 

;. The menace role is in- 
j terpreted by Roy D’Arcy, who 
i first achieved screen fame as 

and j the crown prince of “The Mer
z’’. In the new story 

she "ill Le wj]j ]lave the part op (he 
home.” „ „ . ,, governor or the Spanish prov- impossible. i

ince of Valencia—a governor 
whose affairs of state permit 
him enough time to pursue 
women.

One of

Walter R. Baublis
The Muse has flown, the open door 
Reveals the flight of precious thought 
Which may perhaps return no more, 
Nor by the human brain be caught, 
Nor with the greatest riches bought.
0 Muse, your subtle hasty flight 
Mas left my mind a barren field, 
Where darkness reigns and where the light 
That once my noble thoughts revealed 
Has to a helpless flame congealed.| bard-boiled when he’s only half j Hughes.t you ęive įM__ _

----- o-----

note.
---- -o------

athletic

0

LIETUVIŲ ATYDAI

ORTHOPHONIC V1CTROLOS

THING! 
borne by I

Return again, and bring to me
The vagrant thoughts that from my mind
Have wandered seeking to be free, 
But soon themselves too often find
Within a labyrinth,—stark blind.

according 
plans of Irving G. Thal- 
M-G-M associate execu-

-o-----  
the poor fib 

ever knows 1 
usband is coming from. I

const-
mak-
Swiss Į

sequences
scenes in

the most beautiful 
will be the moonlit I 
a Valencia orange j 

secrets

LIPSTREUS MUSIC STORE
Muzikos Instrumental—Ukuleles—Banjos. Smuikos, Akordionai etc.

East 55th St. ir Lexington
RANDOLPH 7619 CLEVELAND, OHIO

m star 
where her 1 ffi

infuriated official. This sb-1 
quence will be screened in tech-I THE CONCEITED 
tricolor. The entire production'1 The bride’s brain was

ATDARA VAKARAIS.
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}Ar. Elephant;
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“Henry, it’s raining cats

s. We must lend Mrs. Whi-jry Widow 
er an umbrella or 
drenched going

My dear, it’s
' only umbrella we’ve got 
her husband’s name engra- 
on it.”

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—
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"TŪKSTANČIAI vaikų ir 
-E mergaičių, sugryžusių į 
mokyklas ir besitursiančių 
prie savo paprastų lekcijų taip
gi mokinasi kitos lekcijos — 
tinkamo sunaudojimo pinigų. 
Mokyklose pinigų taupymo sis
tema lavina juos taupymo, kas 
juose labiau Įsigyvens augant 
jiems senyn.

Tą lekcija ir nekurie mes seni 
žmonės turime mokytis — pro
tingai suvartoti savo uždarbi 
žiūrėti kad taupymai augtų.

will make up one of the most 
pretencious romantic films of 
the coming season, 
to the 
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PUBLIC SQUARE

“Not a peep out of him”, 
said the Ohio lady fixing her 

cast includes Max Bar- j Mocking in front of the blind 
' man.

$85 sprenžinos motoru, $120 elektros motoru.
.12 Mėnesių išmokėjimui.

Ateikit ir išgirskit ši stebėtiną Victrola ir paklau
sykit savo mylimų rekordų grojamų ant jo. Iš
girsit skirtumą.

Nauji Lietuviški Rekordai ir Piano Volukai.

J. J. Stapulions
REAL ESTATE 

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių, 

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

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

tuvos Konsulate Notaras.

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

LISTERINE
TOOTH PASTE

’ Large Tube

Aiškios, Tyros, Sver 
kos, Puikios Akįs

Y™ Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At- 

y' gaivina ir Nepavojingas.
įboTto S 0 ElbJis Jums Patiks-

) 3 'įj L'S. lLo 3 Knygelė “Akių Užžiura” arba
MurLneCo., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai. o

X-RAY IŠEGZ AMIN AVIMAS UŽ $1.00 | 
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose ~ 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 = 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano — 
ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, — 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. S

‘‘Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų*'. Nauju metodu aš paliuosuoju — 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. = 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. = 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustoki! E 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
rie yra mano geriausi liudinihkai Ką aš padariau jiems galiu pa- — 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų &š leidau serumus ~ 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- = 
tus 606 ir 914. E

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- ~ 
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galiniu laiku tokia kaina kokią — 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. = 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. =

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

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue |

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING r:
(Pirmas Budinkas i rytus nuo Winton Hotel) S

Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis JO ryte iki 1. = 
ĮIIIIIIIIIHIIIIHHIIIIIIIIIHIIII ‘llllllliHIlIlIlIlHIIIIIHllllllllllllllllHIlllllilIlIlIlIlIIIIllIli?

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialist?, o »• 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius 
aiklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Ji® 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros IIkob. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bnktą- . 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- "■ 
dongs man tikrą jūsų ligos pnožaatj - 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jr.aų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodifuno 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negu i Rinkit ilgiau laiko ir nsaitero- 
klt pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu ėąainin- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10466 Euclid Av. Kampas E. IdSth St. fevelasssfl 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Oflaa r*landos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo S ftd 8 rukans. 
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švarumai pilyje neleidžia no-vilkų Gaudymas
Taruškiai, Panev. apsk. — 

Gavus žinią kad vietiniame 
miške pasirodę vilkai, Panevė
žio medžiotojų draugija suruo
šė didelę medžioklę su vietos 
gyventojų pagalba. Tačiau su
kviesti vilkams varyti žmonės 
labai nenoriai susirinko, ir va
rydami vilkus tyčia trukdė me
džioklę, stengdamies įvairiais 
budais iš jos prasišalinti. Ne- 
žiurnit visų tų sunkumų pasi
sekė nušauti tris vilkus.

Šis faktas Įrodo kiek dar ma
žai yra apsišvietęs musų kai
mas. “P.B.”

KIEK LENKAI KALĖJIMUO
SE MARINA LIETUVIŲ

Vilniaus, Gardino, Suvalkų. 
Švenčionių ir Baltstogės kalėji
muose laikoma apie šimtas Lie
tuvių, daugiausia sodiečių, ku
rie kaltinami buk dalyvavę są
moksle prieš Lenkų valdžią 
1922 metais arba tarnavę Lie
tuvos kariumenėje. Lietuvių 
komitetas darė atatinkamus žy
gius kad butų suteikta amnes
tija visiems tiems kaliniams, 
tačiau nieko iš to neišėjo. “T.”

v v ▼

NIEKINA ISTORINIUS LIE-

rintiems apžiūrėti senovės pa
minklą. Krėvės Pilies likučiai, 
kur buvo nužudytas Keistutis, 
baigiami griauti. Vietos Len
kai kasa duobes ir ima sau ply
tas ir akmenis.

Mindaugo pilis Naugarduke 
paversta ožkų ganykla, pilies 
sienos griaunamos. Gerai išli
kę Mirė kunigaikščių Radvilų 
rūmai pavesti kaž kokiam atė
jimui iš Lenkjos, kuris juose 
apsigyvenęs. Bet jis savotiš
kai pertaiso pilį, griaudamas 
jos sienas ir naikindamas pir
mykštę išvaizdą. Gedimino pi
lies kalnas Vilniuje nežmoniš
kai prišiukšlintas saulėžolių lu
kštų, popiergaliais ir tt.

Lenkai naikindami Lietuvos 
istorinius paminklus nori su
griauti tuos galingus liudytojus 
kurie vaizdžiai rodo kad tas 
kraštas yra Lietuvos ir ten bu
vo Lietuvių valstybė ir kultūros 
centras. “Tr.”

■V v v

VILNIAI GRĄSIA BADAS
Vilniaus krašte šįmet labai 

blogai užderėjo javai. Pav., 
Švenčionių apskrityje visi ru
giai žuvę. Javų neužteksią ne 
tik duonai, bet ir sėklai. Uki-

TUVIŲ PAMINKLUS
Gedimino pilyje Lydoje Len

kai įtaisė futbolo aikštę. Len
kų moksleiviai, laipiodami pi

ninkama kurie negali okupan
tams sumokėti didelių mokes
čių parduodamas iš varžytinių 
judomas ir nejudomas turtas.

lies siena griauna. Piles griu
vėsiuose įtaisyta ir išvietė. Ne-

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

BAUME BENGUE
( ANALGESIQUE )

6" KELLOGGS
TASTELESS CAST

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

I
ffl

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

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

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

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

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

ČMade by
Lunbert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.A. S. BARTKUS |

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas :

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES : 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. į

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti Į 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui- i 
kii spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- , 

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

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

VILKAI
Merkinė. — Paskutiniu lai

ku šioj apielinkėj priviso nema
ža vilkų. Dienos laiku jie sėdi 
girioje ant kelio ir laukia atva
žiuojančių. Dažnai papjauna 
veršiukus, avis. Tokių atsiti
kimų per savaitę buvo apie dvi
dešimts. žmonės aplinkiniai 
susirūpinę kas padarytų vil
kams guitymes. “L.Ž.”

▼ ▼ ▼

Greičiau Katė Išlys pro Pašto 
Dėžutės Skylę, kaip Verbiiu- 

das pro Adatos Bulę
Kaunas. — Be dvikojų paš

to šeškų jieškančių sau peno 
laiškuose ir per laiškus, atsira
do dar ir kitos rūšies pamėg
džiotojų, katės.

Tikriausia, bene per buvusį 
Kaune “tvaną” visos vargšės 
žiurkės ir pelės išplaukė į už- 
nemunį arba pasislėpė, o katės 
pristigusios maisto pradėjo pe
lių jieškoti net pašto dėžutėse.

Sako, Kauno pašto laiškinin
kas valdydamas pašto dėžutei 
Miško gatvėje, ties pašto val
dybos rūmu, pravėręs dėžutės 
dureles nepaprastai išsigando 
ir net apalpo pamatęs ramiai 
betupinčią katę, bet atsipeikė
jęs suprato kad mes “porgre- 
suojame”, kad tai paštu siun
čiamas “siuntinys”, ir gyvulį 
pačiupo.

Kas galėjo tikėti kad per lai
škams įmesti į dėžutę plyšį bu
tų atsiradęs fokusninkas įmes
ti ir pasiųsti savo geram pa
žįstamam, nežinomu antrašų, 
gyvą, didelę, nupenėtą pilką 
katę? O liežuviai kalba kad 
Paštų Valdyba, tikrai taupyda
ma valstybės lėšas, pašto dėžu
tes ir jų užraktus padarė tik 
del.... svieto akių. “L.Ž.”

▼ ▼ V

MIRTIS UŽKREČIAMOMIS 
LIGOMIS KAUNO APSK. i 
Kaunas. — Sveikatos depar-

tamentas suteikia apie susir
gusius ir mirusius užkrečiamo
mis ligomis visoj Lietuvoj su 
Klaipėdos kraštu per Liepos m. 
tokių žinių.

Miego liga sirgo 1 žm.; kru
vinama 24, jų mirė 1; dėmėtą
ją šiltine sirgo 17; vidurių šil
tine 70, mirė 4; skarlatina sir
go 88, mirė 8; difteritu sirgo 
36, mirė 1; smegenų uždegimu 
sirgo 2; juodlige 3; gimdyvių 
šiltine 13, mirė 3; influenza sir
go 301; kokliušu 31; tymais 2; 
vėjo rauplėm 4; drugiu 14; žan
dų liaukų uždegimu 3; rože 31; 
džiova 173, mirė 3; trachoma 
256; luesu 68 vyrai ir 55 mote
ris; gonorhea 92 vyrai ir 11 
moterų; ulcus molle — 4 vyrai: 
niežais 28, ir paratiphus 8.

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todcl, kad Bambino yra 
kūdikių Gcriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora- 

I torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

IR ATLETIŠKI MATJEVIČO PERSTATYMAI

J. KOMARAS •-
M. MATIJEVIČ

Penktadienio Vakare

M. MATIJEVIC — “Didvyris iš Like”, Jugoslavijos.

DAKTILOSKOPUA POLICI- I 
JOS PAGELBININKĖ

Jau buvo rašyta apie nužu
dymą Krekenavos vai., Vadok
lių miestelio krautųvriinko Viš- 
niausko ir kad po nakčiai ras- 

į ta netoli miestelio taip pat nu
žudytas nežinomo asmens lavo
nas, prie kurio nerasta jokių 

j dokumentų ir niekas iš apielin - 
I kės gyventojų jo nepažino. Kas 
buvo nužudytasis, tiek pačiai 
policijai, tik ir apielinkės gy
ventojams liko paslaptis. Fak
tas kad nužudytas yra ne vieti
nis liko aiškus, nes apielinkės 
gyventojai jo nepažinojo. To
dėl teka manyt kad nežinomas 
nužudytasis gali būti pats nie- 
kadėjas kuris tą pačią naktį
nužudė krautuvninką, palikda
mas varge jo šeimyną.

Priminalinė policija tuojau 
ėmėsi pritaikomų priemonių — 
daktiloskopijos (pirštų • nuos
paudų). Padarę tą nuo neži
nomo lavono, pasiuntė į centra- 
lini nusikaltėlių visos Lietuvos

Šis galingas Jugoslavas, tik ką at
vykęs iš Europos, šaukia i risty- 
nes su juo visus Amerikos risti- 
kus imtis Graikų-Romėnų stilium 
ir tikrina kad nei vienas neatsi
laikys prieš ji daugiau kaip 15 ar 
20 minutų, ir Į tą laiką paguldo 
du sykiu. Taip jis su Komaru ža
da apsidirbt i kelias minutas.

Matijevič turi dovanas nuo Ser
bijos ir Austrijos senų karalių už 
atsižymėjimus ir Europoj pagul
dė apie 2,000 ristikų. Jis sveria 
220 svarų ir yra apie 6 p. aukščio. 
Metų turi 41.

Komaras yra sunkiausias iš vi
sų Lietuvių ristikų, sveria 235 sv., 
yra apie 30 metų amžiaus, apie 6 
pėdų aukščio. Komaro sunkumas 
yra jo milžiniški kaulai, ne jo 
lašiniai; jo krūtinė yra kaip šėpa, 
pečiai kaip duris.'

Komaras atsakė jam: — “Dan
tis pirma i žemę atkąsi, o ne ma
ne paguldysi, nors tu gali sulenkt 
storiausias geležis, o aš tuo dar
bu neužsiimu.”

Prie to, Matijevič, jo sūnūs ir jo 
mokinis duos atletiškus perstaty
mus, kurie nustebins visus.

ĮŽANGA: $1, $1.50 ir $2.
VAIKAMS 50c.

Pradžia 8 vai. vakare. Neve- 
luokit atsilankyti.

Kviečiame Lietuvius Atsilankyt 
pamatyt sunkiausi savo ristiką.

registracijos biurą, prie krimi-[ 
nalės policijos viršininko įstai-j 
gos Kaune. Ir čia po ilgų jieš- 
kojimų, sulyg padarytų tam ti
krų formula pavyko pagaliau 
surasti tą pačią formula ir re
gistracijoj. Padarius gilesni 
analizą nužudytojo pirštų ir ra
stų sulyg atatinkamos formu
les registracijoj pirštų, nusta
tyta kad tas nežinomas žmogus

0O ROSEDALE O| 
Dry Cleaning C04

Rand. 7906 t
f C. F. PETRAITIS, Prop. 4
* 6702 Superior Ave., t

esąs senai garsus plėšikas Jo-.jo kalėjimuose, vėliau buvo pa
nas Laškovas, iš Kauno apskri-, bėgęs, padarė daug arklių va- 
ties gysčių, dalyvavo keliuose plė-

Plėšikas Laškovas veikė Lie-: Šimuose ir pagaliau tragingai 
tuvoj jau nuo 1920 motų, sėdė-.baigė savo gyvenimą. “L.”

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

Mrs. Winsiow’S
Syrup

| REIKALINGA AGENTAI ||
= Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla- =
| tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie- š

tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera £
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 |
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 Į mė- =

= nesi iiuosu laiku. =
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau |

= sekančiu antrašu: =

“SANDARA” f!

f 327 E Street Boston 27, Mass. f
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta §375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta §113,550.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

« LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
tj 307 W. 30th Street New Verk, N. Y.
H__________________ _________________________

N <

M

M

N

ixxxxxxxxxxxxxxa
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: Prospect 2420 Central 1766 =

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

kuojam, išleidžiant ir sukraunam.
Ė 3100 St. Clair Avenue Cleveland, Olli®. =
ūiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiHiiiiimniiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiHiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuu

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
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r. Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

SARPALIUS IMSIS CLEVE- 
Ti LANDE LAPKR. 17 
ji ' Marotta rengėsi pradėt savo 
jlli > ristynės mietso auditorijoj an- 

ksti šį rudenį, bet nors bandė
Tel. Randolph 1476 III

Mašinos diržas 
ranką ir sulaužė 
Nuvežus i Cha- 
turajo nupjaut 

manyta kad ga-

NELAIMĖ DIRBTUVĖJE
Rugsėjo 18 d., apie 8:30 vai. 

ryte, dirbtuvėj patiko nelaimė. 
Petrą Stab ui į. 
pagavo dešinę 
v . lis pirštus, 
rity ligonbutį 
i anka. Bumo
lės išgelbėt bent pora pirštų, 
bet buvo perdaug sukoneveikti 
ir reikėjo nupjauti visus.

Tai pasekmė skubėjimo dar
be. Petras Stabulis jau ilgus 
metus dirba White Motor 
Gyvena 655 E. 79th St.

Ežere rado lavoną. Ežere 
ties Lake road, Lakewood, ra
do lavoną vyro, kuris manoma 
buvo negyvas savaite laiko. Jis 
buvo apsirengęs darbinėmis 
drapanomis, jo kišeniuose buvo 
ir anglių. Gal jis nukrito nuo 
tilto prie laivų ir niekas jo ne
pasigedo iki rado lavoną.

Co.

Gavome
Lietuviškų

Akrono Naujienos
Pasipjovė Moteris

Kenmore miestelyj, netoli 
čia, viena sena moteris, Orą 
Dreisbach, 65 metų, pereitą sa
vaitę skustuvu persipjovė sau 
gerklę, šiose dienose ji mirė li
goninėj. Ji sakėsi kaimynėms 
norinti keliauti pas savo mirusį 
vyrą. Jis mirė pereitą Birželį.

KU KLUKSERIAI PEŠASI
Akrono ku-klukscriai taip su

sivaidijo tarp savęs ir susiskal
dę kad visame Summit apskri
tyje gresia žlugimas jų organi
zacijai, nors ji senai čia buvo 
įsigalėjus ir tvirta. Susivaidi
jo už mokestį už savo skyrių, 
nes® reikia centrui mokėti apie 
854,000. Vieni pritaria mokėti 
ir laikytis su centru, kiti nori 
būti atskirai ir grąžinti čarterį 
į Atlanta, Ga.

Iš organizacijos išstojo 3,500 
narių nesutikdami mokėti cen
trui mokestį.

auditoriją gaut šį mėnesį, ga
lėjo gaut tik ant Lapkričio 17 
dienos, nes visu šiuo laiku jau 

užimta kitokiems parengimams. 
Taigi, sako Marotta, pirmos jo 
ristynės miesto auditorijoj an- 
ną ir jose risis Karolis Sarpa
lius.

Kitas dienas Charley Marot
ta ristynėms turi užėmęs Gruo- 

prie E. 64th St.) 1 džio 7 ir 28.

SPORTAS
. Komaras Susikimba

Matijevicu Šiandien
šiandien, penktadienio va!

re, Slovėnų auditorijoj (6-' 
St. Clair
įvyksta didelis atletiškas per
statymas, kuriame garsiausias 

is drutuolis 
rodys savo

drūtumo perstaty- 
paskui kibs j Lietuvį 

Komarą, pasirodydamas 
visai jo nesibijo, nors ir

sunkaus per- kus, kurie dalyvauja
po Ohio apskričių miestus.

Mokyklose pradiniuose 
riuose pradės mokyti specialiai 
Įrengtu programų sveikatos dė
snių. Bus mokinama jaunik

liai šveisti dantis dusyk i die- 
j na, išgerti po kvortą pieno per

sky-
Marijau Matijevic 
stebuklingu 
mus 
Juozą

busSarpalius ir Šimkus gal
Neužilgo Clevelande

Sekančią savaitę, jeigu 
kas pavelys, žadėjo vėl i 
valandą užsukti du jau i 
gerai pažįstami ristaikai, Ka

Juozas Komaras, kuris imsis 
šį penktadieni (Rugs. 24 d.) su 
Matijevicu. Komaras sako nu
stojęs 10 svarų, dabar sveria 
225. (Gal iš rūpesčio....) 

(Ristynių paskelbimas ant
7-to.)

P-

i lai-
Cle-

musų
st rangelr Lewis Laimėjo 

Vernon, Cal. — Rugsėjo
čia buvo ristynės Strangler 

•olis Sarpalius ir Juozas šim- Lewis’o su Wayne (Big) Munn,
ristynėse kuriose Lewis laimėjo du kar- 

1 tu parisdamas savo priešą.

15
d.

NAUJI REKORDAI
naujų labai gražių Į ir vaisius vietoj saldumynų ir 
polkų, kurios yrą i mėsos. Prie to bus dalinama

dirbęs ant
statymo.

Matijevic sako kad jam nie-
su “pep”, kaip Amerikoniškai 
sako, štai jos:

Polka Maryte (ant kito šono j
Polka “Katrytė”.
Polka “Saldus Sapnai” (ant 

kito šono Valsas.
Šitie du rekordai yra sma- [ 

giausi kokius tik kada turėjot.
Taipgi atėjo nauji dainų re

kordai Jono Butėno:
“Kalinio Daina” ir “Mano Gim
tinė”.

Ir Juoze Babravičiaus gra- > 
žios dvi dainos: “Gale Sodno 
Rymavo” ir “švinta Aušrelė”. Į

Paskubėkit įsigyti naujau-1 
sius šio rudens rekordus.

brošiūrėlės su nurodymais kaip 
užsilaikyti, ir bus keliose kal
bose, kad ir tėvai galėtų pasi
mokyti.

The Cleveland News dienraš
tis atidarė savo naują budin-, 
ką ant Superior tarpe 18 ir 19 
gatvių. Budinkas yra visiškai 
mcderniškai įrengtas visais at
žvilgiais su naujausiomis ma-1 
šiltomis reikalingomis dienraš
čio gaminimui. Yra jame visi 
patogumai darbininkams, pra-j 
dedant nuo pasilsio kambarių, 1 
skaityklų iki valgyklų ir net 
merginoms plaukams kirpti (ir 
vyrams, suprantama) Icirpylėla. 
Tuomi turbūt News perviršija 
ir Kauno valstybinę spaustuvę.

Tame budinke yra įrengta ir 
didoka auditorija, kurią galės 
naudoti dykai kas tik norės, ži
noma tinkamiems kultuvai tik
slams.

Clevelando Western Reserve 
Universiteto profesorius eme
ritus Dr. Charles F. Thwing iš-į 
plauke su 500 mokinių surink-1 
tų iš visos Amerikos, astuonių į 
mėnesių kelionei po visą pašau I 
lį. Tas laivas užvadinta “Plan- į 
klojantis Universitetas” ir vi-j 
si mokiniai visą laiką užsiims 
studijavimu ir tyrinėjimais. Su 
vadovu dar yra 50 kitų profe
sorių ir 47 ypatų štabas to “ni- 
versiteto” tvarkymui.

Prof. Thwing yra geras Lie-; 
tuvių draugas ir pasitarnavo I 
užtarimu Lietuvių kada laike' 
karo ir po karo Lenkai dėjo pa-į 
stangas prirodyt kad Lietuvių 
ant žemės visai nesą.

kas neatsilaikė daugiau kaip 23 
miliutų, o menkesnius ristiku; 
jis parišdavo du sykiu į 8 ar 1 f> 
miniitų ir kitus dar trumpiau. 
Nedykai. sako jis, jį apdovano
jo patįs Austrijos ir Serbijos 
karaliai brangiausiais laikro
dėliais ir' medaliais su deiman
tais. Jis turi laikraščių iškar
pas kur jis prieš kara parito 
Berline garsiausi tų laikų dru- 
tuolį Lurichą, taipgi Zbyszkus 
kuomet jie Europoj ėmėsi.

Lietuviai jau matė daug ris 
tynių ir Lietuvius ristikus ri
tantis su visokiu tautų žmonė
mis, bet nenvit5 drr mūsiškių 
’mantis su tokiu pragarsėjusiu 
Europoj ir Azijoj drutuoliu.

Komaras pasidrąsino ant M: - 
tijevico iššaukimo ir sako pa- 
žiurės kiek sykiu jį i 20 minu- 
tų tas Jugoslavas paguldys.

Sorts.

K. E. YOCHUS
Atlieka visokius Kriaučiš- 
kus darbus kuogeriausia: 
Siuva naujas drapanas, iš
valo, išprosi.ja senas ir už- 
audžia sudraskytas kad nei 
nežymu kur buvo perplėš
ta. Užprašau visus atšilau- ‘ 
kyt pažiūrėt naujų rudeni
nių Siutų ir Overkotų ma
terijų.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 

Superior, kampas E. 69th St.

PILIETYBĖS KLESOS
Nuo Rugsėjo 27 d. atsidaro! 

įvairiose miesto dalyse piliety- 
bės klesos, kur norinti patapti1 
Amerikos piliečiais gali prasi-! 
mokinti reikalingų dalykų.

Lietuviams patogios vietos 
yra šios: į

Collinwood Junior High Sch., 
St. Clair ir E. 152 St., pirma
dienį.

Corlett School. Corlett avė. ir 
E. 131 St., trečiadienį.

E. 79th St. Library, 1215 E. 
79th St., antradienį.

Goodrich House, 1420 E. 31 
Street.

St. Clair Library, St. Clair 
ir E. 55th St., ketvirtadienį.

Klesos prasidės nuo 7 iki 9 
vai. vakare.

Kurie dirba naktimis gali at
silankyt trečiadieniais į Citi
zens’ Bureau, nuo 8 vai. ryte.

BET ŠTAI BUVO RISTYNĖS!

PAI ĮDAVIMAI

Dr, ISIDORE ZWICK
1935 ST. CLAIR AVE.

(St. Slair ir E. 20th St.)
Praneša Lietuviams kad 
nuo Rugsėjo-September 
1-mos dienos, 1926 metų 
perkeitė savo ofiso va
landas ir dabar norintie
ji jį lankyti prisilaikyki! 
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

GERA PROGA
Parsiduoda Restaurantas su visais 

Įtaisymais, didelė vieta ant viršaus 
su 10 kambarių išnuomavimui, visi 
su rakandais. Už viską kaina $2,000. 
Jei reik ims ir mortgečių. Renda už, 
viską $125 mėn. Vieni kambariai 
neša daugiau negu rendos reikia. 
Gatvekariai stoja iš abiejų pusiu.-— 
Dasižinokit daugiau 5417 St. Cla’r 
avė. arba “Dirvoj”. (40)

SALDAINIŲ, CIGARŲ, DELIKA- 
TESSEN K RA UTUVĖ

Daro gerą biznį, apgyventa Lie
tuviais, daro gerą biznį. Parsiduo
da pigiai. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. 3227 Superior 
Avė. (40^

Parsiduoda Namas
2 šeimynų, po 6 kambarius ir mau
dyne kožnai, dubalt. garadžius, lotas 
10x180. Arti Payne ir E. 55 St. 
karų. Savininkas 5803 Whittier Av. 
Kaina prieinama. (39)

Ant 4526 St. Clair avė., tū
las Kastelic, parėjęs namon iš
sigėręs ir linksmas, manyda
mas kad jis yrą stiprus, pašau
kė kitą burdingierių ristis su 
juo. Tas irgi laike save stip
ruoliu, ir jiedu sutarė išrišti 
ristynėmis kuris jų drūtesnis. I 
Negalėdami užbaigti ristynių. | 
griebėsi už peilių ir krėslų, iri 
kada pašaukta policija, ir Kas-j 
telie sužeistas nugabentas į Ii- j 
gonbutį, o jo priešas areštuo-l 
tas. . |

-------------------- I
I

Užmuštų automobilių nelai
mėse iki šiai savaitei jau buvo 
138 ypatos; tik viena diena per
ėtą subatą užmušta keturios. 
Pereitą metą per tą laiką buvo 
užmušta 141 ypata. Pradžia 
meto šįmet pasirodė gera, nes • 
užmuštų buvo daug mažiau per 
pirmus penkis mėnesius negu 
oernai per tiek pat laiko. Bet 
sis mėnuo jau pasiveja pereitu 
metų nelaimių rekordą.

Andri ja š?rčevič, 16 metų vaikinas, Matijevico mokinis, kuris 
, t s žymi savo stiprumu prie visokių drutuolio perstatymų. Jis 
plėšo storinusias kalades kortų, 
pakelia didelės vogas ir atlaiko 
ant galvos skaldomus akmenis.

KETVERGE DIDELĖS KUMŠ
TYNĖS PHILADELPHI.JO.J 
Rugsėjo 23 d. Philadelphijoj 

įvyksta kumtšynės tarp dabar
tinio čampiono Jack Dempsey' 
ir Gene Tunney, kuris iššaukė t 
čampiona. Tikimasi šimto sui 
virš, tūkstančių žiūrėtojų iš vi
sų kraštų, ir ineigos sieks dau
giau milijono dolarių.

Dempsey jau pamuše keturis 
ir dabar penktas nuo 1919 me
tų prieš jį už čampionatą sto
ja.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sa-nitai 'škos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

<121 St. Cit ir. arti E. 9th St

PARSIDUODA VAISTINĖ
Lietuvių apgyvento] vietoj 
1103 E.’ 79th St. (40)

IOr. FRANK F. HAPPY
DENT1STAS
Persikėlė nuo 

1935 St. Clair Ave. 
ant St. Clair Ave. ir 
kampo E. 79th St.!
 VALANDOS: 10:30 RYTE 

IKI 8:00 VAKARE.

«908 WHITNEY AVE.
2 šeimynų namas, 12 kambarių, 
šonais; 4 garadžiai; Lotas 40x 
170. Tikras bargenas. Paduo
kit savo pasiūlymų.

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

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 
7017 Superior Ave.

ŠIOJ NEDĖLIOJ
Tema: "‘Sunaikinimas Pasaulio” 

Kalbės J. Maslaveckas.
Sėdynės Veltui. Rinkliavų Nėr.

Anniversary išpardavimas 
pas SUPERIOR HARDWARE CO.

PER DEŠIMTS DIENŲ PRADEDANT RUGSĖJO 23 d.
Parduosime visą nuisii tavorą kokis tik randasi, kaip Pjaustomi Daiktai, 

Virtuvės Rcikmenįs. ir Vaisių Dėjimo Dalykai už visa mažą kainą. 
TAI PINIGU TAUPYMO IŠPARDAVIMAS — ATSILANKYKIT.
Jeigu negalit ateiti, pašaukit ko reikia Randolph 965. o mes pri

statysim bile kur į namus šiame mieste.
Štai keletas musu Visai Nupigintu dalykų:

Balta Maliava tinkama lauke ir viduje, geros rūšies produktas, reguliari- 
kaina $2.75, parsiduos tik už 31.70 galiono Urnas.

Labai Žibantis vidaus varnišius tinku mas medžiui ir rakandams; galiono 
kenas reguliariai $7.25; parsiduos už $1.70.

Skystas Stogų Cementas, sulaikyt ki.iurumus visokiuose stoguose, ir ak
meniniuose kitokiuose. Reguliariai 1 35, persiduos už 75c galionas, 

3 galionai už $3.50.
Vaisių dėjimui stiklai, Gem, Ball, Mason, kolei yra, puskvortės 65c., kvor

tos 75c tuzinas.
Mason puskvortiniai specialiai stiklai 60c tuzinas.
Patys užsiklijuojanti stiklai, puskvortės 65c tuzinas.
Plačiais kaklais Mason stiklai, puskvortės 55c., kvortos 65c tuzinas.
Genuine Ball Mason stiklų dangčiai tuzinas 22c.
Parafinas vaškas 2 šmotai už 15. Užliejamas vaškas 3 šmotai už 10c.
Vandens stiklai, gražaus darbo, tuzinas S5c. Jelly stiklai tuzinas 35c. 

Tris tuzinai už $1.00.
1,000 plonų tissue popierų toiletui, Rcg. 10c., parsiduos 4 už 25c.
TAIPGI DAUGYBĖ KITŲ DALYKŲ, KO ČIA NEGALIM SUŽYMĖT.

Atminkit šios vietos numerį
6412 Superior Ave. kampas E. 65th St.

Tel. Randolph 965. Mes pristatėm į namus.
...........................................................................................uiiuitiiiiiii......niiiuiiiiiiiiu........... .   u..i ..n....u - h i ....................................  
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į DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS į
J Lawnview Ave., 5 dideli kambariai apačioj, 4 viršuje, gero į 
£ didumo lotas, 2 karų garadžius. Gatvė grysta. Kaina $8,000. • Įį
į Labai geras bargenas ir gera išrendavimui vieta. S

> The Gruss Realty Co. į
į 13628 St. Clair avė. k Glen. 2510. į
į arba “Dirvos” ofise. s
į*.VA,»,JWAW.V.W.W/^.V.W.W/.".WZiV.V.".V.V.W."AN

žmona Nužudžius Vyrą
Tula Barbara Erdelyi, 30 m., 

policijos apkaltinta nužudyme 
savo vyro, kuris mirė ligonbu- 
tyj nuo žaizdų. Jis buvo per
durtas į pečius ir perpjauta 
rankos arterija. Policija tiki 
kad moteris užpuolė savo vyrą 
su peiliu po susibarimo. Prie jo 
rasta peilis. Moteris tikrina 
kad vyras pats persipjovė ran
ką aštrindamas peilį.

PIGIA KAINA
2 namai ant vieno loto, 40x 
186 ir 1 garadžius. Turim 
greitai parduoti. Randasi 
7034 Laxington Ave. prie 
E. 71 St. Arba kreipkitės 
pas Stapul'lonį “Dirvoj”.

JIEšKOM NAMO EAST SIDE
Maža šeimyna reikalauja 4 

ar 5 kambarių renduoti; su 
maudyne, geistina kad butų 
šiluma, bet. jei nėra ir bus ge
rai. Praneškit kas turit tuš
čius kambarius.

Mrs. Mary Smigels 
7510 Decker Avė.

V. Shekio žmoną patiko ne
laimė, ui sužeista guli ligonbu- 
tyj, tuo tarpu sūnūs skubėjo 
motiną aplankyti ir liko sužei
stas ir atsidūrė ligonbutyj. Po 
jų aplankymo tėvas sugryžęs 
namon rado savo arklį peršau
tą.

Ant Howard avė. tapo išek- 
sploduotas pulruimis nakties 
laiku. Ta vieta juodukų ■ ap
gyventa.

Gaude Banditus
Pereitą savaitę du jauni ban

ditai įsigavo į Churchill krau
tuvę (grosernę) ir pagrobę $32 
pabėgo, nors į juos imta šau
dyt ir vytis.

J. G. POLTERIS
Pop i erių o to j as

Popieriuoja, maliavoja ir išgra
žina namus viduje ir iš lauko. 
Kainos prieinamos — darbas at
liekama atsakančiai. Parašykit 
atvirutę, aš ateisiu paduot ap- 
skaitliavimą. Adresas: (40)

877 East 72nd St.

Telefonas Main 6111

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

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

Prisiruoškit Vešiam, Slapiam
Rudens Orui-=Dabar

RASKIT apdraudą nuo Ru
deninio oro su Radiantfire 
galiniais šildytojais — šva
ria, ekonomiška, patogia ir 
puikiai kontroliuojama šilu
ma. Galit atsukt Radiant
fire kada reikia ir užsukt ka
da nereikia. Jo šiluma gau
nama tuojau, ir tik tolei ko
lei jos reikia.

Radiantfire g a z o pečiukai

atideda vargingą dieną “kū
rimo pečiaus anglimis”, gi 
jusi# šeimyna tuo laiku turės 
šilumą ir patogumą.

Pamatykit kaip jie veikia ir 
kaip išrodo, jie randasi iš
statyti parodoje lobbej Gas 
Ofise, East Gth ir Rockwell, 
per visą ši mėnesį. Jų yra 
Įvairių didurmj ir įvairių kai
nų, nuo $15 aukštyn.

Parduoda

F. R. HUTCHINSON
GAZO OFISE

East 6th ir Rockwell
LENGVA IŠMOKĖTI, IR ĮMOKĖTI TIK $2.50


