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Vera Cruz Miestas, Mek
sikoj, Audros Nuteriotas

MIESTAS BUVO UŽ- 
TVANDINTAS

Kaizerio Šeimyna Gavo 
Atlyginimą

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nelaimė Kasykloje

už- 
43 
ki- 
už-

Ironwood. Mich. — Rugs. 21 
d. geležies rudos kasykloj 
griuvus žemėms užgriūta 
darbininkai vienoj vietoj; 
toje tris užmušta. Tuos
griutus stengiamasi išgelbėti ir 
smarkiai dirba atkasant že
mes. Po trijų dienų užgriuvi- 
mo gelbėtojai sako girdėjo kad 
tie dar 
rėdanti 
rnose.
vo įleistas per 
žemes, ant virvės, 
girdėjęs užgriūtuosius lyg dir
bant, gal žemes ardant, kas pa- į 
rodo kad jie dar gyvi.

tebėra 
maisto 
Vienas

gyvi, bet netu- 
vargsta tamsu- 
darbininkas bu- 
galimas skyles į 

ir jis sako

Automobiliu išdirbėjai džiau
giasi geru bizniu šįmet, nes ti
ki jog šiais metais bus padary
mą į 5,000,000 automobiliu, kas 
bus aukščiausias rekordas.

Pernai buvo padaryta 4,500,- 
000 automobilių.

GENE TUNNEY NAU
JAS ČAMPIONAS

IŠDAVĖ ILGAI SLĖP
TĄ ŽUDYSTĘ Spalių 94a

ir Gene 
čampio-

vadino 
ir sako

Mexico. — Rugsėjo 28 d. tro- 
piškas uraganas peršlavė 
Vera 
linkę 
larių 
laivų 
daug 
mieste žuvo žmonių nepatirta.!

Maži mediniai budinkai nu
nešti, o vanduo iš uosto užsė-1 
mė žemesnes miesto dalis po 
penkias pėdas gylio.

Tikima kad daug 
kentėjo ir žuvo.

Komunikacija su 
miestu sutraukyta, 
stotis negali susisiekti.

per 
Cruz miestą ir visą apie- 
padarydamas milijonų do- 
nucstolius. Daug mažu 
uoste sudaužyti ir sako 
jūreivių prigėrė. Kieki

Berlinas. — Prūsija padarė 
galutiną sutartį ir atsiskaitymą 
su Hohenzollernų šeimyna — 
buvęs kaizeris, sosto Įpėdinis 
ir jų šeimynos — gaus bilijoną 
aukso markių (apie $250,000,- 
000) ir daugiau priekabių 
Vokietijos neturės.

Suirutės Lenkijoj

prie

žmoniu nu-

Vera
net

Cruz 
radio

Lenkų BonJsai Puola
New Yorko biržoje šiose die

nose pradėjo pulti kursas Len
kijos bondsų iš priežasties pra- 

, nešimų apie pasiryžimą rezig- 
hiiuistefiu kabineto ir del I! gandų apie Lenkų kabinėjimusi 

j prie kaimynų Lietuvių ir kitų.

Fordas įvedė penkias darbo 
dienas. Nežiūrint kaip kitos 
unijos nekovoja už penkias dar
bo dienas bet vis neatsiekia. O 
štai Fordas, kurio darbininkai 
neturi unijų, įvedė liuosu noru 
penkias darbo dienas, o darbi
ninkai kurie bus verti gaus še
šių dienų algą. Fordas jau ke
li metai atgal padarė revoliuci
ją įvesdamas $5 minimum mo
kesčio į dieną, kada kiti mokė
jo visai mažai. Po to jis pada
rė minimum mokestį $6 į die
ną.

Defiance, O. — Čia teismas 
uždraudė streikuojantiems siu
vėjų unijos nariams piketuoti 
prie dirbtuvių durų atkalbinė- 
jant kitus neiti dirbti.

Warren, O. — Plieno ir gele
žies darbai čia eina gerai ir 
kompanijos pareiškė kad nuo 
sekančios, savaitės pradės veik
ti pilnu laiku.

Mirtis ant Gelžkelio
Vermillion, O. — Netoli čia. 

važiavę automobiliu keturi vie
nos šeimynos nariai, pervažia
vę per gelžkelio bėgius pajuto 
kad negeru keliu važiuoja. Bet 
kad kelias buvo siauras 
galėjo ten automobilio 
ti, kėravotojas pradėjo 
automobilį atbulą per
Tuo tarpu užlėkė ant jų 
kinis ir užmušė.

Detroite Spalių 4 d. prasidės 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija, kurioje dalyvaus ir 
Meksikos Darbo Federacija.

Anglijoj angliakasių streiko 
pasekmėj nuostoliai apskait- 
liuojama $970,000,000.

Nottingham, Anglijoj, vienas 
darbininkas apkaltintas žmog
žudystėje už užrakinimą giliai 
žemėj kasyklos kambarėlyj ki
to darbininko, kur jis ir mirė.

ir ne- 
apsuk- 
varyti 

bėgius.
trati-

Budavos Didžiausi 
šaulyje Orlaivi

Pa-

Washington. — Suv. Valsti
jų karo laivynas rengiasi bū
davot! didžiausį pasaulyje or
laivį, jeigu tik Kongresas ant 
to sutiks. Tas orlaivis galės 
skristi šešias dienas be paėmi
mo daugiau kuro ir apkeliautų 
pasauli trim pasišokėjimais.

Kongresas jau pavelijo lai
vynui budavoti du didelius zep- 
pelinus, bet dar nepaskyrė pi
nigų.

Bet jeigu ir tas milžinas or
laivis tik tiek tarnaus kaip per
nai sudegęs “Shenandoah” tai 
kam dar juos ir budavoti.

Bethlehem, Pa. — 
niam susimušus netoli 
mušta astuonios ypatos, sužei
sta 40.

Trauki- 
čia, už-

Varšuva, — Premjeras Bar
tel ir jo kabinetas atsistatydi
no iš valdžios, 
ris yra visko 
surasti naują 
visi klausytų.

Pilsudskis, ku
ponas, rūpinasi 
kabinetą, kurio

Automobiliais Užmuštu
Skaičius Didėja

mir-Suvienytose Valstijose 
tįs automobilių nelaimėse didė
ja. Komercijos departmental, 
darydamas sulyginimą tų ne
laimių 192G metų su 1925 m., 
parodo kad šįmet per praėju
sius devynis mėnesius, GG di- 

automobi-
mirčių skaičius

Per

dėsniuose miestuose 
lių nelaimėse 
išeina po 18.9 ypatų ant kiek
vieno 100,000 gyventojų.
nai gi per tą pat periodą išpuo
lė po 17.9.

Per keturių savaičių periodą 
iki Rugsėjo 11 d.. 1926, 78-se 
miestuose automobiliais užmuš
ta 500 ypatų. Pernai per tokį 
pat laiką (ir tą pat mėnesį) už
muštų buvo 521. Užtaišįmet 
kitais periodais žuvo daugiau.

Pernai per keturias savaites 
iki Gruodžio 5 d. užmušta buvo 
G32 ypatos.

Philadelphia, Pa. — Rugsėjo 
23 d. čia Įvyko kumštynės tarp 
Jack Dempsey, pasaulinio sun
kios vogos čampiono, 
Tunney, kuris iššaukė 
na muštis.

Iki šiol laikraščiai 
Dempsey nepergalimu
dar tokio smarkaus mušiko ne
buvo. Bet pasirodė kad jis ne
atstojo prieš Tunney. Tiesa, šis 
laimėjo išsprendimą, ne galuti
nai sumušdamas čampioną.

Derppsey per visus dešimts 
iššaukimų pasirodė menkesnis 
kumštorius už savo priešą, ir 
kada pasibaigė paskirtas laika? 
Tunney gavo išsprendimą.

Tunney yra 28 metų amž., 
buvęs karo laiku laivyno tarny
boje; Dempsey yra 31 metų, 
svečia 190 svarų, arba apie pen
kis svarus daugiau už Tunney. 
Abu yra beveik vienodo aukš
čio. Tunney puse colio aukštes
nis.

Kadangi šitaip kumštynės 
pasibaigė, sako jiedu dar turės 
kumščiuotis, nes Dempsey nori 
atgaut savo čampiono vardą.

Publikos suvažiavo pažiūrėti 
iš visų Amerikos kampų, apie 
130,000, sumokant $1,800,000 
už ,30 minutų pasėdėjimą ant 
smarkaus lietaus.

Kumštynių žiūrėtojų skaičius 
kas metai didėja 
dėsni sunešama, 
sey kumščiavosi 
Carpentier 1921 
$1.600.000.

Laike 
sikibimo, 
ėmė iš 
1919 m.,

Šiose dienose, lankantis šiau
rėje Putnam’o ekspedicijai, iš
siaiškino viena tragedija, atsi
tikus 17 metų atgal. Kada 
Amerikietis Admirolas Pearry 
keliavo šiaurėn, ir paskui atra
do šiaurinį ašigalį, su 
žiavo ir vienas mokslininkas iš į 
Cornell 
kui su 
atgal, 
tiedu Eskimai parėjo į pirmu
tinį kaimą ir pasakė kad Ame
rikietis įkrito per ledą 
gėrė.

Dabar vienas iš tų 
pastojo krikščioniu ir 
verčiamas išsipasakojo

želigovskijada 
buvo šeši metai atgal.

Girtuoklyste Kila
Prohibicijos įstatymo pakei

timo jieškotojai faktiškai pri
rodinėja kad girtuoklystė Su
vienytose Valstijose pereitais 
metais pakilo beveik du sykiu 
tiek kiek buvo 1924 metais. Tą 
skelbia pasiremdami skaitlinė
mis surinktomis iš 1,500 niies- New Yorką užklups Dievo ban
tu. Jeigu protingai uždraudi- smė. 
mo įstatymą pertaisytų butų 
galima apmažinti girtuoklystę, 
sako jie.

universiteto. Jis pas- 
dviem Eskimais gryžo 
Bet jis nesugryžo, tik

ir pinigai di- 
Kada Demp- 
su Francuzu 

m., sumokėta

Dempsey-Willa rdo su- 
kuomet Dempsey at- 
W i 11 a r d o č a m p i o na tą, 
ineigos buvo $452,522.

Kalifornijos milijonieriai de
da $750,000 užtikrinimui apmo
kėjimo ir kursto Dempsey ir 
Tunney vėl muštis.

Skirtumas tarp Dempsey ir 
Tunney yra toks kad pirmasis 
yra paprasto Amerikoniško ti
po sportas, o Tunney yra lite
ratiškas ir myli gamtą. Jis yra 
gerai pamokytas vaikinas.

Floridą Dievas Nubau
dęs, Sako Kunigas

Vienas New Yorko kunigas 
sako kad Floridos audra buvo 
Dievo užleista koronė už nu
sidėjimus. Mat, ten suvažiavę 
kapitalistai smagiai laiką lei
džia. Tas kunigas sako kad ir

Jis juokiasi ant moksh-

Nužudyta ir Pakarta
Wooster, O. — Vienas 59 m. 

gelžkelio daroininkas, Orrville, 
Ohio, apkaltintas nužudyme sa
vo moteries. Ji rasta tvarte 
pasikorus, bet išegzaminavus 
pasirodė kad jos galva buvo 
sudaužyta ir smūgių užteko ją 
nužudyti, tik pakarta sumai
šymui pėdų, buk pati pasiko
rus.

Jieško Kaltininkų
Youngstown, O. — Policija 

vieną po kito suiminėja ir tar
do nužiūrėtus žmones už su
sprogdinimą pereitą savaitę di
delio sandėlio. Savininkas sa
kė kad jam grasinę juodrankiai 
reikalaudami pinigų, ir gal del 
nedavimo pinigų jo sandėlis su
sprogdinta, o sykiu sugriauta 
ir aplinkiniai namai.

| Lenkija dabar lošia Rytų Eu-
I ropos žandaro rolę. Matytis iš, 

r'jos neblogas žandaras, nes jai
I vis dar sekasi įtikinti Vakaru 
Europos valdovus ir Tautų Są- 

' jungą kad ji tebėra dar savo 
rolėje reikalinga. Lenkija žan
daro uniformoje jaučiasi galin
ga. Bet kai žandaro patarna
vimas Vakarų Europai nebus 
reikalingas kas tada atsitiks su 
Lenkijos tariama galybe? Ta
da Lenkijos gurguolė lengvai 

. gali apsiversti užvažiavus ant 
! Vilniaus kelmo. Kovoje ųž Vii- 

T J nių Lietuva nėra silpna kaip 
į kam galėtų atrodyti. Prie ge
ros strateginės padėties ir prie 
neblogo ekonominio stovio Lie
tuva dar turi galingą ir neru- 
dėjantį ginklą: formalę teisę 
prie Vilniaus krašto ir teisybę 
savo pusėje. Tatgi del Vilniaus 
ateities nėra ko taip labai nųsi- 

tačiau mums reikia bu- 
ypač dabar kai Pilsuds- 
švaistosi

Tai
Lietuva savo kariumenėmis ir 

I diplomatijos pastangomis atva- 
I davus ir paliuosavus Vilnių ir 

juo va-!,... , ,, „ ,■ Vilniaus kraštą nuo Rusų, bu- 
I vo bepradedanti tarpe atvaduo
tų brolių kultūros darbą dirbti. 
Lietuvos valdžios ir visuomenės 
Įstaigos iš Kauno persikėlė į 
Vilnių, o jauna musų kariume- 

j nė išėjo priekin ir stojo sargy- 
Ibon. Bet istorinis Lietuvos ne
draugas Lenkija negalėjo pa
kęsti atgimusios Lietuvių Tau
tos stebėtinų laimėjimų, 
štai 1920 metais Spalių 9 dien 
Lenkijos valdžia, kairia ranka 
pasirašydama Suvalkuose Vil
niaus nepuolimo sutartį su mu- 

Isų atstovais akivaizdoje Tautų 
Sąjungos delegatų, dešine savo 
ranka pasiuntė ant Vilniaus ( 
neva kareivių sukilėlių pulkus,| 
Lenkų generolo Želigovskio ir, 
Pilsudskio vedamus. Po kruvi
no nelygių jiegų — gynėjų ir 
užpuoliku — susirėmimo Vil- 

1 mus puolė. . . .

ir pri

Eskimų 
sąžinės 
kad jis 

tą Amerikietį užmušė, gelbėda
mas savo draugą Eskimą.

Meksikos Kaliniai
Jauja

Ba-

Tampico. Meksika. — Kalėji
me apie 300 kalinių apšaukė 
badavimo streiką protestuoda
mi prieš žiaurumą disciplinos. 
Valdžia padvigubino sargybą ir 
pasakė kaliniams kad jie gali 
marintis badu jeigu nori, 
jeigu bandys kelt riaušes 
šaudomi.

minti; 
dėti, o 
kis vėl Lenkijoj.

bet 
bus

Prasta Naujiena Sen
berniams

Prof. Robertson, Edinburgho 
Karališkos kolegijos narys, sa
ko 
tu
ja.

kad vyrai tarp 2o ir 3o me- 
amžiaus, jeigu senberniau- 
miršta apie keturiais me

tais greičiau negu vedę vyrai.
Taipgi senberniai tris sykius 
daugiau rizikuoja patapti silp
napročiais. .. .

Patarimas vyrams: Nebūkit 
senberniais.

Rado Merginos Lavoną
Camden. N. J. — Netoli čia 

krūmuose atrasta lavonas jau
nos moteries, su sudaužyta gal- 

Apskrities gydytojas sako 
ji nužudyta jau šeši mė- 

Vienas žmogus vaikš-
kad 
nėšiai.
čiodamas krūmuose su šuniu tą 
lavoną surado. Policija mena 
kad mergina ar moteris buvo 
kitur nužudyta ir čia atvežta ir 
numesta.

Kas yra Vilnius 
anuomet galingo-?

Kunigaikštijos sosti-|

Padėkime 
Lietuviai 
atlik

Jiems!
Amerikoj jau- 

savo pareigą link 
tėvynės Lietuvos

Mes 
eiamės 
savo senosio: 
kovų del nepriklausomybes me
tu, negA.’hisakyšimę nūs para
mos Lietuvai ilgoje kovoje už tas senas, garsus., . . . ,. ;Vilmu ir Vilniaus kraštą, negi 

jaukus dailininku ir .; isduosime žiauriam likimui bro- 
į liūs Vilniečius, kada jie tautos 
Patriarko Basanavičiaus asme
nyje prašo musų pašalpos naš
laičių prieglaudoms ir mokyk
loms. Patįs Vilniečiai rūpina
si Vilniaus likimu, mes gi tik 

’.° I jiems padėkime bombarduoda- 
‘ mi Lenkų apkasus dolariais.

Spalių Devinta yra Lietuviu 
I Vilniečių ir visos Lietuvių tau- 
j tos dvasiško 
i Tą dieną 
Lietuviui 
sudėjus, 
pas mus 
čiojama musų draugijose, klu
buose. mitinguose kaipo diena 
pasiryžimo kovoti ir nepasiduo
ti iki galo, kolei “musų Vilnius 
vėl bus musų”.

P. Žadeikis,
Lietuvos- Konsulas.

Vilnius, 
Lietuvos 
nė;

Vilnius, 
gražus ir
poetų apdainuotas miestas, su 
jo misteriška Gedimino Pilimi, 
su dailiomis bažnyčiomis, vie
noje kurių ilsisi Didžio Vytau
to kaulai;

Vilnius, Lietuvių Tautos at
gimimo centras ir dabartinės j . 
Lietuvos Respublikos nepri-i" 
klausomybės lopšys. Tas musu ' 
širdžiai taip brangus miestas j _ 
dar iki šiol vis tebėra Lenkijos 
naguose, 
lingas 
minis 
sričiai,

Floridai Reikia Penkių i 
Milijonų Dolarių

Vilnius mums reika- 
kaipo natūralūs ekono- 
centras visai Nemuno 
kaipo vienintelis musų

kelias į Rytų Europą, kaipo ra
ktas trečdalio musų Tautos at
vadavimui. Be Vilniaus mes 
Lietuviai nenurimsim. Amžiais 
buvęs musų Vilnius ir turi mu
sų būti.

Vilnius bus Išvaduotas!
Kada gi ateis 

Į davimo valanda ? 
žinom. Bet kad 
neabejojam.

Tegul šiandien
rinėja Lietuvių mokyklas Vil-

sukilimo diena, 
neprivalu nei vienam 
sėdėti namie rankas 
Tegul ta diena buna 

Amerikiečius apvaikš-

Vilniaus išva-| 
Kada — ne- 

ji tikrai ateis

Lenkai užda-

ninku tvirtinimo kad New Yor-l]jnga penkių milijonų dolarių. 
nes pabu-jjki šiolei jau surinkta apie pu- 

Apsižiu- s§ tos Sumos. Darbuojasi Rau
donasis Kryžius.

Galutinai surinkus žinias pa
sirodo jog 5,100 namų visai su
griauta, 6,000 žmonių sužeista 
ir 50,000 liko be pastogės.

Gyvastis praradusių žmonių 
skaičius galutinai nustatyta 
575; sunkiai sužeistų, kurie 
mirs, 200.

kas nesunaikinamas, i 
davotas ant akmens. Apsižiu- 
rėkit! sako kunigas New Yor- 
kiečiams, ir bukit prisirengę!

Motina Nušovė Poduk
ros Jaunikį 

Martins Ferry, O. — Viena 
Italė pamotė nušovė savo po- 
pageidaujamą jaunikį, irgi Ita- 
dukrės, 16 metų mergaitės, ne- 
lą, kuris perdaug prie mergai
tės lysdavo ir net įvaręs ją į j Japonijoj didelėj audroj 
bėdą. Tas jaunikis buvo 33 m. į d. Rugsėjo užmušta 100 žmo- 
senbernis. Močeka suimta. j nių. Sužeista keletas šimtų.

Floridos nukentėjusios nuo 
audros srities pagalbai reika-i muje, tegul kiša Lietuvių mo

kytojus ir mokinius į kalėji
mus vien tik už tai kad jie yra 
ir nori likti Lietuviais. Tegul 
meta ant gatvės našlaičius, te-1 
gul ištremia svetur Vilnijos! 
veikėjus, tegul.... Juk taip 
pat elgėsi Rusų valdžia, bet ga
lop prakišo. Prakiš ir Paliokai, 

šiandien Lenkija yra pirmos! 
klesos ekonominis bankrutas. 
Bet gi Ęilsudskis bevelija Len-' 
kijos žemę arti su pentinais ne
gu su žagre; aišku kad jau iš
balęs Lenkų erelis greit nebe- 
pavilks sunkių pentinų ir susi
lauks neišvengiamo “kaput”

gal

23

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

6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland.



DIRVA

Is Lietuvių Gyvenime,
PITTSBURGH, PA.

Iš Sandariečių Veikimo
Sandaros kuopų sąryšis tu

rėjo savo posėdį Rugsėjo 17 d. 
L. M. D. knygyne, kur aptarta 
daug svarbių dalykų. Pirmiau
sia nutarta pelnas nuo buvusio 
Rugsėjo 5 d. pikniko padalint 
pusiau, Sandaros arba Centro 
reikalams ir Sandaros namui 
po $25. Po to svarstyta ren
gimas koncerto Lietuvos artis
tėms Luda Sipavičiūtei ir Ka- 
milijai Jozevskaitei. Nutarta 
surengt vakarienę su gražiu 
programų; surengt teatrą, po
ra balių, vieną del Tautiškų 
Kapinių naudos, ir išrinkta ko
misija paėmimui vietos kitos 
vasaros piknikams. Komisijon 
inėjo šie žinomi Sandariečiai: 
A. Akelaitytė, A. Gilienė, A. 
Brazauskienė, J. Kuizinas, P. 
Pikšris, J. Virbickas, P. Mar- 
mokas. Taipgi apkalbėta ir ki
ti Sandaros reikalai.

P. Pivariunas darė praneši
mą iš Visuotino Seimo, kas bu
vo nutarta ir kas manoma įvyk- 
dint; sako kad geriausi tarimai 
ir liks tik tarimais jei nesi- 
stengsim įvykdint, todėl ragino 
visus tvertis už darbo, dirbt 
daugiau del Lietuvių tautos la
bo.

Taip pat nutarta Sąryšio po
sėdžiai laikyt kas mėnuo, o jei 
butų reikalas ir tankiau.

Sekantis Sąryšio posėdis bus 
Spalių 14 d. Sandarietis.

ir čia apsigyveno. Džiaugiasi 
jis pribuvęs čia, nes ne tik pats 
gavo darbą, bet ir jo sūnūs ir 
duktė, kas dikčiai palengvina 
jų šeimyniniam gyvenimui.

Apie Trentoną ant ūkių yra 
miško, kuriame auga grybai, ir 
dauguma pasinaudodami liuos- 
laikiu pasigrybauja ir pasiga
mina skanaus valgio. Poni Ba- 
čiulienė turėjo svečių ir vaišino 
savo svečius Lietuviškai paga
mintais grybais. Ji yra gera 
šeimininkė ir moka gardžiai 
prirengti valgus.

Darbai Trentone kaip kokio
se dirbtuvėse eina silpnai, bet 
esant daugumai visokių dirbtu
vių darbininkai nesiskundžia 
bedarbėmis. Nors neperdaug 
uždirba, bet darbo turi užtekti- 

j nai ir tuo darbininkas džiau- 
• giasi.

Po ilgų lietuotų dienų užsto
jo pagados ir oras yra šiltas.

Pinavijas.

TRENTON, N. J.

V. Karpavičius už jokius tai 
niekus liko tūlam laikui nutei
stas Į pavieto kalėjimą ir te
nai dirbdamas prie akmenų 
skaldymo labai susižeidė koją. 
Sužeistą nuvežė Į ligonbutį ir 
ten turėjo nupjaut jam koja. 
Sako, jis laikęs kokią ten sal
dainių krautuvėlę prieš papuo- 
limą kalėjimam

Lietuviams reiktų butų labai 
atsargiems, su menkniekiais į 
teismus nesikreipti, nes Ameri
konai tik ir žiuri kaip ateivi ap
kaltint. O papuolus nelaisvėn 
kaip kam prieina ir sveikatą 
palydėti.

Iš Maryland valstijos anglia- 
kasyklų Jurgis Barauskis su 
šeimyna atvažiavo j Trentoną

SHARON, PA.
Iš angliakasyklų Į Sharoną 

1 atvažiavo S. Stanionis, apsigy- 
i veno su šeimyna, ir tuoj pasi- 
1 statė sau nuosavą namą ant 
' savo pirmiau pirktų lotų.

Nors nedaug Lietuvių gyve
na, bet kurie gyvena ir turi pri
augančius vaikus, tėvai jais ga-

■ Ii pasidžiaugti, jų vaikai kolei 
; kas yra geri, nelaksto gatvė- 
I mis, daboja namus ir gerai mo- 
, kinasi. Miglinu sūnūs Jonas 
1 lanko high school, o vakarais 
įdirba krautuvėje; iš savo gau- 
; namo už darbą mokesnio pa 
dengia dalį savo mokslo lėšų. 
Taip pat lanko aukštesnę mo
kyklą Smilgių sunai. Jie visi

i kalba neblogai Lietuviškai.
J. Bakunai savo vaikus pa- 

' doriai mokina, ir iš to turės sa- 
, vo laiku džiaugsmą.

Pinavijas.
—

PAJ IEŠKO.) IMAS
Jieškau savo brolio Vinco

■ Čiudenio. Iš Lietuvos paeina 
į Suvalkų rėdybos, Mariampolės
apsk., Višakio-Rudos parapijos, 

j Vandenių kaimo. Vincas čiu- 
| denis atvažiavo Amerikon tris 
metai pirm karo. Aš jo sesuo 
Teofilija labai norėčiau žinoti 
apie savo brolį.
Teofilija Čiudeniutė-Kučmienė 

7 W. Broad st. Burlington, N. J.

LONDONAS, Anglija i
__________ i

Lankėsi Arciv. Matulevičius
Senai laukiami svečiai, Arci- 

vyskupas Matulevičius ir Kum 
P. Bučys, atvyko pas mus Rug
sėjo 8 d. Kaip šiuos svečius 
Lietuviai pasitiko prie laivo 
man neteko sužinoti.

Arciv. Matulevičius į Lietu
vių bažnyčią įlydėtas 8:30 vai. 
vakare labai iškilmingai. Jį pa
sitiko vietos klebonas ir Kum 
P. Petrauskas, kuris čia buvo 
atvykęs iš Škotijos laukti šių 
svečių. Į bažnyčią arcivyskupą 
įlydėjo mergaitės balsai pasi
puošusios nešinos po gėlių pun
delį; vaikiukai buvo raudona1 
apvilkti. žmonių suėjo pilna 
bažnyčia pamatyti pirmą Lie
tuvį arcivyskupą.

Arcivyskupas pasakė puikų 
pamokslą ir suteikė palaimini
mus. Pamoksle jis užsiminė ir 
apie dabartinį Lietuvos stovį, 
esą Lietuva visu kuo žengia 
pirmyn išsliuosavus iš po caro 
jungo.

Sekantį rytą, Rugsėjo 9 d., 
Prancūzų bažnytinėj salėj įvy
ko susirinkimas, žmonių Ritėjo 
gana daug, ir man teko daly
vauti. Ir čia salėn arcivyskupą 
įlydėjo pulkelis baltai apsirė
džiusių mergaičių. Svečiam sa
lėn inėjus, kelios merginos pa
giedojo Lietuvos Himną.

Pirmiausia vietos klebonas, 
Kum Matulaitis, pagerbė sve
čią Matulevičių ir kitus gražiais 
trumpais žodžiais. Po to pra-

savo pastogėse gyventi. žo
džiu sakant, viskas geriau negu 
buvo tuoj po karo. Ir tai vis 
be žymios pagalbos iš svetur, 
pačių vietos žmonių trusu ir 
sumanumu.

žmonės, sako p. Račkauskas, 
daug ko tikisi iš naujos val
džios, ypatingai krašto ekono
minio pakėlimo srityje. Val
džioje rodoma labai daug darb
štumo ir pasišventimo, kas, ži
noma, turės užkrėsti darbingu
mu ir provincijos administrati- 
vį aparatą. Kor.

MATYSIM “LIETU
VIU DIENĄ” PA

VEIKSLUOSE
Brooklyn, N. Y. — Teko iš

girsti kad Vaičkaus Dramos te
atras susitarė veikti KZlrtu su 
Cineova Pictures Co. (krutomų 
paveikslų korporacija). Visą 
vasarą ėjo smarkus prisiruoši
mas prie darbo ir jau pabaigoj 
šio mėnesio teks pamatyti re
zultatus.

Cineova Pictures korporacija 
yra nutraukus “Lietuvių Die
ną” Philadelphijoj ir dar kele
tą žymių įvykių musų visuo
menės gyvenime. Apie “Lietu
vių Dieną” laikraščiai labai pla
čiai rašė, vieni peikdami, kiti 
girdami, taip kad nebuvusiems 
ten sunku buvo ir suprasti iš to 
kaip ištikro ten buvo. Dabar 
bus puiki proga įsitikinti savo 
akim kaip ta iškilmė įvyko, ka
dangi kompanija žada aplanky-

sidėjo kalbos. Pirmas kalbėjo 
Arciv. Matulevičius. Jo kalba 
daugiausia lietėsi tikėjimo, bet

ti net ir mažiausias kolonijas.
Bendrai programas žada būti 

Įdomus, nes bus duodama vai-

AMERIKOS LIETU
VIŲ SEIMO PRO

TOKOLAS
(Tąsa iš pereito num.)

Amerikos Lietuvių mokyklos rei
kalu skaitė referatą Adv. N. Raste
nis. Išklausius referato, to paties 
atstovo buvo patiekta sekanti rezo
liucija tuo klausimu:

REZOLIUCIJA
“Per apie pusę šimtmečio Lietu

viai, iš priežasties svetimų spėkų 
varžymo jų Tėvynės ir jų pačių, ke
liavo į Ameriką. Per tą laiką jie 
čia atvykę gyveno ir dirbo ekono
minius ir kulturinius darbus. Jie 
per tą laiką sutvėrė daugybę drau
gijų, susivienijimų bei sąjungų; jie 
pasistatė daug bažnyčių ir svetai
nių; kai kur jie Įsteigė ir palaiko 
Lietuvių kalbos mokyklas-mokyklė- 
les. Jie padėjo Amerikai pagamini
me turtų; jie padėjo Lietuvai palik
ti Neprigulminga Respublika.

“Dabar kuomet tie darbai atlikti; 
kuomet yra apvaikščiojama Sesqui- 
Centennial Šiaurės Amerikos Suvie
nytų Valstijų pusantro šimto metų 
sukaktuvės nuo gavimo neprigulmy- 
bės; ir kuomet yra laikomas Ameri
kos Lietuvių Visuotinas Seimas, — 
paminėjimui to visko, ir palaikymui 
vienos seniausių gražiausių kalbų: 
Amerikos Lietuvių Visuotinas Sei
mas Įsteigia Amerikos Lietuvių Au
kštesnę Mokyklą vardu DAUKAN
TO MOKYKLA.”

Po išklausymui, rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta.

Spaudos reikaluose žodžiu referuo
ja S. Michelsonas; kalba atstovas V. 
F. Jankauskas. Išklausius opozici
jos, buvo įnešta ir paremta kad ta
me klausime rezoliucijų komisija pa
rengtų rezoliuciją, ir tas vienbalsiai 
nutarta.

Studentas J. Gasiunas paduoda 
Seimui prašymą pripažinti jam pil
ną balsą šiame Seime; išklausius jo 
prašymo, vienbalsiai nutarta suteik
ti jam sprendžiamas balsas.

JAUNIMO REIKALE
Amerikos Lietuvių jaunimo reika

lu, skaito referatą S. E. Vitaitis.
Po išklausymo referato, skaito re

zoliuciją; po diskusijų buvo Įnešta 
išrinkti komisiją iš jaunuolių; įneši
mas diduma balsų buvo priimtas.

T. M. D. REIKALAI
____________ ___ __________ ____________ —*
Ar Norit TMD. Sky

riaus Lietuvoje?
Kas butų jeigu mes vietoje 

krutėti tik čia ant vietos, pra
dėtume savo veikimą plačiau,

kad prasiplėti. ir Lietuvoje,, 
kaip buvo, nors visai siaurai, 
pradžioje TMD. gyvavimo, ka
da dar Lietuvoj spauda buvo 
uždrausta.

Ar Lietuvos inteligentiškas,

tolesnį informacijos ir rėmimo darbą 
paveda Tarybai arba jos komisijai 
kuri bus išrinkta šio Seimo, ir ypa
tingai krepia domę į ta kad yra 
mus pageidaujama kad musų ruo
šiami vaidinimai bei koncertai butų

nebūtų vien tik atskirų draugijų pa
sipelnymo priemonė.”

Išklausius rezoliucijoj, kalba .T. O. 
Sirvydas, P. Lazauskas, S. E. Vitai
tis, F. Pivoriūnas. Po diskusijų re
zoliucija vienbalsiai priimta.

Įnešta kad butų pasiųsti pasveiki-

Tekstus pagamina spaudos komi
sija.

nimo telegramai:
a) Suvienytų Valstijų Prezidentui,
b) Lietuvos Respublikos Preziden-

tui,
c) Li etų vos Ministerių Kabinetui.

į SUSIDEDA

I
* IŠ ŠIŲ:

1—Dėžute
2—Skustuvas 

(rankena 
j išsukama) 
i 3—Dėžutė 
I geležtėms

4—Diržas 
pustymui, 
geležčių 
(pusto 
savaimi)

DOVANAI
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.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O,

prisiminė šiek tiek ir apie poli
tiką. nepamiršo nepaminėjęs ir 
Lietuvos. Plačiau čiai jo kal
bos nepriduosiu, nes nebūtų nei 
vietos laikraštyje. Turiu tik 
pasakyti kad jo kalba buvo la
bai rimtai. Nupasakojo kaip 
baisiai Lietuva nukentėjo laike, 
karo ir kaip Vokiečiai mokėda
vę surast Lietuvių paslėptus 
įvairius daiktus, duoną, mėsą, 
dešras ir net gyvulius. Susi
rinkime Lietuviai Įteikė arci- 
vyskupui dovaną pinigais, bet 
nežinau tikrai kiek, rodos apie 
penkiolika svarų sterlingų.

Toliau kalbėjo Kum P. Pet
rauskas, Kun. P. Bučys, irgi 
rimtai. Kun. Bučys savo kal
boj palietė ir Vilniaus klausi
mą, sakė kad Vilnių mes būti
nai turim atgauti.

Pagaliau vietos klebonas su
manė parinkti aukų Vilniaus 
Lietuviams, kuriuos slegia len
kų letena, nes jiems labai rei
kalinga musų pagalba. Klebo
no užmanymui visi pritarė. Tą 
vakarą Vilniečiams Lietuviams 
aukų surinkta trylika svarų 
sterlingų suvirs.

Atcivyskupo Matulevičiaus ir 
Kun. Bučio priėmimo susirin
kime dalyvavo ir Lietuvos Pa
siuntinybės štabas Anglijoje; 
E. Galvanauskas, P. K. Ginei
tis ir V. K. Račkauskas.

Kalnavertis.

Račkauskas Lankėsi Lietuvoj 
V. K. Račkauskas, Lietuvos

Pasiuntinybės sekretorius, šią 
vasarą važinėjo atostogų Lie
tuvon, kur praleido visą mėnesį 
laiko. Pasakoja kad Lietuva 
labai pažengus pirmyn po 1922 
metų, kuomet paskutiniu kartu 
jis buvo matęs. Kaunas sako 
pasitaisęs, apsidabino naujais 
namais, geresniais šaligatviais; 
dar geriau bus, sako, kai įves 
kalanizaciją.

Provincija atsistato, ūkiai 
gerėja, naujakuriai pradeda jau

dinimas ir kratomi paveikslai. 
Programan ineina keletas link
smų komedijų ir veikalų iš pa
saulinio karo laikų.

Paveikslų-vaidinimo maršru
tas prasidėjo i)- eis sekančiai^:

Rugsėjo 30 ir Spalių 1 d. — 
Elizabeth, N. J.

Toliau bus pranešta kur lan
kysis po fo.

SO. BOSTON, MASS.
Rugsėjo* 19 d. Lietuvių salėj 

buvo Sipavičiūtės ir Jozevskai- 
tės koncertas. Reikia pasakyti 
kad koncertas nebuvo gana iš
reklamuotas ir Lietuvių salė 
neprisipildė iki pat durų. Ruo
šiant tokiom dainininkėm kon
certą reikėjo paimti geresnę 
salę ir reikėjo sutraukti ma
žiausia tūkstantį žmonių.

Sipavičiūtė ir Jozevskaitė 
yra operų artistės, viena jų il
gai dainavus Maskvos operoj, 
o kita Kijevo operoj, ir jų klau
sytis -yra tiesiog malonu. Kuo
met kitų dainininkų koncertai 
visuomet nusibosta ir į pabaigą 
publika pradeda žiovauti, tai 
šiame koncerte entuziazmas bu
vo kuodidžiausias. Publika sta
čiai nenorėjo paleisti artisčių 
nuo scenos. Jos turėjo gryžti 
po kelis kartus, nes .žmonės ne
siliovė ploję.

Jų koncertas skyrėsi nuo ki
tų musų koncertų dar ir tuo 
kad jame nebuvo dainų sveti
mose kalbose, kurių musų pub
lika taip nekenčia ir kuriomis 
menkesni musų dainininkai no
ri taip tankiai “pasirodyt”. Ai
tai paprastos musų liaudies 
dainos, ar klasiškų operų ari
jos, viskas buvo jų atlikta mu
sų kalboj.

P-lė E. Tataroniutė lydėjo 
artistėms pianu. Ji yra dar 
jauna musų muzikos žvaigždė, 
bet graži ir talentuota mergai
tė. Su laiku ji užims pas mus 
žymią vietą. , ■—K.

Seimo pirmininkas paskyrė komi
siją iš sekančių jaunuolių:

Mikolainis, Strimaičiutė, Dr. Ka
počius, Bagdonas, Kazlauskas.

Seimui ^prisiųsta siuntinis nuo V. 
M. Stulpino iš, Chicago, Ilk, Lietuvos 
saldainių “. Birutes”* išdirbystčs, kai 
po reklama.

Skaitoma telegramai su linkėji
mais.

Sekanti sesija nutarta laikyti ant 
rytojaus, 9 va), ryto.

SESIJA III.
Sesija prasidėjo 9:30 vai. ryte.
Paimta svarstymui Lietuvių me

nas. Referuoja Adv. F. J. Bagočius; 
gyvu žodžiu išdėstė labai nuosekliai 
meno reikalus. Prie to referato pri
davė sekančią rezoliuciją:

“REZOLIUCIJA MENO KLAUSI
ME

“Penktas Amerikos Lietuvių Vi
suotinas Seimas imdamas atidon 
faktą kokią svarbą visuomenės gy
venime turi dailė ir menas, priima 
sekančią rezoliuciją:

1) Amerikos Lietuviai nuoširdžiai 
rems kiekvieną darbą kuris kelia 
Lietuvių meną, ir prisižada remti 
visus tuos iš Lietuvos atvykstančius 
artistus ir menininkus kurie atvyks 
musų tarpan su atatinkančiomis le- 
gitimačių menininkų draugijų reko
mendacijomis. Sutvarkymą viso to 
darbo paveda Tarybai arba jos ko
misijai kuri bus šio seimo išrinkta.

2) Amerikos Lietuviai su dideliu 
džiaugsmu konstantuoja faktą jog 
Lietuvoj gimė tokios draugijos kaip 
Lietuvos Mokslo Draugija, Lietuvos 
Pagražinimo Draugija, Lietuvių Me
no Kūrėjų Draugija ir panašios ku
rių tikslas buvo pakelti Lietuvių me
ną, architektūrą, pagražinti kraštą, 
ir tam panašiai, bet su gailesčiu tu
ri pripažinti kad tų draugijų egzis
tencija buvo maždaug sporadiškų 
apsireiškimu ir ne Lietuvos valdžios, 
nei minių pritarimo matomai įgyti 
negalėjo ir todėl savo užduotyse la
bai neskaitlingus ir nežymius žings
nius padaryti teįstengė.

3) Amerikos Lietuviai nuoširdžiai 
pageidauja atgimimo, reorganizaci
jos ir Lietuvos valdžios užtvirtinimo 
tokių draugysčių kaip Lietuvos Mok
slo Draugija, Lietuvos Pagražinimo 
Draugija, Lietuvių Meno Kūrėjų Dr- 
ja ir t. p., ir norėtų matyti susitve
riant Lietuvos Muzejaus Draugiją, 
Lietuvos Biblioteką, Lietuvos Poli
techniką, Lietuvos Panteoną, ir pri
žada visomis pastangomis tokias 
draugijas remti ir tokį rėmimo dar
bą paveda Tarybai arba jos komisi
jai kuri bus šio seimo išrinkta.

4) Šis Seimas kreipia ypatingą 
atidą į pastangas Įvairių Lietuvos 
ir vietinių dailininkų kūrybos pio
nierių Amerikos Lietuvių tarpe, už- 
giria jų darbuotę ir ateityje prisiža
da remti visus tuos kurie savo dar
bais tokios paramos užsitarnaus, ir

MOKSLEIVIJA
Lietuvių moksleivių reikaluose re

feruoja Adv. F. J. Bagočius, patiek
damas sekančią rezoliuciją:

“Penktas Amerikos Lietuvių Vi
suotinas Seimas imdamas į atidą 
sunkią Lietuvių moksleivių padėti 
Amerikoj ir Lietuvoj, ir atminda
mas tas pastangas kurias Amerikos 
Lietuviai yra darę per savo draugi
jas kaip ve “Aušrą”, “Motinėlę” ir 
“Moksleivių šeipimo Draugiją” ir t. 
p., ir tą gerą darbą koki tos draugi
jos atliko, nutaria:

1) Prašyti Lietuvos pedagogų ir 
visuomenes veikėjų idant jis sutver
tų organą kuris rūpintųs Lietuvos 
moksleivijos reikalais, ir reikalui 
esant duot nurodymus, patarimus ii 
rekomendacijas Amerikos Lietu
viams ir jų moksleivių reikalais su
sirūpinusiems organams.

2) Kad šio Seimo Taryba turėtų 
savo Moksleivių šelpimo Komisiją, 
kuri rūpinsis pašalpos reikalaujan
čiais moksleiviais iki kiek jų ištek
liai tą leis.

3) šis Seimas įgalioja minėtą 
Moksleivių šelpimo Komisiją susi
žinoti kur dingo “Aušros", “Motinė
lės” ir “Moksleivių šelpimo Draugi
jos" kasos, surankioti kiek tik bus 
galima tuos pinigus, suimti nuo bu
vusių moksleivių pašalpas, ri'laktįįaii- 
kas, priiminėti palikimus, ir talpi, su
rinktus pinigus sunaudoti moksleivių 
šelpimui.

4) Seimas suprasdamas Lietuvos 
dabartinę padėtį kreipia Lietuvos 
atidą Lietuvos atatinkamų valdžios 
organų j reikalą siųsti daugiau vals
tybinių stipendijantų į Amerikos 
mokslo įstaigas ir pažada Amerikos 
Lietuvių ko-operaciją šiame dalyke.

5) Šis Seimas pageidauja idant 
Lietuviai moksleiviai Suv. Valstijose 
patįs stengtųsi palaikyti patriotiz
mą, vartodami Lietuvių kalbą savo 
susinėsimuose, savo organuose, ir 
reikštų savo veiklumą rašydami mu
sų spaudoje įvairiais savo luomo ir 
Lietuvių reikalais.

6) Seimas numato didelę svarbų 
daryti žingsnius kad Suvienytos val
stijos esamą jai Lietuvos Valstybės 
skolą paverstų į fondą Lietuvos stu
dentų auklėjimui Amerikos universi
tetuose. Seimas paveda šį klausi
mą vykinti busimam Amerikos Lie
tuvių Centraliniam organui.

7) Seimas reiškia pageidavimą kad 
pažangioji Amerikos Lietuvių moks
leivija susiorganizuotų ir įkurtų kokį 
nors organą bendriems savo reika 
lams tvarkyti.”

Išklausius rezoliucijos, kalba stu
dentas J. Gasiunas, J. O. Sirvydas, 
Dr. E. G. Klimas, Adv. N. Rastenis, 
S. Michelsonas; išsibaigus diskusi
joms rezoliucija vienbalsiai priimta.

PALIKIMAI
Testamentaliais užrašais viešiems 

reikalams referuoja Adv. F. J. Ba
gočius, ir patiekia rezoliuciją, kuri 
čia paduodama:

“Penktas Amerikos Lietuvių Sei
mas konstantuoja faktą kad dauge
lis Amerikos Lietuvių savo testa
mentuose įdeda užrašus įvairiems 
viešiems Amerikos reikalams, krei
pia Apierikos Lietuvių atidą j faktų 
kad Amerikos ii- Lietuvos Lietuvių 
vieši reikalai reikalauja tokių pali
kimų, ir pataria darant testamentus 
neaplenkti tokių reikalų kaip Moks
leivių Fondas, Panteonas, Muzejus, 
Biblioteka, Lietuvos Universitetas ir 
panašių reikalų.”

Rezoliucija be diskusijų vienbal
siai priimta.

KĖLIMAS LIETUVIŲ VARDO
Lietuvos ir Lietuvių vardo kėlimo 

klausime referuoja V. F. Jankauskas 
žodžiu, bet rezoliucijos nebuvo paga
mintos; tas pavesta rezoliucijų komi
sijai pagaminti.

Padaryta sesijos pertrauka dešim
čiai minutę; po pertraukos imtu 
svarstyti kiti reikalui.

(BUS)

mokslo trokštantis jaunimas 
norėtų matyti savo šalyje to
kios organizacijos kaip Tėvynės 
Mylėtojų Draugija skyrių, ku
ri duoda savo nariams už mažą 
metinę mokestį naudingas kny- 
kas Geistina butų kad mokanti 
plunksną valdyti “Dirvos” skai
tytojai Lietuvoje apie tai išsi
reikštų.

Planą pasiūlytume tokį. Ne
užtenka vienam pasakyti kad 
aš labai noriu prigulėti prie T. 
M. D. Reikia gabesniems ke
liems skaitytojams susitarti ir 
pakalbinti daugiau savo draugų 
išaiškinant šios Draugijos tiks
lą, ir paklausti ar jie norėtų bū
ti nariais. Tada jau ant vietos 
galėtų susidaryti kuopelė kuri 
turėtų bendrą su Centru arba 
su generaliu skyrium Lietuvo
je. Pavieniams nariams, ir tik 
mažam skaitliui, butų perdaug 
keblu centre prigulėti ir centras 
turėtų' perdaug darbo.

Todėl, šią mintį patiekdami 
prašome Lietuvos skaitytojų 
pasitarus su kitais jaunuoliais 
parašyti “Dirvai” ar galėtumėt 
prisidėti prie Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos.

T.M.D. nariams mokestis į 
centrą Amerikoje yra du do- 
lariai metuose. Dvidešimts li
tų Lietuvoje butų perdaug, bet 
mokestį butų galima pritaikyt 
prie Lietuvos aplinkybių.

Draugija nariams už tai cluo- 
■<la dyką! visokias knygas. Da
bar pav. leidžiama “Pasau
lio Istorija”, tris knygos, lei
džiama bus ir daugiau, ir visas 
jas nariai gauna dovanai.

Paimkit plunksną ir parašy
kit, “Dirva” jūsų nuomones no
riai patalpins. Red.

Easthampton, Mass.

Vietinė TMD. 16ta kuopa la
bai menkai gyvuoja ir gali grei
tai pairti. Kadaise turėjom 18 
narių, dabar liko tik septyni, ir 
jie mokesnių už šiuos metus ne
moka, nes knygos kaip “Prin
cas ir Elgeta” yra mažutės, o 
reikia mokėti 50c. už viršelius.

Butų labai gerai kad TMD. 
knygos ateitų apie naujus me
tus, tada butų lengviau išrink
ti mokesnius. Kai duodi knygą 
tai narys ir užsimoka, kitaip gi 
ginčijas, ir tik vargas su mo
kesnių išrinkimu. J. Navickas, 

16-ios kp. rast.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.s
1420 Howe Street, Racine, Win.

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

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

SKAUSMĄ
• Niekas nesuteikia tokio ra

minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Beugue. Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudanion vieton.

BAUME BENGUĖ
( ANALGESIQVS >
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GERB. SPRAGILAS SU 
OFICIALIU FOTOGRA

FU PRIEŠ GERB. 
LICIPERĮ.

I o aš tuo tarpu šmakšt pro 
j duris ir iškeliavau.
' Susiėjom su fotografu 
i ant Birutės Kalnelio ir lau- 
1 kiayn dvyliktos, kada gerb.
Kipšukai gryš pas savo val
dovą. Laukiam, laukiam, 
ugi atsivėrė kalnas, ir Ki])- 
šukai šoka žemyn, šmakšt 

i ir mudu su N. A. Unčiku. 
j ir už kelių valandų pasiju- 

tom kaip plumptelėjom Į 
karštą Pragaro priemenę.

— Žiūrėk ar nesusimušė 
tavo stiklai, — sakau aš.

N. A. Unvikas apžiurėjo 
ir sako: — Dar keli liko ge- 

j ri, užteks nuimt svarbiau- 
> sias vietas.

Išsirengėm su garsiausiu 
Klyvlando fotografu N. A. 
Unčiku j slaptą kelionę, ir 
susitarėm susitikti 12 vai.' 
naktį ant Birutės Kalnelio. 
Vakare sakau savo šonkau
liui :

— Aš šią naktį namie ne
busiu, ir sugryšiu tik rytoj 
naktį, — sakau aš.

— O kur tu taip rengie
si? — sako ji.

— Matai, aš iškeliauju su 
slapta ekskursija, ale bijau 
tau pasakyt kur, — sakau 
aš. |

— Tu vis nuo manęs sle
piesi: turi pasakyt! — sako 
ji-

— Nesislepiu, ale bijau, 
ba tu imsi verkt, — sakau 
aš.

— Sakyk, ba aš turiu ži-j 
not kur tu trankaisi: kibą 
aš ne tavo pati? — sako ji.

— Na tai matai, kaip čia 
pasakius, aš rengiuosi į ke
lionę, pasiėmiau oficiali fo
tografą, ir kai sugryšiu pa
rodysiu paveikslus ir žino
si, — sakau aš.

— Ale aš noriu žinot kur 
tu keliauji! — sako ji.

— Matai, aš sumaniau iš
pildyt savo prižadą skaity
tojams ir turiu nukeliaut 
į Peklą ir pasimatyt su 
gerb. Liciperiu. Nenoriu 
tau sakyt, ba bijau kad ne
leisi, imsi verkt, — sakau 
aš.

— Par gerb. Liciperį sa
kai? O tai veskis ir mane, 
ir aš ten noriu apsilankyt!
— sako ji.

Misliu sau: nauja bėda— 
iš gerb. Petro vos išgavau. 
pasportą fotografui, o da
bar reiks prašyt ir šonkau-z 
liui, ir gali atimt visus pas- 
portus.

— Paskui gali neišleisti 
musų iš ten, tai bus bėda, 
leisk verčiau mane vieną, — 
sakau aš.

— Su tavim man ir ten! 
bus gerai jeigu neišleis, — 
sako ji.

— Ale tavęs neįleis, ir aš ■ 
negaliu gaut tau pasporto, | 
ba dar gyva moteris ten 
niekad nebuvo įleista, — sa- 
kau as.

— Tai aš noriu but pir
mutinė, veskis ir mane, — 
sako ji.

— Tik tu sėdėk namie ir 
lauk sugryžtant, tau kor-' 
nūs skauda, negalėsi daug 
vaikščiot, o ten automobi
lių nėra, — sakau aš.

— Tu niekad nenori ma
ne į geresnes vietas vestis,
— sako ji, ir pradėjo verkt,

Kipšukai pradėjo per du
ris iš priemenės grūstis į 
Pragarą, bet prie durų bu
vo sargas ir peržiurėjo vi
sus, o jie turėjo parodyt sa
vo numerius, tik tada buvo 
įleidžiami. Jie ir išeidami 

Į į svietą turi parodyt hume- 
Irius kuriais jie yra Praga
riškoj knygoj užrekorduo- 
ti.

Musu su fotografus irgi 
paskui Kipšukus norėjom 
įlyst, ale mus sulaikė ir pa
klausė ar turim leidimus į 
Pragarą eiti. Mes parodėm 
pasportus ir einam, ale vėl 
mus sulaikė ir pradėjo žiū
rėt ar yra vizos ant paspor- 
tų. O mes nežinojom kad 
ir vizų reikia, todėl kolei 
dasigavom iki Pragariško 
Konsulo, ėmė ilgiau negu 
prieiti prie Lietuvos Konsu
lo Berline.

Atėjom pas gerb. Konsu
lą ir sakom:

— Mudu norim vizų inei- 
ti pas gerb. Liciperį.

— O kas jus tokie esat? 
klausia jis.

— Aš esu gerb. Spragi
las, Slaptos Spragilų Sąjun
gos vyriausia galva, o štai 
yra mano oficialis fotogra
fas N. A. Unčikas nuo San- 
klėro, — sakau aš.

— Gerb. Spragilas?! O. 
tai smagu matyt, ir tuojau 
vizą duosiu, ale tam foto
grafui tai negaliu duot vi
zos, ba tik keturiems žmo
nėms išviso yra duota leidi
mas ineiti gyviems į Pra
garą, o tu esi jau paskuti
nis iš jų, — sako gerb. Kon
sulas.

— Ale jeigu mane įleidi 
tai turi įleist ir mano ofi
ciali fotografą, ba niekas 
netikės kad aš čia buvau. 
Dabar jau ne tokie laikai: 
seniau tik Tundalius atsi
kėlęs iš grabo pasakė kad 
jis čia buvo, ir visi tikėjo, 
o man netikės, ypač bolše
vikai, tai turiu prirodyt, — 
sakau aš.

— Ale, gerb. Spragile, aš 
negaliu ir neduosiu foto- 
grp.fui vizos ir neprašyk, ba 
aš sulaužysiu man duotus 
įsakymus ir neteksiu savo 
šiltos vietos, — sako jis.

Tuoj mudu su fotografu 
tik šapšt, šapšt pasikuždė- 
jom ką daryt. Ir man ne
gerai, niekas netikės, ir jam 
negarbė kad po tokio prisi
rengimo ir negaus numušt 
Pragaro fotografijos.

— Tegul duoda man nors 
tarpduryj atsistot ir nu

mušt nors vieną paveikslą 
su tavim viduje, kad galė
tume pasirodyt kad abu čia 
tikrai buvom, — sako N. A. 
Unčikas.

Priėjau prie gerb. Kon
sulo ir sakau:

— Tu turi pavelyt jam 
numušt nors vieną fotogra
fiją kad galėtų parėjęs pa
rodyt pasauliui kad ir gerb. 
Spragilas čia buvo. Jeigu 
negali leist į vidų tai duok 
nors tarpduryj pasistatyt ; 
aparatą, — sakau aš.

Gerb. Konsulas tuoj pa
telefonavo gerb. Liciperio 
pirmai rankai, ir gavo pa
velijimą duoti numušt foto
grafiją ale tik per mažą du
ryse langutį. N. A. Unči
kas tuoj pasistatė aparatą 
prie skylės duryse ir užsi- 
tiesęs juodu skaruliu žiuri. 
Ale jam turbut labai patiko 
kad jis ilgai žiurėjo, ir ta- 
do gerb. Konsulas nuėjo 
pažiūrėt ką jis ten veikia. 
Ugi žiuri, fotografas išė
męs stiklą sau nuoga akia
žiuri į gerb. Liciperį ir vis
ką kas aplink buvo. Kon
sulas tuoj ėmė rėkt, ir N. 
A. Unčikas turėjo fotogra- 
fuot ir gryžt atgal.

Per tą skylę kuria kritom 
žemyn dabar į viršų ėjo 
karštas vėjas ir fotografą 
išmetė į viršų ant Birutės 
Kalnelio, o krisdamas jis 
užsilaikė ant medžio viršū
nės, paskui nulipo.

Kitą sykį pasakysiu kaip 
su gerb. Liciperiu pasisvei- 
kinom.

(Kitame num. tilps oficiali 
fotografija.)

pernai “Dirva” minėjo 10 metų sukaktuves nuo pradėjimo eiti “Santai- 
kos ’-“Dirvos”. Šį 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. . .

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

VALET

/y
Razor

>
Pats 

Aštrinasi

— Ei, tu, stop! Begk ant septinto pusla
pio, sužinosi ką ‘Dirva’ turi naujo savo skai
tytojams!

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbam ir importuojam vi
sokius pirmos klesos ranku darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnes negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kįatalogai. (53)

RUATTA SERENELLI & CO.
1011 Blue Island Ave. Dept. 82 

Chicago, 111.

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininke 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. 119

BISK ETA I

Ar Jus Mėgstat Virti?
Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik del savęs vienos, bet savo visai šei
mynai. Jus žinote kad geras valgis yra di
delis smagumas del jūsų, šeimininkės kurios 
vartoja Borden’s Evaporated Pieną del val
gių receptų mėgsta virimą. Jos žino kad kie
kvienas receptas kurį jos daro suteiks už- 
ganėdinimą ir pasisekimą.

Jus galit padaryti bile koki receptą kuriame rei
kia vartoti pieną arba Smetoną su Borden’s Evapo
rated Pienu. Borden’s Evaporated Pienas padaro 
gardžius pajus, pudingus, sosus, salad košeles, ke
ksus ir užkandžius. Kiek viens mėgsta valgyt gar
džius karštus bisketus. Pabandyk čia atspausdintą 
receptą. Ji lengva padaryti ir prie to dar ekono
miška.

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas ūkių pie
nas su palikta jame Smetona. Justi groserninkas 
moka biski brangiai1 už Borden’s, nes jis žino kad 
tai yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks 
jums didžiausi užsiganėdinimą.

Didelis

% puoduko Borden’s Evapo
rated Pieno atmiešto su 

’<> puoduko vandens
2 puodukai miltų
5 šaukštukai kepamo pau- 

derio
1 šaukšaukas druskos
2 šaukštukai sviesto užva

duotojo
Sumaišyk sausus dalykus su 
druska du sykiu, įmaišyk 
pirštu galais sviesto pava
duotoja: dadek pamažu mil
tus, maišant su šaukštu, j 
minkštų tešla. Paskui suda
ryk puses colio storio blyną. 
Pjaustyk su biskete forma 
ir dek ant sviestuoto kep
tuvo ir kepk karštame pa
čioje apie 15 minutų.

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

KUPONAS Kenas
16 unc.

Vardas
Adresas

Mėsa
Košelės

Pajai

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Pudingai 
Sosai

Sriubos

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

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia 
prisiųskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jnms 1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

ir

Gaminimo Receptas
Užsigardavimas duodamas po val

gio yra svarbi dalis gerai prirengtų 
pietų. Šeimininkės kurios pasiga
mins užsigardavimą ryte patirs jog 
jų rūpestis apie prirengimą pietų 
pasibaigė, nes, užsigardavimą turint 
gatavą davimui į stalą, pietus gali
ma prirengti į nuo dvidešimts minu
tų iki pusės valandos laįko. Sekan
tis yra pavyzdis laiką taupančio už- 
sigardavimo receptas, kuris bus tik
ras pavaišinimas jūsų šeimynai.

Meringo Pudingas
2 puodukai parengtų vaisių
Ve puoduko jelly arba jam
% iki 1 puoduko evaporated pieno
4 šaukštai miltinio cukraus
V2 iki 1 puoduko nuluptų almondų 
¥2 iki 1 puoduko plakamos Smeto

nos (whiping cream)
20 salų almond prieskonio
Sumaišyk vaisius ir jelly arba jam 

(vaisių košę), sudėk ant dugno tau
kuotos kepamos blekės. Suplak try
nius su 3 šaukštais miltinio cukraus, 
Įmaišyk baltymą ir prieskonį, už
pilk ant vaisių, užbarstyk likusia da
lim cukraus. Kepk lėtame karštyje, 
iki paruduos (apie 30 minutų). Su
maišyk plaktą Smetoną su evapora
ted pienu, atšaldyk, ir plak. Duok 
pudingą su plakta Smetona. Užteks 
del šešių.

Virtuvės Patarimai
Viršutiniai salotų lapai, išvirti su 

supjaustytom morkom yra skanus 
valgis.

Surugimas vaisių košių buna nuo 
negena uždengimo parafinu arba ne- 
negero išvirimo skystimo pirm dadė- 
jimo cukraus.

Naminiai Pasigelbėjimai
Kuomet prosiji servietukes duoda

mas prie valgio, neapkrapink jų, bet 
pamerk kožną trečią servietukę ty
ra n šiltan vandenin, įdėk tarp dviejų 
kitų ir tandžiai suvyniok. Už 20 
minutų jos bus gatavos prosijimui, 
ir reik prosyt iš abiejų pusių.

Popierinį maišą kurį gauni pirkda
ma groserius gali panaudoti laiky
mui vyniojamų popierų, pakabinda
ma maišą už durų į skiepą, kur jis 
nesipainios.

Jeigu duodi skalbinius kitur, gerai 
yra susižymėti kožną dalyką savo

MES REKOMENDUOJAME

i raidėm. Pamarkyk tą vietą kurioje 
nori ženklą užrašyti krakmole ir už
dėk ant jos karštą prosą. Tas duos 
slidų paviršį rašymui, ir reikia nau
dot neišplaunamą (indellible) rašalą.

Skalbiant naujas megstines langų 
firankas patirsit kad jos pilnos kal- 

1 kio. Sutaupysi laiką ir muilą pa
merkdama jas per naktį vandenyj, 
kuriame reikia ištarpyt druskos.

Grožės Patarimai
j Egiptėnai išrado ir užalikū daugeli 
l grožės paslapčių, kurių dabar nežino 
; šių laikų grožės trokštančios mote- 
i riškos. Keletas tų paslapčių išsilai
kė iki dabar ir tarp jų taip vadina
mas Egiptiškas veido mazgojimas, 

j Štai kaip jį prirengti: Viena unci- 
| ja benzoin tinktūros, kurią reikia iš- 
( lėto įmaišyti į astuonias uncijas ro- 
I žinio vandens, visu laiku kratant. 
; Po to vieną unciją tyro glicerino ir 
I šaukštuką sodos borato ir sumaišyt 
' juos Į krūvą, dadedant karčių ai non- 
1 dų emulsijos. Sumaišyk tą gerai ir 
supilk palengva į rožių skystimą ir 

j zenzoiną, bonką gerai kratant. Jei 
; tas trauktų odą, dadėk biskį vande- 
I nio. Veidą, kaklą ir rankas reikia 
| numazgoti drungnu vandeniu ir nu- 
I šluostyti. Paskui sutaisytą t 'palą 
į tepk visur, ir lai išdžiūsta ant odos. 
I Reikia naudoti iš vakaro. Nu > to 
I oda bus švelni, graži ir kvepiami.

Y pa tiška Sveikata
Motinos turi žinoti kas reiki'lingu 

jų vaikų veikliems kūnams. Vaikai 
turi gauti maistingą valgį. Turi bū
ti maistai kurie duoda spėką lekstyt 
ir žaist ir dirbt. Grudai, duona ir 
sviestas tą padarys. Taipgi turi bū
ti maistai kurie teiktų medegą bu- 
davojimui naujų kaulų ir plėvių. Ži
not kaip greitai vaikai auga! Pie
nas ir kiaušiniai duos tą budi.voja- 

1 mą medegą. Taipgi turi būti .nais- 
' tas kuris reguliuos kūno proces \ ku
ris užlaiko kraują gerumoj, k lulus 
ir dantis kietus ir vidurius tvankoje. 

(Sėlenos, vaisiai ir pienas tą ( uodą, 
i Uogos arba bananai, su kornų flc- 
kais ir pienu, yra valgis kuri; turi 
budaovjimo, reguliavimo ir energijos 

i maistą krūvoje. Duokit vaikams 
; konrų fleku kuodaugiausia, nes tas 
maistas duos kurą jų veiklioms ma
žoms g y v ybėms.___________________

'SEKANČIUS“ PRODUKTUS:
Jeigu jums reikia pieno darymui den’s Evaporated Pienas yra pilnas 

mayonnaise arba prie kitų naminių I riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
valgių gaminimo reikmenų naudokit1 da ir patenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor- ' žvilgiais.

S 75c apdaryta $L50 |
s .. t<> Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

<> "DIRVOS” KNYGYNAS
< 6820 SUPERIOR AVENUE $
a Cleveland, Ohio. T
£ A



NENUGĄSTAUKIT
^AMTIŠKI nuotikiai yra 

tokie kurių jokia žmo
gaus jiega negali kontro
liuoti, ir jie labiausia mus 
gąsdina.

Bet ir jie skirstosi Į dvi 
dalis, arba geriau sakant 
paskirsto musų baimę: jei
gu atsitikimas yra arti ir 
žūsta desėtkas žmonių, mes 
labiau nusigąstame negu 
tada kada atsitinka gamtiš
ka nelaimė toli ir žūsta tūk
stančiai 'žmonių.

Floridos nelaimė, kurioje 
žuvo virš penki šimtai žmo
nių, mus Amerikiečius daug 
daugiau nugąsdino negu ži
nios kad Chinijoj badu mir
šta desėtkai tūkstančių.

Floridos nelaimei pasitai
kius, spauda labai plačiai tą 
išpūtė, kuomet apie nelai
mes kitose pasaulio dalyse, 
^ur žūsta tūkstančiai žmo
nių, praneša tik keliomis ei
lutėmis.

Šitas prietikis, ir pasitai
kę kelios kitos audros mu
sų srityse pradėjo rūpinti 
prietaringesnius žmones — 
jie net klausinėja kodėl šį
met tiek daug audrų pasi
taiko.

Bet abelnai imant, per vi
są pasaulį kas metai beveik 
lygiai tokių nuotikių esti, o 
kitais metais kada pasitai
ko žemės derbėjimai ir vul
kanų išsiveržimai žūsta ne
sulyginamai daugiau žmo
nių negu nuo paprastų aud
rų.

Gerai tik kad mes moka
me užmiršti tą kas praėjo 
ir kožną atsitikimą priima
me tik kaipo naują, nekrau
dami prie senai praėjusių 
atsitikimų.

Jei audros pasitaiko arti 
jūsų ir laikinai pagąsdina 
neįsibauginkit ir nemany
kit kad jau dabar tai nepa
liaus jus teriojusios. Tas 
yra kasdieninis nuotikis vi
są pasaulį abelnai imant, 

•v ▼ ▼
Lietuviai Moksleiviai 
Amerikoje

“Vienybė” praneša kad Yale 
universitete New Haven, Conn., 
yra Lietuvis studentas Slavė
nas (Mariampolietis), kuris nuo 
pereito Gruodžio mėnesio tame 
universitete specializuojasi ma
tematikos ir astronomijos . mo
ksle. Po trijų metų, baigęs 
mokslų, gryš Į Lietuvą prefeso- 
riauti. Jam užlaikymą duoda 
Lietuvos valdžia.

Clevelande, Western Reserve 
Universitete, yra kitas studen
tas, B. šaulys, kuris studijuoja 
Rockefeller Foundation lėšomis.

■V ▼ ▼

Račkauskas Vyks 
Lietuvon

atmesti kaipo netinkanti, ne
naudingi (tik musų dolariai bu
vo naudingi). Jų spauda mus 
ignoravo, o jei kur prisiminė 
tai tik pašiepimui. Lietuvoje 
vyrauja prastas apie mus upas 
ir ypatiškai mums ten lankan
tis esam išjuokiami.

Gerb. Račkauskas tą panai
kintų ; jis išmokintų net ir ki
tus laikraščius laikyti mus sa
vo broliais, tais pačiais Lietu
viais, ir kada susivažiuotume 
butume vienas kitam kaipo se
ni pažįstami, o ne kaipo panie
kinimo verti atsimetėliai.

Tiesa, prie dabartinės val
džios ta pati “Lietuva” jau de
da žinučių apie Amerikos Lie
tuvius, bet nekurtos tos žinutės 
labai keistos, lyg kad rašomos

apie nežinomos Brazilijos Indi- 
jonus: matyt jas rašo savaip 
koks nors visai nežinantis nie
ko apie mus, tik girdėjęs kad 
čia kas nors tarp musų veikia
ma ar kas nors dėjosi. Prie p. 
Račkausko to nebus, nes jis 
pergerai žino Amerikos Lietu
vius ir žino iš kur gauti žinias 
apie tai ką dar naujo mes nu
veiksime.

O toliau, jo pasitrusimu, ga
lima butų padaryti ir kaip kas 
daugiau, apie ką seniau tik bu
vo svajota, butų galima Įsteigti 
ten skyrius Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje ir kitų musų 
organizacijų. Turint Lietuvo
je SLA. skyrių, ir ten parva
žiavę mes galėtume būti SLA. 
nariais ir gauti pašalpą bei pa- 
palikti pomirtinę saviškiams, o 
tai butų didelė nauda.

DAINA
(J. Gogelis) 

Šią naktelę 
Per visą naktelę 
Dar aš nemiegojau, 
Vis prauliavojau. 
Tada primiegosi, 
Jauna panaitėle, 
Kai tuji nueisi 
Už jauno bernelio. 
Reiks rytelį keltis, 
Į darbelį eiti, 
Žalio šieno grėbti 
Žaliojon lankelėn. 
Oi noriu, noriu, 
Miegelio noriu, 
Toli mano tėvynėlė, 
Negaliu pareiti. 
Kad aš pareičiau 
Savo tėvynėlėn, 
Atsigulčiau žaliam sodne 
Po žalia vyšnele.
Vėjelis pučia, 
Sodnelis ūžia, 
Mažas mano pailsėlis 
Po žalia vyšnele. 
Oi noriu, noriu, 
Miegelio noriu — 
Toli mano tėvynėlė, 
Negaliu pareiti. 
Kad ašai pareičiau 
Savo tėvynėlėn, 
Atsigulčiau tan darželyj 
Tarp žalių rūtelių. 
Vėjelis pučia, 
Darželis ūžia, 
Ramus mano pailsėlis 
Tarp žalių rūtelių,

Kiek iš patikėtinų šaltinių 
mums . tenka sužinoti, V. K. 
Račkauskas, -plačiai žinomas 
Amerikos Lietuviams literatas, 
dabartinis Lietuvos Pasiuntiny
bės sekretorius Londone, apie 
pradžią Spalių mėnesio persi
kels iš Londono į Kauną dirbti 
prie valdžios organo “Lietuvos” 
kaipo redaktorius.

Jeigu p. Račkauskas pristos 
prie vieno iš pažymiausių Lie
tuvos laikraščių, galima tikėti 
iš jė daug’ naudos:* jis-butų tas 
“dingęs kablys” tarp Lietuvos 
ir Amerikos Lietuvių. Iki šio
lei, ačiū Lietuvos inteligentijai, 
mes Amerikos Lietuviai buvom 
nuo Lietuvos Lietuvių atskirti,

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Tamsioje naktelėj
Ką daugiau girdėjau, 
O aš jaunas nežinojau 
Kur mano mergelė.

Kad ir nežinojau,
Su nakčia nujojau,
Ir pririšau bėrą žirgą
Prie rūtų darželio.

Šėrė tėvs žirgelį
Per trejus metelius,
Dėlto šėrė kad norėjo
Kad gražesnis butų —

Kad gražesnis butų, 
Niekad nesukustų,
Kaip aš josiu pas mergelę 
Kad pašokinėtų.

DIRVA

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Po valandėlės tylėjimo Gabrielius vėl 

pradėjo: — Tu, tėve, visada nuo manęs slė
pei tikrus šio Ordeno mierius. Manęs bu
vo reikalauta išsižadėti mano liuosos va
lios ir būti paklusniam valiai mano virši
ninkų, vardan didesnės garbės Dievui. 
Kada sykį daviau savo prižadus, aš turė
jau likti jūsų įnagiu; bet man buvo paskir
ta dirbti gražus ir dievobaimingas darbas. 
Aš tau tikėjau, tėve, ir kas tau nebūtų ti
kėjęs? Bet didelis prietikis pakeitė mano 
likimą.

— Mano sunau, — šuktelėjo abbė d’- 
Aigrigny, pertraukdamas Gabrieliaus kal
bą, — bevertės yra prisiminti tuos atsiti
kimus kas praėjo.

— Atleisk man, tėve, — tarė Gabrie
lius. — Aš turiu juos priminti. Aš negaliu 
užtylėti t« faktų kurie privertė mane ne
sivaržyti daugiau ir pasakyti tau ką aš 
neužilgo pasakysiu.

— Na tai kalbėk, — tarė abbė, dar 
labiau apimtas nekantrumo ir baimės, o 
tuo tarpu jauno kunigo veidai, buvę paba
lę, pradėjo kaisti.

— Šeši mėnesiai pirm mano išvykimo 
į Ameriką, tu, tėve, pareiškei man kad aš 
turiu šventą dovaną klausyti žmonių išpa
žinties, ir prirengei mane Į kunigystę, ir 
tada podovanojai man knygą. Toje kny
goje buvo surašyta klausimai kokių aš tu
rėsiu klausinėt vaikų, jaunikaičių ir mer
gaičių, vedusių moterų, kuomet jie ateis 
prie klausyklos. Ir ištikro aš niekad ne
užmiršiu to baisaus momento. Tai buvo 
naktis. Aš nuėjau į savo kambarį, su ta 
knyga, kuri, kaip sakei, buvo parašyta vie 
no iš musų tėvų, vyskupo. Su pagarba ati
dariau tą knygą, ir nors išsykio jos nesu
pratau, paskui mane apėmė gėda skaitant, 
ir turėjau uždaryti tą knygą. Aš bėgau 
pas tave, tėve, su baime ir gėda, manyda
mas kad ne tą knygą man įdavei.

— Bet juk tada aš tave nuraminau ir 
pasakiau kad kaipo kifnigas, per išpažintį 
turi girdėti ir ižgauti viską.

— Aš tau tikėjau, tėve. Manyje buvo 
stipri paklusnumo dvasia, ir nežiūrint tos 
gėdos aš pradėjau tą knygą vėl skaityti. 
O kokių ten begėdiškų dalykų prirašyta, 
apie kaltus ir nekaltus dalykus!

— Tai dabar tu, kaip matau, atėjai 
pasakyti man jog nori pertraukti ryšius su 
musų Ordenu? — klausė abbė.

— Taip, tėve; tu priėmei mano prie
saiką, tu gali mane ir paliuosuoti.

— Ar tai, sunau, tu hori visus savo 
liuosu noru padarytus prižadus ir priesai
kas padaryti bevertėmis?

— Taip, tėve.
— Kad nuo dabar tarp tavęs ir musų 

draugijos nebūtų nieko bendro?
— Ne, tėve, aš tik noriu paliuosuoti 

mane nuo mano pažadų.
— Bet, tu žinai, kad Draugija gal ir 

paliuosuotų tave, bet tu negali pasiliuosuo- 
ti pats.

— Žygiai kokius aš imu, tėve, parodo 
kokią svarbą aš dedu ant savo prisaikos. 
nes aš atėjau prašyt tavęs paliuosuot mane 
nuo jos. Vienok, jeigu tu atsisakyti mane 
paliuosuoti, aš jausiuos liuesas nuo prisai
kos prieš Dievo akis.

— Tas visai aišku, tėve, — tarė Rodi
nas, kuris jau vėl sugryžo į kambarį. Ro
dinas pamatė kad abbė dar vis laiko ran
koj jo raštelį. Rodinas tuoj priėjo prie ab- 
bės ir paklausė: “Ar skaitei mano raštelį?”

Gabrielius tuo tarpu svajojo apie savo 
misiją Amerikoj ir kaip jį išgelbėjo kokia 
tai paslaptinga moteris nuo Indijonų nu
žudymo.

— Ne, dar neskaičiau, — atsakė abbė.
Rodinas išrodė įsiutęs, bet stengėsi su

sivaldyti. Tada tarė abbei: — Perskaityk.
Vos pažvelgė į raštą, abbė nudžiugo ir 

(lekuodamas Rodinui tarė: — Tavo tiesa. 
Gabrielius yra musų.”

Rodinas sugryžęs papasakojo tyliai 
abbei kad nieko pavojingo nėra, kad atėjo 
jo pasiuntinis pranešti kad Maršalo Simo
no tėvas pribuvo į Hardy dirbtuvę.

__ ,.i - , ,

PRASIDEDA PROFE
SIONALIŠKI PA

RENGIMAI

Šią žiemą Amerikos Lietu
viai turės keletą gražių artis
tiškų dalykų. Nors ne visose- 
kolonijose, vienok duos koncer
tus artistas J. Babravičius. Jį 
daugiau vietų teks matyt kada 
jis keliaus per Ameriką su Ša- 
liapinu, kaipo narys jo operos, 
“Sevilijos Kirpėjas”. Babravi
čius turi grafo Almavivos rolę 

i toje operoje.
Brooklyne rengia jam kon

certą Spalių 6 d. Antras kon
certas bus Philadelphijoj Spa
lių 12 d.

Jau šį mėnesį pradėjo kon
certuoti po Naująją Angliją ži
nomos Lietuvos operos artistės 
Liuda Sipavičiūtė ir Kamilė Jo- 
zevskaitė. Palengva jos ati
trauks ir į vakarines valstijas. 
Jodvi yra dainavusios Rusų o- 
perose su garsiu šaliapinu ir 
vaidinusios garsiausiose opero
se Maskvoj, Petrograde, Kije
ve, Harkove, Odesoj ir kitur. 
Važinėjo su koncertais Vokie
tijoj, Francuzijoj, Italijoj, Es
tijoj, Latvijoj.

Prie to reikia neužmiršti ir 
likučių “Dzimdzi-Drimdzi” —t | 
jų “premicieriaus” komp. A. 
Vanagaičio ir jo kamaroto S. | 
Pilkos. Jiedu Chicagoj prade- 1M 
jo sukti malūną ir prasidėjo jų | 
veikimas. Nėra abejonės kad “ 
jie atlankys ir kitas kolonijas,; 
nei ne visai rytines tai nors iki . 
Pittsburgo, užkliudant Cleve- 1 
landa. *■

Prie dainininkų, dar priside
da Vaičkaus dramos teatras,; 
kuris veiks kartu su Cineova 
Pictures Co., krutamu paveiks
lų firma. Aplankys ir jie Lie
tuvių kolonijas. ,

Atminkit, skaitytojai, kad 
šie paminėti musų visi artistai 
yra musų tautos brangenybė, 
todėl paremkit juos kada pas 
jus užsuks.

SKIRSNIS XXI.
Prieš kalbėsiant vėl į Gabrielių, abbė gi

liai galvojo. Jo surūpinta išvaizda palen
gva darėsi ramesnė. Jis dabar galvojo 
kaip geriau ir gudriau išreikšti mintį ku
rią Rodinas jam padavė. Rodinas tuom 
tarpu vėl toliau prie pečiaus stovėdamas 
tėmijo į abbę ir Gabrielių.

Reikia pasakyti kad abbė d’Aigrigny 
buvo nepaprastai gabus iškalboje ir turė
jo gerą sumanymą, vienok paniuręs Rodi
nas, kuris buvo uždėtas iš aukščiau ant 
abbės sekioti jo darbus, o dirbo tiktai kai
po jo sekretorius, turėjo dar daugiau suga- 
bumų ir tankiai net diktavo abbei, bet vis 
nuduodamas kad tik kaipo sekretorius ne
drąsiai duoda patarimą. Jis niekad neišsi
davė ir negalėjo jo susekti kad jis yra kas 
kitas, kaip tik paprastas apšiapęs rašti
ninkas.

Jėzuitų mokslas buvo toks giliai įsi
skverbiantis į žmogaus jausmus ir protą 
kad nežiūrint jog Gabrielius jautėsi suki
lęs prieš abbę, vis negalėjo įsivaizdinti sa
ve jam lygiu, bet žemesniu už jį.

Abbė dabar prabilo: — Atleisk man, 
sunau, už taip ilgai tylėjimą; bet tavo toks 
staigus apsisprendimas mane'Sumaišė; aš 
bandžiau surasti musų nesusipratimų prie
žastį ir manau suradau. Aš tu apgalvojai, 
sunau, kokį didelį žygį darai šitaip pasi
elgdamas ?

— Taip, tėve.
— Ir tu pasiryžai apleisti musų drau

giją net prieš mano norą?
— Tas man labai nesmagu daryti tė

ve, bet aš turiu taip daryti, — atsakė Gab
rielius.

— Turi būti tau labai nemalonu, su
nau; nes prižadus padarei laisva valia il
su geru noru, ir pagal musų draugijos tai
syklių tu negali iš jos išstoti, jeigu virši
ninkai nesutiks.

— Aš tada nežinojau kokias užduotis 
man paves, o jos buvo stačiai begėdiškos. 
Pažinęs tai, aš noriu pasiliuosuoti nįio pa
žadų; man užteks būti kur ir paprastu ku
nigu. Aš turiu patraukimą prie to. To
dėl man butų labai skaudu jeigu, tėve, ne
sutiktum paliuosuoti mane iš tos draugi
jos.

— Buk ramus, sunau, — tarė abbė; — 
aš neprieštarausiu tavo norams atsiskirti 
iš Jėzuitų draugijos.

— Tai atliuosuosi mane nuo mano pri
žadų ?

— Aš neturiu galės tai padaryti, bet 
parašysiu j Romą pas viršininkus, ir mu
sų generolas tą galės padaryti.

— Ačiū, tėve, — lengvai atsakė Gab
rielius.

— Kitas dalykas tave turbut pakurstė 
atsiskirti nuo musų. Tu turbut patyrei 
vakar iš savo augytinės kad tau gal tenka 
palikimas turtų, kurių vertė net nežinoma, 
— teiravosi abbė, bandydamas ištirti ar tą 
Gabrielius žino.

Gabrielius skubiai atsakė: — Aš jau 
sakiau Rodinui kad aš kalbėjau su augyti- 
ne tik apie sąžinės dalykus, o ne apie ko
kius palikimus ir aš nežinau apie ką kal
bate.

Rodinas patėmijo tuos nepaisančius 
Gabrieliaus žodžius atidžiai.

— Lai bus ir taip, — atsakė abbė. — 
Bet ar tikrai žinai ir sakai kad ne tas pa
likimas tave pakurstė atsišalinti iš musų 
draugijos?

(Bus daugiau)

Marsas Arti Žemės
Apie 11 valandą naktį pažiu

rėjus į rytus galima matyti di
delė raudona žvaigždė — tai 
yra planeta Marsas, kuri arti
nasi prie žemės ir apie pabai
gą Spalių mėnesio bus tik apie 
42,600,000 mylių atstumo.

Šalip Marso, šiuo tarpu ma
tyt kitos dvi didžiausios mato
mos planetos: anksti vakare 
matyt skaistus baltas Jupite
ris, o rytais prieš saulės tekė
jimą matosi planeta Venus.

Amerikon atvyksta Rumani- 
jos karalienė. Ji yra pragar
sėjus kaipo rašytoja ir gera 
šeimininkė. Ji moka geriau 
Angliškai negu paprasti Ang
lai. Mat, ji Anglijoj gimus ir 
augus.

Nebūkit be Lietuvos žemlapio!

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30e
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Santai Midy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ
Saugokit Pamėgdžių 
Žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisauą 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 šj pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.
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(Tąsa iš pereito num.)
Budrys Patenka Nelaisvėn

Toje neva tuščioje pilyje, kurią paėmė 
Budrys tik su mažu buriu vyrų, jaunikai
tis sutiko ko nelaukė. Pilies urvai buvo 
pilni kariumenės, kurią vadovavo pats 
Baktis. Giriose aplinkui irgi radosi dide- 

■ lė Bakčio armija, kuriai buvo įsakyta už
kirsti kelią jeigu bandytų pilį pulti vėliau 
ateinanti Budrio kareiviai. Išpuolę iš ur
vų Bakčio vyrai Budrį ir jo kareivius su
ėmė su mažu vargu — nes jie visai netikė
jo mūšio, ruošėsi pasilsėti ir buvo pasidėję 
ginklus.

Dabar pirmu kartu stojo akis į akį 
tėvas su sunum kaipo atkakliausi vienas 
kito priešai — taip jiedu išrodė besikau- 
jantiems vyrams, ir Budrys degė kerštu 
prieš savo apgaviką, tik vienas Baktis žiu
rėjo į jauną karvedį su gailesčiu, bet sykiu 
ir su pasididžiavimu, nes juk tai buvo jo 
sūnūs toks drąsus ir narsus kad nebijojo 
pakelt kardo nei prieš suvienytą dviejų ga
lingų šiaurės valdovų galybę!

Džiaugėsi Baktis kad jiedviem nerei
kėjo šokt vienas ant kito kardais, nes jau
nas vyras butų arba jį sužeidęs arba pri
vertęs tėvą sužeist savo vaiką. Smagu 
buvo Bakčiui matyti prieš save tokį mil
žiną sūnų, dar net diktesnį už jį patį, nors 
dar jauną. Budrys veidu ir viskuo pane
šėjo į Baktį, bet tik vienas tėvas tą teži
nojo, kitiems jiedu buvo mirtini priešai. 
Norėjo tėvas griebt į glėbį savo sūnų ir 
džiaugsmingai ir sykiu širdies skausmu 
bučiuoti jį, bet buvo karo laikas ir niekas 
nesitikėjo nieko kito kaip tik mūšių, o kas 
paimtas nelaisvėn tai turi būti nelaisviu 
ir laikomas.

Budrio padėjėjai irgi pasidavė, kit’ 
net siūlėsi savo gyvastimis atsilyginti už 
nuostolius, kad tik Budrys butų paliuosuo- 
tas, bet Baktis nesutiko.

Kad ant greitųjų supuolę Budrio ka
riumenės neatimtų, tuoj Baktis jauną va
dą su kitais nelaisviais išsiuntė į savo pi
lį, pats palikdamas vesti karą su užeinan 
čiais Budrio pulkais. Ši pilis buvo tvirta 
ir jos įimt užėję kiti Budrio vadai su di
desniais būriais negalėjo, nors kelias die
nas apgulę laikė. Ant galo užpuolikai rei
kalavo tik jų yąldovą atiduoti ir jie trauk
sis atgal, bet Bakčio nauji pulkai užgulę 
nuvijo juos ir atėmė dar dvi pirmas užim
tas pilis. Vydamas atgal priešus Baktis 
pasakė kad jų valdovas bus paleistas kada 
jie apleis jo žemes.

Gavus žinią apie sunaus patekimą ne
laisvėn Giedrė ilgiau neišlaikė ir persigan- 
dus leidosi į Bakčio sostinę. Nežinodama 
Bakčio planų, ji manė dar spėt kolei Bud
rys gyvas perkalbėt Baktį ir išgelbėt sū
nų ir negarbingos nelaisvės?

Vargšė motino, nors mylėjo ir gailė
jos Bakčio, dabar pradėjo dvejoti begu jis 
paisys kiek savo sunaus, kurs jam tiek 
nuostolių padarė savo užpuolimu. Sūnūs 
ne sūnūs tarp valdovų paprastai buna tik 
priešas, nes ne vienas sūnūs nužudė savo 
tėvą, ne vienas tėvas kardais subadė savo 
sūnų už valdymo teises. O dabar dar, Gie
drė manė, Baktis gali ypatingai keršyt 
Budriui už jo nedėkingumą — nes jis jį 
išgelbėjo iš nelaisvėn Svalijoj, o jis dabar 
užpuola jį (nors sūnūs nežinojo kad tai bu
vo tas pats kurs jį išgelbėjo, kadangi Bak
tis dabar buvo ne ano “pirklio” išvaizdos). 
Galėjo Baktis pamanyt, sakė sau Giedrė, 
kad ir ji pati kurstė savo sūnų prieš jį. 
nes jeigu butų norėjus butų sulaikius nuo 
užpuolimo ant tėvo. Juk, manė Giedrė, 
Bakčiui galėjo užeiti ant minties kodėl 
Giedrė neįauklėjo sunui meilę savo šiaurės 
kaimyno, kodėl neįpasakojo jam kad visa 
šiaurė yra šventa, nes ten yra kur nors 
jo tėvas'?... ir tt.

Du Mylimieji
Giedrė naudojo visas įmones kaip 

greičiausia nuvyks į Bakčio sostinę, ir pa

keliu jau išgirdo kad karas baigėsi, o žu
vusių skaičius labai buvo mažas, kaip nie
kad karuose nebūdavo.

Tuo tarpu Budrys laisvai vaikštinėjo 
ir gyveno savo tėvo pilyje, nors po didele 
sargyba kad nepabėgtų, nesuprasdamas 
kodėl jis nors nelaisvis bet liuosas, o iš ki
tos pusės, nors liuosas o yra nelaisvis ir la- 
labai saugojamas. Jis negirdėjo iš šiaurės 
kaimyno jokių išlygų, ir tas jį graužė ir 
varė į nerimastį, neišgalvojant kas bus ir 
ko jis sulauks.

Bakčio pilyj jau buvo žinios apie daly
kų stovį mūšio srityj, kad Budrio pusė, 
norėdama savo valdovui laisvę išgauti vi
sai išsitraukė iš jo žemių, ir štai sužinojo 
Baktis kad pas jį atvyksta išsigandus Bu
drio motina.

Keistos mintis dabar apėmė Baktį. 
Atvyksta ta jo anų dienų mylimoji, motina 
jo sunaus, bet ką ji jam pasakys: ar kerš
to akim išniekins jį ir drėbs šaltą auksą už 
sunaus laisvę, pykdama kam jis vaiką taip 
klastingai suėmė, neduodamas progos iš
spręsti karo lauke, nors kariavimas visada 
ėjo gudrybėmis ir klastomis.

Bet vistiek Baktis įsakė savo miestą 
ir pilį išpuošti, nes jis laukė atvykstant 
Giedrės kaipo didelės viešnios (o paslap- 
tai savo širdyje savo mylimosios), kuriai 
priderėjo atiduoti visa galima pagarba.

Kaip dabar matome, abu jie — ir Gie
drė ir Baktis — geidė vienas kito tuo gei
smu kuris dvi širdis rakina neperskiria- 
man gyveniman, bet vienas apie kitą prie
šingą mintį turėjo... .

Pilies vyriausybė Giedrę sutiko ir ly
dėjo j pilį, Baktis jos sutiks neišėjo, nes 
ji atvyko ne kaipo viešnia, bet kaipo va
duotoja karo nelaisviu. Jis nerimasties ap
imtas blaškėsi kambaryje kuriame laukė 
Giedrę sutikti ir išklausyti ką ji jam pa
sakys. Pats buvo gatavas pulti jai po ko
jų ir prašyti atleidimo už tokią bėdą kokią 
jai padarė. Giedrė galvojo tą pati — puls 
prie Bakčio ir prašys sunaus laisvės, at
siprašinėdama už sumišimą kokį jos sūnūs 
jam padarė, visai jos neklausydamas.

Tame pačiame kambaryje radosi ir 
Budrys. Jis buvo paniuręs, ir dabar, at
vykstant motinai, jis graužėsi kad taip ne
garbingai ji jį užtiks — nelaisvėj pas tą 
kurs nereikalauja jo jokio išsipirkimo.

Kada duris prasivėrė ir arti jų priėjo 
Baktis pasitikti Giedrę, jiedu abu, lyg ko
kios viršgamtiškos galybės stumiami, puo
lė vienas kitam į glėbį, pamiršę viską prie 
ko rengėsi ir ko jiedu čia turėjo susitikti.

— Giedrute mano! — riktelėjo Baktis, 
bučiuodamas viduramžės moters veidą, 
kurs nors rūpesčių nualintas, vis buvo se
noviškai gražus ir malonus. — Atvykai tu 
mano aplankyt.... atvykai.... po tokios 
daugybės metų mudviejų nesimatymo....

— Bakti, brangiausis mano! Tu lau
ki manę?. ... — prabilo per ašaras Gied
rė, apkabindama jo kaklą. — Tik mirtis 
man dabar butų saldesnė, nes žinau kad 
aš sutiksiu tave vėl kada nors vėliau....

Glėbyje prisispaudęs, Baktis vedė Gie
drę sodint ant minkštų kaurų, nuvargusią 
po kelionės.

Budrys, žiūrėdamas į juodu nesuprato 
nieko, tik galvojo kad tarp jo motinos ir 
šio jo priešo turėjo būti artima pažintis... 
Jis nejučiomis ir nenoromis artinosi prie 
motinos, kuri rodės jį visai užmiršo....

— Gana mudviem slėptis — turim pa
sakyti: aš pasakysiu, — tarė pakuždom 
Giedrė į Baktį, ir jam nespėjus nieko pra
tarti ji pavadino Budrį artyn ir tarė: — 
Sūnau mano brangus, ateik, štai tavo tė
vas: apkabink jį ir džiaugkis suradęs, nes 
tu nedavei man ramumo klausinėdamas 
apie savo tėvą tada kada aš tu pasakyt ne
galėjau ..

(Bus daugiau) .

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
u— ■ --.e

SKUBINK!

Oi bernyti, ko tu snaudi, 
Kam taip ilgai save spaudi? 
Apsirinki sau mergelę, 
Pasiimki už patelę, 
Tuo geriau tu išlaimėsi 
Kai patelę sau turėsi;
Mylės tave meilingiausia 
Ir pabučiuos kuosaldžiausia.

Meilės džiaugsmą tu datirsi 
Kurio niekad neužmirši; 
Tikrą draugę kad turėsi 
Daugiau kitos nenorėsi.
Savo namą užlaikysi, 
Gražų turtą sau įgysi; 
Gaspadinių nejieškosi 
Kai patelę sau turėsi.
Pragyvent kainuos pigiau, 
Ir gyvensi laimingiau.

Tu valgysi skanų valgį, 
Nekentėsi skurdą, alkį;
Prižiūrės ji kuopuikiausia, 
Patarnaus tau kuogeriausia. 
Nereikės tau kitų melsti 
Kad priimtų prisiglausti.
Šiaip gi turtą išbarstysi 
Ir jaunystę pražudysi.

Skubink greitai pakol jaunas, 
Apsiveski kol dar spraunas, 
Pasijieškok sau merginą 
Kurią dora vis vadina.
Senam vesti nėra laimės, 
Nes tam mergos netur meilės.

Geros rodos paklausyki, 
Sau mergelę pasirinki, 
Padaryki mums veseilę, 
Pralinksmink ir mus širdelę. 
Ten daineles mes dainuosim, 
Jum dovanas dovanosimi

A. K. B.

Chicagos “Draugas” turbųt 
iš gerb. Kipšo gavo žinią apie 
tai, nes No. 221 pagarsino di
delėmis raidėmis:

“Floridoj turėjo žūti apie 
1,500 žmonių”.

O tuo tarpu žuvo tik apie 
500 žmonių. Kipšui nepasise
kė, a?

Mums rūpėjo, po išrinkimo 
naujos valdžios Lietuvoje, ne
jaugi ir jos valdininkai vadinsis 
“Jo Ekscelencija”.... Bet štai 
gavome linksmą žinią kad da
bartinė valdžia “Ekscelencijas” 
panaikino, ir visi bus tik pa
prasti “Ponai valdininkai”.

Ale kažin kaip pasijuto gerb. 
Jo Ekscelencija Ponas Lietu
vos Atstovas Washingtone, dar 
senos valdžios liekana, kada po 
nakčiai rado save ne “Eksce
lencija”, bet paprastu piliečiu?

Ir buvo gana juokinga: pa
prastas kaimo bernelis, patekęs 
aukštesnėn valdiškon vieton, ir 
buvo vadinamas “Jo Ekscelen
cija”. .. .

NEMUNE
Aną metą kada Nemune ap

virto laivas, buvo šitokia ko
medija:

— Mauša, ko tu lauki? Lipk 
greičiau į valtį, juk matai kad 
skęstame 1

— Nu, kas tau sakė kad aš 
noriu likt gyvas?

— Kodėl tu nenori gyventi?
— Ui, aš apdraudžiau savo 

gyvastį ant, 10,000 litų....

Lietuviškas Poniškumas
Vienas “jo ekscelencija” val

sčiaus raštininko pagelbininkas 
sėdi savo kambaryje ir geria 
arbatą. Staiga įbėga tarnaitė

ir persigandus šaukia:
— Ponuli, ponuli, vagis įlin

do į miegamąjį kambarį!
— Ką? Kas? Pasakyk jam 

tegul palaukia, aš užimtas, — 
atsakė “ekscelencija”.

kių preparatai krūvon sudėti —duok 
savo kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Pieną, maistą kuris išauklėja vik
rias kojas ir sveikus kimus. Jis re
miamas ir rekomenduojamas gydy
tojų delei jc aukštos kokybės ir vie
nodos sudėties. Milionai ir milionai 
kūdikių išaugo į vikrius berniukus 
ir mergaites del motinų geros prie
žiūros ir maistingumo kurį suteikia 
Borden’s Eagle Pienas.

wjEROVe s skYRIUS
(n DEL APRŪPINIMO K 
’ MOTINŲ IR JŲ Sjįį 
J^KŪDIKIŲ SVElKATOS.gĮ

fibne įkyrioje tne* Ulku 
noo talko grUdenalni* r«U 

kalua got&hie blaanSom* 
motlnoau Ir doUbosu 
cg kūdikiu'

Kūdikių •prfiplalmii lt t* 

oėJLmaa /r* dalyku gyvu 
srarboa Šeimynai ir teaUI 

ir t&ea jaudama, kad Ui 
yra dalyku, kurį mea te-1, 

rime refullariiiuda tafta- 
Urplaia atriM^.ir^MrraJ 
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Priežiūra Kūdikio Akių, Ausų, No
sies ir Gerklės

Pirmos klesos svarbos dalyku yra 
užlaikymas kūdikio akių, ausų, no
sies ir gerklės švariai. Kiekvienas 
menkutis ausų uždegimas, arba te
kėjimas iš ausų, nors ir manytum 
nesvarbus, reikalauja greitos gydy
tojo apžiūros. Greitas gydymas ga
li išvengti apžlabimo, arba apkurti- 
mo Priprastas ir geras vanduo del 
akių plovimo yra borakso rakštis 
(boracic acid). Jos pusę šaukštelio 
reikia įdėti į puskvortę virinto van
dens.

Dantys
Sveikas kūdikis turi prasikalt dan

tis tarp šešet ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmų se
tą. arba “pieninius”, ir jų pasirody
mas labai įvairiuoja. Priežiūra šitų 
laukinių dantų yra labai svarbi. 
Juos reikia du sykiu į dieną apvaly
ti švelniai Trinant su minkštu audek
lu arba vala, pavilgyta boraksinėje 
rūgštyje. Kūdikiui augant didyn, 
reikia jį pamokinti vartoti dantų 
šepetuką, nes sveikumas antrųjų 
dantų priklauso žymiai nuo priežiū
ros “pieninių”.

Antrieji arba amžini dantis pasi
rodo apie šeštus arba septintus kū
dikio metus Sete pareina 32 dantis. 
Priežiūra šitų dantų yra pirmaeiles 
svarbos. Saugus paprotį s bus kas 
šeši mėnesiai duoti geram dentistui 
apžiūrėti kūdikio dantis.

Visada savo kūdikiu5 duok geriau
si maistą. Jei negali žindyti savo 
kūdikio, neeksperimentuok su įvai
riais preparatais, bet pradėk gerai 
išsyk — duok kūdikiui tą maistą ku
ris padarė daugiau sveikų ir vikrių 
vyrų bei moterų negu visi kiti kūdi

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

^Maistas 

hirį, kiekvienas 
kūdikis gali 

suvirškinti ke 
apsunkinimo 
ju silpnu 

vidurip

CONDENSED MILK,

Camel gerumas stovi vienas
VIDUJ ar lauke, ofise ar ant oro, jokis 
kitas cigaretas neužganėdina skonio taip 
kaip Camel. Camels davė pasauliui visai 
naują sąvoką rūkymo pasidžiaugime, ir rū
kytojai apdovanojo Camel didžiausiu pirkikų 
skaičių kurį cigaretas bile kada turėjo. 
Visoje rūkymo istotrijoje jokis cigaretas 
nėra padaręs ir išlaikęs tiek daug draugų. 
Jokis kitas nesuteikė tiek pasitenkinimo 
rūkyme tokiam daugeliui milionų.

Camels viršenybė pasauly rymo vien tik 
ant gerumo—ant paritikčiausių auginamų 
Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir ant

Camel mišinio kuris nepanašus į jokį kitą. 
CAMĘLS NIEKAD NENUVARGINA 
SKONIO, NIEKAD NEPALIEKA CIGA- 
RETINIO ATSIDAVIMO.

Jei dar nesate bandę Camel, užsifundikite 
sau šito seno pasaulio labiausia patenkinantį 
rūkymą. Camel parūpins draugiškiausi, 
smagiausi skanumą kuris kada nors paėjo iš 
gamtos parinkčiausio tabako. Gerumu, 
grynu pasidžiaugimu rūkyme, mes kvie
čiame jus palyginti Camel su bile cigaretu 
bile kainos.

Pasiimkite Camel!

K. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM. N. C,
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Men Always Find a Way to Blame the Women for Everything

A murderer has hi: 
last week commuted 
servitude for life, 

centainly good 
instance.

was 
that

5 sentence 
to penal 

No noose 
news in

--------0--------

Zdanis says that a hick 
is a place where there’s 

no place to go that you 
shouldn’t.

A. 
town

--------0--------

“It’s a good thing our wives 
don’t know where we were last 
night.”

“It is that! Where we were?
“1 don't know!”

D i BY LOUIS RICHARDSQUIRE EDGEGATE
LL
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MAN TO MAN
ANNA KARENINA
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California woman wants a 

divorce because her husband 
threw eggs at her. She doesn't 
know an expensive compliment 
when she gets one.

BE careful about how you REALIZATION
look into a mirror. Looking By Amos Tash,
too much is liable to discourage į Before I married Annabelle 
you. 1 I was her pumpkin pie,

I Her precious peach, her honey 
lamb,

The apple of her eye.

-----o-----
•lack—Married yet, Bobby?
Bobby—No, but I’m engaged 

and that’s as good as married.
Jack—It's better, if you only But after years of wedded life

This thought I pause to 
utter:

find I am none of these

to be filmed 
Lillian Gish in the title 
This announcement was 
by Living G. Thalberg,

“IUNCLE WIGGILY’S TRICKS

Don't you. want 
"to take this ?

Tny skates, 
Uncle Więęily

"You may 
borrow 
this, too

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

Williamson Candy Co. 
Chicago. HI.

Would you lend 
U.S a "ruckle? "

I’m just her bread and 
butter!”

-------- o--------
A MAIDEN'S PRAYER—O, 

Lord, make him be tall and 
handsome. May he have money 
and cars galore. May he dance 
divinely and love me better 
than life. 
I divorce 
another.

“Anna Karenina”, one of the 
greatest literary contributions 
of Count Leo Tolstoy, famous 
Russian author, i 
with 
role, 
made
associate executive of the Met- 
ro-Goldwyn-Mayer studios who 
believes this great Russian 
drama will give Miss Gish the 
greatest acting opportunity of 
her long career as a mation pic
ture artist.

has been read by millions. In 
this respect it has all the value 
of “Ben Hur” for popularity, 
but at the same time it is a 
more intimate drama of domes
tic life in the great Russian 
Empire under imperial rule.

No announcement has been 
made as to who will direct Miss 
Gish nor who will appear with 
her in what promises to be one 
of M-G-M’s most elaborate pro
ductions of the coming season.

Walter R. Baublis.

little man, why do you rise 
To egotistic heights, 
Is not the lack of common sence 
The reason for your flights?

0

And when the human race you 
seek

With vigor to deride,
Are your words based on

common sence
Or just a foolish pride?

J.

!LB5TERIINE" 
THROAT 
TABLETS

L zkimimą

Skaudė vim a

henry!
America’s 
Finest 
Candy!

'ft

galore, 
and love

And, 0 Lord, 
him easily and

----- o-----
V. Mitchell say 
asks the question, 
know what they will 

:it the wedding!
-- ,—o-----

man

may
find

before a
mos!
wear

A French lady aviator re
cently looped the loop a hun
dred times. Constance Karuža 
thinks she must be accustomed 
to moving in high circles.

----- o-----
Many a real news item never 

gets in the paper. For instance 
we saw two women on the 
street the other day wearing 
skirts below their knees.

----- o------
THE WAY WITH KISSES 

Oh, I could.bear for you to go, 
Sould only I forget your kiss;. 
It

Mme. Fred De Gresac, rela
tive of Henry Murger and 
thor of the screen story 
Murger’s “La Boheme”, 
been assigned by M-G-M

au-
of

Jack: Will you give me just 
one little kiss? Just one?”

Sue: I'll say I won’t, 
asked for a match just 
and ended by filling

You
now

We are a race of pigmy men, 
Our greatest might is small, 
In bands we stand, but if apart 
We readily would fall.

your 
pockets full of Dad’s best ci
gars.

to 
write the screen story based on 
Tolstoy's immortal work, 
adoption will embrace all 
human interest, pathos and
mantle love of the original no

Her 
the
ro

“Anna Karenina” is perhaps 
one of the best known literary 
matserpieces of the

----- o-----
WHEN we see anyone vigor

ously swinging his arms while 
walking, it gives us the impres
sion that he is being propelled 
by this means.

----- o-----
When day breaks some men 

are too lazy to make use of the 
pieces.

To view each other with 
disdain

Is not the strong man’s plan;
The men of might, the men of 

right
Will stand as man to man!

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

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.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

iMade by
Lambert Pharmccal Co., Saint Louis, U. S. A.

Muses-, Uodus
Blakes, Vabalus
«TAKDASU> OU.CO. t >1EW JEBBT.V >

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

AH dratfiiots—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Musterolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

ta.

MOTERŲ
Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zenite vietoj nuo- 
ksmingas deliktoms ple
piam tikslui. Zonite yra 
dingų dalykų šiam svar- 
naudingas ir visai neken- 
včms.

Stipru-
grynumas nepakeis-

•u-

Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

a'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiitiiiiiR.  
= Prospect 2420 Central 1756 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. |
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
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stings, it burns, like 
is the hurting that I 

----- o-----

fire, 
miss'

a mod-J. Brazauskas says all 
urn flapper has to do now when 
she wants to undress is to
sneeze.

What’s the use of her going 
to all that trouble when a wink 
will answer the same purpose?

-------- o--------
Billy:
Ruth:

Will
But

you marry me;
I’m a married

woman.
Billy:

Now don’t say I didn’t try to 
break it gently.

----- o-----
Don’t bring me 

can’t face them.
You needn’t, dar-

you’re a widow.

and

LIETUVIŲ ATYDAI

— Jonas Butėnas78503-B

ATDARA VAKARAIS.

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

East 55th St. ir Lexington
RANDOLPH 764!) CLEVELAND, OHIO

78432-A—“Ateik prie Jurų” Valcas ir “Gildos Polka".

ORTHOPHONIC VICTROLOS 
Kaina $35 — Reikia Į mokėt $8.50. Išmokėsite po $6.30 mėli.

LIETUVIŠKI REKORDAI — PO 75c.
78722-B—“Kalnas su Kalnu Nesusieina, bet Senbernis su Senmer

ge susieis” ir “Pas Lojerj” — Joseph Vaičkus.

Husband: 
any bills; I

His 
ling, 
them.

There

wife,
I only want you to foot

----- o-----
are Charleston dancers

numerous
Around each Ohio town,

And some shake east.
And some shake west,

And some shake up and down.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNES 25c.

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

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 Įgaliayimai j 
Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per
vedimo Ekiu; Siuntimas pinigų j Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.

I

> Aiškios, Tyros, Svei- 3 
------ kos, Puikios Akjs 

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akiu Užžiura” arba
MurintCo., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai. j

' ,WjrEftS
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Pranešimas Sergantiems 
X-RAY IŠEGZ AMINA VIM AS 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 
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 rnan padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu
spręsti tikra jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinčjimų”. 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, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai 
daryt ir jums. ~ .
tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo 
rus 606 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu 
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina 
’šgalit mokėti ... ......... . . _
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. s

------Mes Kalbame Lietuviškai-----  ~

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue f

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) =

Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Ncdeliomis 10 ryte iki 1. =
HIIIIIIIIIHIIIIIIHIHIIUIIllllllllllllllllIllllllllllilIlIlIlUilIlIlIIIlllllilIlIlIIIIIlHllllllllll-

;|į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
Eikite tikrų Specialistai, o ne \ 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kr.il Jis 
neturėjo užtektinai apsipažinirao ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scopo-Ragni-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškao egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjustue 
nervus ir kenčiata nuo uinuotl’jimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negnišiukit ilgiau laiko ir ncaikvtt- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųšiuus- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Ki! aš padariau jiems galiu pa- 
Per praeitas penkiolika metų aš leidau serumus 

Vais-

pagy- 
kokią 

pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacentus.

6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj 
Telefonas Randolph 45Š.

■I 10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.
> ANTROS GRINDYS, KAMBARI8
% Oftet vaUndoa: Nuo 10 ryte iki 4 — nuu 6
į NedSldianiaia sum U IM 1

Ud 8 vassasa.

■:

>
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ĮPO LlETUVĄį
į PASIDAIRIUS į

“KULTŪROS BŪRELIAMS” ATSIŠAUKIMAS IŠ
NUMATOMA SKILIMAS VILNIAUS

Iki šio laiko “Kultūros Bure- ------ -----
liai” manė kad jie visi eina vie
na idėja, vienais keliais, būtent 
šviestis ir šviesti liaudį, sklei
sti tarpe žmonių tikrą mokslą, 
vienybę ir gerinti sunkią Lietu
vos ekonominę padėtį.

Bet Šiauliuose “Kultūros Bū
relių” Kongrese pereitą mėnesį 
aiškiai pasirodė kad mes ne vi ■ 
si einame prie tikros kultūros 
idėjos, ir kad būreliai yra dvie
jų skirtumų ir nuomonių. Vie
ni yra pažangus, kurie palan
kus dabartinei valdžiai, o antri, 
socialdemokratiški, kurių prin
cipai toli nesutinka su kultūra.

Kongrese socialdemokratai 
būrelių vadai štai kokius reika
lavimus statė:

1. Kad iš Kultūros būrelių 
butų prašalinta visi seniai, rei
škia ir visi vedusieji,

2. Į Kultūros būrelius neįsi
leisti daktarų, agronomų ir ki
tų inteligentų,

3. Kad Kultūros Bendrovė 
nieko bendro neturėtų su Kul
tūros būreliais, bendrovė teda
ro sau biznį iš žurnalo. Pasiū
lyta buvo sutverti iš jaunuolių 
atskirą centrą.

4. Kad būreliai butų proleta- 
riški ir pirmoj vietoj būreliuose 
butų statoma politikos klausi
mas.

Taigi šie socialdemokratų rei
kalavimai yra nekultūringi, o 
panašus labai komunizmui, kur 
prašalinta inteligentija iš liau
dies tarpo žuvo dvasiniai ir 
ekonomiškai. Dabar komunis
tai pamatė savo klaidą ir kvie
čia inteligentiją prie liaudies į 
darbą. Kultūrą tegali skleisti 
liaudyje tik susipratę ir kultū
ringi žmonės. Kultūrą gali ne
šti ne tik daktarai, agronomai, 
bet ir kunigai, jeigu jie nesi- 
knis į Romos politiką.

Kultūros būreliai su mielu 
noru turi kviesti inteligentiją, 
kad jie padėtų mums prieiti 
prie savo užbrėžto tikslo. In
teligentija yra musų švyturis. 
Senesnėj! musų inteligentija 
yra musų tėvai, o mes jų vai
kai, ir be jų pagalbos dievaži 
kur su savo principais nueisim.

Tverti atskiras centras nėra 
reikalo. Del atskiro centro mes 
neturėsime lėšų ir negalėsim 
leisti savo organo. O draugija 
be laikraščio yra butas be lan
gų. Kultūra yra ne politika, ir 
pirmoj vietoj neturi būti politi
ka. Mes Kultūrininkai esame 
pažangus ir mes valdžią tik tą 
remsime kuri bus pažangi, ne- 
parsidavus nei Romai nei Mas
kvai, o tikri patriotai. Del ne
vienodumo musų principų Kul
tūros Būreliai skils.

96-to Kultūros Būrelio atst.
P. Kriukelis.

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your drug gut, 25c

The Knight Laboratories, Chicane

Vilnius. — Prasidėjus tarp 
Vokietijos ir Rusijos karui ir 
Vokiečiams 1915 metais užplū
dus Lietuvos kraštą. Vilniaus 
Lietuviai organizavo savo sos
tinėje draugiją, kuri turėjo tik
slą pabėgėlius nuo fronto sulyg 
išgalės šelpti. O tuomet Vil
niun buvo susitelkę daug tokių 
alkanų pabėgėlių, ypač iš Su
valkų, Kauno, dalinai ir Vil
niaus gubernijų. Todelei tapo 
įsteigta Vilniuje keletas prie 
glaudų, kuriose buvo tie nuo 
karo nualinti pabėgėliai talpi
nama, maitinama ir globiama.

Didžiajam karui pasibaigianl 
ir globiamų pabėgėlių daugu
mui gryžus savo namuosna š: 
Draugija nenustojo veikus: j 
ėmė globoti mažus tų nukentė
jusių nuo karo tėvų vaikus, ką 
ji ir iki šių dienų daro. Ture 
dama Vilniuj net devynias lab 
darybės įstaigas, Draugija šiais 
laikais talpina ir užlaiko jose 
keletą šimtų daugiausia našlai
čių ir pavargėlių tėvų vaikus, 
kurie naudojasi mokslu Vil
niaus mokyklose ir amatuose ir 
rengiami ateičiai kaipo naudin 
gi savo kraštui žmonės. Tokie 
didelio auklėtinių būrio užlai
kymui yra ręikalinga turėti di 
dėlės išlaidos, kurių iš auklėti
nių negalima nei manyti išgau
ti: čia reikia labdarybės žmo
nių gelbėti. O Draugijos įstai
gų paturėjimas Vilniuje ir j v 
šelpimas, ypač šiuo laiku Le:'- 
ktj'valdžiai Vilniaus 'krašte tarp 
Lietuvių ištautinimo politikę 
vedant, yra būtiniausias Lie
tuvių tautos reikalas ir prie
dermė.

Tokių pašalpos reikalingų au
klėtinių yra 309 berniukai ir 
349 mergaitės, viso 558 vaikai.

Todėl Draugijos Komitetas 
kviečia užjaučiančius Amerikos 
Lietuvius Vilniaus krašto pa
vargėliams, kiek kas gali rink
ti aukų Draugijai Nukentėju- 
siems nuo Karo Šelpti, ir surin
ktas aukas siųsti Dr. J. Basa
navičiaus adresu: Wilno (Po
land), Gimnazjalna 4-1. Kiek
vienam ir už mažiausias aukas 
iš aukšto Draugijos komiteto 
vardu tariu širdingą ačiū. Lai 
gyvuoja Amerikos labdariai 
Lietuviai!

Komiteto Pirmininkas
Dr. .1. Basanavičius.

▼ ▼

Komunistai Vilniuje
Laikraščių pranešimais, ne- 

persenai Vilniuje komunistai 
buvo surengę gana aršias riau
šes, išardė karininkų ir socia
listų susirinkimus ir surengė 
eiseną j Lukiškių kalėjimą, no
rėdami paleisti politiškus kali
nius. Susirėmimuose nužudyta 
vienas policininkas.

NUSAVINO KITO ŽMONĄ IR 
VAIKĄ

Tverai. Čia porą metų atgal 
tūlas Gintylas atvyko iš Ame
rikos su žmona ir pirkęs trobe
lę gyveno. Tuo tarpu pasirodė 
kad jis vykdamas Amerikon 
palikęs kitą žmoną ir tris duk
teris, kurios gyveno Tryškių 
miestelyj. Nesenai abidvi žmo-

Tai yra tikras “ŽMONIJOS ISTORIJOS” didu
mas. Šiose dienose jau ji pradėta siuntinėti vi
siems prenumeratoriams, ir neužilgo ją gaus kiek
vienas. Atsiprašome prenumeratorių kad taip il-

gai užtrukdėme, bet gaunate savo pinigo vertės; 
knyga išėjo net 100 puslapių didesnė negu mes 
tikėjome, o kaina ta pati. Gaus visi ją tvirtuose 
audimo viršeliuose ir bus patenkinti.

O ŠTAI KĄ “DIRVA” TURI NAUJO SAVO 
SKAITYTOJAMS! Paminėjimui savo dešimties 
metų gyvavimo sukaktuvių, “Dirva” pasiryžo pa
daryti DOVANĄ visiems savo skaitytojams ir 
draugams atiduodama “ŽMONIJOS ISTORIJĄ’ 
iki galo šių metų, už tą pačią kainą ką mokėjo ir 
prenumeratoriai — VISI KAS IK! GRUODŽIO 
31 DIENOS PAREIKALAUS ŠIOS KNYGOS IR 
PRISIUS $2.25 GAUS JĄ TUOJAU. Skirtumas 
tas kad dabar knygą perkančiųjų vardai nebus pa
talpinta knygoje, kaip yra prenumeratorių.

.Taigi, Amerikos ir Lietuvos Lietuviai, pasinaude-

kit šia proga — gauti šią naudingą “ŽMONIJOS 
ISTORIJĄ” tik už $2.25. Po Naujų Metų bus 
dusyk brangesnė — parsiduos po $4.50. Ar ne
verta pasinaudoti dabar? Viskas ko reikia tik 
prisiųskit “Dirvai” $2.25 pinigais, čekiais arba 
stampomis, ir knyga tą pačią dieną bus išsiųsta.
“Dirva” pasišventė išleidimui tokia svarbaus vei
kalo — darbo žmogui istorijos — ir pasišvenčia to
liau, norėdama kad kuodaugiausia žmonių tą kny
gą gaujų. Šis “Dirvos” Jubelejaus metas duoda 
progą visiems gauti tai ko niekad daugiau už to
kius pinigus negaus. Nelaukit ilgiau!

TIK PRISIŲSKIT SAVO AIŠKU VARDĄ IFt KURIEMS NEPATOGU PRISIŲSTI PINIGUS 
ADRESĄ IR KNYGA JUMS ATEIS, O UŽSIM OKES1T KAI PASTORIUS ATNEŠ Į NAMUS.

Reikalaudami adresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue

Oft
Cleveland, Ohio

ATMINKIT SAVIŠKIUS LIETUVOJE - PAS! ŲSKIT JIEMS DOVANU “ŽMONIJOS ISTORIJĄ“ KALĖDOMS

crzxsxxxxzxxxxxzxxx.nos, viena po kitos, pasimirė. 
Tada Amerikonas nieko nelauk
damas paskyręs savo namams 
globėjus, pasirūpino gauti do
kumentus, vizą, nupirko gražų 
moters kostiumą, skrybėlę, ir. 
sugryžęs aprengė buvusio na
mų savininko (nuo kurio pirko 
trobelę) žmoną ir atėjęs su ja

pas vyrą liepė jam atsisveikin
ti sakydamas, “Pasibučiuok pa
skutinį kartą”. Pasiėmęs dar 
devynių metų mergaitę jis iš
dūmė Argentinon. “L.Ž.”

BaMes Love It

l
B3 pražuvęs 

Daugelis pirmųjų įspūdžio 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

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

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

Mrs. Winslow*® 
Syrup

a
M

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuviij Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrafitį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas u± 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 i

M
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| REIKALINGA AGENTAI |
= Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla- e
= tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie- =
š tuviu kolonijose. Atlyginimas geras ir gera S

proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 =
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 i mė- =

Š nesi liuosu laiku. =
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau H 

E sekančiu antrašu: E;
= E
| “SANDARA” |
f 327 E Street Boston 27, Mass. =

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

M 
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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, 111.
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TALENTO VAKARAS
Ką tas reiškia? Tai bus vakaras kuriame galės pa

sirodyt su savo gabumais visi Clevelando ir aplinkinių 
miestų Lietuviai jaunuoliai — vaikai ir mergaitės nuo 
mažiausių metų ir aukščiau.

Kada tas bus? Tai bus Spalių (October) 24 d., ne- 
dė’ioj, Lietuvių svetainėj, 6835 Superior avenue.

Kas gali dalyvaut? Dalyvaut galės kiekvienas nuo 
mažiausio iki didžiausio vaikai ir mergaitės kurie mo
kinasi bent ant kokio kultūriško muzikalio instrumento: 
piano, smuiko, trambono, koncertinos, banjo, ukuleles ir 
kitokių. Prie to, kas mokinasi dainavimo ar šokių.

Atsižymėjusiems, kurie užsiregistruos Į kontestantų 
klesas, bus duodama geros dovanos. (Apie tai bus pa
keikta vėliau). Kontestas eis pagal dalyvių amžiaus: 
dalyviai iki 12 metų sudarys vieną kontesto klesą: iki 
15 metų amžiaus sudarys antrą klesą; dalyviai aukščiau 
15 metų sudarys trečią klesą. Kas nenorės ineiti Į kon- 
testantus galės dalyvauti šiaip kaipo koncertistai.

Taipgi dalyvaus ir suaugusieji, kurie arba ineis ar
ba ne Į kontestantus.

Išveskit Savo Vaikus su Jų Talentu prieš Publiką!
Štai žodis tėvams: Daugelis auginat vaikus ir mo

kinai juos muzikos ant įvairių instrumentų! Parodykit 
juos publikai šiame Talento Vakare! Duokit jaunuoliams 
padarąsinimo jų mokymesi leisdami juos pasirodyti!

Kurie tėvai leis savo vaikus tuoj apie tai praneškit 
“Dirvos” Administracijom Jie bus suregistruoti ir pa
skirstyti i kontestantų klesas. Prisirengt laiko turi dar 
virš tris savaites. Nereikia rengtis su kažin kuo, galės 
pagret tą ką moka.

Taipgi pageidaujama bus kad mergaitės ir vaikiuką, 
butų parengti tautiškais rubais. Kadangi tas nedaug 
kainuoja, prašome motinų pasitrusti paruošiant tokias 
drapanėles. Tas galės laimėti jūsų vaikučiams dovaną.

Kurie tėvai norėtų apie tai ką daugiau žinoti tuoj 
■ateikit “Dirvon” pasitarti. Neatidėliokit r neužkirs-

I I
VIETINIAMS

j “Dirvos” krautuvė atdara i 
i vakarais iki 8 vai. Ture- I 
I darni kokius reikalus sten- I 
| gkites ateiti iki tai valau- j 
I dai. |
I !
Clevelande. Bet nori kad tie 
miestai parūpintu savo chorus, 
sumažinimui lėšų.

Babravičius lankysis Cleve
lande su šaliapino opera “Sevi
lijos Kirpėjas” Gruodžio 3J d. 

I Perstatymas bus miesto audi
torijoj arba Masonų auditori- 

į joj.

Clevelande kalbama apie tvė- 
I rimą didelio Atletiško Klubo. 
į Kaip pavyks bus pranešta 
. liau.

Clevelande. Fisher Body au
tomobilių viršų išdirbinio kom
panija paleido apie 4,000 dar
bininkų ant poros mėnesių lai
ko. Pradės dirbti apie Gruo
džio 1 d. Iki šiolei išdirbo arti 
600 automobiliams viršų Į die- 

j na, dabar darys po 180. Nuo 
į Gruodžio 1 d. pradės daryti po 
i 1,000 viršų, del Chevrolet au
tomobilių.

Fisher Body taip! didins sa
vo dirbtuvę, dabudavos $500,- 
000 vertės budavonę prie savo 
dabartinės dirbtuvės ant East 
140th St.

Kitos dirbtuvės taipgi dabu- 
davoja ir plečia savo dirbtuves.

SPORTAS.
KOMARO RISTYNĖS SU 

MATIJEVICU
Pereitą penktadienį Clevelan- 

: diečiai matė tokias imtynes ko- 
i kių dar nematė, ir tai todėl kad 
ristynės buvo Graiko-Romėniš- 
ku, o ne Amerikonišku stilium.

Tas ristynės surengė Serbų 
kunigas savo naujai atvažiavu
siam iš Europos drutuoliui Ma
rijau Matijevic. Komarui pa
geidaujant. prie tvarkos vedi- 

1 mo buvo ir keli Lietuviai prisi
dėję.

I Ristynės buvo Slovėnų salėj 
I ant St. Clair avė., bet patogioj 
Lietuviams, ir Lietuvių kaipo

I sporto mylėtojų prisirinko net 
i daugiau negu Jugoslavų.

Vakaras prasidėjo su Mati- 
jevieo pasirodymu savo drutuo- 
lio aktų, ir galima sakyt peril
gai užsitęsė, nes Lietuviai pra- 

| dėjo nerimauti.
Bet visu laiku Matijevic pa- 

i rodė tokius nepaprastus daly
kus kad Lietuviai tiesiog bai
minosi ar Komaras dalaikys, ki- 

' ti net dėjo pinigus už aną, ne
pasitikėdami savo drutuoliui.

Buvo juokų kada kitas Ser- 
’ bas drutuolis, Profesorius Pe- 
i ter Zebic laike Matijevico akto 
j per salę atbėgo su geležimis ir 
davė Matijevicui sulenkti. Jie
du yra dideli priešai, Zebic la
bai neapkenčia to naujo “gri- 
noriaus”. Tada Matijevic at
kišo Zebicui d,ar storesnę gele- 

. žį, ir tas nosį nuleidęs nuėjo at
gal.

Imtynių buvo tik viena pora, 
i ir tos prasidėjo vėlai.

Kadangi Matijevic nemokėjo 
ristis Amerikoniškai, Komaras 

' sutiko ristis Europišku budu, 
sakydamas: “Vistiek galvos ne
nulauš, reikia pabandyt kaip 

,tuo stilium imasi”.
Prasidėjus ristynėms, per

GA vo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios voatos

Juozas Tamošaitis .... Lt. 500
Barbora Zorskienė ................ 50
Pranas Kanikovas .............. 100
Z. Vaitulienis ......................150
Stase Tautkienė ..................200
Agnieška Juodienė ............ 150
Mykolas Vuodaitis .............. 100

Akrono Naujienos
NORI SUVARŽYT BUTLE- į 

CERIUS I
Akrono policija stengiasi iš

gauti varantus prieš 30 pasi
žymėjusias butlegerių įstaigas 
ir uždaryti jas delei jų nuola- 
tino peržengimo prohibicijos 
įstatymo. Tarp tų butlegerių 
yra keletas ir Lietuvių.

Kreipkitės vėl:

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

ALE OT NAUJIENA!
Baikos ne baikos, ale Koma

ras, savu žemu paprastu tonu 
kalbėdamas pasakė aiškiai ir 
atvirai kad Sarpalius nors gar
sinasi sunkios vogos Lietuvių 
čampionu, bet Komaras jam to 
čampionato nepripažįsta. Ko
maras sako: “Sarpalius nėra 
jokis čampionas, jeigu nori tą 
vardą turėt dar turi ristis su 
manim. Chicagoj musų risty
nės nepasibaigė ir liko neiš
spręsta keno viršus.”

Kokios audros sulauksim iš 
šito debesio?

Sarpalius žadėjo but Cleve
lande šiose dienose, žiūrėsim 
ką jis ant to pasakys. Sprts.

Skundžia už Blusas
Tūlas Higgs apskundė per- 

kraustymo kompaniją už ap- 
krėtimą jo rakandus blusomis 
laike pervežimo. Skundėjas : n 
gaudęs 50 blusų sulipdė ant po- 
pieros prirodymui teisme kad 
tikrai jo padargai blusomis už
krėsta ir reikalauja $1,000 atly
ginimo.

kit savo vaikučiams progą pasirodyti.
Iš kitų miestų norintiems dalyvauti bus paranku, 

nes programas pasibaigs apie 8 vai. vakare.
Kurie pranešit laišku, parašykit pilną vaikų vardą, 

amžių, adresą, ir kokį inštrumentą naudoja.
Šitą viską rengia “Dirva”, tik atminkit dieną ir vie

tą. Visuomenė spręs pasižymėjusius ir kam dovanos eis. 
Šalip to, tame vakare dalyvaus ir keletas žymesnių vie
tos artistų ir artisčių, o po visko bus šokiai.

Tikime kad Clevelandiečiai šią naujenybę sutiks su 
džiaugsmu. Įžanga bus paprasta, kaip į bile Lietuviškus 
vakarus.

Clevelandas ruošiasi oficialiai 
priimti Rumanijos karalienę, 
kuri čia atsilankys apie Lapkri
čio 1 d. Kapitalisto Samuelio 
Mather namai humatoma jos 
apsibuvimo vieta.

Petras Pivoriūnas 
lankėsi Clevelande pas 
atsilankė “Dirvon” ir ušsirašė 
sau “Dirvą” ant metų. P. Pi
voriūnas yra veiklus tarp savo 
vientaučių Pittsburge.

Rugsėjo 29 dings road. Laidotuvės buvo 
draugus,! ketvirtadienį, dalyvaujant ka

reiviams.
Radusis buvo sunkiai sužeis

tas ir buvo nukentėjęs ant sme-

Nelaime A. Žukui. Iš nedėl- 
dienio į pirmadienį naktį sude
gė garadžiuje, sykiu su gara- 
džium, A. Žuko. “Dirvos” ben
drovės pirmininko, naujas Nash 
automobilis. Automobilis buvo 
apdraustas nuo ugnies, bet ko
lei kas Žukui prisieis pėkščiam 
vaikščiot. Gaisras kilo nuo ne
gerai suvestų garadžiuje elek
tros vielų.

genų. Jam iš valdžios ėjo pen
sija, bet pinigus pasiimdavo, 
kaipo jo globėjas, jo brolis, gy
venęs Clevelande, už ką liko 
nuteistas kalėjimai!.

Mirė buvęs kareivis, šešta
dienį Chillicothe ligoninėj mi-l 
rė buvęs Su v. Valstijų kareivis 
J. Radusis. Jis pargabentas į 
Clevelandą ir pašarvotas pas 
gimines, P. Pečaitį, ant Gid

RENGKITES BALSUOTI!
Amerikos piliečiai kurie no

rės balsuoti Lapkrčio rinkimuo
se turi dabar registruotis savo 
warduose. Pirma registracijos 
diena buvo šį ketvirtadienį, bus 
ir dar pora dienų, bet neatidė
liokit, nes iš jūsų pilietybės ne
bus niekam naudos.

Po pereito penktadienio lie
taus ir audros Clevelande oras 
smarkiai atšalo. Audra pada
rė daug nuostolių ir žuvo vie
nas žmogus.

Gelžkelių paroda. Miesto au
ditorijoj ir naujai įrengtame 
budinke greta auditorijos pir
madienį prasidės komunikacijos 
įmonių paroda. Bus išstatyta 
tramvajai ir motoriniai busai 
kokių dar nebuvo matyt. De
legatų atvyko apie 10,000.

Apie Spaliu 15 d. Clevelande 
bus pabranginta tramvajais va
žinėjimas. Reikės mokėti po 7 
centus pinigais, arba aštuonis 
tikietus duos už 50c.

Clevelando gatvėse automobi
lių nelaimėse iki dabar užmušta 
150 ypatų.

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susivienijimo 

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

ŠIOJ NEDĖLIO.I
Tema “Kur Randasi Mirusieji” 

Kalbės J. Maslaveckas.
Sėdynės Veltui. Rinkliavų Nėr.

PIENAS PABRANGSTA
Nuo ' šio penktadienio Cleve

lande pabrangsta pienas 1c ant 
kvortos. Šį mėnesį jau antru 
kartu po 'centą už kvortą pake
liama pieninėms, bet pirmą sy
kį pieninės praleido nepabran
ginusios, tik pačios turėjo ūki
ninkams mokėti brangiau.

Pieninės bandė gauti pieno iš 
kitur, kada joms pakelta kaina, 
bet nepasisekė. .

Opera Clevelandą šią žiemą 
vėl atlankys. Bet New Yorko 
Metropolitan operos globėjas O. 
H. Kahn planuoja praplėsti tos 
operos atsilankymą kad ją ga
lėtų matyt dar keli didesni šios 

i šalies miestai šalip Clevelando 
ir Atlantos, neskaitant New 
ko. Kahn mano parodyt Met
ropolitan operą Chicagoj, San 
Francisco, St. Louis, New Or; 
leans, Atlanta, Cincinnati ir

3I

abu atveju Komaras turėjo va
dovaujamą rolę, ir nors referv 
buvo iš anų pusės, tas Koma
rui nepakenkė. Kelis sykius 
Komaras bandė pagriebti Mati- 
jevicą Amerikonišku budu. bet 
refery sulaikė. Kada imtynės 
pasibaigė, Lietuviai neapsako
mai džiaugsmingai šukavo už 

' saviškį, tik tiek buvo negerai 
kad tokių ristynių nematę ne
visi suprato tos tvarkos.

! Komaras pasakė: “Nuo dabar 
Igrinoriai jeigu norės su manim 
i imtis, tai čia yra Amerikoniška 
kontrė, jie turės imtis Ameri- 

' koniškai. Kai aš nuvažiuosiu 
; j Europą ten aš turėsiu šokt 
j pagal jų dūdą”.

Publikos buvo apie 700 ypa- 
' tų. nežiūrint didelio lietaus ir 
užtvinimo gatvių, kad kiti ne
galėjo atvažiuot.

KOMARO RISTYNĖS DET
ROITE

Šį ketvirtadienį, Rugs. 30 d., 
į Detroite įvyksta ristynės Ko- 
1 maro su Indijonu čampionu, 
' Abdu] Guni, 210 svarų. Apie 
pasekmes pranešiu kitame nu
meryje. Sprts.

Atdara Vakarais

įį? D E SI M TI S
* “DIRVOS” 1 
PATARNAVIMŲ
1— Pinigų į Lietuvą Siuntimas
2— Jgaliavinių ir kitų Dokumentų 

Padirbimas
3— Pac>portų ir V'zų Išgavimas
4— Lai va korč ’ ų Pa rd a vim as
5— Giminių Partraukimas
6— Knygų ir Popierų Pardavimas
7— Spaudos Darbai
8— Real Estate Pardavimas
!)—Notarialis Ofisas
10—Visokių Informacijų Biuras

ZEBIC LABAI ĮSIŽEIDĖ
“Profesorius” Zebic, Matije

vico konkurentas, labai įsižeidė 
kada Komaras po ristynių pa
šaukė jį ristis, pasakydamas 
kad paguldys jį ir kitą Ameri
konišku stilium penkiolika sy
kių į pusę valandos. Zebic yra 
vietinis ir Lietuviams plačiai 
žinomas, nes savo perstatymus 
turi gatvėse. Toks pasakymas 
įžeidė jį ir nužemino ir jo tau
tiečių akyse, todėl jis pasakė:

“Aš pats su Komaru imtis 
neisiu Amerikoniškai, bet ar 
Komaras eis ristis su bent vie
nu iš mano pastatytų ristikų?1 
Aš turiu tris vyrus kurie gata
vi imtis su Komaru Ameriko
niškai, ir pažiūrėsiu ar jis yra 
toks smarkus kaip pasirodė.”

Dabar Komarui lieka pasisa
kyt ar jis sutiks eiti su bent 
vienu iš Zebico statomų vyrų, 
kurių jis turi sako tris gerus.

pasiremiant padidėjusiu mie
stu ir prasiplatinusiu nusižen
gimų skaičium reikalauja mie
stui 500 daugiau policijantų.

Per praeitus keturis ir pusę 
metų Clevelande papildyta apie 
35,000 prasižengimų, o tik apie 
trečdalis ypatų tesuimta už tai. 
Stoka policijos, sako tie kurie 
tą dalyką žino.

PARDAVIMAI
PIGIA KAINA

2 namai ant vieno loto, 40x 
186 ir 1 garadžius. Turim 
greitai parduoti. Randasi 
7034 Laxington Ave. prie 
Ė. 71 St. Arba kreipkitės 
pas Stapulionį “Dirvoj”.

FARMA PARSIDUODA
Vaisių ir Paukščių farma parsi
duoda. 43 akrai žemės,. 17 mai
lių nuo Clevelando. Kaina že
ma, $10,000. Mainysiu ant mie
sto nuosavybės. (41)

STANLEY PENTVER
2041 Hamilton avė. Pros. 3367

GERA PROGĄ
Parsiduoda Restaurantas su visais 

Įtaisymais, didelė vieta ant viršaus 
su 10 kambarių išnuomavimui, visi 
su rakandais. Už viskų kaina $2,000. 
Jei reik ims ir mortgečių. Renda už 
viskų $125 men. Vieni kambariai 
neša daugiau negu rendos reikia. 
Gatvei^ariai stoja iš abiejų pusiu.— 
Dasižinokit daugiau 5417 St. Clair 
avė. arba “Dirvoj”. (40)

SALDAINIŲ. CIGARŲ, DELIKA- 
TESSEN KRAUTUVE

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

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

6908 WHITNEY AVE.
2 šeimynų namas, 12 kambarių, 
šonais; 4 gąradžiai; Lotas 40x 
170. Tikras bargenas. Paduo
kit savo pasiūlymų.

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

LAUKIA POLITIŠKŲ 
PERMAINŲ

Akrono politiška mūšio pa
frontė turės pasikeisti iš prie
žasties pastaru laiku suirimo 
ku-klukserių organizacijos, ku-į 
ri iki šiolei Summit apskrityje 
lošė žymią rolę.

Ku-klukseriai’ kurie iki šiolei 
laikėsi už tulus savo kandida
tus, po revoliucijos savo tarpe 
atsimetinėja ir atiduos balsus 
už kitus, taip kad negali tikėtis 
laimėti tie kurie jautėsi laimės.

RAŠANT f LIETUVĄ
Washington. — Lietuvos Pa

što Valdyba prašo per Lietuvos 
Respublikos Pasiuntinybę dar 
kartą perspėti Amerikos Lietu
vių visuomenę kad siunčiant į 
Lietuvą laiškus bei kitą kores
pondenciją adresai butų para
šyta kiek galima aiškiau, nuro
dant artimo pašto pavadinimą 
per kurį adresatai gauna savo 
korespondenciją. Tas perspė
jimas yra daroma, nes Lietuvos 
Pašto Valdyba dažnai gauna 
nusiskundimų kad korespon
dencija nepasiekia adresatų, 
kas dažniausia įvyksta del ne
aiškaus ir netikslaus korespon
dencijos adresavimo.

NĖRA LIGOS. BET UŽ
DARYTI

B. H. Martin, Akrono laik
raštininkas, per savo advokatą 
pareikalavo kad miesto sveika
tos departmentas atimtų i.uo 
jo namų kvarantiną, nes jokios 
ligos jo namuose nėra. Jos ir 
šeimyna laikomi, namuose po 
pretekstu kad ten apsireiškė 
skarlatina. Mokyklos į daktaras 
patėmijo buk vieno jų vaiko 
gerklėj yra skarlatinos perų ir 
pasiuntė vaiką namon. Kitas 
daktaras išegzaminavo vaiką ir 
sako kad nieko panašaus nėra. 
Vienok visa šeimyna laikoma 
įkalinta namuose.

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

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

(Mišriam chorui)
1— Oi Mergele, Merugužėle
2— Lopšinė
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dziedul
5— Levandrėlis
6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip Rožytė
8— Grybai

Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c
Malda ” ” 35c
Vilnius ” ” 50c
Stasvs .............................. 50c
Dul Du] Dūdelė ................. 50c
Litai ................................   50c
Godeles .............................. 60c
Klumpakojis ..................... 50c
Suktinis ...........  50c

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

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

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

Reikalaukit “Dirvoje”

J. G. POLTERIS 
Popieriuotojas 

Popieriuoja, mnliavoja ir T^o-rn- 
žina namus viduje ir iš lauko. 
Kainos prieinamos — darbas at
liekama atsakančiai. Parašykit 
atvirutę, aš ateisiu paduot ap- 
skaitlia^vimą. Adresas: (40)

877 East 72nd St.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.
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O ROSEDALE ©1
Dry Cleaning Go,t 

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

ALBINAS A. STANKŪNAS
Užlaiko didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų 

Skanių Gėrimų ir Rūkymų.
Dideliam pasirinkimui Groseriai, rūkyta Mėsa, Deš

ros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt.
Smagi užeiga del Lietuvių. Meldžiam užsukti:

\ 1386 East 65th Street
Kampas Luther Ave. Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

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

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland

Superior, kampas E. 69th St.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ. ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų 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 -----


