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Didele Nelaime Per DETROITAS RUSTUS j KLAIPĖDOS SKUN-
KRIMINALISTAMS DAS ATMESTA Vilnius-Europos Klausimas

Atlaidus Silavej
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užgriuvo 33 Kasėjus
Rockwood, Tenn. — Eksplo

zijoj apie tris mylios po žeme 
užgriuvo 33 angliakasius. Pa
galbai atėjus, trįs dar išnešta 
gyvi, bet sužeisti, šeši rasta ne
gyvi, o kiti dar buvo jieškoma. 
ši eksplozija atsitiko beveik toj 
pat vietoj kur 1925 metais ki
ta eksplozija užmušė 10 darbi
ninkų.

Kunigams Suvedus ant 
Tilto Minias Žmonių, 
Tiltas Sulužo ir Su

žeidė Daugybę.

PILSUDSKIO GALE 
SMUNKA

Detroit, Mich. — Policijos 
viršininkai stengiasi ] 
policiją dar pavojingesne kri-j dos byla, 
minalistams negu buvo iki šio- j atstovai ir 
lei. 
šiol, įvedus naują patvarkymą! 
šauti mirtinai visus kriminalis
tus kada ant jų 
ke prasižengimo 
nušauta 31 ir 63 
viršininkai sako 

j šautų skaičius

Ironwood, Mich. — 43 darbi
ninkai, kurių išeiga buvo už
griūta geležies kasykloj per sa
vaitę laiko, tapo išgelbėti gy
vi. Laukę prie kasyklos minios 
žmonių džiaugsmingai juos su
tiko. Gyvendami požemėse, na
bagai virėsi sau 
arbatą, kuri buvo 
maistas. Visi 43 
josi vienu cigaru,
miausias prašymas buvo taba- 

demon- 
džiaugs-

beržo žievės 
vienatinis jų 
vyrai naudo- 
Išėjusių pir-

ko. Mieste surengta 
tracija su muzika, iš 
mo kad jie liko gyvi.

dienų.Reikalauja 5 darbo
Deroite prasidėjo Amerikos 

Darbo Federacijos 46-ta kon
vencija, kurioje tarp kitko kal
bėta reikalingumas įvedimo vi
suose darbuose penkių dienų sa
vaitėje darbo, viso 40 valandų, 
ir kovoti už aukščiausias algas 
kokias tik galima gauti.

Federacijos prezidentas W. 
Green savo atidarymo kalboje 
atakavo kompanijų įsteigtas 
unijas ir darbininkų atstovybės 
planus, kuriais kompanijos pa
sinaudoja ir silpnina unijas.

Darbo federacija šįmet turi 
užsimokėjusių narių 2,817,910. 
1920 metais narių turėjo 4,078,- 
740, tai buvo daugiausia kiek 
kada turėta.

Kalkutta. Indija. —Jamshed- 
pure ištirpus geležis užliejo 13 
darbininkų, kurie visiškai su
naikinti.

šilava. — Rugsėjo 11 d.
Dubysos tilto atsitiko 
katastrofa prie gana 
aplinkybių.

Ėjo dvi bažnytinės 
jos — viena iš Šilavos, 
lavon į atlaidus, kurios susiti
ko ant Dubysos tilto.

Procesija ėjo su kunigais, 
baldakimais, monstrancijomis, 
altorėliais, karūnomis ir tt. Pro
cesijas lydėjo daugybė žmonių. 
Ant tilto susitikusios 

pradėję kokias tai susit 
ceremonijas. Ant 
daugybė žmonių; senas 
neišlaikė, lūžo ir griuvo

jos 
mo 
ėjo

Geneva. — Tautų Sąjungos 
padaryti! taryboj buvo svarstyta Kląipė- 

Kalbėjo įvairių tautų 
Lietuvos atstovas 

Nuo pradžios šių metų iki! Sidzikauskas.
Taryba vienbalsiai priėmė ju-

! ristų komisijos raportą, kil
iai- ;riuo nustatoma Lietuvos siuly- 
jau! ta procedūra ir panaikinama 
Bet j praeitų metų Tautų Sąjungos 
nu-; Tarybos rezoliucija. Ta rezo- 

irjliucija buvo suteikta Tautų Su
dari jungos generaliam sekretoriui i
nu-1 teisė duoti Klaipėdiečiu skun- 

i • ' Idams eigą.
Del Lietuvai nepriimtino vie- 

sako, jei buflų nušauti no raporto posmo Lietuvos de
legacijos pirmininkas Sidzikau
skas padarė 

Ryšyj su 
Lordas Celil 
(Italas), Bonkur 
ir Išii (Japonas) atsiėmė savo 
Birželio 9 d. raštą kaipo nere
guliarų ir nesuderinamą 
Klaipėdos konvencija.

Tuo būdu byla galutinai 
mesta. Sėkmingas bylos 
sprendimas Tautų Sąjungos 
sferose padarė kuopuikiausio 
įspūdžio. “L. ž.”

užeinama 
pildymo, 

sužeista, 
kad toks 
permažas, 

j nori padaryti policijantus 
[ gabesniais šovikais. Sako, 

kriminalistas daugiau 
Ir tie 63 su-

vienos, kitos pusės pasireiškia 
nuomonės kad reikia pradėt 
taikinti Lietuvą su Lenkais, ki
taip Pabaltijoj negalės įvykti 
taika.

Lietuvių Dvasia Nepergalėta

Niekas netikėjo kad Lietuva I 
galės taip ilgai išsilaikyti kovo-1 

ije už Vilnių. Musų tolimesni ir j 
I artimesni kaimynai manė kad 
j nors valdžia ir priešinsis misi- ] 
įleidimui Lenkams, bet žmonės! 
patįs, apkrauti karo mokesčiais. • 
sukils ir betarpiai susitaikins 
su Varšava. Lietuvos žmonės, j 
nuvarginti pasaulinio karo, ne-! 
ištesės atlaikyt kito nelengves- 
nio konflikto, nors ir už savo 
istorinę sostinę.

Praėjo šeši metai. Nepri
klausoma Lietuvos dalis neiš
kėlė baltos vėliavos ir nenusi
lenkė prieš Želigovskio bei Pil
sudskio legionus, 
kuris įsivaizdina 
nybes mes del to 
ir kiek išreikšti 
Dar neišdžiūvo

M. Čibur.

AR GALIMA MOKS
LININKAMS

TIKĖTI?Pilsudskis liko
Į naujas Lenkijos premjeras ir 
! sudarė sau- kabinetą. Iš dikta-j 

t! toriaus jis pavirto premjeru. ; 
... ,_! Seimas be paliovos ėdė vai-! didele 1 įautas

.. . | džia ir senasis kabinetas turėjo I"jdoimų ■ inedarys bėdos.suirti. Dabar gali but kad ir 
n-i i i • • •, • I žeisti,. | Pilsudskis gaus seimo nepasiti-: ,

procesi-l _ . . _ .. ... Į butu buvę geriau. Kriminalis-.. .. j kejimą ir turės paliauti veikei; Y T
luta si- ’ . . i ta nušovė šešis policijantus perkaipo premjeras ir gryzti prie,

!..,... . . . . I šių metu dali. Kriminalistaidiktatoriaus, jeigu Įstengs. j ■
c . . 1 nerodo mielaširdystės, nereikiaSeimo nariai laukia seimo
.... , . . rodyt ir jiems, sako viršininkai,paleidimo ir bandys nuverst iį J

Pilsudskį per rinkimus.
Nauja Lietuvos padaryta su- Italija Sugrąžina Mir- 

tartis su Rusija labai nugąsdi-1 ties Bausmę
no Lenkus. Jie net aiškina kad ' „ , . T.I Roma. — 1888 metais Hali- 
Rusija ir Lietuva susitarė ka-i . . , .... ...I joį buvo panaikinta mirties 
niauti, kuomet tas susitarimas!, ' . ..; bausme, bet siose dienose vėl 
yra palaikyti taikai. .. , .. , . , , ...ji atgrązinta ir bus baudžiami 

! mirtimi kurie kėsinsis ant gy- 
Audrcj Žuvo 2,000 Chi- vasties karaliaus, karalienė-,• V • Įmečių | įpėdinių ir premjero.
„ , ta . i . -• • i Po pereito pasikėsinimo antHongkong. — Du tūkstančiai 1

t... .... ■' . Mussolinio gyvasties išspręstaI hinn '/nvinmL'n vni’n 1 ‘

jog reikalinga turėti mirties 
bausmė atgrasinimui žmonių 
nuo kėsinimosi ant šalies val
dovų gyvasčių.

rezervą.
juristų pranešimu, 
(Anglas), Scialoja 

(Prancūzas)

SU

procesi-
iki-

tilto
at-

su- 
til- 
ant 

arklių ir vežimų, kurie buvo po 
tiltu, Dubysos pakrantėje.

Pasekmės baisios: daug žmo
nių sužeista, kaikurie jų tapo 
amžinai invalidais; išsigando 
trukšmo arkliai daugelį sutry
pė; sužeista ir kunigai.

Del šito įvykio kunigų “Ry
tas” kaltina “demokratinę” val
džią. Bet ištikro yra kitaip. 
Tiltas jau senai statytas ir kaip 
ir visi kiti buvusios vyriausy
bės, kuri netaisė tiltų, bet pi
nigus dalino savo parapijoms, 
palikti tiltai, gyveno paskuti
nes dienas. Tą žinojo visi žmo
nės, ir to negalėjo nežinoti pro
cesijas vedusieji kunigai-inte- 
ligentai. kurie tačiau nepasirū
pino žmones persergėti, bet ant 
tilto suvedė didžiausias jų mi
nias.

Vedamas tardymas turės įvy
kio priežastis išaiškinti. “L.Ž.”

Stebuklai: kodėl kunigai ir 
jų laikraščiai jau nesako kad 
žmones Dievas nubaudė, suėju
sius ant tilto, bet kaltina da
bartinę valddžią....

Hongkong. — Du tūkstančiai j 
Chinų žuvininkų menama žuvo 
peršlavus baisiai vėtrai jų gy-l 
venamas vietas ir jų laivus ku
riuose jie gyvena. Apie šim-Į 
tas laivų žuvo.

Nušoko iš 19 Aukštų
Chicago. — Viena moteris iš

šoko per langą 22 aukšte lie
telyje Sherman ir užsimušė. Ji 
nupuolė ant kito budinko kuris 
buvo trijų aukštų,
turėjo sugniaužus raštelį 
šantį pranešti jos vyrui 
tokį jos baisų darbą.

Rankoje ji
pra-
apie

Nori Panaikint Peklą

Fanatiška Žmogžudyste

Meksikos Katalikai Nori 
Taikintis su Valdžia

Londonas. — Tilbury prie- 
stotėj pasibaigė 2,000 darbinin
kų streikas kada valdžia suti
ko apsvarstyti jų reikalavimus. 
Streikas kilo del uždraudimo 
unijos delegatams prieiti prie 
darbininkų toje priestotėje.

BADAS CHINIJOJ
Šimtai 

milijonai 
dauja ir 
del stokos maisto.

Šiose dienose pradeda 
reikšti aplinkybės kokios 
laike 1878 metų bądot kuomet 
mirė 10,000,000 Chiniečių.

1920 metų bado laiku 
500,000 žmonių.

Nelaiminga ta tamsi ir 
taringa šalis.

tūkstančių, o
ii žmonių Chinijoje ba-j 

jiems gręsia mirtis,

Poltcratsk, Turkestane. — 
Užsikrėtus komunizmu, viena 
jauna mergina stojo kovon 
prieš savo žmonių prietarus, 
ypač seną paprotį parduoti vy
rams apsivedimui merginas. Ji

■ I susipažino ir ištekėjo už vieno ’•J
i jauno komunisto be tėvų pave- 
, Ujimo. Susirinkę tris gimines 
I tą merginą peiliais subadė kai-

■ J po eretike kam ji nesilaikė se-
j noviškų papročių.

Penkiolika Milijonų 
apsi- j larių Katedrai 
buvo |

Do-

Londonas. — Jeigu neku
ltiems Anglijos bažnyčios vy
rams pavyks pravaryti savo 
įtekmę, pekla galės būti panai
kinta. Šiose dienose atsibuvo 
Angljios bažnyčios kongresas 
Southport mieste, kur Yorko 
arcivyskupas aiškindamas apie 
naujus mokslo atradimus ir iš
tyrimus, pasakė kad “mums 
senas pragaro simbolis jau din
go, bet reikia neužmiršti kad 
užpakalyje to pasilieka Dievo 
nenusileidžiamas nemėgimas 
pikto.”

Romos katalikai dar toli at
silikę nuo progresuojančių pro- 

| testoniškų tikėjimų, ir jų vai
dentuvėje dar vis liepsnoja ta 
baisi ugnis kuri numaliavota 
abrozėliuose ir laukia griešnin- 
kų, nors patįs kunigai visai 
ugnelės nebijo ir griešija.

to<

mirė

prie-

Washingtone protestonai pa
ryžo pastatydinti milžiniška 

tautinę katedrą, $15,000,000 
budavonę, ant St. Alban 

Visoje Amerikoje ren
iam tikslui pinigai.

Atrado Mažų Žmonių 
Veislę

pa-
nu-

vertės 
kalno, 
karna

1892 metais vienas Rolandas 
mokslininkas. Dubois, Javos sa
loj atrado šmotą galvos kiaušo, 
du dantis ir šlaunies kaulą, ir 
iš tų mažų radinių keli moksli
ninkai subudavojo senovišką 
buvusį gyvį, kuris jau stačias 
vaikščiojo, nevadindami jį Pi
thecanthropus erectus. Išskai- 
tliavo kad jis gyveno 500,000 
metų atgal, bet nebuvo dar tie
sioginis dabartinio žmogaus tę
voms.

Dabar, po 34 metų kitas Ro
landas, Heberlein. atrado visą 
čielą kiaušą Pithecanthrope 
galvos, na ir ką jus manysit? 
Šis kiaušas pasirodė lygiai te
kis kaip į aną mažą kiaušo dalį 
žiūrėdami mokslininkai tikrino 
kar turėtų būti: Per 34 metus 
pasaulis priėmė' Pithecanthropa 

kad Vilniaus klausimas netei-|tik Pasitikėdami mokslininkų 
singai išrištas, kad tas miestas' žodžiams, o dabar sulaukė pri- 
istoriniai ir geografiniai pri- r°d.vmo. 
klauso Lietuvai. Didžiosios val
stybės patvirtino Želigovskio! 
žygį vien todėl kad buvo netik
sliai 
savo 
mums dalinai pasisekė, 
kratingi sluogsniai 
tuvą Vilniaus klausime. Net ir 
Amerikos korespondentai nuo
lat pabrėžia kad musu sostinė 
tapo neteisingai užimta. Kitų 
šalių spaudoj turime taipgi ne
mažai draugų, kurie agituoja 
už mus ir tuomi stiprina pama
tą Vilniaus atvadavimui. Chi
cago.? “Tribune” vieno sekma- Į 
dienio laidoj įdėjo per visą pus | 
lapį Europos žemlapį, kuriame I 
pažymėta vietos galinčios 
kelti neramumus. Vilnius 
statytas pirmoj eilėj. Aną 
na pažiurėjau į Anglų dienraš
tį. Ten taip pat primenama, 
jog Vilniaus likimas dar neini-i

Tiesa, retas 
kokias sunkė- 
turim pakelti 
pasiaukavimo. 
Vilniaus lau

kuose musų kovotojų kraujas ir 
dar nenuimtas nuo demarkaci
jos linijos sergstintis musų tei
ses jaunimas.

Bet pažiūrėkim dabar ką 
esam laimėję per tuos metus. 
Siekdami savo tikslo, mes nau
dojam visokias priemones. Pir-, 
miausia norime įtikinti Europą j

informuotos. Patraukti j 
pusėn viešąją opiniją I 

Demo-1 
remia Lie-

CUNARD
Į LIETUVA

(Per Angliją)

sumažinta kaina 3 Liesos abiem 
galam laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA . . $215 
MAURETANIA ....8211 
Į Liepoja ir Atgal šiais

Laivais — $186.
I Lietuva greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sen-da. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- 
Ws prie vietos 
agentų arba į

SU I

pa- ■
die-

Atsiliepdami i Anglijos an
gliakasių paraginimą iššaukti 
tarptautini anglies darbininkų 
streiką, Amerikos angliakasiai 
atsiliepė pasižadėdąmi šelpti 
juos pinigais, bet tarptautiniam 
streikui nepritaria. Amerikos 
angliakasiai pasižada neleisti 
eksportuoti anglies į Britaniją. 
Iki šiolei Anglija gauna anglį 
iš Amerikos ir Lenkijos.

Mexico. — Meksikos katali
kai per visą žalį milijonais 
šosi ant prašymų kongresui 
keisti aštrų prieš-bažnytinį
sistatymą kuris privedė prie 
aštrių kivirčių valdžios su dva- 
siškija. Nesenai tokius prašy
mus buvo padavę patįs dvasiš
kiai su savo parašais, bet val
džia atmetė, pareikšdama kad 
dvasiškija nustojo savo pilieti
nių teisių delei savo dvasiškų 
vietų.

Cent relinėse vakarinėse val
stijose lietus ir vėtros pereitos 
savaitės pabaigoj padarė daug 
nuostolių. Žuvo keletas žmo
nių.

CUNARD LINE
Union Trust Biiildinir 

Cleveland. O.

Ant Java salos, Azijos van-1 spręsta, 
denuose, Amerikos ir Holandi- 
jos tyrinėtojų ekspedicija at
rado mažų žmonių veislę, iki! Gal kas pasakys jog tai nie-l 
šiolei dar baltu žmonių nema-lkas daugiau kaip kalbos. iBel 
tytą. Tie žmonės gyvena auk-1 neužmirškim kad buvo laikai |

Kiek Jau Musų Atsiekta

'Prie Kunigo Hali Žu- 
dystes TardymųKanadoj šiose dienose 

džią paėmė į savo rankas 
ralai su premjeru King. Kana
da priguli Anglijai, bet turi at
skirą ministeriją. Į buvo nužudyta kun. Hali ir jo

----------------- | mylimoji, valdžiai darant tyri
nėjimus, Henry Carpander, gi
minietis kunigo žmonos pusės, 
kurie dabar suimti, užmokėjo 
vienam valstijos tyrinėtojui 
$2,500 kad jis pasitrauktų iš 
tyrinėjimo tos žudyštės.

Brooklyne suimta dar vienas, 
privatinis detektivas, kuris pa- 
įtekmėjo teismą išnešti kalti-' 
namiems palankų nuosprendį ir i 
jie liko išteisinti po anos žudys- Francuziškas orlaivis su paša- 
tės.

libe-

Filipinai Reikalauja Ne
priklausomybės

Washington. — Susirinkęs į 
posėdžius Suv. Valstijų kongre
sas šią žiemą turės rimtai skai
tytis su Filiponų salų klausi
mu. Atvyksta Amerikon nau
ja nepriklausomybės misija. 
Filipinų siunčiama. Jos tiks
las išdėstyti Amerikai savo pa
dėtį ir reikalauti nepriklauso
mybės. . . •

New York. — Šiose dienose Į štai kalnuose, už pelkių ir stin-| kuomet Lietuvos atstovai Tau-; 
susekta kad 1922 metais, kad i! kiai prieinamų kriaušų. Ketu-; tų Sąjungoj ar kur kitur bu-j 
’ .... tt • • rj mėnesiai ėmė dasigauti iki'davo viešai įtariami kaipo bol-i

jų teritorijos, upėmis ir laipio- ševikų agentai ir 
Nors tikę- drysdavo mus užstoti 

kerštingus ir pa-1 tuomet 
žmogiukai pasiro- 
ir linksmi. Jie yra 
grynos neūžaugų

jant per kalnynus, 
ta rast juos 
vojingus, tie 
dė draugingi 
juodi ir yra 
veislės.

Sudegė Francuziškas
Orlaivis

žuvo 7 ypates kada užsidegė

žieriais ir nukrito Anglijoje.

niekas ne
ri. Lenkija į 

skaitėsi civilizacijos! 
saugotoja nuo rytų barbarų. į 
kuriai verta paaukauti ne tik! 
Vilnius, bet ir visa Lietuva.

Šiandien Lenkija jau neturi 
tos garbės. Per šešis metus 
nenuilstamo darbo Lietuva pa
rodė pasauliui kokie yra Lenki
jos tikslai ir ko ji trokšta.

Ir Europa pagaliau susido
mėjo Vilnia«s klausimu. Iš

• -%,..
-.i

Laivakortės į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės

6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland.
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Is Lietuvių Gyvenimo i
CHICAGO, ILL

artistas-režisierius 
pirmas vaidinimas 

didžiausiu ir tiesiog 
pasisekimu. Nežiu-

komedijos “žemės

yra iš Lietuvių A- 
gyvenimo, stebėti- 

linksmas ir įdomus, 
buvo nepaprasta tai

Iš Menininkų Gyvenimo
Naujo Lietuvių teatro, kurį 

organizavo 
St. Pilka, 
praėjo su 
nepaprastu
rint kad oras buvo labai šaltas, 
prisikimšo pilna salė žmonių. Ir 
turbut dar niekuomet Chicagie- 
čiai pas mus taip gardžiai ir 
smagiai neprisijuokė kaip laike 
vaidinimo 
Rojus”.

Veikalas 
merikiečių 
nai gyvas, 
Kas mums
kad visi artistai mokėjo roles 
ne tik atmintinai ir jomis tie
siog gyveno, bet ir kiekvienas 
iš vaidintojų parodė tai ko dar 
niekas iš jų nelaukė. Artisti
nių jiegų Chicagoje netrūksta, 
bet tik sumani režisūra padėjo 
musų artistams tinkamai pasi
reikšti. Ypač atsižymėjo pats 
režisierius St. Pilka, artistas- 
kompozitorius A. Vanagaitis, 
komikas B. Vaitekūnas ir pp. 
Milerienė ir Balsienė. Dabar 
to teatro ruošiama keli nauji 
veikalai, iš kurių pirmon eilėn 
bus pastatyta, S. Čiurlionienės 
pragarsėjęs patriotinis veikalas 
“Aušros Sūnus” ir Moliero ko
medija “George Dandin arba 
Sugėdintas Vyras”. Ir drąsiai 
galima pasakyti kad tokius te
atro parengimus žmonės visada 
noriai lankys ir kad tie veikalai 
bus net po kelis sykius kartoja
mi.

Kaipo didžiausia naujiena 
Chicagoje bene bus sumanymas 
kurti Lietuvių Operą. Šiomis 
dienomis įvyksta organizaciniai 
susirinkimai ir yra vilties kad 
dar šį pavasarį Chicagiečiai iš
girs vieną iš pasauliniai žinomų 
operų Lietuvių kalboje ir Lietu
viais dainininkais išpildytą.

B. V.

KAS NORI MATYT 
“LIETUVIU DIENĄ” ’ 

PAVEIKSLUOSE
Atsišaukimas į Draugijas. Kuo

pas ir Įvairias kitas 
Organizacijas

Jau anksčiau laikraščiuose 
į buvo minėta kad Vaičkaus Dra- 

daugiausia nuo štukų; kas mo- mos Teatras ir Ciheova Pietų-1 
ka darbą ir yra tvirtas spėkose res Korporacija susijungė ir ši 
uždirba neblogiausia. Nemo-' sezoną dirbs kartu, duodama 
kančiam darbą darbininkui mo-j įvairų ir Įdomų programą, bu
ka nuo 40 centų ir aukščiau i j lent: krutamus paveikslus ir 

vaidinimą.
Programą skiriame sekantį:!

“Lietuvių Diena” Philadelphi-j 8,1
joj. komedijas “Tris Kartus,'118 h,000 galionų 
Nusižudęs” ir “Garsus Politi-į 
kierius”; dramą “Pasaulio Ka
ro Aukos”,, be to teatras duos 
naujų veikalų, daugiausia ko
medijas.

Reikalui esant galima duoti j 
dar įvairesnį ir platesnį pro
gramą, pritaikant visuomenės] 
lipui.

Kad butų lengviau suorgani-'i

“žmonijos Istoriją” nespėjom dar 
visiems išsiuntinėt. Kurie negavot 
nerašykit reikalavimų, nes gausit 
kaip tik ateis jūsų eilė. Adm.1

valandą. Dirbama daugiausia 
dviem pamainom; dieną dirba 
10 valandų, o naktį 13 ir 14 
valandų. Sako toj dirbtuvėje 
daug ir sužeidžia darbininkų, 
mat darbas pavojingas.

Lietuvių Roeblinge gyvena 
rodos apie keturiolika šeimynų.

Pinavijas.

AMSTERDAM, N. J.
Amsterdamas yra sena Lie

tuvių kolonija ir visuomenei ži
noma. Daug nėra ko apie Am
sterdamą rašyti. Draugijos, 
rapija kaip ir kitur karts i 
karto surengia pramogas, 
liūs, teatrus bei koncertus, 

yra Įvairių draugijų 
klubų, 
taigi ran- 
biznierių, 
pasiturin- 
namų ir 
nuosavy- 
biznį pu- 
pasekmes 

Jis yra vietinių, 
kitų tautų žmonių 
Jis skaito daug 

laikraščių, tinkamai 
, prie to darbą a! - 

ąžiningai.

ir visokių 
yra daug, 
Lietuviškų 
yra gana

M. Kerbelis yra

ROEBLING, N. J
Roebling miestelis randasi 

tarp Philadelphijos ir Trenton. 
N. J. Miestelis nedidelis, bet 
jame randasi didelė Roebling 
vielų išdirbystė. Dirba daugy
bė darbininkų kaip vietinių i 38,000 gyventojų, 
taip ir iš apielinkių. Mokestis j nuotas.

pa- 
nuo

bei
draugijėlių

Lietuvių 
dasi daug 
nekurie jų 
ti.
visokios nejudinamos 
bės pardavėjas, savo 
sėtinai pažįsta, užtai 
turi neblogas. 
Lietuvių ir 
gerbiamas. 
Lietuviškų 
išsigarsinęs, 
lieka

Darba Amsterdame susilpnė
jo, nekurie žmonės skundžiasi 
permažai tedirbą ir nepodaug 
teuždirba.

Išdirbystės 
linoleum 
šluotų i 
audeklų 
ninio. 
moteris 
moterįs 
uždirba

Amsterdame 
yra dar užsilikusių Lietuvoje 
augusių merginų ir jos dirbda
mos dirbtuvėje 
gai, sako kaip 
turtingos. Yra 
lių.

Amsterdamas

daugiausia 
patiesalų, karpetų, 
kitų mažesnių, kaip 

ir kitų aprėdalų gami-
Dirbtuvėse dirba vyrai.
ir merginos.
ir merginos 

negu vyrai.
geras

daugiau

skaitlius

užsidirba neblo- 
kurios esančio-: 
keletas ir naš-

rodos turi apie
Miestas kal- 

Keliauninkas.

j svaigus; tai tuoj rėkia kad čia 
“drai kontras”, ko tu girtas 
valkiojies, o patįs apsisukę tą 
svaigalą pardavinėja. Jei pas 
juos pirksi tai busi geras ir ty
lės.

Ne visada vienok ir jiems se
kasi. štai vienas viršininkas 

| turėjo savo garadžiuje įsitaisęs 
bravorėlį su mašinėrijomis ku
rios kainavę apie $15,000. Per 
kelis metus darė puikų biznį. 
Bet dabar nelaimė patiko, tur
but kokie nekantrų 
užvedė prohibicijos i

I šie konfiskavo visą bravorą,

laidišiai 
agentus ir 

su 
svaigalų, ir 

jau rengėsi vežti, krovė į tre
kus, 
žmonės

gurnus 
tydami 
ris ir

zuoti maršrutą, šiuo Kompa
nija turi garbes kreiptis į virš- 
minėtas organizacijas, prašyda
ma atsiliept 1 
dantų turėti 
tąsoj dviejų i 
tu programų.

Pakol kas liuosos dienos yra 
po Lapkričio 15.

Visus laiškus tuo reikalu ra
šykite žemiau nurodytu antra-

toms kurios pajfei- 
mus savo svečiais, 
dienu su viršminė-

Pola Tendžiulytė
So. 9th St. Brooklyn, N.Y

SHENANDOAH, PA
“Sausoji” Komedija

Gal niekur nėra tokio ramaus 
miestelio kaip Shenandoah. Čia 
žmonės, linksmiausia gyvena, 
gerai pasirėdę, pavalgę ir pri
gėrę ko tik jiems reikalinga; 
taip gerai tarpsta kad nesibijo 
sausų metų niekados.

Kaip tėmiji laikraščiuose vie
nur ar kitur valdžia 
miestus sausus, 
negali to 
visi musų 
chanikai” 
rą buzą, 
gliakasis 
musų 
silieka.
džiausi butlegeriai.

Bet jie kai pamato kitą ap-

padaro 
bet pas mus 

padaryt, pertai kad 
mieste yra geri “me- 
ir moka padirbt ge- 
Ne tik paprastas an- 
pasidaro sau, bet ir

miesto viršininkai neat- 
Nekurie iš jų yra di-

Is
SUSIDEDA 
IŠ ŠIŲ:
1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
pustymui, 
geležčių 
(pusto 
šavaimi)

sK'r vwjv.j,.7 
JMlo Strop Razor

DOVANAI
Kiekvienas “Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti ši puikų Valei 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.)

6820 Superior Ave Cleveland, O.

AMERIKOS LIETU
VIŲ SEIMO PRO

TOKOLAS
(Tąsa iš pereito num.)

T. M. D. REIKALAI

Tik turbut pasamdyti 
puolėsi atimt, neduot 
supjaustė trekų ratų 

ir kitaip tramdė. Ma
tą, agentai uždarė du- 

pradėjo pilti svaigalus į 
Bet rymi butą užsikim- 

ir degtinė pradėjo bėgt 
čia gi

susiu
visas puses laukan, 

koks piktadaris pribėgęs užde
gė tekantį alkoholį ir ugnis įsi
veržus į garadžių padarė nema
žai nuostolių, sudegė sausųjų 
agentų vienas trokas, apdegė 
visos mašinerijos ir 5,000 ga
lionų degtinės. Dabar miesto 
valdyba meta kaltę ant sausųjų 
už padegimą, bet viršininkėliai 
vargiai ką peš. Laikraščiai gi 
nenorėjo pasakyt keno gara- 
džius ir kęno degtinė sudegė.

Garadžiui degant, vienas vy
relis dar bandė pagrobt kelis 
galionus degtinės, bet nepavy
ko. Tą žmogelį policija suėmė 
ir jį laikraščiai įvardino kaipo 
vagį.

Reikia tikėti kad ponas vir- 
| šjninkas už savo nuostolius da
bar užkraus hiiesto gyventojus 

'mokesniais/’ J. Basanavičius.

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbiui! ir importuojam vi
sokius pirmos klesos rankų darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnės negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kjatalogai.

RUATTA SERENELLI 
1014 Blue Island Ave. 

Chicago, III.
Dept. 82

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Reo'fired by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for October 1, 1926. 

State of Ohio
County of Cuyahoga ss.

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally apneared P, VASILIAUSKAS, who. having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
naper, the circulation), ete., of the aforesaid publication for the date shown 
m the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO-LITHUANIAN PUBLISH ILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,

Managing Editor: None
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, G820 Superior Ave., Cleveland. O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr.. Cleveland. O.
P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio

V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Joknbynas, Worcester, Mass.

That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 
or holding 1 per cent or n ore of total amount of bonds, mortgages, 

i If there none, so state) There arc none.
ownin:
or other securities are:

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of 
company but also, in cases where the stockholder qr security holder appears 
.tpon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or Corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which st< ckholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that -my other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities, shan as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
P. VASII I \USKAS, Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 1st day of October, 1926.
J. -I. STAPŲLIONS, Notary Public 
My commisaian expires Jan, 19, 1929 
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KLAIPĖDOS KLAUSIMAS
Po sesijos pertraukos imtasi toli

mesnių svarstymų. Svarstyta Klai
pėdos klausimas. Referuoja žodžiu 
Adv. F. J. Bagočius; eina diskusi
jos. Po diskusijų, referatas pateikė 
sekančio turinio rezoliuciją:

“Penktas Amerikos Lietuvių Vi
suotinas Seimas pilnai suprasdamas 
dabartinę politinę ir ekonominę Klai
pėdos krašto padėti ir gerai žinoda
mas Amerikos Lietuvių nusistatymą 
išgelbėti jį ne tik Lietuvai bet ir 
Lietuvybei, nutaria kreipti Lietuvos 
valdžios atatinkamų įstaigų atidą į 
reikalą tam tikro organo kuris galė
tų pagaminti reikalingas statistiš
kas žinias apie tą kraštą, ūkių ir įs
taigų stovį ir Lietuviams jas įsigy
ti, ypač kreipiant atidą į Vokiečių 
Vokietijos pilietybės aptarimą ir su
teikimą Amerikos reikalingų pilnų 
informacijų ir su tuom tikslu prašo 
Lietuvos valdžios tokį organą įkurti 
ir galimais budais ir keliais infor
macijas suteikti Amerikos Lietu
viams per šio Seimo įkurtą Tarybą 
ir jos komisijas, kurių sandarbinin- 
kavimą ir Amerikos Lietuvių para
mą šis Seimas Lietuvos valdžiai pri
žada.”

SPAUDOS REIKALAI
Rezoliucijų komisija pateikė rezo

liuciją Lietuvių spaudos reikaluose. 
Eina diskusijos; po diskusijų buvo 
priimta sekanti rezoliucija:

“Spauda yra vienas svarbiausių 
kultūros veiksnių. Be jos butų ne
įmanomas mokslas. Be jos mums 
sunku butų ir savo kalbą palaikyt. 
Ji yra tas cementas kuris jungia 
musų išeiviją į vieną kūną. Bet, de
ja, musų spaudai Amerikoj artinasi 
krizis. Imigracijai užsidarius, mu
sų laikraštija turės susilpnėti ir su 
laiku išnykti, jeigu mes nesiimsime 
tinkamų priemonių jai palaikyti. 
Spaudai išnykus, turės išnykti ir 
tautinis mus gyvenimas Amerkoje. 
Trečia dalis Lietuvių tautos turės 
žūti svetimtaučių bangose.

“Kad šitą skaudų nuostolį kiek 
galint atitolinus ir sumažinus, Pen
ktas Visuotinas Amerikos Lietuvių 
Seimas ragina visas musų pašaipi
uos draugijas, visus klubus ir kito
kias organizacijas remti savo spau
dą. Tuo tikslu Seimas siūlo šiuoš 
budus:

L Kiekviena draugija įveda savo 
konstitucijon įstatą kad kiekvienas 
jos narys turi imti kokį nors laik
rašti, kurį jam išrašo draugijos raš
tininkas. Prenumeratą už laikraštį 
užsimoka patįs nariai.

2. Draugijos, klubai, kuopos u* 
rateliai skiria komisijas ar agentus 
laikraščiams užrašinėti. Tas darbas 
turės dvejopos naudos: jis platins 
musų spaudą, palaikys musų kalbą 
ir duos draugijoms pelno, nes laik
raščiai moka tam tikrą komisą už 
naujus skaitytojus.

Seimas tvirtai tiki kad musų spau
da, nors ir privatinių žmonių veda
ma, priklauso musų visuomenei kai
po jos kultūros židinys, kuriam už
gesus neišvengiamu budu turėtų už- 
temti ir musų išeivijos tautinis gy
venimas.

Eidamas tuo supratimu kad musų 
spauda yra visuomenės švietėja ir 
auklėtoja, Seimas reiškia pageidavi
mo kad pažangus musų laikraščiai 
vengtų bereikalingų ginčų savo tar
pe, bet daugiau kovotų su tais gai
valais kurie yra griežtai priešingi 
Lietuvos nepriklausomybei, progre
sui ir demokratybės principams.

Taigi, lai gyvuoja musų spauda! 
Lai gyvuoja Lietuvių išeivija Ame
rikoje!”

JAUNIMO KLAUSIMAS
Rezoliucijų komisija skaito rezo

liuciją Jaunimo klausime; su patai
symais rezoliucija priimta, kuri se
kančiai skamba:

“Amerikos Lietuvių Penktas Vi
suotinas Seimas apsvarstęs visiems 
Amerikos Lietuviams lygiai svarbų 
ir bendrą Lietuvių jaunimo auklėji
mo klausimą, nutarė:

1. Užgiriu Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje pradėtą jaunimo organi
zavimo ir švietimo darbą ir ragina 
Amerikos Lietuvių visuomenę prie 
to darbo dėtis ir jį visomis išgalė
mis remti. Taipgi ragina remti ir 
visas kitas vaikų ir jaunimo draugi
jas kurios sukurtos vien jaunimo 
auklėjimui ir lavinimui ir neturi jo
kių partijinių ar kitokių atskiroms 
grupėms tarnaujančių tikslų.

2. Ragina Amerikos Lietuvių 
spaudą, inteligentiją ir veikėjus vi
somis išgalėmis remti jaunimo vei
kimą visose gyvenimo srityse ir au
klėti jaunuoliuose iniciativą prie pir
menybės ir pasižymėjusius jaunuo
lius tinkamai įvertinti ir jų nuopel
nus pripažinti.

3. Dabartinis Seimas turėtų iš
rinkti Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Tarybą bent iš penkių asmenų, ku
ri skaitysis laikinu jaunimo veikimo 
centru. Šitą tarybą sudaro tik čio
nai augusieji jaunuoliai, kurie jiems 
numatomais keliais ir su pritarimu

Ką TMD. Turėtų Tuoj 
Imti Leisti?

Skaitydamas pranešimą kad 
sumantya leist naują veikalą, 
“Dailės Milžinai”, ir pasiūlymą 
leisti Lietuvos Geografiją, ran
du tuos abu dalyku gerais, tik 
noriu išreikšt nuomonę apie pa
tį išleidimą.

TMD. leidžia knygas ir dali
na nariams. Išleidimas knygos 
arba ne, atsiliepia ant Draugi
jos gyvavimo. Jeigu imti leis
ti “Dailės Milžinus” nariai tu
rėtų literatinės vertės veikalą, 
bet šį veikalą išleisti yra labai 
lengva, nes kiek suprantu tas 
rankraštis jau gatavas. Išlei
dimą klausimas butų tik kelių 
mėnesių klausimas.

Išleidimas gi Lietuvos Geo
grafijos butų kitas dalykas.

Leisti Geografiją su vienu 
visos Lietuvos žempaliu butų 
bevertis dalykas. Reikalinga 
paruošti tokį kad ant rytojaus 
kas kitas didesnio negalėtų iš
leisti ir neišmestų musų veika
lą iš rinkos ir svarbos.

O kad tokią geografiją kur 
tilptų smulkmeniškai visa Lie
tuva, su žemlapiais net paskirų 
apskričių ir su fotografijomis 
daugelio ir įdomių Lietuvos vie
tų pagaminti, ims daug laiko.

Nariams neįtikinsi kad kny
ga jau ruošiama ir kad bus ga
tavo už dviejų metų. Jie nori 
gauti tuojau knygų, o jeigu ką 
rengi didesnio tai per visą ren
gimo laiką vėl reikia kas nors 
duoti.

Ruošiant “Pasaulio Istoriją” 
praėjo keli metai, ir dar vis ne
gauname visos, nes tokių veika
lų išleidimas tai ne vieno mė
nesio darbas.

i Sakyčiau, paimt leist “Dailės 
Milžinus”, o išleidus “Pasaulio 
Istoriją”, arba ir dabar, imti 
ruoštis prie Geografijos. Bet 
tam reikia užvesti susirašinėji
mu s' su Lietuva, ir jeigu leisti 
tai bendrai su Lietuva; kad ga- 
lėtų jie ir ten ja pasinaudoti.

Kolei prie to ar kito veikalo 
prisirengs, reikia aprūpinti na
rius ir “šios dienos penu”, kad 
neužilgo galėtų vėl gauti kokį 
veikalą, kuris lengvai duodasi 
išleisti. Narys.

jau gyvuojančių jaunimo organiza
cijų, taipgi visos Amerikos Lietuvių 
visuomenes remiami, ir veikdami 
kontakte su šio Seimo sudarytu or
ganu, be atidėliojimo stengsis su
šaukti Amerikos Lietuvių jaunimo 
visuotiną suvažiavimą, jau pačiomis 
jaunimo jiegomis aptarimui ir iš
sprendimui tolimesnių veikimo pla
nų ir sudarymui pastovios visuome
ninės jaunimo organizacijos.

4. Neatidėliojant įsteigt vien jau
nimo reikalams savaitinį žurnalą, 
redaguojamą ir tvarkomą pačių jau
nuolių jiegomis. Toks žurnalas tu
rėtų būti spausdinamas dviem kal
bom — Lietuvių ir Anglų. Tokio ] 
žurnalo vyriausiu tikslu but nušvie-1 
sti jaunimo veikimą ir supažindinti ' 
jaunimą su Lietuvių tautos kultūros Į 
savybėmis, istorija, literatūra, mu- į 
zika ir kt. Taipg istengtis sulyg iš
galės leisti Anglų kalba ir žymes
nius musų literatūros kurinius ir is
torinius aprašymus.

5. Steigti ir palaikyti jaunimo la
vinimui mokyklas, kuriose butų mo
koma Lietuvių kalbos, rašybos, isto
rijos ir scenos meno. Taipgi tokios 
mokyklos pastangomis turi būti ren
giama vaidinimų ir muzikalių pro
gramų vakarai, kurių išpildyme da
lyvauja tik patįs jaunuoliai. Reng
ti jaunimui žaislų, pasilinksminimo 
ir kitus kultūringų pramogų vaka
rus.

6. Remti ir gelbėt jaunimui spor
to ir atletikos srityje. Taipgi skirti 
dovanas visuomenės sporto ir atle
tikos rungtynėse- pasižymėjusiems 
jaunuoliams.

7. Eiti visais galimais budais 
prie įkūrimo atatinkamų svetainių ir 
klubų jaunimo reikalams kiekvienoje 
didesnėje Lietuvių kolonijoje. O kur 
tokios svteainės jau yra tai stengtis 
jas pritaikyti jaunimo auklėjimo 
reikalams.

8. Įkurti visuomeninį jaunimo 
Auklėjimo Fondą, iš kurio butų fi
nansuojama žurnalo leidimas ir vi
sas jaunimo veikimas, šitas fondas 
butų valdomas pačių jaunuolių, ta
čiau kontroliuojamas tam tikro vi
suomenės sudaryto organo. Iš šito 
fondo taipgi šelpti sulyg išgalės auk
štą mokslųjį einančius jaunuolius, 
kurie tokios paramos reikalingi. Fon
do lėšos susidaro iš organizacijų ir 
draugijų metinių mokesnių, visuome
nės aukų ir pačių jaunuolių narių 
mokesnių ir pelno nuo įvairių paren
gimų, kuriuos tam tikslui ruoštų pa
čios jaunuolių draugijos ar jų visuo
meninės organizacijos skyriai, jei to
kie susidarys.”

Specialė jaunimo komisija pilnai 
pritarė viršminėtiems patarimams ir 
prašo leisti Seimui ant apsvarstymo.

PASVEIKINIMAI
Spaudos komisija pateikė tekstus 

pasveikinimų Suv. Valstijų Preziden
tui, Lietuvos Prezidentui, Lietuvos 
Ministeriui Pirmininkui Sleževičiui ir 
Dr. J. šliupui.

Tekstai priimta ir pasiųsta.
Buvo įnešta, paremta ir nutarta 

padaryti sesijos pertrauką iki 2 vai. 
po pietų. (Bus)

T.M.D. Prisidės Prie 
Amerikos Lietuvių 

T arybos
TMD. Centro valdyboj eina 

pasitarimas ir rinkimas nuo 
musų Draugijos atstovų j Phi
ladelphijos Seimo nutartą stei
gti Amerikos Lietuvių Tarybą.

Į šitą Tarybą ineis Seimo iš
rinkti atstovai, prie jų gi pri- 
kviesta iš musų didžiųjų orga
nizacijų atstovai, kurios norės 
tuos atstovus priduoti. Pakvie
sta prisidėti SLA. LSS., ALTS., 
TMD. ir kitos kurios tik norėtų 
£U. atstovais prisidėti.

Tarp Seimo nutartų dalykų 
yra ir labai svarbių, kurie ne
galimi bus įvykinti tik mažai 
daliai visuomenės organizacijų 
dalyvaujant. Reikalinga kad 
kuodaugiausia didžiųjų organi
zacijų prisidėtų ir kad padėtų 
vykint Seime pravestus suma
nymus.

PRISIRAŠĖ NAUJI NARIAI
50 kp. Worcester, Mass. — 

Aukšnora P., Pinkus Juozas, 
' Paraujauskas Vikt., Gotautas 
Antanas.

68 kp. Detroit, Mich. — Ki- 
tartas J.

12 kp. Akron, Ohio. — B. A. 
Beleckienė, M. Stukienė, J. Ga
tes.

UŽSIMOKĖJO Už 1926 M.
12 kp. Akron, O. — J. Ra

moška, L. Glinskis, K. Tama
šauskas, J. Noreika, V. T. Ne- 
verauskas, J. Garionis, J. Ap
šega, B. A. Beleckienė, M. Stu
kienė, J. Gates.1

122 kp. New Philadelphia, 
Pa. — S. Bulota, A. Bulota, E. 
Bulotiene, A. Gudaitis, P. Spū
dis, A. Jakaitis, Pr. Spūdis.

16 kp. Easthampton, Mass.— 
J. Navickas, V. Mickus, B. Jc- 
rusevičius, J. Jerusevičius, BĮ. 
Jerusevičius, B. Karpavičius, A. 
J. Navickas.

68 kp. Detroit, Mich. — V. 
Alinskas, K. Būtis, A. Kajutis, 
Jonas Kirvelis, J. Laukionis, F. 
Motuzas, M. Mozūras, J. Petru
lis, K. Šnuolis, J. Tamošiūnas, 
A. Trimirka, K. Vaičiulienė, A. 
Zerdeckas.

Pavienis — P. Waichulaitis, 
Baileys Harbor, Wis.

•GARSINKIS I
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DIRVA

rėčiau matyt vietas visų tų 
Lietuvių kurie dar čia ateis, 
— sakau aš.

— Gerai, galim pradėt 
kelionę, — sako jis.

(Kitą syki pasakysiu ką 
mačiau ir ką jie veikia.)

PAJIEŠKOMA
Marijona Branickaitė-Buva- 

sienė, prieš karą su keturiais 
savo vaikais gyvenus New Yor
ke.

Vasiliauskai, Antanas, Silve
stras, Elena, Agnieška ir My
kolas, iš Krosnos va]., prieš ka
rą gyvenę Shenandoah, Pa.

Tuomas, Antanas, iš Saudo- 
galos kaimo, Saločių v., į Ame-

TEATRALIŠKI
VEIKALAI

Ateinančiam Sezonui

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa
raono Sapnas (aktas II) iš laiką 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c 

Samsonas ir Delila ■— 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 

5 motelis.......................................50c
Kryžiokas — 2 atidengimų komedija. 

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

žiuočių laiku. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot......SI.00

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

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

Du Beiliu — komedija 1 akto. Lošia
3 vyrai ir 2 moterjs....................15c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim 
Trijų aktų drama. 3 moterjs, 1 
vyrai, keli pašaliniai ............35c

Grafas Kaimiečio Bernu — G aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai,

o

RODYK L. 120

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųa kožnai Lietuvei šeimin inkei.

GERB. SPRAGILAS PAS
GERB. LICIPERĮ

Gavęs vizą, tuoj buvau 
gatavas eiti pasimatyt su 
gerb. Liciperiu, vyriausia 
galva Pragaro Karalystės. '

Fotografui pasakiau kad 
pasistatytų aparatą taip' 
kad galėtų numušt mane ir 
kuodaugiausia Pragaro ka- 
da aš i vidų ineisiu.

Ale pažiurėjau ir aš per 
durų langutį ir klausiu! 
gerb. Konsulo:

— Ten matau visi nuogi 
suėję, ar ir man reiks nusi- 
rengt pas gerb. Liciperį ei
nant? )

— To reikalauja musų Įs
tatymai, — sako jis.

— Ale kad aš sarmati- 
nuos nuogas eit, — sakau1 
aš.

— Visos dūšios kurios čia ' 
ateina turi but nuogos, tik: 
į dangų einant visos gauna 
marškinius, — sako konsu-' 
las.

— Dūšios sakai? Aš dar 
ne dusia. Kada busiu dū
šia ir čia ateisiu tai galėsi 
pasilikt ir mano drapanas 
čia, — sakau aš.

Konsulas pasikuždėjo su 
savo sekretorium ir nutarė 
nevargint mane daugiau.

Atsidarė duris ir aš nie
ko ilgiau nelaukęs šmakšt Į 
Pragarą. Neilgai truko ir 
išgirdau N. A. Unčiką sa
kant:

— Orait! jau turiu!
— Gerai, tai gryžk sau 

namon ir tuoj padaryk tą 
fotografiją ir gali pradėt 
daryt biznį, o kai aš sugry- 
šiu ir parašysiu savo istori-

liaujant? — sakau aš.
— Atleisk, gerb. Spragi

le, ba tokia musų tvarka; 
o mano tarnai kartais ir 
perdaug tos tvarkos prisi-, 
laiko. Sveikas! — sako jis, 
ir kada aš atkišau jam ran
ką pasisveikint jis atkišo' 
man savo kanopą.

Išsykio nenorėjau imt už 
jo kanopos, ale misliu sau 
gal čia tokia mada, ir pa-' 
kračiau jo koją.

Gerb. Liciperis pasisodi-j 
no mane šalę savęs ir atsi
prašė kad negali tuo tarpu 
pertraukt sudijimo grieš-j 
ninku, todėl aš turėsiu pa
laukt. Man buvo gerai kadį 
jis ir nesivedė mane kur Į 
užkampį, ba būdamas šalę' 
jo mačiau visų prieš jį at-! 
einančių veidus. Mačiau ir' 
Lietuviškų veidų, ale neži-j 
nojau iš kur jie ir kas, ba 
nevalia buvo Iail$e sūdo nie
ko pas dūšias klausinėt.

Neiškenčiau paskui ir pa

tingėsi, — sako jis.
Jau man pradėjo darytis 

karšta, o gerb. Liciperis 
žiuri ir juokiasi. Jis matė 
mane apsirengusį ir supra
to, ale nenorėjo reikalaut 
nusivilkt, ba žinojo kad aš 
sarmatysiuos.

Man bežiūrint į eilę su-, 
gulusių prieš gerb. Liciperį, 
vienas iš užpakalinės eilės 
pradėjo man rnirkščiot ir 
lyg ranka mot. Supratau 
kad jis mane pažįsta. Na
gi tai buvo vienas “Dirvos” 
skaitytojas iš Floridos, ku
ris audroj žuvo.

. iNeužilgo gerb. Liciperis 
padarė pertrauką teismo, į! 
jo vietą atėjo kitas, ir mu- 
rengėmės eit pasivaikščiot.1

— Kurių tu labiausia no
rėtum matyt? — sako jis.

— Pirmiausia aš noriu 
aplankyt visus garsius Lie
tuvius nuo senų laikų, pasi
matyt su jais, o paskui no

riką atvykęs 1010 m. ir gyve
nęs New Yorke.

Valaitis Julijonai iš Naumie
sčio, į Ameriką atkeliavęs 1886 
m., gyvenęs Brooklyne ar Bro
okline ir dirbęs prie akmenų 
tąsymo.

Pranckaitis Juozas, iš Dač- 
metų buvęs Antaninos Janušie- 
naujienos k., šakiu v., pirm 14 
nes Įnamiu, Scranton, Pa. Kur 
dabar jis, vaikai nežino.

Bartkevičius Andrius iš Nau- 
jų-Navasiolkų k., Semeliškių v. 
Trakų apsk. Amerikon išvyko 
1912 m. Tarnavo Amerikos ka- 
riumenėje. Tuoj po karo gy
venęs pietinėse valstijose, bet 
kur nėra žinoma.

Jieškomieji arba apie juos ką 
žinantieji prašoma atsiliepti:

Lithuanian Consulate
38 Park Row New York City.

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

3 moterįs .......................................25c
Bnlon Kritęs Sausas Nesikelsi — ko

medija, lošia 5 vyrai, 3 mot. .25c
Tremtinis — drama iš pradžios krik

ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. ..25c
Užkeikta Mergele — 4 aktų pasaka.

Lošia 6 vyrai, 2 moterįs.......... 25c
Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati

dengimų. Iš kovų su žmogėdžiais. 
Lošia G mot., 8 vyrai, vaikai...50c 

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c 

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak
tuose. Lošia G mot., 9 vyrai..40c 

Dvi Seserį — 4 aktų tragiška dra
ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų. . .50c 

Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak
to komedija. Lošia 3 vyrai ir
2 moterįs .......................................20c

Šalaputris — komedija 1 veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moterjs .... 20c 

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino- 
riaus ............................................20c

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 1G vyrų, 3 mot...30c 

Lizdas Naminio Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote

rjs........................   15c
Graži Mageliona — melodrama 4 ak

tų. 10 vyrų ir 3 moterįs ....50c 
Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8 

vyrai, 3 moteris ....................50c
Šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra

gedija. Lošia G vyrai ir kareiviai, 
2 moteris ir pašaliniai ....... 35c

Draugas — 1 veiksmo drama. Lošia 
du vyrai ir viena moteris ....20c 

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų 
komedija. Lošia G moterįs ir 2 

vyrai ........................................... 20c

Reikalaukit "Dirvoj”

Gaminimo Receptas
Protingas patarimas kožnai šeimi

ninkei yra turėt namie daugiau eva
porated pieno netikėtam reikalui. 
Nereiks rūpintis apie ledą kuomet 
dėžę atidarysit ir supilsit pieną į 
porcelinį indą, nes Šis pienas ilgiau 
buna geras negu šviežias. Receptas 
puikiam uždarui daromam su evapo
rated pienu, kuris patiks vaikams ši
tame šiltame ore, sekantis.

Chocolate Blanc Mange
1% puoduko evaporated pieno at

miešto su
2% puoduko vandens 

puoduko komų krakmolo
XA šaukštuko druskos
2 keturkampiai šokolado 
Vi šaukštukai vaniles 
% puoduko cukraus
Pasilaikyk pusę puoduko atmiešto 

pieno ir sumaišyk ji su krakmolu. 
Sutarkuok šokoladą ir suplikyk jį su 
likusiu pienu, nuolat maišant, ver-■ 
dant ant karšto vandens. Paskui da-; 
dėk cukrų ir druską ir maišyk Į is- i 
tarpytą krakmolą. Maišyk iki su- ■ 
tirštės ir paskui virk dar 30 minutų. 
Dadėk vanila ir išplak mišinį gerai. 
Tam geriausia tinka kiaušinio plak
tuvas. Atšaldyk ir duok su evapo
rated pienu išplaktu ir užsaldytu, ar
ba su saldžiais konservuotais vai
siais.

Virtuvės Patarimai
Verdant žirniu zupę visada mesk 

riekutę duonos. Tas neduos žirniams . 
nuskęsti ant dugno ir pridegti.

Išgramdyk skarvadą čystai kožną > 
sykį po naudojimo, iš vidaus ir iš 
lauko ir ant skarvados nebus taukų 
ir suodžių kaip matot ant kitų. Len
gva tą padaryti kožną syki po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už
leista per kelis sykius.

Visada turėkit savo ledi} šėpoj dė
žę evaporated pieno Jis susitgadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pieną.

Jūsų preservai ir daržovės išsilai-1 
kys daug geriau jeigu padėsit į sau- 
sa vesią vietą skiepe.___________

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor

sidrąsinęs ėmiau klausinėt 
paties gerb. Liciperio:

— Kas tas riebus vyras 
ką čia prieš mus atsigulęs 
rauda? — sakau aš.

— Tai vienas Lietuvos 
apskričio viršininkas, kuris 
vakar mirė. Jis del savo 
godumo ir kyšių dabar tu
rės per amžius po Pragarą 
blaškytis ir jieškot pas vi
sas dūšias kišenių, ale jų 
niekad neras, — sako jis.

— O kas tiedu čia šone, 
tas vyras sų motere? — sa
kau aš.

— Tai vienas Amerikos 
kunigas su savo gaspadine. 
Jiedu iš meilės nusižudė, ba 
parapijonai nenorėjo juos

LEMON MERINGUE
PAJUSAr Jus Turit Mėgiamą

Prieskonį
2ž puoduko Borden’s Eva

porated Pieno
1’4 puoduko cukraus
% puoduko karšto vandens 
4v2 šaukštų korn starch
1 šaukštukas sviesto arba

ją įdėsim fotografiją į ‘Dir
vą’.

Ale turbut kai aš kalbė
jau jau N. A. Unčikas bu
vo karšto vėjo išmestas ant 
Birutės Kalnelio viršaus, ba 
kai sugryžau ir paklausiau 
ar daug fotografijų parda
vė jis sako visai negirdėjo 
ar aš jam sakiau ką apie 
tai.

Inėjau ir žiuriu: žiūriu 
ir matau: prieš gerb. Šėto
ną ant žemės sugulę eilės 
vyrų ir moterų, kuriuos jis 
sudijo ir siuntė į jiems pa
skirtas vietas, o tuoj atėjo 
prieš jį kiti, ir kitus taip 
pat sudijo.

— Sveikas gyvas, gerb. 
Spragile! Eikš tuoj arčiau 
ir pasisveikinkim! — sako 
gerb. Liciperis, ištraukda
mas sau cigarą iš dantų.

Pribėgau prie jo ir sa
kau:

— Malonu tave matyt, 
gerb. Liciperi! Ale kam to
kius apsunkinimus man da
rė tavo gizeliai čia atke-

daugiau krūvoj laikyt, — 
sako jis.

— O kokią jiem bausmę 
duosi? — sakau aš.

— Jiedu, už peržengimą į 
nekaltybės turės vienas į 
kitą per stiklą žiūrėti ir 
amžinai nesusieiti, — sako 
jis.

— O kas tie eilėse užpa
kalyj jų? — sakau aš?

— Tie yra paprasti žmo-i 
neliai iš visų kampų suėję, Į 
juos pulkais paskirstau į vi-Į 
sokias vietas ir visokias! 
bausmes jie gauna, — sakoj 
jis.

— Ar visada tu vienas 
teismą varai? — sakau aš.

— Ne, aš turiu daug pa- 
gelbininkų, kurie pamaino 
mane, aš tik bunu kada ne
turiu ką kitą veikt, — sako 
jis.

— Tai ar galėsi man pa
rodyt savo karalystę, ba aš 
tam tik ir atėjau ir noriu 
aprašyt viską, — sakau aš.

— Su mielu noru, gerb. 
Spragile, jeigu tik tu nepa-

Jei dar neturit tai bandykit sekamą sykį pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pienu. Kol 
dar nevartojo! Borden’s jus neįvertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia pries
koniams. Jis suteiks visai naują skonį. Jis 
užbaigs užganėdinimą jūsų šeimynos ir jūsų 
draugų.

Borden’s ne vien tik pagerina prieskonius, bet ir 
sriubas, pudingus, pajus, kiaušinienes, salad ko
šeles. smetonines daržoves ir visus kitus receptus 
kur pienas ir Smetona yra vartojama. Jei jus mė
gstat gerą pajų, pabandykit čion atspausdintą re
ceptą del Lemon Meringue Pajų. Vartoki! Bor
dens Evaporated Pieną ssvo kavoj. Jis padaro ka
vą gardesne ir riebesne.

Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nes 
jis yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pie
no iš švariausiu pieniniu ir sveiku karvių. Kaip 
tik syki pabandysi! Borden’s jus paskiau nevarto
si! kiiokio pieno. Visuome! turėki! jo savo ledu 
šėpoj del nelikėlo atsitikimo. Jis nesugenda.

KUPONAS

Duona
Saldainiai
Žuvis

Vardas
Adresas

G
Kenas

Mėsa 
Košelės

Pajai

Pudingai
Sosai 

Sriubos

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

Itidelis

16 unc.

unsweetenedevaporated
MILK

pavaduotojo 
2 kiaušiniai 
2 leivono sultis 
Biskis leniono žievių 
Biskis druskos 
1 virtas tešlos lukštas

Supilk pieną ir vandeni Į 
dubaltavo puodo viršų, da- 
dik cukrų ir krakmolą, iš
maišyk gerai ir virk 15 mi
liutų. vis pamaišant. At
skirk kiaušinius, baltymus 
suplak, dapilk biskj karšto 
pieno, suplak į tirštą miši
nį ir pavirk penkias miliu
tas. Trynius suplakę išvir
kit, paskui dadėkit druskos, 
ir kuomet biskį atšals supilk 
leniono skystimą, po to su
pilk viską į lukštą ir viršų 
aptepk su putomis, kurias 
plakant reikia dadėt smul
kaus cukraus. Tada pajų 
kepk dešimts miliutų, kolei 
putos sukietės ir paruduos.

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- 
dykit kuponą pažymint ko-
kili receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Naminiai Pasigelbejimai
Stengi,is išvalyt plėtmus kolei dar 

švieži, nes sisenėję sunkiau išimami.
Jeigu krasaženkliai sul’.mpa .per- , 

j leisk per juos karštą prosą. Nuo to 
jie persiskirs be vargo. ■ , -

Padedant mezginius nuošaliai ant 
ilgesnio laiko, suvyniok į vaškuotą 
popierj. Tas neleis puti.

Grožės Patarimai
^jų dienų moteris paskirstoma* i 

klėstu; pagal perfiumo koki naudoja, ( . 
Jaunoms merginoms yra* perfunias 1 
gyvo skonio, kaip karnaci jų arba - r 
phlox, sumaišytas su mignonettom 
arba heliotrope. Tie kvapsniai jtra 
brunetams. Blondes gali rasti sau 
perfnmo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonu-fi- , 
jolkų perfume. Juodakės Rytų tipo, 
delikatno ir švelnaus sudėjimo, gali 
naudoti natural) jajminą arba tyrą 
sandalmedį. Taip sakant, perfiumai 
v ra pritaikyta visokio tipo moteris- '

i kci ir jį naudodama galės geriau sa^ 
ve išreikšti Perfiumų yra visokių 
kainų ir rusių, todėl reikia žiūrėti 
kad gautumėt atsakant).

Ypatiška Sveikata ✓
Atsargus ištyrimas valgių kokius 

paprasčiausia šeimynos naudoja pa
sirodo kad tankiausia ir daugiausia 
duodama mėsos ir bulvių ir stoka 
maistų turinčių mineralų, vitaminų 
ir kitų reguliuojančių dalykų. Mes 
žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt vidurių suirimą, 
taipgi buna priežasčia daugelio kū
niškų ligų. Kodėl sunku yra portik- 
rint nepatyrusią moterį jog ji yra 
kalta už vaikų ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo
kinama apie maistą. Bet negalima 
sakyt kad tas mokymas veikia kaip 
reikia Kuomet šių dienų mokiniai 
apsives ir augins šeimynas matysim 
ar tas mokymas ką reiškė. Bet dau
gelio merginu pėdsakai dings iki to 
laiko, ir ta mokymo svarbumu bus 
sumažėjus. Musu svarbiausia parei
ga turi būti duoti vaikams ir mer
gaitėms supratimą apie svarbą pa
sirinkimo maisto—ir tikrą jausmų : . 
ypatiškos atsakomybės.__________
SEKANČIUS PRODUKTUS: . ' ‘

den’s Evaporated Pienas yra pilnas 
riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
da ir netenkins jus pilnai visais at
žvilgiais.
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DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančiu Gaus Dykai Išmėginimui Plapao %

Nereikalinga Vis? Gyvenimu Nėšio! Bevcrlj Truss
"B” yra atsakančiai nutaikinta paduSkal- 

tū tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
erificc ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
j»nst4’.rortics neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medLkalas. Kaip greit sis mcdikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pa.«i- 
hudža ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
r.t pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilga; is 
PLAPAO-PAD gak<% 
kuris turi but pri i- 
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - w®rk 
dalies- išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumu ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
As noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
perpralėt savo patrū
kimų.

silpni muskulai atgaus savo stip-

Šis duornus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėjų stebuklingos “visų dieną ir naktį’’ 
dirbančios metodos, kuri bus vartojamu ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimų Pla
pao nė dabar, nū vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvčt? štai yra ge- 
riausis kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. 1

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yru neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinus pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu, dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgus prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpų 
nikų aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dienų kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutč-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekantį išdėstymų.

, PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikron vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

Truss, bei

li;
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Kuomet__,__ _____ _____ _____ _____
rūmų ir tamprumą—

Ir, nepatėmijaniai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumų, 
energijų, stiprumų—■

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j mo pasirodymų—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergulėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždyką išmėginimų.
Kasyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškni išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi- 
n raą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyven-.ite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę anie patrūkimų, talpi
nančia informacijas apie būdų, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir ąu 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymų.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, 4, rašykite 
DABAR. A

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block3'274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas

Adresas ........................................... ..................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Aiškios, Tyros, Svei- J 
_ 1-^ kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana.
__ Murinę Valo, Palengvina, At- 

zpj, gaivina ir Nepavojingas.
f Nžl Jis jums patiks’ 

© 3 sLy Irk klavEI Knygelė “Akių Užžiura” arba 
Murine Co m Dp t. H. S., 9E.OhioSt., Chicago “Akių Grožė” Dykai.



DIRVA

Nuo Redakcijos
PERMAINOS NEW YORKE

Į^IEK tenka patirti, Ame
rikoje nauja Lietuvos 

valdžia irgi padaro permai
nas. New Yorko konsula
tas, i kuri tiek daug New 
Yorkiečių Lietuvių siūlėsi 
kada išrinkta kita valdžia, 
tampa peverstas i generali 
konsulatą, kurin bus per
vesta ir Pasiuntinybės Wa
shingtone konsulariniai rei
kalai.

persiskyrimo, viena pusė ar an
tra, gali nueiti Į bile registraci
jos biurą ir pasakyti: “Aš no
riu persiskyrimo”. Seniau rei
kėdavo nueiti Į tą pati biurą 
kur gavai leidimą vestis. Da
bar ir to nereikia.

Raštininkas paduoda blanką, 
pasirašai, užmoki rublį, ir eik 
sau jieškot kitos bobos.

monstracija, kam Lietuviai pa
sipriešino.

Iš to reikia daryti išvadas 
kad Lietuviai savo pačių lizde, 
net savo sostinėj, leidžia Len
kams, svetimiems gaivalams, 
veikti Lenkijos naudai, kuomet 
Vilniaus Lietuviai, pagrobti po 
Lenkais, savo šalyje negali nie
ko Lietuviško daryti.

Tegul tie riaušininkai skaito
si Kauno gyventojais iš prigi
mimo, bet jeigu jie klauso įsa
kymų ir dirba Varšavai tai tu-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE
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Bet kiek žinoma, nei vie
nas iš tų musų aspirantų 
tos vietos negavo, nors ti
kėjosi kad kas nors kitas, 
o jau ne Dr. Bielskis toje 
vietoje sėdės, nes mat Dr. 
Bielskis yrą dar Kemėšio 
dinastijos liekana.

Generaliu Lietuvos Kon
sulu nuskirta dabartinis pa
siuntinybės sekretorius H. 
Rabinavičius, ir visi musų 
“šiltų vietų” jieškotojai li
kosi apvilti. . . .

Kalbant apie pačią tą vie
tą, ir jeigu jos norėjęs ne
gauni, tada net ima rūstybe 
prieš valdžią kam ji tai pa
darė. Juk Rabinavičius yra 
Žydų kilmės. Jau nekurie 
laikraščiai tą faktą ir pa
brėžė.

Bet kaip senoji valdžia 
matė ką nors svarbaus pa
skirdama Rabinavičių pa
siuntinybės sekretorium 
taip ir naujoji valdžia turė
dama jame pasitikėjimo toj 
vietoj paskyrė jj generaliu 
konsulu. Ar tas paskyri
mas yra visam laikui dar 
nežinia.

Kodėl neatsiuntė ko iš 
Lietuvos jei Amerikoj esan
ti aplikantai buvo negeri? 
Bet pažiūrėkim ir ten: ten 
yra stoka veikėjų ir atsa
kančio tai vietai nebūtų ga
lėję išleisti, o bile koki siųs
ti tai neturėtų būti dabar
tinės valdžios rizikavimas 
šalies reikalų vardan viete
lės kokiam jos jieškotojui.

Geistina tik kad p. Rabi
navičius savo paskirtas par
eigas kuopasekmingiausia 
pildytų.

Chicagos konsulas P. Ža- 
deikis pasilieka kaip buvęs 
ir turbut niekas nesitikėjo 
jo pakeitimo. 

▼ ▼ ▼

Geras Sumanymas
Suv. Valstijų valdžia išlei

džia didelius pinigus užlaiky- 
“mui valdininkų vykinimui pro- 
hibicijos įstatymo.

Prohibicijos viršininkas Gen. 
Andrews paduoda sumanymą 
kad prohibicijos vykinimo lė
šos butų apmokėta iš pabaudų 
paimtų iš įstatymo laužytojų.

Bet jeigu įstatymas bus pri
deramai vykinamas nebus tų 
laužytojų ir iš ko tada viršinin
kams mokėti?

▼ v ▼

Persiskyrimas Rusijoj 
Tik Ranka Pamojimas

Vyras su moteria Rusijoj 
persiskirti gali tik rankos pa
mojimu, taip sakant. Iki šiolei 
buvo lengvinama persiskyrimai, 
bet dabar dar labiau palengvė
jo. Nauju įstatymu, jieškanti

Lenkų Riaušes
Kaune

Lietuvos Pasiuntinybė iš Wa- 
shingtono praneša gautą nuo 
Eltos kablegramą kad Rugsėjo 
26 d. Kaune, Šv. Trejybės baž
nyčioj įvyko Lietuvių-Lenkų 
riaušės, pasekmėj kurių kelio
lika sužeista, keturi sunkiai. 
Policijai įsikišus, suėmus vie
nos ir kitos pusės vadovus, pa
sisekė sumišimą likviduoti.

Riaušių priežastis buvo ta 
kad Lenkai norėjo paversti baž
nytinę procesiją politine de

rėtų būti ten išsiųsti ir lai gie
da ten savo himną, o ne Kau
ne.

Ačiū musų perdaug minkšta- 
širdiškam demokratiškumui vi
sokie niekšai gali musų šalyje 
mus niekinti ir virš musų vė
liavos kelti savo vėliavą.

Reikalinga tolerancija, bet 
tik ten kur kita pusė sutinka 
toleruoti musų teises.

Kodėl mums taip žemintis ir 
pripažinti Lenkams visas teises 
kuomet jie pasirodo ne tik kad 
neverti tų teisių, bet dar nori 
užmesti mums savo teises?

(Tąsa)

— Aš nesuprantu apie ką kalbi, tėve.
— Jeigu aš klystu tai patėmyk man. 

Yra du faktai. Gal turi mintį kad tavo gi
minė, apie kurią nieko nežinai, gali palikti 
tau turtus, kuriuos jau tu, įstodamas į mu
sų draugiją pavedei jai, už draugijos glo
bojimą ir mokymą tavęs. Su ta minčia 
gal ir nori nuo musų pasitraukti kad tavo 
atsižadėjimai nuo palikimo butų panaikin
ti.

— Aiškiai sakant, tu peržengi savo 
j prisaika, norėdamas atsiimti savo dova
nas, — pridėjo Rodinas.

Ant tokio nedoro kaltinimo Gabrie
lius pakėlė akis į viršų ir atsiduso: — Ak, 
Viešpatie!

tai. — Valdžia nepripažįsta musų draugi
jos egzistavimo, todėl negali pripažinti ir- 
dovanų duotų musų draugijai. Tu rytoj 
gali atšaukti tą ką šiandien pažadėjai.

— Bet mano prisieka, tamista! — at
kirto Gabrielius.

Rodinas pažiurėjo į jį įtemptai ir at
sakė: — Tavo prisieka? Ar tu neprisie
kei amžinai būti draugijos tarnu, ir nie
kad neatsiskirti nuo musų? o ką tavo pri
sieka reiškia?

Per valandėlę Gabrielius buvo susi
maišęs; bet, jausdamas kaip klaidinga bu
vo šita logika, jis atsistojo, šaltas ir išdi
dus, ir nuėjęs prie stalo parašė sekantį:

“Prieš Dievą, kuris girdi ir mato ma
ne, ir akivaizdoje tavęs, Tėve d.Aigrigny 
ir Rodinai, aš atnaujinu ir patvirtinu, sa-

“VARGŠŲ KARALIE
NĖ” KNYGOJ NE- • J

BUS IŠLEISTA
Daugelis skaitytojų, vyrų ir. 

moterų, klausia kada bus gata
va knyga pasakos “Vargšų Ka
ralienės”, kuri apima ir dvi ki
tas po jas ėjusias pasakas, t. y. 
“Vargšų Karalienės Duktė” ir, 
dabar baigiančiąsi “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs”.

šiuomi pranešame visų suin
teresuotų žiniai kad ta pasaka,* 
arba tos trįs pasakos, knygoje 
nebus spausdinta. Perleidome
ją tik per “Dirvą”, todėl kurie | 
atidžiai “Dirvoj” sekė lai tub 
ir pasitenkins, nes knyga butų 
išėjus apie 300 puslapių ir bu
tų kainavę brangiai, o dabar ; 
Amerikoje knygų pirkimas ap
sistojęs.

“Dirvos” Red.

DAINA
(O. Kairiutė)

Stovi žirgas pabalnotas prie rūtų darželio, 
O kur josi, mano mielas, jaunas bernužėli? 
Ašai josiu labai toli, ir nebesugryšiu, 
Savo mielai mergužėlei laiškeli rašysiu.
Ir sapnavo mergužėlė lovoj gulėdama
Kad prigėrė jos bernelis per juras 

plaukdamas.
Atsikėliau ašai anksti nedėlios rytelį, 
Ėjau tiesiai vieškelėliu Į juras mareles. 
O jus žvejai, žvejunėliai, del Dievo 

aukščiausio,
Ar nematėt, neregėjot mano mylimiausio? 
Matėm, matėm ir regėjom visą sukruvintą, 
Tarp rūtelių gražiam grabe jįjį paguldytą.

VILTIS
Jau sklaistosi rukai nuo musų tėvynės, 
Greit saulė užtekės, išdžiovins dumblynes; 
Jos skaistus spinduliai apšvies visus 

kampus,
Atkius broliai musų, vėl visi bus ramus. 
Mat, užviešpatavo naują tenai valdžia, 
Kurios tikslas yra eit išvien su liaudžia, 
Pagelbėt varguoliams iškopti iš bėdų, 
Sumažint mokesnius, nedidint išlaidų. 
Jau jie sugrąžino šaliai spaudos laisvę, 
Ir jau panaikino baisią mirties bausmę. 
Kad dar sustabdytų kalinius kankinti, 
Surastų jiems būdą švelnesnį mokinti — 
Nes žiaurumas, skausmas tik priešus 

gamina,
Jie atsikalėję amžinai keršina 
Atsižadėdami tautos ir brolystės, 
JIeškosi sau sėbrų, svetimos draugystės 
Ir pasalom tyko kad valdžiai įkąsti, 
Prie kiekvienos progos gatavs duobę kasti. 
Kad ten but lygybė, vargdienius užjaustų 
Tat ir tautos meilė karščiau viešpatautų. 
Užtat viltį dedam ant naujosios valdžios, 
Kad ji tvarkys šalį tobulais pavyzdžiais, 
Dapildys trukumus iš praeitų laikų, 
Išgydys sielas įniršusių vaikų.

Gegutė.

Abbė ir Rodinas pažvelgė vienas į ki
tą, ir abbė lyg pabardamas Rodiną tarė:
— Aš manau tu pertoli eini. Aš nemanau 
kad taip musų sūnūs pasielgtų kaip tu sa
kai, ir reikia jam tikėti.

— Tėve, — tarė Gabrielius, — aš nesu 
nei bailys nei godus turtų, ir tik iš tavęs 
dabar sužinau kad man galėtų kas palik
ti turtus, apie tai nei nesvajojau.

— Tik visai nesenai man pasitaikė 
patirti iš popierių kurias tavo augytinė 
pavedė musų draugijai per savo kunigą, 
laike tavo buvimo musų kolegijoj, kad vie
nas iš tavo pratėvių, kuriam priklausė šis 
namas kuriame mes esame, padarė raštiš
ką palikimą, kurį šiandien peržiūrėsime 
dvyliktą valandą. Vakar mes tave dar 
laikėme savu; musų taisyklės reikalauja 
kad mes neturėtume sau jokio turto; tu 
patvirtinai tas taisykles išsižadėdamas sa
vo visų žemiškų gerybių del vargšų, ku
riuos mes globojame. Taigi kaipo tavo 
paveldėjas liko musų draugija, kurią aš 
atstovauju ir pavedė man visas teises ku
rias iš tavęs draugija gavo. Dabar gi tu, 
sunau, jeigu atsiskirt nuo musų ir nori 
dalyvauti savo palikimo gavime, turi per- 
sistatyti ypatiškai savo vardu. Mes at
ėjome čia kaipo vargšų atstovai, kurių la
bui tu seniau dievobaimingai išsižadėjai 
visko kas tau kada nors galėtų patekti. 
Dabar tu, tikėdamas turtų, perkeitei savo 
nuomonę. Tu esi laisvas atsiimti savo do
vanas.

Gabrielius klausė abbės su nekantry
be. Galiaus jis tarė: — Ar tu manai, tė
ve, kad aš galėčiau atimti savo auką, sa
vanoriai padarytą, savo draugijai, kuri 
mane išmokino? Tu tiki kad aš bučiau 
toks žemas laužyti savo žodį, tik norėda
mas gauti palikimą sau?

— Tas palikimas gal būti visai mažas, 
sunau; bet taipgi gali būti ir didelis.

— Tėve, kad tai butų ir karališkas 
turtas aš nemainyčiau savo žodžio, ir aš 
manau turiu teisę taip tikėti, — tarė Gab
rielius. Aš atsižadu visų turtų, kurių jus 
manot aš trokštu, ir pavedu tau, draugijos 
vardu, kaip kitados padariau. Mano no
ras yra tik kad tie turtai butų sunaudoti 
pagalbai biednųjų. Nežinau kiek to pali
kimo bus, daug ar mažai, bet jis priguli 
draugijai, nes aš taip pažadėjau. Mano vi
sas noras yra tik pasiliuosuoti nuo draugi
jos ir gauti kur kokią mažą parapiją kai
me, kur aš galėčiau žmonėms pasitarnau
ti. Taigi, tėve, jeigu žmogus kuris nieka
dos nekalbėjo klastingai, nori tik tokios 
vietos, jis niekados negali nei atsiimti sa
vo prižadų.

Abbė d’Aigrigny dabar turėjo tiek 
vargo suvaržyti savo džiaugsmą kaip pir
ma užslėpti savo baimę. Priėjęs prie Gab
rieliaus jis tarė, nuoširdžiai: — Aš ir ne
sitikėjau nuo tavęs mažiau, mano sunau.

Paskui jis pamojo Rodinui kad ateitų 
užbaigti dalyką. Rodinas suprato, tuoj 
priėjo prie rašomo stalo, paėmė popierį ir 
plunksną. Paskui prabilo į abbę:
— Tas viskas puiku, bet Gabrielius neduo
da jokio užstato kad jis prisilaikys to ką 
dabar žodžiais prisiekia, o tas yra mažos 
vertės.

— Tamista! — šuktelėjo Gabrielius.
— Pavelyk man, — tarė Rodinas,’ šal-

vanoriai ir laisvai, visišką dovanojimą Jė
zaus Draugijai visų turtų ir nuosavybės 
kuri nuo dabar galėtų man patekti, nežiū
rint kokios vertybės. Aš prisiekiu šitai 
ant savo sielos ir sąžinės, kaipo pareigą ir 
mano dievobaimingą pasiaukavimą.

“Šis paaukavimas yra atsilyginimas 
už man suteiktą pagalbą praeityje, ir bus 
sunaudotas vargšų pagalbai, todėl aš jo
kio priekabio toliau neturėsiu ir nepakei
siu. Viena yra priežastis, kurią aš žinau, 
kuria galėčiau tą savo pažadą legaliai pa
naikinti, bet pareiškiu, jeigu aš kada nors 
bandyčiau tai daryti, kokiomis nors gali
momis aplinkybėmis, lai aš užsipelnau pa
smerkimo ir neapikantos visų teisingų ir 
gerų žmonių.

“Patvirtinimui šito visko aš parašau 
ant šio popierio 13-tą dieną Vasario, 1832 
metais, Parise, valandėle prieš'atidarymą 
testamentų vieno iš mano pratėvių.

“Gabrielius Rennepontas”.
Atsistodamas, jaunas kunigas padavė 

dokumentą Rodinui, neištardamas nei žo
džio. Rodinas perskaitė, vis nieko nepai
sančiai, ir tarė: — Na, tai čia tik parašy
ta prisaika, tai viskas.

Gabrielius stovėjo neišmanydamas nei 
ką į tai sakyt, nes taip prakilniai ir nuošir
džiai panaujino savo išsižadėjimus. Rodi
nas tada tarė į abbę: — Turi būti vienas 
iš dviejų. Gabrielius nori šį padovanoji
mą padaryti visiškai geru ir neatšaukia
mu, arba-----

— Tamista, — šuktelėjo Gabrielius, 
vos galėdamas susilaikyti rūstumo, — pa
silaikyk sau tą begėdišką dasileidimą kad 
gali būti ir kitaip.

— Na, tada, — prabilo Rodinas, šal
tai, — jeigu esi visiškai pasiryžęs padary
ti šią auką rimta tikrenybe, ar turi kokį 
priešingumą savo dovanojimą užtikrinti 
legaliai?

— Neturiu jokio, — atsakė Gabrielius, 
rustai, — jeigu mano parašyta prisaika 
nėra užtektina.

— Mano brangus sunau, — tarė abbė, 
švelniai, — jeigu ši dovana butų mano pa
ties labui, tikėk man aš nereikalaučiau 
geresnio užtikrinimo kaip tavo žodžio. Bet 
štai aš esu, kaip pasitaiko, draugijos at
stovas, arba biednųjų globėjas, kurie tu
rės naudą iš tavo geraširdingumo. Vienok 
vardan žmonijos, mes dar daugiau užtik
rinimų imdami negalim būti tikri kad pa
likimas bus musų. Dievas tave gali bile 
dieną pašaukt, ir kas užtikrins kad tavo

Lietuvių Kvota Bus 
Padidinta?

Iš Philadelphijos Lietuviu 
Visuotino Seimo buvo pasiųsta 
pasveikinimo telegramas Suvie
nytų Valstijų Prezidentui Cool-, 
idge, kuriame buvo priminta ir 
tas kad Lietuvių kvota įleidimo 
į šią šalį yra nustatyta netei
singai, daug Lietuvių buvo už
registruota seniau kaipo Rusai 
arba Lenkai, ir prašoma kvotą 
pertikrint ir pataisyt.

Prezidentas tą dalyką pavedė 
Darbo Departmental, iš kur S. 
Gegužis, kaipo Seimo pirminin
kas, gavo atsakymą jog naujoj 
kvotos bus įvesta nuo Liepos 1,; 
1927 metų, ir tam tikrai pa
skirta komisija darbuojasi per- 
žiurinėdama kvotas pagal 1920 
metų cenzo.

Kadangi 1920 metais daug 
jau Lietuvių pasidavė Lietu
viais ir kiti net reikalavo Lietu
viais užrašyti jeigu surašinėto
jai nematė tame svarbos, tai 
musų kvota bus daug didesnė ii; 
daugiau Lietuvių galės įvažiuo
ti į šią šalį.

Nekaltink
Verksmas yra

Kūdikio
.v. j... vienatiniu bu-

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

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

BAMBINO
Kūdikių Geriausis Draugas 

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

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonką.

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

Brooklyn, N. Y.

giminės norės patvirtinti tavo padarytą 
prisaiką?

— Tavo tiesa, tėve, — tarė Gabrielius 
liūdnai, — aš nepamaniau apie ti kas bus 
po mno mirčiai, o taip gali atsitikti.

Šiuo tarpu Samuelis atidarė duris ir 
tarė: — Pribuvo ir notaras. Ar galiu įlei
sti jį čia? Dešimtą valandą, jau duris to 
namo bus atmurytos.

— Mums bus labai malonu notarą ma
tyti, — tarė Rodinas, — nes turim biskį 
reikalo su juo. Lai jis ateina.

Notaras inėjo, ir Rodinas tarė Gab
rieliui: — Štai yra notaras. Jei tu turi 
tuos pačius norus, gali užtvirtint savo pa
dovanojimus -prie valdiško žmogaus, tuo- 
mi išvengdamas tolesnių nesmagumų.

(Bus daugiau)

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų
Šlapinimą

Saugokis t
Pamėgdžių

Žiūrėk žodžio
Gausit Aptiekoj

“Midy”

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ALE KAIP RAST? 
(Atsakymas A. K. B.)

Su sekančiu numeriu čia pradės eiti nauja žingeidi senovės laikų is
toriška K. S. Karpavičiaus drama-tragedija “BIRUTĖ IR KUP
RELIS”, iš Lietuvių krikštijimo laikų. Dramų mylėtojai galit pa
sekti tą veikalą, nes bus ištisai spausdinamas “Dirvoje.

Nemanyk tu kad aš snaudžiu, 
Visą amžį galvoj audžia, 
Kaip mergelę sau surast, 
Ir už pačią jąją vest.

Daug mergelių aš mačiau 
Ir paimti jas geidžiau, 
Ale niekad negavau

tencija rašytas, r žavėjo vi
sus.

šitą berašydami mes sugal
vojome kad turbut reikia nau
jo Poetų Kontesto, ir tai tokio 
kad sudrebintų visą “Dirvą” ir 
visą žemę!

Ir nedykai poetai ir poetės 
savo pastangas dės, Mes ski
riame dovanas už geriausias ei
les: “Žmonijos Istoriją”, ir ją 
gaus vienas poetas arba poetė 
Lietuvoje, ir panašiai Ameri
koje.

Bet mes norime eilių šiam

uį *1 *
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MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Abae •krrinU talku

nervvotas ir neramus? Jei taip tai 
veikiausia maistas nesutinka su juo. 
Jei negali žindyti savo kūdikio arba 
jei jis netarpsta iš krūčių pieno duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą 
kuris pasekmingai išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai su
taisomas — tik pridedant virinto 
vandens pagal nurodymus. Per 65 
metus motinos davė Eagle Pieną 
kaipo milžinišką sveikatos dovaną 
savo kūdikiams, kurie sirguliuoja ir 
silpni, kadangi jis lengvai suvirš
kinamas jr teikia pilnučiausj sotu
mą.
h "-"T“

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

(Tąsa iš pereito num.)

— Motinėle brangi! dabar aš supran
tu! — tarė Budrys, puldamas ant kelių 
prie sėdinčių savo tėvų, ir pirmiausia pa
bučiavo motinai rankas, o paskui puolėsi 
prie tėvo su tokiu širdingumu kaip pirma 
nesenai butų puolęs su kerštu.

— Sunau mano! atleisk man už toki 
tavęs varginimą, ką tu laikei sau už gėdą, 
nes pirmiau aš bučiąu pats sau kardu kru
tinę pervėręs negu stojęs su tavim Į atvi
rą muši. Aš ėmiausi visų atsargumų kad 
mudviem nereiktų vienas kito kraujo pra
lieti, ir žudyti savo žmones. Aš žinojau 
kas prieš mane stovėjo, ir nedrysau pa
kelti kardo prieš tave.

— Gailiuosi už savo neapgalvotą dar
bą, nes motina turėjo žinoti jeigu mane 
taip labai draudė, bet aš neklausiau jos, — 
prašėsi Budrys, širdies skausmo kankina
mas, kad neklausė motinos ašarų ir veržė
si plėsti karo ugnį kuri galėjo būti tuoj 
užgesinta protingu valdovo Įsakymu.

— Nenusimink, sunau! Garbė ir 
džiaugsmas man kad mano sūnūs toks 
narsus! Nes nebūtum bijojęs stoti jeigu 
čia butum radęs ir atkakliausi tikrą savo 
priešą!

— Džiaugiuosi aš atradus judu abu 
gyvu ir sveiku, ir nieko daugiau netrokš
tu. Smagu man kad mano sūnūs toks nar
sus ir kad jo tėvas toks sumanus buvo. 
Per menką klaidą galėjot abu kristi kovos 
lauke, ko dabar neįvyko.

Dabar Giedrė, atsipeikėjus ir atilsė
jus, apsakė savo sunui kas buvo tas kurs 
juodu išgelbėjo nuo sudeginimo ant lau
žo, kas buvo jų visad sergstintis nemato
mas globėjas, kas išgelbėjo jį iš Svalijos 
nelaisvės, iš ko Budrys neapsakomai ste-į 
bejosi, ir klausė motinos kodėl ji slėpė kas j 
buvo jo tėvas, kuomet jam butų buvę di
delė garbė toki tėvą turėti.

Palengva, abu tėvai išsikalbėjo aplin
kybes kuriose jiedu gyveno ir negalėjo iš
siduoti nei ji išduoti kad Baktis buvo jo 
tėvas. Šis karas, aiškino Giedrė, turbūt 
turėjo būti galas visų jų paslapčių, užtai 
sūnūs turėjo šokti prieš tėvą su ginklu kad 
jĮ greičiau atrastų, nes kitaip atrasti nebū
tų galėjęs.

Giedrė ir Baktis džiaugėsi iš savo pu-j 
sės sulaukę tos progos kuomet pasibaigia! 
jų vienumos gyvenimas, ir dabar jiedu su-i 
sitarė apsivesti. Sutarus vestuvių dienę i 
ir viską, Giedrė ir sūnūs iškeliavo atgal i 
savo sostinę, o Baktis, atjaunėjusiais jau
smais, rengėsi prie antrų vestuvių, bet tik
rų, kokias tik širdis pripažįsta.

Giedrės Išėjimas
Miestas kuriame Giedrė augo ir pa

liko visų mylima, kaip turtingų taip ir var
gšų, dabar verkė: verkė jos visi luomai, vi
si amžiai ir visos lytis.... Apleidžia jį 
juos ir tą žemę už kurią tiek daug vargų 
pernešė, tiek iškentėjo persekiojimų ir bai
mės iš Ledos ir jos giminių pusės. Bet to
kia buvo mada — reikia išeiti.

Nors jau visi žinojo kad Giedrė sū
naus sulaukė iš šiaurės kunigaikščio, už 
kurio dabar ji išeina, bet visi sykiu ir 
didžiavosi kad jų valdovas, Budrys, paėjo 
ne iš bie kokio, bet iš tokio tėvo už kurio 
jie mielai butų norėję savo kunigaikštytę 
senai išleisti. Džiaugėsi jie kad jų valdo
vas buvo gudrus, protingas, sumanus ii' 
širdingas, ir kad jų kunigaikštytė nenuei
na ant vargo į svetimą šalį, bet atbaigi tą 
“dievų duotą” gyvenimą kokį retai kurs iš 
valdovų turi. Tik vieno ko piliečiai neži
nojo tai kad tas pats Baktis išgelbėjo ją

ir jų kūdikį nuo mirties savo geru liežuviu 
anose dienose. Vienok, anuomet jie, paty
rę, butų jį akmenais užmušę, bet dabar, po 
ilgų metų atšalimo nuo ano atsitikimo, bu
tų pavadinę jį narsiu ir gabiu kad jis, įlei
dęs Giedrę į bėdą, mokėjo pats ją ir išgel
bėti, ką ne visi įstengia padaryti, ir jų my
lėtinos, net labiausia apgailaujant, žūsta 
vienokia ar kitokia mirčia, arba jei lieka 
gyvent tai su amžina gėdos dėme.

Naują kunigaikštienę Bakčio piliečiai 
priėmė su džiaugsmu, nes apie ją girdėjo 
įvairias gražias pasakas — jos gerumas ir 
gražumas buvo visų lyg _koks šventas da
lykas apkalbama. Tiesa, Giedrė jau buvo 
37 metų kada ji Baktį gavo sau už vyrą, 
bet dar jos gražumas buvo nesuvytęs, o jos 
gerumas buvo skirtas jai iki ji gyva bus.

Budrys valdė abi savo pratėvių žemes
— Ta iros ir Aistrio kunigaikštystės — ku
rios po teisybei jau vėl buvo viena, kaip 
buvo pirma padalinimo, rustai Ledai užsi- 
geidus.

Budrys Veda Žmoną
Giedrė ir toliau laikėsi savo papročio 

lankytis savo tėvų palaidojimo pilyje kas 
metai, kur su ja vyko ir Baktis, ir ten at
vykdavo ir jų sūnūs Budrys, ir visi jie sy
kiu susieidavo atiduoti pagarbą savo pro
tėviams, ir Giedrė džiaugėsi pasitarnavus 
savo tėvų dinastijai ir palikus jos palaiky
mui diegą, iš kurio dabar galės plėtotis ta 
taip ilgai išsilaikius giminė ir toliau. At
siminkime taipgi kad Baktis irgi turėjo 
bendro su ta sena pilimi: juk jis tik išgel
bėjo ją ir sykiu visą Giedrės žemę staigiu 
užpuolimu ant laukinių toje pilyje, kuomet 
jie jau buvo išžudę visus Giedrės tėvų di
nastijos vyrus — du tėvus ir du sūnūs.

Iš Giedrės Baktis dar sulaukė įpėdi
nių savo giminės viešpatavimą tęsti, kuri 
galėjo baigtis su Bakčio mirčia, nes jis iš 
pirmosios žmonos niekė nesulaukė.

Neužilgo po motinos vestuvių, šalyje 
kilo kitas sujudimas. Nagi tai vestuvės 
Budrio, kurs jau dabar ėjo 22 metus.

Keliais savo apsilankymais užjūryje 
pirm karo Budrys susipažino su duktere 
valdovo Žuvėdų žemės, kur kitados augo 
ir vargo jo bobutė, Giedrės motina Ryta. 
Tas valdovas godžiai žiurėjo į Budrį ir 
noriai sutiko leisti už jo savo dukterį, ir 
štai Budrio miestas ir šalis sulaukė sau 
kunigaikštienės — gražios ir prakilnios 
moteriškės — kurią sutiko labai širdingai 
ir priėmė su didžiausiomis dovanomis.

Vestuvėse dalyvavo ir jo tėvas ir mo
tina ir daug svečių iš kitų kaimyniškų ša
lių, ir linksmybės tęsėsi per kelias savai
tes.

Baigsiu šią pasaką rašyti pasakyda
mas ant galo štai ką: kad beveik tuo pa
čiu laiku kada Budrys susilaukė sau įpėdi
nio iš savo jaunos skaistplaukės žmonos, ir 
“Šiaurės Kunigaikštis” gavo sau dovaną
— puikų sūnų iš Giedrės, ir dvi šveimynos, 
pasitenkinusios savo likimu, viešpatavo to
liau linksmai ir garbingai.

Bet dar turiu pridėti štai ką. Giedrė, 
laikydama glėbyj savo naują kūdikį, sėdė
dama prie Bakčio šalies, svajojo, nejaugi ji 
ir pirmesniame gyvenime po tokių vargų 
vėl sutiko savo mylimąjį, su kuriuo apsi
vedė ir laimingai gyveno?.... Vargšė, 
ji perdaug tai inkarnacijos filosofijai buvo 
įtikėjus. Kas tik su ja stojosi, ji visada, 
pasiremdama tos filosofijos taisyklėmis, 
matė tą buvus su ja ir tolimoje praeityje, 
bet toje praeityje niekad neįžiūrėjo to kas 
su ja tada buvo vėliau, kad žinotų, kas atsi
tiks jai dabartinį gyvenimą gyvenant.

GALAS.

Progos ją paimti sau....
Pražiūrėjau daug dienų, 
Nemiegojau daug naktų, 
Vien mergeles vaizdinaus, 
Nuolat vestis vis rengiaus.

Prisvajoju apie tą,
Rodos imsiu, vesiu ją, 
Ale kai nueinu,
Ji jau sėdi su kitu....

Tuoj pas kitą vėl slenku,
Ją pakalbint ketinu,
Ale ji tau ti-ri-ri:
Ar pinigų daug turi?. ...

Iš kur jų gali turėt, 
Visos reikė’ pamylėt, 
Ba kitaip kaip daryt, 
Sau mergelę priprašyt?

Senti aš pradėjau jau, 
Ir žiuriu ir ką matau: 
Katros geros sakė bus, 
Vedę, dabar tur kitus,

O vyrelis sau kampe 
Gali džiaugtis su kate, 
Jei ir tas netinka dar, 
Sako eik ir pasikark!. ...

Į katrą tik pažiūriu,
Baimę vieną tik turiu:
Vietoj virėjos geros
Kad negaučiau raganos....

Namą jeigu duosiu jai, 
Ir gyvent geisiu ramiai, 
Ji prie žarijų šiltų 
Šildysis sau su kitu,

O tu vargšas tik tylėk,
Jei matai ką — nežiūrėk:
Ba dabar tokia gadynė: 
Burdingierius, Gaspadinė!

Dėkui, brol, už rodą tau, 
Bet aš ženytis bijau, 
Vietoj meilės prie manęs, 
Ji mylėti kitą ras. .. .

Viengungis.

Nuo Juokų Red.: Gerb. K. 
A. B. savo eilėmis pereitame 
num. gerai užmynė vyreliams 
ant kernų, kam nevedę gyve
na, ale štai pakilo vienas Vien
gungių poetas, kuris iškelia ai
kštėn savo pusę, kodėl jis ne
vedęs gyvena. Šios tų dviejų 
poetų diskusijos grąsina atgry- 
žimu anų senų laikų, kada čia 
dainavo gerb. Cirineušas savo 
skausmo raudas, kada gerb 
Mučelninkas verkė meilės kan
čių paspaustas; kada gerb. Au
dra davinėjo patarimus, kada 
p-lė Kleoptra džiaugėsi gyveni
mu, ir tt. ir tt.

Jeigu kas manot kad gerb. 
Viengungis klysta, parodykit 
jo klaidas, ale poezijos žode
liais, ba jis prieš A. K. B. šoko 
ne prastais žodžiais, bet Mūzų 
apdovanota dovana.

Taipgi šaukiamės Į gaspadi- 
nes ir burdingierius pasakyti 
savo pusę: ar visos jus tokios 
kaip čia gerb. Viengungis jus 
nori numaliavot.

O labiausia, mes šaukiamės, 
prašome, meldžiame tų visų pa
minėtų poetų ir poečių, jeigu 
dar esat gyvųjų pasaulyje, at
siliepti, ir atsiliepti ne keliais 
sausais žodžiais kad esat gyvi, 
bet parodykit savo gyvumą čia 
savo darbu. Mes labai, labai 
trokštame sugryžti dar Į tuos 
laikus kada čia mirgėjo eilės 
Įvairių poetų, su tam tikra in

skyriui, taip sakant juokingu, 
pralinksminimui visų.

Taigi, poetai ir poetės, temp
kit savo sielos stygas, dainuo
kit apie ką tik galit arba norit, 
ir turit laiko igi Gruodžio 1 d. 
savo eiles prisiųsti.

Bet siųskit ir dabar, kad tu
rėtume ką talpint.

SUPRATO
Panevėžio pradžios mokykloj 

jauna mokytoja aiškina savo 
mokiniui koks yra skirtumas 
tarp konkrečių ir apstrakčių 
daiktų.

— Konkretus daiktas yra tas 
kurį mes galime matyti, o ap- 
straktus kurio matyti negali
me. Ar supratai, Joneli? — 
klausia panelė mokytoja.

— Supratau, panele.
— Na tai pasakyk man pa

vyzdį.
Vaikas, laikydamas ranką 

kišeniuje ir nervuotai gniaužy
damas, lyg pavyzdžio j ieškoda
mas, galvojo, ir pagaliaus atsa
kė:

— Mano kelnaitės yra kon
kretus daiktas, o jūsų, panele, 
kelnaitės — apstraktus.

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

Kada Duoti Kitus Maistus ir 
Apelsino Sunką

Apelsino sunka. — Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, duok vie
ną šaukšteli perkoštos apelsino sun
kos, atmieštos su tiek pat virinto 
vandens, vieną syk i dieną pirm mai
tinimo. Laipsniškai didink kiekį iki 
jau duosi vaikučiui neatmieštą sun
ką pusės apelsino. Tas davimas ga
lima tęsti iki kūdikis jau galės val
gyti ir kitokiu vaisių.

Avižinė Košė — Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštuką a- 
vižinės košės. Laipsniškai didink 
kiekį iki duosi vaikui kiekvieną sykį 
po tris šaukštelius avižinių miltų ko
šelės. Tos košeles padarymui, pa
imk keturias uncijas oatmeal prie 
kiekvienos pųskvortės vandens. Vi
rink viską dubeltavame puode tris 
valandas; pridėliok kiek vandenio 
kad pasibaigus virimui gautum sky
stą košelę. Kol ji šilta, perleisk per 
koštuvą, ir atvėsink. Tą košelę ga
lima duoti iki vaikas galės valgyti 
gerai išvirintus kitus javus.

Šviežiai pagaminto kalkinio van
dens galima gauti aptiekose. Pada
rymui jo formula yra sekanti: pri
dėk šaukštą gesintų kalkių (gauna
ma aptiekoje) į kvortą virinto van
denio (arba distiliuoto); užkorkuok 
ir smarkiai sukratyk keletą sykių i 
valanda. Lai kalkiai nusistovi dug
ne ir jo 25 valandų nupilk nuo vir
šaus vaistų skystimą i švarų butelį 
ir užkorkuok stiklu. Laikyk šaltoje 
vietoje, gerai užkištą.

Vartojant kalkinį vandeni pridek 
po viena šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kieki, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkis šaukš
telius kiekvieną sykį iki pabaigos 
dv ylikto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandenio. Pa
vyzdžiui, jei sakoma kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų vi
rinto vandens, o jus norite duoti 5 
šaukštukus kalkinio vandens, tai vie
tojo 7 unciiu virinto vandens imkite 
tik G, o viena uncija susidarys iš 5 
šaukštukų kalkinio vandens, tajp kad 
vandens v ištiek bus 7 uncijos.

Ką Jus
Norėt u met G irdėt?

Nauja Orthophonic Victrola su savo tykia re
produkcija, yra gatava jums visad groti. Ga
tava groti dalykus kuriuos mėgstąs taip kaip 
niekad dar pirmiau negirdėjot.

Nueikit pas artimiausį pardavėja, ir išgirskit 
ORTHOPHONIC VICTROLA grojant šiuos 
naujus Victor Rekordus, padarytus Nauju Vic
tor budu.

Dolpelis Mandrapypkis —
1 ir dalis No. 78827.

Joseph Vaičkus 
10-colių. 75c.

Oi Kas Jonas Butėnas
Dobile Jonas Butėnas

No. 78834. 10-colių. 75c.

Rio—Valcas Jaros Olympians
Smagi Našle—šadišius Jaros Olympians

Katalogai dykai ant pareikalavimo.
i

Ura septyniolika skirtingų madų VICTROLOS 
nuo $17.50 aukštyn. Pasirinkit pas savo ar
timus pardavėjus, ir tėmykit kad butų šitie 
trade-mark:

Nauja
Orthophonic A/ictrola
Victor Talking Machine laindcn, N. J., V. S. A

<Jrys 
ąenthartes 
nudikiu liko 
pasekmingai 

išaugintos su 
šiuo puikiu 

kudihųi maistu

Ruffles ir 
“Charlestono” 
Šokis,
šok ir strepsėk ir galva kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

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

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

Brooklyn, N. Y.

VALET

AuloSirop
Razor



Wife at the head of stairs: 
“Is that you, John?-’

Heavy voice from dark: 
“Who was iyou expectin'?” 

----- o-----
In these days almost anyone 

can get. in the social register, i 
thinks Helen Bgltrukonis, if h-. ' 
has good backing in the cask ! 
register.

----- o-----
What we can’t understand is

whyuthe Lord gives a man a; he took his text from St. Paul teria the person you thought 
soul' which he is compelled to I and they got jealous.’ ’ was a motorman turns out to
starve by having to spend all j ■-------- o-------— be a cop. ■> -y ?
his time making a living for A woman who is interested ----- p-----
his body. in antiques does not necessarily

care for an old-fashioned hot
“Whisht, Gloria, I hear yo’ summer. .

minister got a call to Minne- ----- o------
appolis.” j Life’s darkest moment —

“Yes, my little cabbage, but after raising a fuss in the cafe-

UNCLE WTGGILY'S TRICKS

“This is some grate on my
nerves”, said the plumber when 
the stove dropped on his head 
from the second-story window.

----- o-----
Evangelist—Millions now liv

ing will never die!
W. K. Voice—Huh ! Millions 

now living are already dead!
----- o-----

Narrow is the way that leads 
to life, but, Mrs. A. Grigas 
says, it needn’t make people 
narrow.

----- o-----
THAT’S DIFFERENT—You 

think it’s cute to have her slip 
her hand into your pocket— 
until after you marry her.

----- o-----
Auctioneer: Going, going, 

gone!
A Voice: Too late for Her- 

picide. ‘
——o-----

Cleveland Wife (enthusias
tically)—Niagara! The magni
ficent sight wg’re ever set eyes 
upon! Do you know, Henry, 
when I look at that, I just feel 
as though 1 can’t say anything

’ at all. ' dently the things are still far
i Henry—Well, shut up, then!:from safe.

--------0------- ! ‘------- 0-------- S’ ~ T '

Two nickels make a dime— į Father—I saw a man with 
Two lines make a rime— two heads on his shoulders
Two pints make a quart, , last night.
But two twins make one too i Daughter—In a museum, I 

many. suppose ?
----- o-----  Father—No, in this house;

Shrewd proprietor of Ohio and one was yours!
barber shop that is popular | ----- o-----
with the ladies has introduced 
the hand-some male manicure.

—-—o-----
“Paw, where does ink come 

from ?”
From incubators, son. New 

run on out with the boys.” 
-------- o—------

The 1926 World Almanac 
(free ad) contains about every 
possible sort of information ex
cept where to buy good grain 
alcohol.

----- o-----
A wedding was recently cel

ebrated in an airplane. Evi-

“What is the difference bet
ween a modern and an old-fash
ioned kiss?”

“About five minutes.”

“I knew a radio nut who was 
so dumb he thought blowing of 
bugle would charge his bat- 

• teries.”
----- o-----

In the old days, when a 
young man kissed his lady 
friend ‘good-night’ at her door, 

;they called it a “chaste salute”; 
1 but the modern flapper seems 
1 to think she’s entitled to at

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3%.

least twenty-one guns!
I -------- o--------
“Whiskey for Influenza”, an

nounces a headline. I’m quite 
willing to make the exchange.

Telefonas Main 6111

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St
W-4++4- i-t-t.<t.

0O ROSEDALE Of
Dry Gleaning Col

Rand. 7906 ±
| C. F. PETRAITIS, Prop. ?
+ 6702 Superior Ave., ❖

*♦*■*♦**♦* *♦* 4* *!'■*♦*

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

J

“Sprinto;” pusiau vilnoniai union apatiniai, pilko mišinio, 
daliniai apsitrynę krautuvėj. $2.50 rūšies. Basemente po 81.70 

35c PLISSE ( REPE. YARDAS 19c
Plisse crepes, gražių vienodo dažo spalvų, su gėlėmis, pauk

ščiais, oeteliškėmis ir įvairiais marginiais. Basemente . ..19c yd.
S3.95 LOVAI KALDROS PO $2.95

Iš gražių marguotų materijų, su pritaikintais apvedžioji- 
mais, vata išpildytos. Basemente po ......................................$2.9.5

$1.35 LOVOMS PAKLODĖS PO 98c
Micros 81x99 colių, ekstra ilgos, tvirtos materijoj 

to naudojime padarymo, apsiuletos. Basemente po 
95c KALDRV PAMUŠALAI PO 79c

Mieros 72x90 colių, tyros baltos materijos patiesalai po 
(iromis, kaldros mieros. Basemente po ...........................

16c BALTINTAS MUSLINAS, YARDAS 12c
36 colių pločio, tyras baltas muslinas paklodems, pagalvėms 

ir abelnam namu reikalui. Basemente po ...................
22c VATINIAI CHALLIS, YARDAS 16c

36 colių pločio, kvietkuoti, Persiškais ir kitokiais 
niais, tinka naminiu kaldru darymui. Basemente 

22c PERKELIAI, YARDAS PO 13c
Perkeliai 36 colių pločio, vidutiniai, šviesus ir tamsus 

keliai, daugiausia atlikę gala. Basemente po ...................
35c KŪDIKIŲ PLANELIAI, YARDAS po 13c 

35 colių pločio, gražiais bryžiais ir langais, kvietkuoti, su
paukščiais ir kitokom fgurom. Skiepe po .......................... 13c

papras- 
............. 98c

kal-
79c

rd

margi* 
............. 16c

per- 
....... 13c

Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

i

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.
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllII||||||||||||||||!]|l|i|||Į|ji!tlllilllll!Illlillinilll||ii;!tlIIII!l!llllllĮ2
| Prospect 2420 Central 1766 =

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
Ę Gsnerališki perkraustytojai, vinduotoiai ir staty- e 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
Ę kuojam, išleidžiam ir sukraunam. Ę

j £ 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. i=
I .<lllllllllllllllllllll»1IIHIIIIIIIIIIIIIIIIH»lllllllIlllll!llllllllillinillllllllH!lll)lllllllllir 

| Pranešimas Sergantiems | 
1 X-RAY IŠEGZ AMINA VIM AS UŽ .$1.00 | 
E Mano ypatiškas ištyrimas, metodų naudojamų Europos Klinikose =
— Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E
— metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E
£ davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano £ 
£ ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, £ 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- £ 
£ rija, kas leidžia man padaryti teisingų kliniškų diagnozų arba nu- — 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. £
£ “.Mano Darbe Nėra Spėjinčjimn”. Nauju metodu aš paliuosuoju £ 
m nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- x 
= lio, be pjaustymų ir he jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. = 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
£ Vilties, .Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
= rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- ■= 
= daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus = 
E tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
E rus 6l'6 ir 914. £
= Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
= doina aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių = 
= 'šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E

Į E Yra moteriškos slaugės pasitarnaviir.ui. =
E ------ Mes Kalbame Lietuviškai------ E

J Dr. BAILEY, Specialistas
= 1104 Prospect Avenue =
E ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING E
E (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) S
E Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. E 
Fdiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii?

J. J. Stapulions
REAL ESTATE 

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių, 

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

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

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

Telefonas Randolph 458.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, • m 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jie 
neturėjo užtektinai apsipažinitno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilges 
Mano aparatas Radio-Scope-Rnggi-X- 
Spindulių Koentgeno ir pilnas Bskto- 
riologiškns egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jutui ligos prležaotį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpaėjusius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijinu

■i kraujo, turite Išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, šai- 
į zdas uisisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
■; kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai ya-
*• sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąšinin-
į gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 

stems.
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
į 10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. (TLvrfistd 
;■ ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Š Ofise valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nue 6 Ori 6 VBŠzasn 

NotUldiuiiais nao 14 2d 1.
'.WAV.V/.V.VA'.W.'.’.W.T.V.V.V.'.V'.V.'.VJAW.V.VAVA$
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keletą

iv. ■

DEGTINĖS AUKOS

f
nutiko kitas bai-

Bitau-

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

ROKIŠKIS
šiame apskrityje’ jaučiama 

stoka pribuvėjų (akušerkų) ; tą 
amatą varo kaimo bobutės, ku
rios paskutiniu laiku
moterų nuvarė į kapus. Taipgi 
randasi “daktarkų” kurios gy
do braukymu pirtyje ir bur
tais. P. Kriukelis.

ATMINKIT SAVIŠKIUS LIETUVOJE - PASIUSKIT JIEMS DOVANŲ “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” KALĖDOMS.

Rokiškio v., 21
Dilis varė cukri-

XXXXZIXSXZXXZXXAXKXZXXXZSXXXXZXXXXXXXXXXXXXXTXXX1

NESPJAUK Į VANDENI

f
«T DIRVA

IPO LIETUVĄ
■: PASIDAIRIUS

Lietuvos klerikalų laikraš
čiai jau neturi drąsos pulti mu
sų gerbiamą Prezidentą Grinių, 
nes Lietuvos liaudis taip pami
lo savo valdytoją kad jį laiko 
tikru savo tėvu ir išvaduotoju 
tautos. Rimti kunigai ir kata
likai šaukia jam valio! nes šis 
naujas musų prezidentas per 
trumpą laiką jau susipažino su 
Lietuvos liaudimi, ir jo akyse 
visi lygus, turtuoliai, vargšai, 
kunigai ir “bedieviai”.

Dabar Lietuvos klerikališkų 
laikraščių šmeižtų pareigą pa
siėmė Lietuvių ' Amerikiečių 
klerikališki laikraščiai. “Gar
sas” šmeiždamas Lietuvos pre
zidentą kraunasi sau neapikan- 
tą visos liaudies. Luk. kunigas 
V. “Garsą” pavadino “Ožio gar
sas”. Mat, net rimti kunigai 
piktinas kaid žmeižiama toks 
žmogus kuris Lietuviai yra tiek 
daug gero padaręs.

Tikėkite, jeigu šis preziden
tas nebus, tai bus toks pat ki
tas, bet jūsų poniški davatkiški 
ponai prezidento vietos nesu
lauks. Kaip išsirodys kai tie 
“garsininkai” atvažiuos į Lietu
vą ir kaip žiūrės į juos musų 
liaudis?

Nespjaukit į vandenį kad ne- 
rekėtų patiems atsigerti.

P. Kriukelis.

Panemunėlis. — Rugp. 13 d. 
Junokų kaime nuo degtinės pa
simirė jaunas vyras Žiaugra. Jo 
kūnas buvo tiek juodas kaip 
anglis. Po to 
sus įvykis.

Rageliuose, 
d. Rugpjūčio, 
nę degtinę del Jokimo atlaidų. 
Bet trukus katilui jo žmona 
nušuto kad viduriai tuojau iš
krito ir mirė, o vyras tebeguli 
ligonbutyj. Gydytojai sako kad 
jis neišgis.

Diliai buvo jaunavedžiai. Tai 
pamokinimas visiems degtinda
riams. Tokių nelaimių pas mus 
buvo jau daug. Dauguma vai
kšto be akių, su sudergtais vei
dais. P. Kriukelis.

K \

JŪŽINTAI, Rokiškio aj.

Rugsėjo 12 d. atsibuvo vieti
nio jaunimo vakarėlis. Bet gir
tuokliai vakarėlį taip suteršė 
jog lieka patarti kad verčiau 
tokių vakarėlių nerengti, 
sėsi desėtkais ir keletas 
nai susipjaustė peiliais, 
visai nerandama. Spėjama ar 
nebus nužudytas ir paslėptas.

Jiižintiškiams muštynės pa
prastas dalykas, nes ten apšvie- 
ta visai nugrūsta užkampin.

P. Kriukelis.

alu
mi rti- 
vieno

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
A/ your druggist, 25c 

The Knight Laboratories, Chicane

SUIMTA ELGETA ŽMOG- 
ŽUDIS

Birželio 5 d. rasta ant plento 
Joniškis-Mintauja kirviu nužu
dytas elgeta Stasys Bitautas. 
Kaip vėliau buvo kriminalės po
licijos nustatyta, Bitautas buvo 
nužudytas tokio pat elgetas, Jo
kime Zarembos. Rugpjūčio m. 
jį pavyko sulaikyti Kretingos 
apskr. apielinkėse.

Tardomas Zaremba be jokių 
ceremonijų prisipažino nužudęs 
Bitautą ir paaiškino štai ką:

Gegužės mėnesį šiais metais 
jis būdamas Šiauliuose susipa
žino su Bitautu ir kelias naktis 
pagret pas jį nakvojo. Susipa
žinę arčiau jie bendrai susitarė 
važinėti po kaimus rinkti au
kas, kurias surinkę parduodavo 
ir pinigus dalindavosi pusiau.. 
Gegužės mėn. jie išvažiavo link 
Joniškio ir bastėsi tose apiclin- 
kėse tris dienas, surinko javų, 
daiktų, ir t. p. ir nuvažiavę į 
Joniškį visa pardavė ir gavo 24 
litus, už kuriuos pinigus jie ge
rai įsigėrę ir dar pasiėmė su sa
vim į kišenes po kelias pusb on- 
kės degtinės ir važiavo link Pa- 
švintinio toliau rinkti aukų.

Važiuodami nei iš šio nei iš 
to susiginčijo ir pradėjo tarp 
savęs muštis. Besimūšant, B.- 
tautas išsitraukė iš vežimo kir
vį ir drožė Zarembai, bet jo bu
tą dar gana tvirto, kirvį iš B- 
tauto atėmė ir jau pats 

kartus smogė į galvą. 
Zaremba Bitautą vežė 
į Joniškio policiją, bet 
Bitautas mirė, tai Za- 

pervežęs per Joniškio

tui tris 
Tuomet 
buk tai 
pakeliui 
remba
miestelį, lavoną išmetė j griovį, 
o pats su vežimu gryžo Joniš
kio ir turguje arklį pardavė, o 
vežimą paliko žydo kieme, ir 
sėdęs trukin atvažiavo į Šiau
lius, o iš ten pėkščias leidosi į 
Kretingos apielinkes, kur galų 
gale visgi pakliuvo, 
dar apkaltintas už 
svetimo arklio. Jis 
kalėjiman.

Zaremba 
pardavimą 
pasodintas 

“L,”

KAS JUOS SŲVALDYS?
Seredžiaus dvasiškas tėvelis 

bažnyčioje pradėjo keikti žmo
nes kad ne už juos savo balsus 
atidavė, tokiais žodžiai: “Kaip 
Judošius Dievą pardavęs pasi
korė taip ir jus pasikarsit savo 
balsus bolševikams pardavę; 
žadėjo jums duoti žemės, o da
bar ką jus turite, sėsite grudus, 
o gausite pelus ir žoles!”

Negalima nei 
dabar bažnyčioje 
agituojama prieš

aprašyti kaip 
keikiamas! ir 
vyriusybę.

NAUJAS AMERIKOS KON
SULAS

Kaunas. — Rugsėjo 10 d. į 
Kauną atvažiavo naujas Ameri
kos konsulas Kaune, Robert W. 
Heingartner. Ikišol buvęs kon
sulas Carlson Rugsėjo 16 d. iš
važiavo iš Lietuvos į Taliną, 
Estijoj, naujon vieton. “L.Ž.”

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 vertes; 
knyga išėjo net 100 puslapių didesne negu mes 
tikėjome, o kaina ta pati. Gaus visi ją tvirtuose 
audime 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 IKI 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 yrą prenumeratorių. " 
Taigi, Amerikos ir Lietuvos Lietuviai, pasinaudo-

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

TIK PRIS1USKIT SAVO AIŠKU VARDĄ IR KURIEMS NEPATOGU PRISIŲSTI PINIGUS 
ADRESĄ IR KNYGA JUMS ATEIS, O UŽS1MOKES1T KAI PASTORIUS ATNEŠ Į NAMUS.

Reikalaudami adresuokit sekančiai:

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Babies L©ve Itl;

£!iiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:iii9iHiHi

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

užsienin.
Ūkininkai nerimsta del grę

siančio bado, o tuo tarpu val
džia tuo dalyku nelabai rūpi
nasi. “L.”

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adrasui

NEDERLIUS VILNIAUS | 
KRAŠTE

Vilnius. — “Vilniaus Aidas” 
duoda platesnių žinių apie ne
derlių Vilniaus krašte. Ypatin
gai neužderėję rugiai, šiek tiek 
geriau vasarojus. Rugiai ne-į 
užderėjo todėl kad pernai rude
nį esant permirkusiai žemei ir 
gerai nesušalus tuojau prisni
go. Tas pakenkė tuo budu jog 
per žiemą daugumoje vietų ru
giai iššuto ir jau pavasarį tie 
patįs rugių plotai atrodė daug 
menkiau negu prieš žiemą. Pa
vasarį vėl be pertraukos lijo, o 
Birželio ir Liepos mėn. pra- 
džioje viešpatavo ištisomis sa- i 
vaitėmis karščiai, kurie be lai
ko prinokino javus. Ir tik per 
rugiapjūtę pasirodė kad derlius j 
yra labai mažas. Bendrai, vi
same Vilniaus krašte supjauta 
javų tik pusė pernykščio der-1 
liaus, o Braslavės apskrityj tik 
penkta dalis. Daugumai ūki- j 
ninku javų pakaks tik sėklai, o ' 
gal ir to pritruks. Jau daba!’, 
matosi kad javų kainos kįla, o 
be to, spekuliantai supirkinėja 
aukštomis kainomis javus iri 
arba daro atsargą arba išveža,

Didžiausia Lietuvi įį Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Mrs. Winslow7®
Syrup

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

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

NAUJIENOS

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.

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.



DIRVA

f Kas Girdėt Cievelande-Apielinkese | 
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 Įį|;

! Pasižadėjusieji Daly
vauti Talento Vakare

Cleveland Orchestra
Pradeda Darbą SPORTAS

Atdara vakarais.TALENTO VAKARAS
Ką tas reiškia? Tai bus vakaras kuriame galės pa

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

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

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

Atsižymėjusiems, kurie užsiregistruos i kontestantų 
klesas, bus duodama geros dovanos. (Apie tai bus pa-' Vaitkevičiutė 
kelbta 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- 
tei tantus galės dalyvauti šiaip kaipo koncertistai.

Taipgi dalyvaus ir suaugusieji, kurie arba ineis ar
ba ne i 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 
padarusinimo 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 
pagrot tą ką moka.

Taipgi pageidaujama bus kad mergaitės ir vaikiukai 
bi'.tij. parengti tautiškais rubais. Kadangi tas nedaug, 
kainuoja, prašome motinu nasitrusti paruošiant t-okia. 
drapanėles. Tas galės laimėti jūsų vaikučiams dovaną.

Kurie tėvai norėtų apie tai ką daugiau žinoti tuoj 
ateikit “Dirvon” pasitarti. Neatidėliokit r neužkirs- 
kit savo vaikučiams progą pasirodyti.

Iš kitų miestų noriritierhs dalyvauti bus paranku, 
nes programas pasibaigs apie 8 vai. vakare.

Kurie pranešit laišku, parašykit pilną vaikų vardą,, 
amžių, adresą, ir kokį instrumentą naudoja.

Šitą viską rengia “Dirva”, tik atminkit dieną ir vie
tą. Visuomenė spręs pasižymėjusius ir kam dovanos eis. į 
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 j bile Lietuviškus 
vakarus.

Cleveland Orchestra, kurią 
vadovauja pagarsėjęs Nikolai 
Sokoloff, ruošiasi pradėti savo 

. veikimo sezoną apie pabaigą šio 
mėnesio, šią žiemą pasiruošę 
duot šešis populiariškus koncer
tus miesto auditorijoj, kokius 
pernai turėjo ir buvo labai 
sėkmingi.

Ir šio sezono koncertai 
iš “Muzikos įvairių tautų”, 
pažindinimiii klausytojų su 
vokia nmzik.a.

Spalių 4 Women’s City Klu-j' 
be buvo orkestro palaikytojų L uvj 
susirinkimas, kuriame kalbėjo

, žinomas Amerikoje muzikos au-1 
jtariteta.s Dr. Sigmund Spaeth! 
ir kiti. Lietuvius tame susi-! 
rinkime atstovavo “Dirvos” re-

! (Liktorius Karpavičius, kuris iš-j 
rinktas į orkestro sezono darbų i 

.garbės narius, su kitų tautų at- 
Juozas Vaitkevičius — smuik. I ųovajs
L. Saldauskas — visokiais inst.! Nutarta šią žiemą padaryti į 

O šai dar kas naujo tai P. t speciales kuponų knygeles kon- į 
Raponka dayvaus su visu savo certų lankytojams Knygelė su 
orkestru ir šaukia visus kitus 
orkestrus lenktyniuoti su jo!

Laukiama dar kitų ir dau
giau prisidedant.

Aldona Wilkelis akompanuos 
dainininkams. A. Jankauskas 
pasižadėjo pamokyt daininin
kus kurie to pageidautų.

Kontesto laimėtojų sprendė
jais bus pati publika.

Po pasirodymo pirmo pakvie- 
no dalvvauti “Dirvos” talento

Lietuvių salėj, gavome pasiž 
dėjimus nuo šių :
Jomis A. Sabe), iš Youngstown, 

(mokinys Warren konserva
torijos) , smuikininkas.

Elena Naujokiutė, — pianistė 
Juozas W. Bendleris — tenoras 
Antanas Zdanis — bosas, 
Dronė Kančiutė — pianiste,

— pianistė
— smuik. i 

visokiais inst. |

pa-

bus
šū
vi-i

KUMŠTININKAS JACK
SHARKEY LIETUVIS

Brooklyno Lietuviai labai su
įsidomėję Lietuviu Jack Shar-į pultas plėšikų ant Aetna gat- 
: key, iš Bostono, kuris Spalių I ves, apiplėštas ir sumuštas taip 
Į12 d. kumščiuosis su juoduku • kad turėjo būti paimtas ligon- 
1 Wills, Ebetts lauke. Brangiau-i butin.
! sias tikietas bus $15, bet ne ta-
: me svarba, bet tame jei Lietu-
- vis numuštų juoduką tai jis
I gautų progą iššaukti sunkiojo 
i svorio kumštininkų karalių Ge-
' ne Tunney, kuris nesenai nu
galėjo Dempsey. Jei laime ir

i spėkos išneštų tai, ko gero, Lie-
... is gali tapti pasaulio kumš-

| tininkų čampionu!
j Todėl Lietuviai ne tik New 
į Yorko bet ir kitų kolonijų žy- 
j miai interesuojasi kumštynė
mis Spalių 12 d .

Sharkey (turbūt šarkaus- 
kas) pažįstamas Bostono Lie
tuviams. —V.

Akrono Naujienos
Užpuolikų sužeistas. Tūlas 

Jack Gordon. 49 metų, buvo už-
sulaukė netikėto džiaugsmo — 
jų mokykla laikinai užsidarė iš 
priežasties užplūdimo blusų, ir 
iki tos neprašytos viešnios bus 
prašalintos mokykla neaiškia

Akronas auga, šįmet Ak- 
rone išimta 5,466 leidimai sta
tyti naujus budinkus. Pernai 
leidimų buvo išimta 6,413, bet j 
šis metas dar neišsibaigęs.

Šįmet budinkai budavojami 
per pirmus devynis' šių metui 
mėnesius vertybėje išneša visą 
milijoną dolarių daugiau negu 
kainavo pereitais metais staty
ti budinkai.

Sako kad mokyklą blusomis 
užkrėtė balandžiai, kurie gyve
na mokyklos bokšte.

KOMĄRAS NEBIJO JŲ VISŲ

Blusos uždarė mokyklą. Cen
tral High mokyklos mokiniai

Sandaros 18-tos kuopos susi-, 
rinkimas įvyks antradienio va- j 
kare, Spalių 12 d. Nariai kvie
čiami atsilankyti, bus svarbių 
dalykų aptarimui. Bus apkal
bama rengimas koncerto Lie
tuvos artistėms Sipavičiūtei ir 
Jozevskaitei. Vald.

TMD. 20-tos kuopos susirin
kimas bus Spalių 19 d.

Lietuvio kareivio laidotuvės. 
Pereitą ketvirtadienį buvo lai
dotuvės J. Radušio, buvusio S. 
V. kareivio, sunkiai sužeisto, 
kuris iki pat mirčiai nepasitai
sė nei kūniškai nei protiškai.

©
Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 

7017 Superior Ave.
ŠIOJ NEDĖLIOJ

‘‘Septyni Pasaulio Stebuklai” 
Kalbės F. J. DIGLIS.

Sėdynės Veltui. Rinkliavų Nėr.

Dr. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS
Persikėlė nuo 

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

IKI 8:00 VAKARE.

Nusižudė ar ne? Čia dingo 
ienas vyras, 26 metų amžiau::, 

palikdamas pačią ir du mažu 
; vaiku. Policija prie Gorg tilto 
rado automobilyje notą ant ku
rios pasakyta kad jis nusižudė 

‘nušokdamas į upę. Bet apžiu
rėjus paupyje apielinkę nema
tyta jokių žymių kad ten kas 
nors butų bandęs nusiskandint. 
Menama kad jis tyčiomis tą pa
darė, ir paskui pasišalino, kad 
niekas nejieškotų.ir Jugoslavai rengė jam risty- 

nes pastatydami tvirčiausi kokį 
jie rado, o kai Komaras išėjo 
prieš savo oponentą tai abu at
vejais nei atsikelt nuo matraso 
nedavė, visą laiką buvo ant vir
šaus, ir tokiu budu laimėjo.

Serbai ir kiti Jugoslavai tau
tiečiai ir pyko ir viską, bet tas 
nieko negelbėjo.

Lietuviai tuo tarpu turėjo 
gerą argumentą prieš tuos “pi- 
lozopus”, kurie sakosi žino ge
rai visus “biznius”.

Ir kas iš to išeina? Išeina 
kad į Clevelandą atvažiuoja tik 
ekstra tvirti Lietuviai ristikai. 
Silpnesnių niekas ir nekviečia, 
nes jie gali pralaimėt ir pada
ryt- -Lietuviams sarmatą.

Viena ką turiu pasakyt, tai 
kad gėda tiems “pilozopams” 
vaikščiot ir žemint saviškius; 
išeina kad jie nori jog mūsiš
kiai visur butų žemesni, men
kesni ir nuolaidesni už kitus.

Sprts.

Juozas Komaras, sunkiausias 
Lietuvių ristikas, paskaitęs kad 
“Prof.” Zebic siūlo jam kelis 
vyrus pasirinkti vieną iš jų ir 
ristis Amerikoniškai, sako jis 
yra gatavas ristis su visais tri
mis vienu vakaru, ir apsiima 
juos paristi.

Zebic labai smarkus kitus 
siundydamas ant Komaro, bet 
pats pabėgo tą vakarą kada jį 
Komaras šaukė.

Clevelande pereitais metais I 
■■gnis sunaikino $2,765,787 ver

ši savaitė yra ug-
n’es išvengimo savaitė ir visam 
mieste daroma inspekcijos.

24 kuponais po 25 centus parsi- 
duos už $5.00; šiaip gi vienas 
! t Skietas kainuos 25c. arba 
i skirai perkant atsieitų $6 
Į 21 tikietus

Kuponai bus geri visam 
zonui ir galima sunaudoti jų po 
tiek ant sykio kiek tik nori.

Kuponai ir tikietai bus gali
ma gauti pirkti ir “Dirvoje”.

pa
ti ž

nuo 
Red 
prie

Užkviesta šie:
Kompozitorius A. Vanagaitis, 

m-A • i • m • tęs namu.Dzimdzių pramicienus, is
Chicagos.

Elena Lelioniutė iš Pittsburg.

A. ZDANIO DAINA
Antanas Zdanis pasižada 

bytyt visus ir laimėt visas

NAUJI REKORDAI
su
do- !

vanas, ir jis susikrapštė sau ši-! 
dainą, kurią padainuos ■ 
ir atvirai: .

is kariškos ligoninės jis buvo' 
parvežtas pas gimines Cleve-i 
landė. Ketvergo ryte pulkelis! 
Suv. Valstijų kareivių eidami- 
pirma vežamo grabo, lydėjo la-1 
t oną į Lietuvių bažnyčią. Pas-1 
kui važiavo keliolika automobi-1 
lių velionio giminių ir pažįsta-1 
mų.

“Dirvoje” yra laiškas iš Lie-1 
tuvos nuo Jurgio Sadausko, iš i 
Panevėžio, kuris ten yra gim
nazijos mokinis, Jonui Skudui. - 
seniau gyvenusiam 8202 Sowin- į 
ski avė.

Jonui Mušinskui yra šugryžę 
pinigai už aivakortę.

CLEVELAND COMMUNITY 
EONDO VAJUS

Musų miesto Community fon
das ruošiasi prie savo metinio i 
vajaus. Iš surinktų pinigų šis! 
fondas šelpia įvairias labdary
bės įstaigas ir žmones reikalin
gus pašalpos. Taipgi padengia 
kitas reikalingas pašalpos sri
tis.

Floridos nukentėjusių šelpi- 
! "'iii šis fondas padovanojo net 
i 8100,000 per Amerikos Raudo- 
! nąjį Kryžių.

tokią 
viešai

(Pagal Vanagaičio “Stasys”)
Metų trisdešimts šešis 
Turėdams Stankų Kazys 
Susitiko vieną dieną 
Margarietą ant Sanklėro.

(La-la-la, la-la-la)
Margarietą ant Sanklėro!

Akį merkė jai Kazys, 
Tuoj ant “byčių” ją vadys: 
“Laukini karo”, sako jai. 
“Ir ten busim kaip matai!”

La-la.
“Ak prašau, ak prašau. 
“Tik važiuokiva greičiau, 
“Ba bijau kad kas kits 
“Neužlystų už akių....”

La-la.
Bet suskaudo jam širdis
Kai išgirdo štai kv jis: 
“Pasitrauki tu šalin 
“Be forduko nei artyn!”

La-la.
Eina liūdnas sau Kazys, 
Tik tie žodžiai jo ausys’: 
“Pasitrauk, eik šalin. 
"Be forduko nei artyn!”

La-la.
Neužilgo girdi jis 
Ką važiuojant: piš-piš-piš. 
Žiur’ Margutė su kitu
Pleška “byčiun” forduku....

La-la, Pleška “byčiun” 
forduku. . . .

Teka Unė nėr Beržyną ir
Josi f Joniarkėlin 7-

1 Mskit j Tėvynę ir Litai 7;
Mes Be Vilniaus Nenurimsim! ir

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Sanianota ir

Vilniaus Kalbėliai 
š Mergytė Kaip Rožytė ir

Nesigraudink. Mergų
*.nt Ežerėlio Rymojau ir

Kada Noriu Verkiu 
( i Mergele, Mergužėle ir

Stasys
K alinio Daina (Prisoner’s

Mano Gimtine
ir

Mano Gim 
i L ikštingalėle i:

Aguonėlė

Sung)

75c

75c

liną Gnrsas nuo Rubežiaus ir
Oi Kad Aš Pas Močiutę 75c 

ŠOKIŲ REKORDAI
f v. Lucijos šokis ir

Mano Sielos šokis 75c
Polka Makoka ir Linksmoji Mazurka 

udimo Mazurka ir Gegužinė Polka 
Gražuolė. Polka ir Senelis, Polka 
‘Maria” Valcas ir Berželis, Vaicas 
Polka ir Polka-Mazurka

MŪSIŠKIAI NUSTEBINTI
Clevelande yra gražus būrelis 

gerų sportininkų, vyrų, moterų 
ir jaunimo, ir jie labai apverti- 
na savo ristikus. Jie parėmė 
kiekvieną sykį kada tik risty- 
r.ės buvo, užtai musų ristikai 
visi Lietuvius giria.

Bet čia radosi ir tokių “gud
ruolių” kurie kalbėjo kad, girdi, 
Lietuviai užtai laimi ristynos 

įsu Graikais arba Lenkais ir ki
tokiais, kad tie svetimi ristikai 
ateina pas Lietuvius ir ritasi 
Lietuvių salėje. Jeigu Lietuvis 
ristųsi pas juos, tie “pilozopai” 
sakė, tai ten Lietuvis pralai
mėtų.

Tą jie kalbėjo per tūlą laiką 
ir net ristynes boikotavo. Bet 
ir jie dabar liežuvius iškišę ste
bisi kas dėjosi pereitose Koma
ro ristynėse su Matijevicu — 
Komaras ėmėsi Slavokų salėj

Reikalinga Lietuvaitė
i WAITRESS-PATARNAUTOJA

I'.estaurante prie stalų ir mokanti 
* ' rsą restauranto darbą, sykiu ir prie 
f’sh registerio. Pastovi vieta. At- 
S;šauk’’t i GILLIS RESTAURANT, 

6904y2 SUPERIOR AVE.

ANT RENDOS
4 gražus kambariai, ant antro 

aukšto. Su visais parankumais del 
: *ažos šeimynos. Kaina prieinama. 
Kreipkitės 1219 E. 83 St. Arti Su
perior. (42)

DU KAMBARIAI ANT RENDOS 
pavieniams vyrams paskirai. Gra- 

i 7oj ramioj vietoj, viskas gražiai 
Įrengta. Lietuvių šeimynoj. Krein- 

i Ritės 958 Linwood Drive, netoli E. 
! Ill St., tarpe Superior ir St. Clair. 
, Kas nori gali renduot ir garadžių. 
j Kreipkitės nuo vakare.

PARSIDUODA
; T įbai daili Grosernė, Saldainių ir 
Minkštų gėrimų' krautuvė, laikanti 
rūkytų mėsų ir daug visokių daly-

----------------- I I.ų. Labai gera vieta del Lietuvio.
- > ■ r oi I Biznis gerai išdirbtas. Renda pigi.)Mire John J. Stanley. Cleve-, P1.;e krautuv5s G kambariai gyJeni.

lando tramvajų kompanijos ’ mui. Renda $55. Dasižinokit tuoj:
I rezidentas. Mirtis jį užklupo! ,91' St- clalr Avej

i bankete, kur dalyvavo 50 pa- — -----—7—--------+
žymiausių Amerikos elektrišku !
gelžkelių galvų, kurie daly vau-' 
ja tų gelžkelių konvencijoj Cle-1 
velande. Stanley mirė pirma
dienio vakare.

Spaliu 4 diena buvo karščiau- 
Iš to bus sušelp- šia Clevelande kokia kada buvo 

l fa suvirs 4,000 sužeistu ii- apie nuo 1871 m. Temperatūra bu-! 
50,000 likusių be pastogės. | vo 85 laipsniu. Po to kilo per- ' 

į! šių metų vajui reikalinga į. kūnijos ir lietus ir oras atsalo. 
?! 8,000 liuosnorių darbininkų. '’Audros padarė nuostolių.

i j Nedėlios Ekskursijos
POAD

Paskutinė Diena Spalių 30. 
Kaina į Abu Galu 

Lorain 65c; Bellevue $1.55;
Green Sūrines $1.85; Fostoria 

$2 35; Mortimer $2.75, • 
Fort Wayne $3.75.

Ir daueelin kitų Punktų.
Stotis ant Euclid Av. (E. 120 st.) 

Broadway; West 25th St.
Rocky River. 

Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000..

PARDAVIMAI
PIGIA KAINA

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

Turim
Randasi

FARMA PARSIDUODA 
Vaisių ir Paukščių farma parsi
duoda, 
lių nuo Clcvelando. 
ma, 
sto

2041

43 akrai žemės, 17 mai- 
Kaina že- 

$10,000. Mainysiu ant mie- 
nuosavvbės. (41)
STANLEY PENTVER 
Hamilton avė. Prus. 3367

PARSIDUODA
2 šeimynų, po 5 kambarius 
su maudynėmis viršuje ir 
apačioje. Dubaltavas 
radžius. Rendos neša 
į mėn. Kaina $9,000. 
kia įnešti $1,500. Arti
Euclid avė, East Clevelan- 
de. Kreipkitės (42)

A. Hausrath Realty Co.
104 E. 156 St. Eddy 2292

ga- 
$90 

Rei- 
prie

PARSIDUODA
ant 4857 Turney Road, arti Garfield 
Boulevard, 5 stalų Poolruimis, nėra 
kompeticijos 6 mylios aplinkui. Par
duos arba mainys ant loto ar auto
mobilio. Kreipkitės vakare 7 vai. 
arba matvkit Zimerman, Notarai, j 
12900 Buckeye Rd. (43)

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

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

ARTI SUKVAILIOJIMO
DEL STRĖNŲ 

SKAUSMŲ.
Jchnson’s Red Cross Kid

ney plasteris teikia grei
tą, tikrą pagalbą.

Greita pagalba yra užtikrinta 
pat pradėjimo vartoti Johnson’s 
Cross Kidney Plaster dedant 
skaudamos vietos.

Šildantis, malonus šis gclbstintis 
vaistas prašalins aštrius ir didelius 
skaudėjimus, sutvirtins ir atgrąžins 
muskulų tvirtumą ir visi trukumai 
magišku budu bus prašalinti.

Greitai pagalbai — neužmiršk var
toti Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele ukpaka- 
lyje. Vi*: vaistininkai juos parduo
da.

LANKĖSI SARPALIUS
Pereitą šeštadienį lankėsi 

Clevelande Karolis Sarpalius, 
vienas iš musų ristikų. Jis čia 
buvo tik trumpai, per tą laiką 
pasimatė su Marotta ir kitais.

Marotta rengia savo ristynių 
programą ir jieško ristikus. K. 
Sarpaliui stengiasi parkviest 
geležinį Graiką Demetralą, ir 
sako jeigu Sarpalius prieš jį at
silaikys tai gaus ir daugiau au
ditorijoj ristis.

Sarpalius dabar nedaug tesi- 
treiniruoja, bet ristynėms arti
nantis rengiasi gerai padirbėti 
ir pamankštint tą geležinį vyrą.

Pirmos Marottos ristynės bus 
Lapkričio 17 d., jeigu nebus pa
keista.

Apie pabaigą šio mėnesio K. 
Sarpalius dar žada atvažiuot į 
Clevelandą.

“LYROS” CHORO 
KONCERTAS

Įvyks nedčlioj
Spalių -Oct. 10, 1926

LITEUVIŲ SALĖJE
6835 Superior Ave. Cleveland, O.

Duris atdaros nuo 4, pradžia 5:45 v.
Programe dalyvaus:

V. Petrušonienė, Soprano, iš Detroit 
Herbert Offner, Smuikorius, ir Sym

phony Orchestros.
Bertha Altschuler, pianistė.

Lyros Choras dainuos Priekalų dai
ną iš operos II Trovatore, su spe
cialiai prirengta scena ir kostium. 
Prie to dainuos ir kitas klesiškas 
dainas po vadovyste S. Altschu
ler.

Programui pasibaigui tęsis šokiai.
Ant koncerto Įžanga 50c., 75c. $1. 

Vaikams 15c.
Visus kviečia “Lyros” Choras.K. E. YOCHUS
Atlieka visokius Kriaučiš- 
kus darbus kuogeriausia: 
Siuva naujas drapanas, iš
valo. išprosija senas ir už- 
r.udžia sudraskytas kad nei 
nežymu kur 
ta. Užprašau 
kyt pažiūrėt 
niu Siutų ir 
tėvijų.

K. E. YOCHUS
131.0 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. G9th St.

buvo perplėš- 
visus atsilan- 
naujų rudeni- 
Overkotų ma-

Kampas

Dideliam
ros, 

Smagi

ALBINAS A. STANKŪNAS
Užlaiko didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų 

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

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

1388 East Cat h Street
Luther Ave. Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

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

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

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 

, , ; darome puikius rėmus visokiems paveiks- 
į ' lams ir padidiname arba sumažiname fo- 
Į ‘ tografijas visokių kitų traukimų.

1 1197 E. 79 th St. ClevelandJ ų
“Studija su dviem parodos langais”

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

TALENTO VAKARAS 24
_________________________ bbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb mj
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