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Susekta Nauji “Krikščio KLASTINGA BANGA MEKSIKOJ UŽSISPY- 
NUNEŠĖ 11 YPATŲ RIMAS TĘSIASI

Mexico. — Meksikos epiško-

niu Nusižengimai
Buffalo, N. Y. — “Paslaptin-

j ga banga” užgriuvus ant Brant1 patas laikosi savo užsispyrimo
l ir Farnham -maudyklių kranto! nenusileisti valdžios reikalavi- 
nunešė vienuolika ypatų ir dau-'mams, ir reikalauja kad valdžia

POLICISTAS APVO
GĖ UBAGĄ, KURS 
TURĖJO $12,385

MERGINA PERPLAU
KĖ ANGLIJOS KA

NALĄ

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Akron, O. — Firestone gu
mų dirbtuvėje antradienį spro
gus karšto vandens dūdai trįs 
darbininkai mirė nuo nupliki
mo ir du sunkiai sužeisti. Ne
laimė atsitiko South Akrono 
dirbtuvėj tuo laiku kada darbi
ninkai keitėsi, vieni ėjo 
kiti atėjo į darbą.

Pirmiausia pasigirdo 
dūdos braškėjimas virš
paskui pradėjo šnypšti ir dūda 
plyšo paleisdama karštą vande
nį tiesiai ant tų trijų, kurie ir 
mirė nuo nuplikimo.

namon

garsus 
galvų,

Ashtabula, O. — Sprogus lo- 
komotivo katilui užmušta du. 
darbininkai, gelžkelio inžinie- į 
rius ir pečkuris, abu iš Youngs
town. šeši kiti sužeista, bet jie 
nepriklausė prie gelžkelio, jie j 
dirbo dirbtuvėje, prie” kurios | 
lokomotivas stovėjo 
plozijos.

Seimas Išsiskirstė 
Atostogų

CHOLERA KERTA
CHINUS

vandenyje ir iš-j darytų iš savo pusės pastangas 
išskyrus 
gyvi.

Kaunas. — Liepos 23 die
ną Seimas išsiskirstė vasaros 
atostogoms.

tuojau atiduoti t°s plėgos.

gybe apvertė 
gąsdino, bet 
likos kiti liko

Banga tokia buvo smarki kad: 
net tvirčiausi plaukikai nega-j

šanghai. - Chinijoj siaučia'1^0 išsiIaikyti- Kada>^ ma*’J 
cholera ir šanghai distrikte kas|d-vnėse bl,vo (Ian®' žmonilJ (lelel' 
diena nuneša po tūkstanti žmo-[šilto nedėldienio oro. taip daug, 

|'niu gyvasčių. Svetimtaučiai ku- ir žllvo vicnu sykiu’ 
apsižiūri nuo Kurie išliko ^’vi Pasak^’a 

,u ! kad jie jautė lyg staiga nužen- 
į gią nuo briaunos į gilumą; po 
to vanduo puolė atgal ir nune
šė su savim daugelį kurie tik

I buvo įbridę.

Revoliucijos Rusijoje
Nebuvę Pusantros Valandos
------- Vandeniu Grabe

sve-
nuo

biudžeto buvusios 
vyriausybės pa-

Dover, Anglija. — Viena po 
kitai bandydama, Amerikietė 

j plaukikė iš New Yorko. Gertru
da Ederle, perplaukė Anglijos 
kanalą iš Francuzijos pakraš
čio i Angliją. Ji ir pernai ban
dė tą kanalą perplaukti, bet ne
pasisekė. Vienok dabar, Rugp. 
6 d., ji tą padare perplaukdama 
ne tik pirmutinė mergina, bet 
ir sumušdama greitumo rekor
dą vyrų kurie tą kanalą per
plaukė. Ji atliko kelionę į 1-1 
valandų ir 31 minutą, arba va
landa ir 23 minutėmis greičiau 
negu greičiausia perplaukęs vy-

vienuo-Į taikytis, atšaukimu religijos 
reguliacijų, “kurios naikina 
bažnyčios teises ir sudaro baž
nyčios per sek i o j i mą”.

Valdžia iš savo pusės 
kad katalikų vyriausybe 
užbaigti nesusipratimą į 
dama gryžti kunigams į bažny
čias, kuriems liepė pertraukti 
laikymą pamaldų, tik tie kuni
gai turi laikytis valdžios tai
syklių.

Daugelyj Meksikos sričių ki
lo muštynės tarp katalikų ir 
policijos, keliolika žmonių esą 

po ■ užmušta.

pas
ap- 
Lž

New York. — Vienas policis- 
tas suėmė ubagą, kuris ant gat
vių kampų kibo prie žmonių ir 
prašė pinigų, o negavęs iš 
rio koliojo. Padarius kratą, 
jį rasta $12,385, apvyniotų 
link jo kūną, kojas ir tt.

i koliojimą žmonių ubagas pasta 
sako fytas pO §1,000 kaucija. Kitus 
Kal': jo pinigus viršininkas padavė 

jį areštavusiam policistui nu
nešti į pinigų laikymo skyrių. 
Nunešus ir pridavus likusius 
pinigus, jau stokavo tūkstančio 
dolarių. Tas policistas patrau
ktas atsakomybėn.

Kaip 
vistiek 
ubagas

;aky- ‘

ten nebuvo, Amerika 
turtinga šalis, kur net 
gali turėt $12,000.

Trįs dieno pirm jos bandė 
perplaukti tą kanalą kita Ame
rikietė. Clarabelle Barnett, bet 
turėjo paliauti išbuvus vande
nyj 21 valandą ir 41 minutą, ir 
praplaukus 40 mylių. Ją buvo 
audros nunešusios iš kelio, ra- 

1 miu

Suvienytų Valstijų kataliku 
organizacijos reikalauja kad 
šios šalies valdžia Įsikištų į 
tuos ki virčius, bet Amerika at
sisako, nes tai ne jos dalykas.

Smūgis Romansams

Kaunas. — šiandien. Liepos
21 d., Seime paaiškėjo buvusios! r*e čia gyvena ii 
“krikščioniu” bloko vyriausy- 6gų nuo choleros kenčia 
bes naujos panamos. Seimas | ma^a1, Tik *s 20,000 
begalo sujaudintas, reikalauja i tinlša,ilJ gyventojų temirė 
kriminalistus 
teisman.

Iš šių metų 
“krikščionių”
daryta šios neteisėtos išlaidos:

1) Išduota šv. Zitos dr-jai 
14,900 litų paskolos ir ši pasko
la paversta pašalpa.

| 2) Perkelta iš eiliniu papras- 
! tų Finansų ministerijos išlaidų 
[400,000 litų.

3) Išmokėta
I sems 750,000
Į “Maisto” b-vės

4) Duotos paskolos paversta 
: sa 1 p Ci.i is.

laike eks-Į Bendrai, pinigai išleista ne 
' tani tikslui kuriam jie buvo
Seimo skirti; gi perkėlimai is 
paragrafo Į paragrafą buvo pa
daryta Gegužės 21 d., kai jau 
naujas Seimas buvo išrinktas.

taupomoms ka-l 
litu Vailokaičio 
skolai padengti.

— Bristol 
dirbtuvėje

Providence. R. I. 
sprogstamų dalykų 
kilus eksplozijai du vyrai ir mo
teris užmušta, visa dirbtuvė su
ardyta. Sprogimas sudrebino 
visą miesteli.

Atleis moteris nuo darbo. 
Union Pacific gelžkelio kompa
nija pasiryžo atleisti nuo visų 
darbų moteris ir į jų vietas pa
statyti vyrus, išskyrus steno- 
grafių ir operatorkų. Apie 600 
moterų dabar dirba Omahos 
stotyje, kurių tik trečdalis yra 
stenografės ir operatorkos.

Clevelande jau 23 savaitės 
kaip streikuoja stiklioriai, bet 
niekaip neprieinama prie susi
taikymo, ir daug bųdinkų turi 
stovėt neužbaigtų. Jei kuriuo
se langus sudeda be unijistų, 
streikeriai juos išdaužo.

KUN. KRUPAVIČIAUS 
DARBELIAI

Kun. Krupavičius laike savo 
ministeriavimo, savo partijos 
tikslams, t. y. Ateitininkų su- 
sišelpimo fondui atleido iš Aly
taus urėdijos visai veltui miško 
medegos sulyg dviejų sutarčių 
ant sumos 59,251 litu.

Apart to tam pačiam tikslui 
irgi yra atleidęs iš Prienų urė
dijos 1600 kmt. miško medegos 
veltui ant sumos 48.000 litu.

Tokiu budu sulyg Alytaus ir 
urėdijų valstybė turi 

i ant sumos 107.251 li-

Clevelande susitvėrė nauja 
budavojimo amatų unija, kuri 
nepripažįsta Amerikos Darbo 
Federacijos. Kelios budavojimo 
amatų unijos streikavo, dabar 
mūrininkai prisidėjo prie nau
jos unijos ir dirba.

Fisher Body Corp., kuri yra 
dalimi General Motors ir išdir
ba automobiliams viršus, kas 
metai sunaudoja 10,000 vagonų 
rąstų, 500 milijonų pėdų ilgio 
sudėjus rąstus ilgumu, 
medžių butų namų del 
žmonių.

Iš tų 
65,000

Penki Nuskendo
Submarinu

su

Londonas. —Nežinomos prie
žasties delei nuskendo Angliš
kas submarinas laike bandymų 
ir su juo prigėrė penki jūrei
viai.

Prienų i 
nuostolių 
tu.

Kas gi 
atlygins?

Tai vis 
darbai.

juos dabar valstybei

musu dvasišku asabu

Jau Galima Matyt per 
Telefoną Kalbant

Anglijoje pradėta naudoti te
lefonas vadinamas “televisor”, 
per kurį kalbėtojas mato kitą 
ypatą su kuria kalbasi, nors už 
kelių mylių būdamas. Tas te
levizorius labai naudingas mei
lužiams.

Miškų Gaisrų Nuostoliai
Montana valstijoj siaučianti 

miškų gaisrai atsieina valdžiai 
po $25,000 į dieną, šiuo tarpu 
suvirs 92,000 akrų medžių išde
gę arba dar liepsnose. Kovoto
jai su ugnia niekaip neapsidir
ba. Gaisrai plečiasi į nežino
mus tolius.

Maskva. — Pasirodžius užru- : ----------
bežiuose žinioms kad Stalinas,! New York. — 
komunistų partijos sekretorius,! magikas Houdini, 
liko nužudytas, kad Trockis pa-1 Pa’’°dyt kad rytų 
bėgo ir kad Zinovjevas ištreni-į 
tas, taipgi kad kariumenė ir 
laivynas sukilo, vienas Ameri
kos korespondentas pasistengė 
patyrinėti dalyką ir praneša 
kad tie gandai neteisingi.

Zinovjevas, tiesa, 
ant Kaukazo, bet, sako, tik pa
silsi ui po jo audringų prietikių 
nesenai su komunistų partija.

Vienok kas nors turėjo būti 
jeigu žinios plinta. Kad sovie

Pagarsėjęs
norėdamas

Į buklai yra mažas 
darė tą patį ką padarė vienas 
Egiptietis fakiras. Egiptietis 
atvažiavęs į New Yorką 
garsino padarysiąs tą ką 
gus negali padaryti — 

išvažiavo P° vandeniu tanežiąi uždaryta-Į 
me grabe valanda laiko. To- 
, ' • Ikiose apistovose žmogus tegali i 
išbūti gyvas septynias minutas.

Egiptietis buvo uždarytas į 
taniki graba. ir parodymui kad 

j , . deportuota 10,904 negeistinieji.

daiktas, pa-

pasi- 
žmo- 
išbus i

Kiek Ateivių įvažiavo
Per praėjusį fiskalj metą — 

nuo Liepos 1, 1915, iki Liepos 
1. 1926. — j Suvienytas Valsti
jas įvažiavo 496.106 imigrantai. 
Prie tų dar 20,550 norėjo .įauti1 

| leidimus įvažiuoti.
Per Birželio mėnesį šįmet de- 

. portuota negeistinų ateivių net 
1,924. Viso per fiskalj metą

tų carai vaidijasi tarp savęs vi-jten oras neineina grabas įmes-) 
si žino. O raudonieji jau yra 1 vandenį. Jis išbuvo taip j 
gana tvirti tarp savęs karą už-1 valandą laiko ir liko gyvas, 
vesti. Jau ir taip perilgai jie1 Houdini irgi taip pat padare, 
vienas kitą “myli”, norėdami!*1’ tandžiame 
nors prieš svieto akis išsilaiky-i vandeniu valandą ir pusę.
ti “idealistais”. Jeigu ne tas, 
senai butų viskas suirę. Jie bi
jo nustoti viso pasaulio tamsuo- 
užjautimo.

Clemenceau Bara Ame
riką už Kietširdystę

Paryžius. — Karo laikų pre
mjeras, Clemenceau, paskelbė 
spaudoje atvirą laišką S. Val
stijų prezidentui Coolidge kad 
Amerika nežiūrėtų i Francuzi- 
jos skolų klausimą ir išlygas 
kaipo i grynai biznišką dalyką, 
kadangi Francuzai liejo savo 
kraują kare už demokratizmą. 
Jo nuomone, nesenai padaryt i 
Francuzijos ambasadoriaus su
tartis su Amerika skolų atmo- 
kėjimui yra Francuzijai nepri
einama. Laiškas yra toks kar
štas ir sentimentališkas kad be
veik Įžeidžia Ameriką. Bet kad 
jis paleistas tik spaudoj ir ne- 
paduotas diplomatišku keliu tai 
jį Amerikos . valdžia ignoravo.

Už poros dienų Francuzijos 
spauda atsisuko prieš Clemen
ceau smerkdama jį kad jis sa
vo tuo karštu laišku tik sumai
šė dalykus.

26 Žuvo su Laivu

Šuo Išgelbėjo 10
[ Wellsville, O. —Policijos uo. 

e grabe išbuvo po pargabentas iš Vokietijos karo 
pabaigoj. Rugp. 9 d. išgelbėjo 

l<ad 1 nuo sudegimo dešimts ypatų. 
];ll.1 Sudegė viešbutis ir gretimi bu- 

Šuo pajutęs durnus šo- 
ir bėgiot po viešbučio 
ir žmonės sukilo ir iš-

lipęs iš grabo jis pasakojo 
tą gali padaryt bile vienas 
ris kiek pasipraktikuoja.

Svarbiausias dalykas prie 
sako Houdini, tai trumpas, 
mieruotas kvėpavimas, ž~? 
gali būti 
oksigeno 
Kada tą 
deda troškimas.

Būdamas grabe, Houdini lai
mio laiko skambino varpe- 
užtikrinimui saugotojams 
viskas gerai.

I .i įlinkai.
' ko loti

nu_' karidorį 
žmogus' bėgo.

i gyvas kolei užtenka 
reikalingo plaučiams, 
iškvėpuoji jau prasi-1

su

kas
Ii 
kad

Planuoja Saugų Orlai
viams Kelią Europon

Brazilijos pakraštyj laivui 
pasažieriais sudužus nuskendo 
ir prigėrė 26 keleiviai. Liku
sius išgelbėjo kitas laivas.

Vienas išradėjas sumanė kad ■ 
galima bus užvesti orlaivių ke
lionę per Atlantiką nuo New 
Yorko iki Anglijos, kas truks j 
tik 32 valandas. Galima busi 
pabudavoti didelius orlaivius! 
kurie, neš 25 ypatas ir bagažu. [ 
.Tų sustojimui, Atlantike reikia | 
įrengti milžiniškas plakančias j 
stotis, inkarais pri jungtas vie-1 
toje. Reikia astuonių po 100 [ 
keturkampių akrų didumo plat
formų ant kurių galėtų orlaivis 
lengvai nusileisti, taipgi ant ju 
galėtų būti keleiviams viešbu
čiai ir kitos reikmenis.

išradėjas, H. R. Arm
strong, pasižvmėjes kitose mo-,9- 
kslo šakose, apie galimumą or- metai atgal 
laiviais keliauti per juras pla- tros',"yra ’simrbiaušia'il 
nuoja jau 20 metų.

Tas

tur-

nes 
kiek

vandeniu butų perplaukus, 
kanalas nėra toks platus 
ji praplaukė.

bu- 
ryšiu,

Suimtas Mergaitės Už
muštas

S. Valstijų valdžios laivų ka
pitonams uždrausta atlikt ves
tuvių ceremonijas, kas senai 
buvo praktikuojama ir niekas 
prieš tai neturėjo nieko.

Daug yra atsitikimų kad 
tigesni jaunieji pabėga ir 
lionėje į užrubežį ant laivų 
na surišami moterystės
kitaip negu paprastai priimta. 
Ta teisė buvo laivų kapitonams 
duota ir jie iš jaunųjų padary
davo vyrą ir moterį, 
ant valdiškų 
naikinama.

Nors tai 
bet jaunieji, 

įvesti kitur negu savo šalyje. nebus nužudęs 
.gali už kelių dienų pasiekt kitą 
vandenyno pusę ir ten atlikti 
ceremonijas tinkamose įstaigo- nužudė dirbę, pas juos vyras ir 
se’ paskui dingo. Dabar kaimynų

Porelės kurioms iki šiolei pa- 1(lausinėjama ar bus tas kuris 
sitaikė apsivesti ant laivų pra- pas nužudytlls žmones dirbo. 
dėjo nusigandę teirautis vai- —----------- ■——--------------------- -
džios ar ju apsivedimai skaity-' Už $3 pralinksminsit visą kai-

. ma — užrašykit saviškiams
sis legahski. Lietuvoje metams “Dirvą”

Bet dabar 
laivų ta teisė pa-

smūgis romansui, 
jeigu nori apsi-

C ' ietim Ohio. — Tuoj no 
.suradimo lavono 19 metų mer
gaitės, nužudytos po išžągini- 

, mo, į policijos nagus pateko ir 
žniogžudis, kuri:', prisipažino tą 
darbą papildęs. 
Thompson, 54

Policija nori

Jis yra Robert 
metų.
surasti ar jis 
vieną ūkininką

ir jo žmoną nepersenai, po ko 
paskui dingo. Tuos ūkininkus

Atidarymo laiku, elektra iš tos 
stoties šovė per suvirs <>00 myliu i 
šešias valstijas—Ohio, Indiana, Illi
nois, Kentucky, Michigan ir Pennsyl
vania.

Prie atidarymo dalyvavo suvir 300 
mokslininkų, išradėjų, elektros mag
natų, biznierių ir miestų viršininku, 
ši stotis yra trečia didelė vienetą 
Clevelando distrikte.

Ta įstaiga kaip ji dabar stovi kai- 
.Tie budinkai 

yra apie du trečdaliai išbaigti ir rei
kmenų tik trečdalis sudėta. Kada

Cleveland Elecric Illuminating Co. 
liugp. 1 d. atidarė naujų ir vienų iš 
didžiausių elektros gaminimo stočių 
pasaulyje, Avon stotį. Charles ’ F. 
Brush, išradėjas are lempų ir kitų

| elektriškų šviesos padargų, parodo- 
l ma paleidžiant veikmėn tą naujų sto- 

' į. Brush padėjo pamatų elektriškai I
i industrijai išrasdamas are lempų 48

’. Avon dirbtuvė, galinti i 
gaminti 400,000 arklių spėkos elek-l Ta įstaiga kaip ji da 

’< didžiųjų spč-1 nuoja apie $15,000,000.
, 1.U3 gamybos sistemų viduriniuose
I vakaruose.

bus pabaigta kainuos $30,000,000 ir 
turės galės gaminti 400,000 arklių 
spėkos elektros.

Viso dabar ta kompanija gamina 
apie 500,000 arklių spėkos, dadėjus 
90,000 naujoj stotyj gaminamų. Įs
taiga randasi 23 mylios į vakarus 
nuo Clevelando centro ir užima 28 
akrus žemės. Garo gaminimui joje 
išpumpuojama 420,000 galionai van
dens j minutą. Turi vietos sutalpi
nimui 275,000 tonų anglies, kuria 
atsigabena savais vagonais.

Iš tos stoties elektra
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StiOttWi PHILADELPHIA, PA.

Iš Lietuvių Gyveninoll
'iii

Muzikalio Namo Reikaluose 
Liepos 29 d. įvyko. Lietuviu

SEIMO PROGRAMAS 
IR KITOS SMULK

MENOS

CHICAGO, ILL.

Paminklas ant Damijonaičių 
Kapo

Liepos 31 d. sukako metai 
laiko kaip mirė musų nepamai
nomas tautos darbuotojas Mo
tiejus J. Damijonaitis.

Iki šiam laikui Damijonaičių 
kapai nebuvo niekuo atžymėti 
ir daugeliui jų draugų buvo 
sunku juos surasti. 
Damijonaičių kapus 
gražus paminklas, 
yra akmeninis, ant
šaus yra iškalta didelėm raidėm 
per visą akmenį “DAMIJONAI
ČIAI”. Gi ant šono, kuris y 
atgręžtas į kapus, iškalta 
kančiai sugrupuoti žodžiai: 

Čia ilsisi

Bet dabar 
jau puošia 
Paminklas 
kurio vir-

se-

cininkų pusmetinis susirinki- 
i mas. Buvo skaityta ir priimta I

ine-: 
___________ j tinio susirinkimo, taipgi finan-i 

įsų sekretorius D. Bairunas iš-Į
PRANEŠIMAS |davė raportą iš iš bendrovės fi-l 

Šiuomi pranešame Scranto- | j nansų stovio. Iš raporto pa- 
no ir apielinkės Lietuviams aiškėjo kad pereitą pusmetį 
kad nuo Rugp. mėn. pradžios į bendrovė turėjo daug netikėtų! 
mes atimam įgaliavimą agen
tui J. Petrikiui užrašinėti ir 
rinkti prenumeratas “Dirvai” 
ir atlikti kitokius reikalus, 
k. t. priimti pinigus už kny
gas ir tt. J. Petrikys turi 
surinkęs daugelio prenume
ratas už “Dirvą” ir “Žmoni
jos Istoriją” ir jau kelintas 
mėnesis neatsiskaito už tai ir 
ignoruoja jam rašomus pa
klausimus.

Kurs visą gyvenimą savo
Tautos darbams paaukavo.

Julius Švitra. Įprotokolas iš percito’ t'

į išmokėjimų, vienok bendrovės I 
į iždas ir vėl sparčiai pradėjo au-1 
Igti. Nuo pereito pikniką, ben-[ 
i drovei liko gryno pelno $219.95. j

Toliau sekė valdybos abelnas Į 
pranešimas apie įdėjimą didžio-! 
jon svetainėn naujų lempų ir j 
kitus pataisymus. Naujų lem-| 
pų Įdėjimas bendrovei lėšavo 
virš $700. Pranešimai priimta 
vienbalsiai.i

Nutarta kad sekantis bend-:
Tėvynainiai 

Veikėjai
Marė ir Motiejus 

Damijonaičiai 
1873—1925 
1878—1923

Jeigu kurie busit mokėję 
jam prenumeratą už “Dirvą” 
po Liepos mėnesio tie atsi
skaitykit su J. Pefrikiu ypa 
tiškai. Negavę laikraščio ar 
knygų nerašykit mums.

I rovės susirinkimas butų pagar-Į 
| sįnta akcininkų žiniai per orga-l 
j ną “Vienybę”. Taipg išrinkta | 
' komisija iš trijų, J. V. Grinius, 
į Si Bairunas ir K. Kazlauskas, į 
! patikrinimui bendrovės akcijų.

Už atžymėjimą Damijonaičių 
kapų tinkamu akmens pamink
lu reikia išreikšti didelė pagar
ba Marei Damijonaitienei, naš
lei antrai velionio žmonai, nes 
tik jos vienos rupesniu ir lėšo
mis tas padaryta.

Rugpjūčio 1 d., antrą vai. po 
pietų, buvo velionio M. J. Dami
jonaičio vienų metų mirties su
kaktuvių apvaikščiojimas prie 
liaujai pastatyto paminklo. Bu
vo tikėtasi prie kapų daug žmo
nių, bet kadangi ištisą dieną li
jo tai susirinko tik artimesni 
Damijonaičių draugai. Kalbėti 
turėjo ir daugiau kalbėtojų, bet 
tik žemiau pasirašiusiam teko 
pratarti į atvykusius keletą žo
džių apie velionį.

žmogaus gyvenimas dažnai 
pilnas netikėtų paslapčių. Ro
dos dar visai nesenai kai buvo 
palaidota dailiame kalnelyj Ma
rė Damijonaitienė. Tai buvo 
Spalių 5. d. 1923 m. Vadinasi, 
netrukus jau bus trįs metai. 
Mano akyse dar ir dabar stovi 
tas skaitlingas ir gražus buris 
žmonių apstojusių jos grabą, į 
kuriuos kalbėjo Dr. A. Zimon- 
tas ir Dr. Graičunas. Aš dar 
ir dabar atmenu lazda pasirė
mus} ir verkiantį Motiejų J. 
Damijonaitį, beačiuojantį tam 
dideliam būriui žmonių už jų 
nuoširdų paskutinį patarnavi
mą jo mylimai gyvenimo drau
gei. Po to liūdno vaizdo visai 
tik trumpam laikotarpiui pra
slinkus likimo buvo lemta ir 
pačiam Damijonaičiui šalę jos 
atsigulti amžinam poilsiui to
kioje valandoje kurioje jis bu
vo tik bepradedąs sutvarkyti 
savo naują gyvenimą su nauja 
gyvenimo drauge. Tokia jau 
buvo žmogaus laimė.

Šiandien Motiejaus J. Dami
jonaičio paliko mums tik graži 
atmintis iš jo gražių Lietuvys
tei darbų. Kiekvienam jo drau
gui ar draugei visuomet bus la
bai malonu, priėjus prie jo ka
po, prisiminti:

čionai ilsisi tautos veikėjas, 
Kurs mirė dirbdamas del idėjos.

“Dirvos” Administarcija.

VANDERGRIFT, PA.
Vandergrifte yra geležinės! 

išdirbystės, blekių liejykla iv į 
kitos nekurios dirbtuves. Dir
ba jos gan gerai, trimis per
mainomis. Kas dirba nuo štu- 
kų už sunkų darbą gauna šiek 
tiek daugiau, o daugiausia už
dirba tie kurie dirba karštai 
prie ugnies. Prastam darbiniu-, 
kui mokestis nuo 45c ir aukš-! 
čiau. Nekurios dirbtuvės jau 
trečias mėnuo kaip eina silpnai.

Lietuvių čia gyvena nedaug,1 
bet kurie šičia apsigyvenę turi'

ir pateikimui raporto sekančia
me (metiniame) susirinkime. |

Atlikus vistis bendrovės bė
gamus reikalus, buvo pakelta! 
klausimas apie Visuotiną Sei
mą, kuris įvyks Rugp. 29, 30 ir, 
31 d. šios bendrovės salėje, i 
Rimtai apkalbėjus Seimo svar-j 
bą, liko vienbalsiai užgirta ir! 
išrinkta trįs delegatai: D. Tur
skis, J. Petrauskas ir S. Puske
palis.

Taigi Muzikališko Namo Ben-j 
drovei ir D. L. K. Gedimino 
Klubui tenka garbė suteikti sa
vo tikrai Lietuvišką patogią sa-į 
le tokiam svarbiam ii; prakil-lSJ.. >. g- 
niam tautos reikalus kaip Ame-J 
rikos Lietuvių Visuotinam Sei-

ir gražiai gyvena.
Yra čia penki Lietuviai biz

nieriai, trįs iš jų užlaiko dra
panų siuvinio krautuves, yra 
vienas batsiuvis ir vienas bar- 
zdaskutis. Visi daro gerą biz
nį, o kas pagirtina tai kad kož- 
nas prie savo įstaigos turi iška
bą su savo Lietuviška pavarde. 
Nors jie gyvena tarp svetim
taučių ir iš jų daugiausia pra
gyvenimą daro, bet turi sau už 
garbę vadintis viešai Lietu
viais. Praeivis tuoj pastebi kad 
čia Lietuvis. Tas daro ma
lonų įspūdį, štai jie: Račkai- 
tis, Kemežas, Rutkauskas, Lau
rinaitis. Visi yra tikri Lietu
viai, myli Lietuvą, ir nors per 
daug metų čia gyvena pavar
džių neiškraipė.

Pranas Račkaitis turi puikų 
nuosavą namą, kuriame turi ir 
drapanų siuvyklą. Biznį daro 
gerą ir džiaugiasi pasekme. Jis 
skaito Lietuvių laikraščius.

Biznieriaus Kemėžos moteris 
su duktere išvažiavo Lietuvon 
pasisvečiuoti, apsilankė apart 
savo gimtinio kaimo Klaipėdoj, 
Kaune ii* antgalo garsioj Palan
goj. Labiausia patinga Palan
ga ir žemaičių mandagumas. 
Kemėžienė su dukrete niekaip 
negalinti atsigerėti Žemaičių 
malonumu ir vaišingumu, sa
ko, tai ne žiaurių Amerikonų 
būdas. Taip ji rašo laiške sa
vo vyrui. šermukšnis.

mui. A. Tvaranavičia, I
Klubo Korespondentas. I

ATLASBURGA, PA.
Atlasburg yra mažas mieste- > 

lis. Jame randasi kelios anglia-! 
kasyklos, bet dabar nedirba, Į 
stovi uždarytos. Kompanija no-j 
ri panaikinti uniją. Kuomet! 
pradės dirbti nežinia. Nekuria j 
darbininkai važinėja į aplinki- 

, nes angliakasyklas ir ten dirba į 
kad ir ne po daug.

Lietuvių bus rodosi penkios 
't , i , • •šeimynos ir keletas pavienių.

Nesenai vietos gyventojų Ja
gminų duktė apsivedė ir su sa
vo vyru išvažiavo gyventi Cle- 
velande, sako ten jiems geriau 
patinka. Darbininkas.

YOUNGSTOWN, OHIO

— Ei, stop, jus, kur taip te
ikiat?

— Mister Policman, mes va
žiuojam pas J. Sabelį paklaust 
kelio į Clevelandą!

— O ko jums Clevelande rei
kia?

— Mes norim nuvažiuot į 
“Dirvos” pikniką ir ristynes-, 
Mister Policman.

— A, šitaip? Tai orait, go- 
het!

Seimas Įvyksta Rugpjučio-Aug.
30 ir 31 d., 1926 Metais.

Jau . keletas menėsių kaip 
spaudoje kalbama apie Visuoti
ną Seimą ir. jo reikalingumą. 
Buvo pareikšta įvairių minčių. 
Tūli visuomenės veikėjai ir lai
kraščių redakcijos teikė net 
punktus kurie Seime turės būti 
svarstoma bei aptariama. Tai
gi dabar veik jau galutinai da
lykas nusistovėjo ir Amerikos 
Lietuvių Visuotinam Seimui 
programas savaimi susitvarkė. 
Suglaudus maždaug krūvon su
sidaro sekantis programas:

1. Vardas Seimo — Penktas 
Amerikos Lietuvių Visuotinas 
Seimas.

2. Tikslas ir kompetencija — 
Aptarti, sutvarkyti ir vykinti 
bendrus Amerikos Lietuvių kul
tūrinius, politinius, ekonomi
nius ir labdaringus reikalus. •

3. Seimo atidarymo ceremo
nija.

4. Paskyrimas komisijos pri
ėmimui mandatų.

5. Priėmimas aparato šio Sei
mo nutarimų vykinimui.

6. Rinkimas pildomojo komi
teto.

7. Politiniai Lietuvos reikalai
2) Vilniaus ir kitų okupuotų 

kraštų reikalai,
b") Politiniai Lietuvos santi- 

kiai su užsieniais.
c) Amerikos Lietuvių teisės 

Lietuvoje.
d) Lietuviai kaipo svetimša

liai Lietuvoje.
8. Ekonominiai Lietuvos rei

kalai :
a) Reikalingumas pastovaus, 

tiesioginio tranzito tarp A- 
merikos ir Lietuvos.

b) Lietuvių prekybos butai.
c) Lietuvių diplomatinė ir 

konsuiarinė atstovybė A- 
merikoje. ■

d) Amerikos Lietuvių intere
sai Lietuvoje.

e) Amerikos Lietuvių skriau
dos Lietuvoje,

f) Lietuvių emigracijos klau
simas.

9. Kultūriniai reikalai:
a) Amerikos Lietuvių moky

klos,
b) Moksleivių reikalai,-
c) Lietuvių Amerikoje jau

nuomenės klausimas,
d) Lietuvių Amerikoje spor

to organizacija.
e) Lietuvių meno auklėjimas
f) Musų spaudos dabartiniai 

uždaviniai.
10. Palikimai (užrašai) Lie

tuvių kulturos-apšvietos reika
lams.

Gales Būti Pakeitimai
Aišku, daugelis patiektų pun

ktų skirsis į tam tikras rūšis 
bei šakas, bus patiekta refera
tai ar rezoliucijos.

Taigi laiko jau nedaug liko, 
gal šis raštas Seimo reikale bus 
paskutinis nuo Seimo rengimo 
komiteto spaudos komisijos. 
Kurios kolonijos, klubai bei or
ganizacijos ar kuopos dar neiš
rinkote savo delegatų Seiman 
tat skubinkitės. Darbas dide
lis, prakilnus ir gausus. Tik

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

’Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokšt p~oga! Adresuokite

D I R V A 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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išvien visi, petis į petį surem- 
kim, o nauda Lietuvai ir mums 
Amerikos Lietuviams neabejo
tina. Kurios kuopos, draugijos 
bei klubai jau išrinkote delega
tus tuojau siųskit mandatus į 
Seimo Rengimo komisiją, kad 
butų galima sutvarkyti 
viską prirengti.

Taipgi prašome visų 
tų ir svečių kurie jau
tės pribūti Seiman pranešti kur 
norite apsistoti, kotelyje ar pri
vatinėse šeimynose, kad Seimo 
Rengimo komitetas galėtų re- 

apsistojimui, 
vietų pritru-

Ncdėlioj, Rugp. 29 d. nuo 6 
vakare bus iškilmingas bankie- 
tas priėmimui ir pagerbimui 
Seimo delegatų if- svečių.

Pirmadienį, Rugp. 30 d., nuo 
9 vai. išryto, iškilmingas atida
rymas Seimo ir posėdžiai per 
diena.

Tą pačią dieną, nuo 8 vaka
re, puikus koncertas, kurį iš
pildys geriausios muzikalės ir 
vokalės spėkos — dalyvaus Lie
tuvos Operos artistės Kamile 
Jozefskaitė ir Liuda Sipavičiū
tė, Viola Mockaičiutė, A. Banis 
ir V. A. Jenkiris-Jankąuskas. 
Todėl apart Seimo reikalų turė
sime ir šiaip smagių laikų, 
galios, tam tikroj tvarkoj, 
aplankymas Phiiadelphijos 
toriškų vietų ir Pasaulinės 
rodos, kur irgi pamatysime di
džiausius pasaulio stebuklus.

Gal pirmą ir paskutinę progą 
turime pamatyti tokius didelius 
pasaulio pabūklus kokius dabar 
matysime Philadelphijoj. To
dėl rengkimes kuoskaitlingiaii- 
sia pribūti Seiman ir prisidėti 
aptarti tuos taip svarbius mu
sų tautos reikalus.

Visais reikalais — registravi
me apsistojimo vietų, užsaky
me bankietui bei koncertui ti
lžieti! ir taipgi registravime de
legatų bei siunčiant mandatus, 
malonėkite naudoti sekantį ant
rašą :
Amerikos Lietuviu Seimui Ren

gti Komitetas 
2715 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Pa. 
Spaudos Komisija

J. V. Grinius. Z. Jankauskas, 
A. Tvaranavičia.

MOTINŲ IR JŲ

rimo rtgallariikals Uk* 
tarpiais atvljqd ir.ldbva) 
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Žindančios Motinos Turi 
Atsargios

Žindymo laikotarpiu motina netu
rėtų persidirti. Dažnai motinos ku
rios išpradžių turi užtektinai pieno 
patiria kad jis mažta kuomet jos su- 
gryžta prie namų darbo. Kitos mo
tinos turi sunkiai dirbti žindymo lai
kotarpiu, bet darbas turėtų būti laip
sniškai sunkinamas. Diduma moti
nų tik po šešių savaičių tegali būti 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėjimas pilnai nu- 
sistato.

Reikia vengti nuovargio nuo 
sidirbimo pasilsint laike darbų, 
na i pagulint penktas minutes 
valando duos motinai progos
giau darbo atlikti negu kitaip, kad 
saugiau galėtų atlikti. Kad gavus 
daugiau pasilsio, gerai yra motinai 
penėti vaiką atsilošus arba pusiau 
gulint. Tas duos jai 15 ar 20 mi- 
rutų pasilsėjimo kas kelios valandos.. 
Nei motina nei kūdikis neturėtų už
snūsti 
giama.

tikros kad jo kūnas gauna reikalau
jamą kieki sotumo. Jūsų kūdikis tu
rėtų gauti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdien apart kitų valgių. Atmiėšk 
du šaukštu Eagle Pieno su trimis 
ketvirtdaliais puodelio šalto vandens. 
Kiti vaiaki labiau jį mėgsta su gin
ger ale, vaisių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

žinomas vi 
maistas huris 

subiuhvoja stiprius 
kaulus ir sveikus 

kūnas 
kūdikiams

Kuri
silinksminimo 
yra reikalinga kiekvienam, 
žininga motiną, kuri buna 
nuolatos sergėdama savo kūdikį ne- ■ 
daro geriausia savo kudidkiui. T 
vimas ore ir smagus pasibovijimas, > 
kuris nenuvargina bet palaiko moti-1 
ną su kūdikiu linksmame upe, yra 
abiem labai naudingu. Reikia veng
ti rūpesčio, pykčio, ir stiprių susi
jaudinimu, kadangi jie įtakuoja pie
ną. Motina turi pramokti save su- ! 
ve sukontroliuoti ir nureguliuoti sa-. 
vo gyvenimą del gerovės savo kudi- > 
kio.

Saulė Yra Didelis Gydytojas 
Nesunkus mankštinimaisi ore ir, 

ant saulės, ypatingai vaikščiojimas, 
reikalinga gerai motinos sveikatai ir 
jos nervų ramybei. Jei motina turi 
daug darbo atlikti stuboje. ji netu
rės daug spėkų pasivaikščiojimams, 
bet visgi ji turėtų nusistatyti pralei
sti tūlą dienos dalį lauke. Motiii'o3 
kurioms patinka smagus ėjimas ras 
pasivaikštinėjime gerą mankštymą- 
si. Tik nereikia nuvargti. Daržų 

l prižiūrėjimas labai geras, jei neper- 
virš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias 
oras kaip motinai taip ir kūdikiui, 
tat miegami ir gyvenami kambariai 
turi būti gerai išvėdinti.

Jokiam 
ti auka

kūdikiui nėra reikalo bu- 
taip vadinamų kūdikystes 

litrų. Jei jo kūnas yra pirmos klę- 
sos padėtyje, jis jau gamtos yra ap
rūpintas su ginklu. Tik tada kada 
jo kūną paėda nedapenėjimas jis es
ti lengvai ligų pagriebiamas. Bet 
kiekvienas kūdikis gali pilnai atsi
gauti jei aprūpintas tinkamom svei
katos sąlygom. Apsaugojus maistas 
yra geriausias sargas. Pridedant 
Borden’s Eagle Pieno prie jūsų kū
dikio kasdieninio valgio galėsit būti

Kaip Senai Jus Esate 
Amerikoj?

Mikas Petrauskas Iške
liauja Lietuvon

Plačiai Amerikiečių žinomas 
ir mylimas kompozitorius ir 
dainininkas Mikas Petrauską.- 
iškeliauja Lietuvon. Apleido 
Ameriką Rugpjūčio 11 d. ir ne
ilgo bus vėl Kaune.

Linkime gerb. Petrauskui ge
riausių pasekmių.

Vienas dalykas yra kurio jus norit 
kepimo dienoje — tai yra išimtinai 
Amerikoniškas produktas - kepimo 
milteliai — tik dabar pradedami bu-i 
ti populiarinki Ar jus bandėt juos9 
Jie kainuoja visai mažai. Neturėk 
kitos kepimo dienos be užsisakymo 
pirma blešinės gorų kepimo miltelių 
nuo suvo groserninko. Parašyk šio 
laikraščio administracijon atvirutę 
ar laišką sakydama: ‘Trisiųskit man 
viena jūsų valgių gaminimo knygą” 
Pasirašyk savo vardą ir antrašą ir 
pasiųsk i ši laikrašti, o gausi dailią 
valgių gaminimo knygele dykai. Nie
kas taip nepagelbsti užbaigti tinka
mai jūsų kasdieninį valgį kaip tru
putis skanių pyragaičių ar kukulai
čių; visus šiuos lengvai gali paruoši 
su pagalba dailios knygelės valgių 
gaminimui, kurios knygelės dabar 
naudojamos per milijonus moterų 
Amerikoje

CALumH
V CONTCIUTSII* A

Už ŠI 
kuponą 
u s i t e 

dykai lietu
viškai pamokti 

kaip prižiūrėti 
penėti save ir 

jūsų kūdiki- Iškirp
kite ir prislųskito 

Šiandie su jūsų vardu 
• adresu.

TITE BORDEN COMPANY 
lor d on Bldg. New York

© ROSEDALE
Dry Cleaning Ci,|

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

PLIKOS GALVOS
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynėse, nei gražių stambių plau
kų ant plilos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

IR

pleiskanų mirtinas priešas tą 
jumi padarys. ] trinant švelniai 
į ghlvos odą per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pa9 
savo vaistininką šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
į laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Calumte atlieka darbx dviejų pilnų šaukštų • 
daugelio kitų rūšių—jis oliau tęsėja — ilgiau 
ištenka.

PASAULIO DIDŽIAUSI

KEPIMO MILTELIAI
PALENGVINA KEPIMĄ JIE DVIGUBAI VEIKIA 
Parsiduoda 2% kart daugiau negu kitų rūšių

•p.
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Dabartinė gamyb

ATIDARYMAS Avon stoties, naujos 
The Cleveland Electric Illuminating 
Company spėkos dirbtuvės, kas Įvy

ko Rugpjūčio 4 dieną reiškia patiekimą dau-

PERRY
FAIRPORT ASįS

Gio-ti d.

Finesville i-------

giau spėkos del vystymosi ir progresavimo 
Didžiojo Clevelando ir su juo susisiekiančių 
teritorijų.

Avon stočiai pradėjus veikti, dabartiniu 
laiku Illuminating kompanijos sistema gali 
išduoti pervirš 500,000 arklių spėkos elek
tros del sunaudojimo.

Avon stotis yra sujungta su tos kompani
jos Lake Shore stotimi, kuri randasi prie E. 
70th Street ir Erie Ežero, su 132,000 voltų 
plieno bokštais nešančiomis linijomis, ku
rios sudaro juostą spėkos aplink vakarinį ir

centralinį Didįjį Clevelandą.
Avon stotis, kuri maižausia gamina ant 

syk 90,000 arklių-spėkos ir daugiausia gali 
pagamint 400,000 arkliij spėkos, reprezen
tuoja daugiausia pažingėjusią ir išsivysčiu
sią elektros gamybos įstaigą ant didelės ska
lės.

To projekto didumas parodoma sekan
čiais faktais: Ta dirbtuvė upima 28 akrus 
žemės: ji turi vietos sualpinimui 275,000 to
nų anglies; pilnu saiku paleidus sunaudoja 
suvirš 2,500 tonų anglies kas 24 valandos,

ir gali išpumpuot daugiau negu 420,000 ga
lionų vandens kas minuta.

The Illuminating sistema aptarnauja tie- 
sioginai suvirš 270,000 kostumerių Cuyaho
ga, Lake, Geauga, ir Ashtabula apskrityse, 
ir per sujungtas sistemas aprūpina elektra 
kurią galima persiųsti į visas valstijas kurios 
tik prieina prie Ohio.

Avon stotis, kaip ir kiekviena kita Illum
inating sisemos vienetą, yra pritaikyta duo
ti aukščiausią kokia galima elektros patarna
vimo rūšį.
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KAS DEDASI DEL PINIGŲ IŠAIKVOJIMO
Į Š visko matyt kad Kaune ei- 
1 na didelis lermas del buvusių 
“krikščionių” ministerių duos- 
numo turint savo rankose val
stybės iždą. Štai pora prane
šimų iš “Lietuvos žinių” apie 
tai:1

“Kriminaliniai “krikščionių” 
viešpatavimo laikų darbai 
Buvusi kademų bloko pa

statyti ministerial iš žmonių 
surinktus pinigus, laužydami 
valstybės Įstatymus, dalino 
savo partijoms bei visokiais 
vardais pasidavinusioms savo 
partijų organizacijoms ir sa
vo žmonėms.

“Gavo šios ‘krikščionių’ 
partijos, jų klerikalinės or
ganizacijos bei atskiri as
mens :
Žiburys litų 145,000
Zitos Draugija 80,000
•Juozapieciai 15,000
Laikraštis “Rytas” 25,000
“Echo” ir “Kov. Zeit’ 115,000 
Šiaulių kademai 120,000
Vabalninku kademai 30,000
Katalikės moterįs .0'7,350
Darbo federacija ir

Naujakurių sąjunga 32,000
Ateitininkai stud. 27,000
Eretas 15,000
ILadyga 4,000
Lipėius 9,000
Bičiūnas 3,400
Vailokaičių banko di

rektorius Končius 15,000
Vyskupų lazdoms 25,000
ir ditiems.

“Seimas nutarė nuostolius
išjieškoti

“Seime, po diskusijų, tapo 
priimta tokia pereinamoji 
formula del buvusios krikš
čionių demokratų vyriausy
bės lėšų davimo partinėms 
savo organizacijoms:

Nenusikratomas Blogas
Kauno gyventojai (Klaipė

dos, Gardino, Ugniagesių gat- 
viėse) vėl padavė vidaus rei
kalų ministeriui prašymą pa
naikinti paleistuvystės namus.

Prie “krikščionių” valdžios 
tie narna pasekmingai veikė ir 
nieko negelbėjo prašymai juos 
uždaryti. Štai kaip buvo, anot 
straipsnio “Lietuvos žiniose”:

“Senoji valdžia nieko nepa
darė šiai gėdai prašalinti. Dar 
daugiau. Kada miesto savival
dybė pasiūlė apvalyti šį rajoną, 
senoji vidaus reikalų ministeri
ja surado tūkstantį ir vieną 
priežastį tam sukliudyti. Ūmai 
visa vidaus reikalų ministerija 
ir ypač policija pareiškė save 
esant griežto teisėtumo šalinin
ke. Atsirado daug neaiškių 
motivų kurie neleido policijai 
apginti vaikus, ramius Kauno 
bedarbius ir atvažiuojančius 
kaimiečius nuo ištvirkimo ir 
nusikaltimu.”

Norkus Nusišmugeliavo
Ateina žinių kad Kastantas 

Norkus susigraibęs iš žmonių 
pinigų į $50,000 ir kur tai pa
bėgęs iš Kauno. Jeigu tai tie
sa tai nebūtų nei dyvo, nes į jį 

į “Dirva” niekad nežiūrėjo gera 
Į akis, nuo pat jo pristojimo re- 
daguot “Sandarą”, ir “Dirvos” 
redaktorius buvo net iš Sanda
ros išstojęs visu laiku kolei K. 
Norkus organą redagavo.

Jis lengvai galėjo padaryti tą 
ką jam primetama — Lietuvoje 
daug buvo žmonių norinčių kur 
nors iš Lietuvos 
visus g
rinkti iš jų pinigus.

Vienas Clęvelandietis, kuris 
nesenai sugryžo iš Lietuvos, 
pasakojo kad jis pirko iš Nor
kaus (dar U. S. Lines agento) 
laivakortę į Ameriką tuo laiku 
kai jau ten važiavo užimti Nor
kaus vietą Liūtas. Kokie tai 
žmonės 'pradėjo po Kauną kuž
dėti kad Norkus bankrutijo ir 
kad reikia pirkt laivakortę ki
toj linijoj, nes negalėsi parva
žiuot Amerikon. Palikęs pas 
Norkų pinigus, tas žmogelis nu
sipirko laivakortę kitur, bijoda
mas kad neišsibaigtų jo gryži- 
mo leidimo laikas.

Kažin ar tai nebuvo paties 
Norkaus sugalvojimas paleisti 
gandus kad žmonės pirktų lai
vakortes pas kitus, kad jam pi
nigai liktų? Nebūtų dyvo jei 
tai buvo dalis jo planų, jeigu, 
kaip sako, jis su pinigais pa
bėgo.

Ir Šmugelystės Persi
mainė

Mainosi laikais, ir šmugelys
tės su jais. Seniau į Suvieny
tas Valstijas svarbiausia šmu- 
geliavimo prekė buvo deiman
tai, paskui kiti brangmenįs.

Dabai1 šmugelystė susideda 
iš svaiginančių gėrimų ir nuo
dingų narkotikų.

Muito sargyba sako kad de- 
vyniasdešimts nuošimčių žmo
nių yra teisingi, geri žmonės. 
Dešimts nuošimčių yra šmugel- 
ninkai kurie tik įvažiuoja į šių 
šalį.

Brangmenų slaptu įgabeni- 
! mu daugiausia užsiima moterįs 
ir merginos.

Nuodingų narkotikų šmuge-
važiuoti, ir jis liai sunkiausia susekti,

__ . i • ... » i
važiuoti, ir jis^liai sunkiausia susekti, nes tie 

alėjo žadėt išgabenti ir nuodai esti mažose kiekybėse 
I ir lengvai paslepiami.
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

— Ką tu padarei? — sušuko jis į Ro
dina. — Aš viską girdėjau. Aš tikras esu 
kad tas niekšas teisybę kalbėjo. Tas ku
nigaikštis yra jo rankose, ir jis vyksta 
pas jį dabar.

— Aš nemanau, — tarė Rodinas, nu
žemintai, nusilenkdamas savo viršininkui.

— O kas jį sulaikys nuo nuėjimo?
— Pavelyk man. Kaip tik tas niekšas 

čia inėjo, aš jį pažinau; taigi, pirm pra- 
kablėjimo į jį, aš parašiau Morokui kelis 
žodžius, kuris laukia apačioj su Galijotu 
(pasimatyti su tamista. Po to, laike pasi
kalbėjimo, kada tarnas atnešė Moroko at
sakymą, aš pasiunčiau jam naujų įsakymų, 
matydamas kaip dalykai virsta.

— Ir kas iš to viso, kada jis išėjo sau?
— Galiu pasakyti tamistai kad jis ne

išėjo iš šio namo iki neparodė man antra
šo kur randasi Džalma, ačiū mano nekal
tam nudavimui jį suvedžiojant. Bet jei ir 
tas negelbėtų, tai Morokas ir Galijotas jo 
laukia gatvėje už kelių žingsnių nuo var
tų. Mums butų gal rūpėję jeigu nebūtu
me žinoję kur rasti Džalma.

— Tai vėl žiaurumai! — tarė tėvas
d’Aigrigny, nusimindamas.

— Reikia apgailauti, labai apgailau
ti”, — atsakė Rodinas, — bet reikalinga 
buvo įkūnijimui musų pradėtų mierių.

— Ar tai taikai man kaipo pamokini
mą inpabarimą? — tarė abbė d’Aigrigny, 
kuris pradėjo manyti kad Rodinas yra bis- 
kį daugiau kas negu tik rašoma mašina.

Rodinas nusilenkė žemai.

(Bus daugiau)

“Seimas išklausęs p. Mini- 
sterio Pirmininko atsakymą Į 
interpeliaciją del buvusio mi
nisterių kabineto iš Ministe
riui Pirmin. skirto netikė
tiems reikalams kredito lėšų 
aikvojimo partinėms organi
zacijoms ir valdančiojo bloko 
žmonėms šelpti ir konstatuo
damas kad buvusia ministe
rių kabinetas elgėsi neteisė
tai ir kad jo veikimu šioje 
srityje yra padaryta valsty
bei žala, paveda vyriausybei 
griebtis priemonių paaiškėju- 
siertis neteisėtumams atitai
syti ir padarytiems valstybei 
nuostoliams išjioškot,.”
Tai matot į kok ą bėdą kade

mai papuolė perdaug pasitikė
dami savo galybe ir davatkų 
parama. Jie manė kad jie vėl 
rinkimus laimės, o po laimėji
mo lai opozicija ir šuns balsu 
kaukia kad pinigai aikvojama 
jie to manė nepaisyt.

Jie rinko iš bieflnų Lietuvos 
gyventojų aukštus mokesnius 
ir milijonus litų davė savo or
ganizacijoms kad karščiau pa
laikytų jų pusę.

Šitas parodo kad visada tei
sybe ir padorumu reikia vaduo
tis, o ne niekšystėmis ir godu
mu.

Anglijoj mokslininkų suva
žiavime šiose dienose tarp kito 
kalbama kad pasauliui neužilgo 
pritruks maisto, nežiūrint kad 
daugelyj šalių maistas puna ir 
nėra kur jo padėti.

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(E. Bendzaitytė)
Ramiu miegu aš ilsiuosi,
Jokių skausmų nejaučiu,
Tartum kad savo mieliausią
Linksmai dainuojant girdžiu;

Tartum jos girdžiu balselį — 
Toks švelnutis, malonus, 
Tyliai, ramiai skrenda oru 
Kaip vėjelis pamažu.

Mane mieganti linksmina,
Šypsos paslapčia naktyj, 
Mane glosto ir ramina 5 !
Sapnai puikus ir margi.

DAINA z '
(E. Bendzaitytė) z

Einu per kiemelį, sau vienas duraoju, 
Kur mano meilužė, apie ją svajoju.

Kur gi ana yra, kurgi ją atrasiu,
Kada savo mintis giliąsias pamesiu?

Kada aš, meiluže, susitiksiu tave,
, Kada jausmų bangos vien tik siūbuos 

mane?
Tad naują laimužę del savęs turėsiu

Kai savo meilužę ateinant regėsiu.
Tada kai paukštelis aš busiu laimingas,

Kai savo meilužę sutiksiu džiaugsmingai
Tada skausmų bangos mane nebevargys, 

Ir tamsi naktelė ramiai jau užmigdys.

DAINA
(O. Kairiutė)

Saulelė raudona, vakaras netoli, 
Leisk ir mane, motinėle, 
Su saulele drauge.

Eisiu j darželį, skinsiu tris kvietkeles, 
Vieną sau, kitą broliui, 
Trečią bernužėliui.

Saulelė raudona, vakaras netoli, 
Leiski mane, motinėle, 
Su saulele drauge.

Eisiu į svirnelį, imsiu tris skareles, 
Vieną sau, kitą broliui, 
Trečią bernužėliui.

Sau imsiu šilkinę, broleliui vilnonę, 
O tam šelmiui bernužėliui 
Storą pakulinę.

Saulelė raudona, vakaras netoli, 
Leiski mane, motinėle, 
Su saulute drauge.

Eisiu į stainelę, imsiu tris žirgelius, 
Vieną sau, kitą broliui, 
Trečią bernužėliui.

Sau imsiu širmutj, broliui juodbėrėlį, 
O tam šelmiui bernužėliui 
Žilą ožiukėlį.

Mano pažabotas, brolio pabalnotas,

EKSTRA |
PRANEŠIMAS

Teatralės draugijos ir 
pavieniai asmens kurie 
tik nori įsigyti gražų ir A; 

; visiškai naują musų dra- 7^ 
'mos srityje veikalą,

[ “GALIŪNAS” 

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

i prenumeratos keliu gali 
gauti tik už 25 centus.

“Galiūnas” paremtas 
ant Lietuviškų istoriškų- 
pasakų-legendų iš Lietu
vių kovų su žmogėdžiais 
gilioje senovėje. Vaiz
diną gana plačiai musų 
pratėvių religiją, seno
vės gyvenimą, bet sykiu z A 
yra grynas meilės ro
mansas kokius mėgstam 
skaityti ir kokius publi- I
ka mėgsta matyti sta- |
tant scenoje.

O to šelmio bernužėlio 
Karnom apvyniotas.

Mano trypinėja, brolio šokinėja, 
O to šelmio bernužėlio 
Keliais klupinėja.

Mano per tiltelį, brolio per lieptelį, 
O to šelmio bernužėlio 
Per gilų upelį.

Mano plaukte plaukia, brolio nerte neria, 
O to šelmio bernužėlio 
Per krumus nuėjo.l 

“ŽMONIJOS ISTORIJOS PRENU^iki šiolei užsira- 
šė sau arba saviškiams Lietuvoje tą Milžinišką knygą. — Peržiurėkit savo 
vardus ir miestus ir kiek knygų užsirašei ir jeigu kur padaryta musų klai
da tuoj praneškit. Kurie i dvi savaites laiko nepraneš, tų liks kaip čia yra.

(Visi prenumeratoriai vietiniai mokėjo po $2.00, 
kituose miestuose gyvenanti — po $2.25. Kurie 
ėmė daugiau kaip vieną knygą, tie pažymėta 

skaitline toj pačioj eilutėj.)
Juozas Juška, Cleveland, Ohio 
Kazys Šutris, Cleveland, O Ino 
Petras Malonis, Cleveland, Ohio. 
V. Adomaitis, Cleveland, O. 
P. Akšis, Cleveland, O.
K. Anužis, Cleveland, O.
V. P. Banionis, Cleveland, O.
Mikas Baziliauskas, Cleveland, O.
Antanas K. Bernotas, Cleveland, O. 
Stasys Bubclis, Cleveland, O.
L. Bagdonas, Cleveland, O. 
Stasys Čumskis, Cleveland. O.
F. J. Diglis, Cleveland, O.
Vincas Greičius, Cleveland, O.
Vincas Jankauskas, Cleveland, O.
B. Jokubėnas, Cleveland, O.
K. Kasiulionis, Cleveland, O.
V. Krušinskas, Cleveland, O.
Agota Kibildienė, Cleveland, O.
P. J. Keršis, Clcvelan, O.
Justinas Kudirka, Cleveland, O.
J. Kudirka, Cleveland, O. (i Lietuvą)
V. P. Kaušas, Cleveland, 6.
A d. Luka.šcvičius, Cleveland, O.
Ben. Liesins, Cleveland, O.
V. Mcškiun.as, Cleveland, O.
N. Martišauskas, Cleveland, O.
Juozas Marozas, Cleveland, O.
J. V. Mačiulis, Cleveland, O.
J. Naunėikas, Cleveland, O.
Jurgis Palubinskas, Cleveland (dabar Lietuvoj)
A. M. Praškevičius, Cleveland, O.
J. Puskunigis, Cleveland, O.
M. Patapas, Cleveland, O.
Adomas Ragažinskas, Cleveland, O.
F. Sankalas, Chesterland, O.
Kast. Petriunas, Cleveland, O.
Kazimiera Poderskienū, Cleveland, O.
Mikas Savaitis, Cleveland, O.
Juozas židžiunas, Cleveland, O.
M. Seniūnas, Cleveland, O.
Pranas Sutkaitis, Cleveland, O.
Juozas šeštokas, Cleveland, O.
Antanas Šmigelskis, Cleveland, O.
Juozas Sledžius, Cleveland, O.
Iz. Samas, Cleveland, O.
Pranas Šaulis, Cleveland, O.
Ant. Treinauskas, Cleveland, O. 
Jurgis Vyšniauskas, Cleveland, O. 
Kaz. Zalumskis, Cleveland, O.
B. A. Beleckienė, Akron, Ohio
V. T. Neverauskas, Akron, O.
P. Zanevskis, Akron, O. . .
Vcr. M. Saročkiene, Youngstown, O. (1 Lietuvą) 
J. G. Saročka, Youngstown, O.
Mrs. Walter Rasczik, Alliance, O. 
Mrs. P. Dambrauskas, Dayton, O.
St. Lukas, Noble, Ohio « 
Stasys Banis, Rocky River, O.
G. Dičius, Pittsburgh, Pa.
Petras Januška, Pittsburgh, Pa.
P. Pikciunas, Pittsburgh, Pa.
J. Šaulis, Pittsburgh, Pa.
Juozas Ivanauskas, Philadelphia, Pa.
J. Vaitkus, Philadelphia, Pa.
V. Rutkauskas, Philadelphia, Pa.
M. Ančiukaitis, Shenandoah, Pa.
Juozas Basanavičius, Shenandoah, Pa.
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa.
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa. (i Lietuvą)
A. Bacenas, New Kensington, Pa.
V. V. Vaišnoras, Shenandoah, Pa. 
Antanas Kriauckas, Clymer, Pa.
Jonas Deraškevičius, Mt. Carmel, Pa-
A. Bracinskas, Mather, Pa.
K. Slavinskienė, Tarentum. Pa.
J. Baradukas, Waymart, Pa.
J. Laimanas, Milwaukee, Wis.
Vincas Daunis, Elton, Wis.
J. Kasputis, Kenosha, Wis.
K. Grikepelis, So. Superior, Wis.

Ona Vidoikieno, W. Frankfort, Ill. 
Eleonora Sutkienė, Chicago. Ill. (į Licutvą) 
Justinas Dudėnas. Chicago, Ill. 
Kazys Šileikis, Chicago. Ill.
M. Bagdonas, Chicago, Ill. 
Jonas Stulgis, Chicago, Ill. 
B. Grabauskis, Chicago, Ill.
F. Selemonavičia, Chicago, Ill. (2 kn.)
L. Staškunas, Chicago, Ill. 
Martinas Mozuraitis, Chicago, Ill.
V. F. Andriulis, Chicago, Ill. 
Juozas Staugaitis, So. Chicago, 111. 
J. N. Zickkus, E. St. Louis, Ill.
T. Dzišulskas, E. S. Louis, Ill.\> 
A. Gelbudicnė, West Frankfort, Ill. 
AL Masiokas, Harrisburg, III.
F. Visockis, Oglesby, Ill. 
Juozas Eirošis, Chenoa, Ill. 
Petras Kleviačka, Kewanee, III. 
Antanas Gudaužis, Benton, Ill.
Juozas Ambraziejus, Brooklyn, N. Y.
J. Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y. 
Pr. Narvydas, Brooklyn, N. Y. 
Leonas Ereminas, Brooklyn, N. Y.
K. Širvydienė, Brooklyn, N. Y. 
P. Vizbaras, Brooklyn, N. Y. 
Vincas Januška, Oakfield, N. Y. 
J. Tautkus. Syracuse, N. Y. 
Petras Gudelis, Rochester, N. Y. 
T. Čižauskienė, Binghamton, N. Y. 
A. Sagaitis, Fort Plain, N. Y. 
Juozas Zcremba, Buffalo, N. Y. 
Juozas K. Chapas, Rochester, N. Y. 
J. Misevičius, Bronx, N. Y.
J. Nasutavičienė, Herkimer, N. Y.
M. P. J. Millius, Jersey City, N. J. 
Augustas Kalayis, Newark, N. J.
A. Žiugžda, Newark, N. J. 
Adomas Čiporis, Elizabeth, N. J.
G. Ba kanas, Torrington, Conn.
J. Bairunas. Hartford. Conn.
B. Tamošaitis, New Britain, Conn. 
Stasys Baublis, Lawrence, Mass. 
M. Baublis, Lawrfence, Mass. 
Marė Jucaitis, Lawrence, Mass. 
Jonas Sekys, Lawrence, Mass. 
Adomas Subocz, Florence, Mass.
Kaz. F. Babrolavičia, Worcester, Mass. 
G. A. Kyba, Worcester, Mass.
J. Kazakevičius, Southbridge, Mass.
Martinas Skendelis, Newton Upper Falls, Mass.
VI. Makauskas, Millinocket, Me. 
Antanas Samalius, Mexico, Me. 
Juozas Stanislovaitis, Millinocket, Me. 
Jonas Verseckas, Detroit, Mich.
O. Balčiūnienė, Detroit, Mich.
J. Šiurkus, Detroit, Mich. 
Vincas Juncaitis, Detroit, Mich. 
J. Mctelionis, Grand Rapids, Mich. 
A. Svotelis, Detroit, Mich.
Juozas Karpavičius, Providence, R. I. 
M. Nasalius, Central Falls, R. I.
Juozas Kalvaitis, Hemphill, W. Va.
Juozas Pajaujis, Hemphill, W. Va. (į Lietuvą 
Jonas Skinderis, Clinton, Ind. 
Vincas Pareygis, Portland, Ore. 
M. F. Purlis, Newton, N. II.
J. Markei, Engel Mine, Cal. (j Lietuvą) 
Juozas Delkus, Hodgeville, Kanada. 
John Smith, Sutton Bay, Kanada 
Josephine S. Anderson, Sidewood, Kanada. 
Mrs. Mary Glen, Glengarnock, Scotland.
J. Lebedis, Glasgow, Scotland (2 kn.) 
Juozas Mikoliūnas, Kaunas.
Juozas Ardzijauskas, Alytus, Lietuva. 
Augustinas Baužys, Dvarčininkai, Lietuva. 
J. Povilėnas, Hoduciškiai, Švenčionių ap. Lenk.

Šitie vardai bus atspausdinta knygoje. Ku
rių vardai praleista, tuoj praneškit. Kurių 

dar nėra, prisiųskit prenumeratas.

“Galiūną” manėm iš
leisti anksti šią vasarą, 
bet štai atvažiavus Ame
rikon dailininkui Ado
mui Brakui, kuris ilius
travo tulus Vydūno vei
kalus, užprašėm jo nu
piešti veikalui viršelį, ir 
užtai sulaikėme knygos 
išleidimą, norėdami pa
daryt ją gražesne ir ma
lonesne. Gerb. Brakas 
taipgi pasižadėjo peržiū
rėt veikalo turinį. Da
bar jis išvažiavo Lietu- 

/! von ir ten atliks savo pa
žadėtą darbą, nes Ame
rikoje nuolat buvo ke
lionėj.

Paskubėkit su užsaky
mais, prisiųsdami po 25 
nuo knygos. Vaidinimui 
reikia I 3 knygelių, ku
rias gausit už $3.00.

Kurie paskubės užsi
rašyti tų vardai dar tilps 
knygoje kaipo prenume- 

. ratorių.
Veikalas žingeidus ne 

tik statyti scenoje, bet ir 
ramiam pasiskaitymui.

Siųskit užsakymus pa
što ženkleliais (tiktai iš 
Amerikos).

. “Dirvos” Adm.
Skustuvai “Dirvoje” visada 

galima gauti prisiunčiant 25 c. 
jstampomis, nors tas apgarsini- 
j mas ir nepatalpintas.
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ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

a , -------
KODĖL MES NEPRO-

TAUJAM

• (Tąsa iš pereito num.)

Giedrė labai gailėjo Bakčio likimo, bet 
ne jos rankose buvo gale padaryti kitaip.

Po mirties žmonos, Baktis užsidarė sa
vyje, ir buvo lyg gyvas numirėlis, — visai 
ne toks kaip kitados. Bandyt atkreipt Į 
save Giedrės domę jis nenorėjo, ir nežino
jo ką ji apie jį mano. Antra, juk gali iš
kilt aikštėn jų praeiti: dienų meilė, ko, ma
nė jis, Giedrė niekados nenorės iškelti. 
Apie kurią kitą manyti, savo laisvu noru, 
jis niekados nenorėjo, ir gyveno taip kaip 
gyvena tas kurs prievarta gyvybę turi, bet 
džiaugtųsi jei kas ją atimtų. Pats to ne
galėjo padalyti, dėlto kad jo širdyje dar 
ruseno anų senų dienų meilės ugnekurio 
pelenuose gyvos žarijėlės.

“šiaurės Kunigaikščio Sūnūs”
Giedrė savo businti pavaduotoją mo

kino visokio mokslo: turėjo geriausius ki
tų kraštų mokytojus abelnam mokslui; ka
ro mokslo jį mokino gabesni Tairos laikų 
vyrai.

Budrys buvo jau virš dešimts metų, ii 
buvo lavinamas arkliais jodinėti, valdyt’’ 
juos, taipgi daug laiko praleisdavo ant ka
riškų laivų, kur taipgi mokinosi visko nuc 
pačių'smulkiausių dalykų.

Kad Budrys butų pilnai mokytu, Gied
rės suipratimu jis turėjo žinoti ir tą moks
lą kuriam ji taip labai tikėjo — inkarnaci
jos filosofijai, kurios ją išmokino senasif 
mokytojas. iTas mokytojas dar buvo gy
vas, ir jis buvo Budrio mokytoju aukštes
nių, tolesnių nuo kasdieninio gyvenime 
idėjų.

Jaunas Giedrės sūnūs ėmėsi prie viso
kio mokslo sparčiai,, .bet, neatsiliko kare 
moksle, priešingai, jis turėjo narsumą ii 
drąsą ir sugabumą, ką Giedrį matydavę 
pas savo mylimąjį “Šiaurės Kunigaikštį” 
o taipgi ką mes matėme pas pačią Giedrę.

Jauna motina savo “dievų duotą” sū
nų ir pati užžiurėjo ir mokino. Ji mokine 
jį būti širdingu, teisingu geriems, prielan
kiu silpniems ir vargšams. Nes nors jos 
gyslose tekėjo jos narsaus tėvo valdoviškas 
kraujas, 'ji visgi turėjo motinos nuovoka 
ir prielankumą neįgalintiems.

Neturėdama ką kito veikti, Giedrė pa
ėmus į glėbį savo sūnelį glamonėdavo ir 
džiaugdavosi juomi. Ji svajojo — svajojo 
apie Baktį, tą savo širdies valdovą, ir save 
vaidentuvėje matė jį kuomet prieš ją sto
vėjo jos ir jo kraujo atžala — jaunas, tvir
tas vaikas.

Dabartiniame Budrio amžiuje jis bu 
vo Giedrei labai aiškiai panašus į jo tėvą 
Bet jos širdį graužė mintis kuriai išeigos 
ji nematė.

Kada sykį Giedrė sėdėjo prie lango 
savo kambaryje — prie to paties lango ką 
anuomet su Bakčiu mylėjosi — ir bandė 1 
surasti praeities amžiuose ar ji tuomet, su 
Bakčiu mylėdamosi, irgi turėjo sūnų, kaip 
dabar, ir vis turėjo mergauti, be lėmimo 
palikti jo žmona — priėjęs prie jos vaiku
tis užklausė:

— Mamyte mano brangi, pasakyk man 
kodėl taip yra: visi gyvulėliai turi tėvą ir 
motiną, visi paukščiai turi tėvą ir motiną, 
ir visi vaikai juos turi, kodėl aš vienas tik 
turiu motinėlę, o tėvelio ne?....

— Vaikeli tu nuano, džiaugkis kad turi 
nors motinėlę — matai aš, neturiu nei tė
velio nei motinėlės, užtai mudu esam val
dovai ant visų, Kurie turi tėvą ir motiną 
tie turi klausyti musų, mums lenktis ir bū
ti musų pavaldiniais. Matai pats kada mu
du kur einam per žmones — visi tėvai ir 
motinos ir maži vaikai puola ant kelių 
prieš mudu....

Tas atsakymas buvo labai prastas, bet 
Giedrė kitokio neišgalvojo. Ji negalėjo už
minti vaikui apie tėvo nors kokį buvimą ir 
nors kur, nes tada nabagutis užsikankintų 
įsisvajojęs ir įsigeidęs matyti savo tėvą.

Ji galėjo pasakyt kad jau jis matė sa

vo tėvą — aną metą senon pilin atsilan
kius, kur jai jis paslaptomis bučiavo ran
ką iš minios tarpo. Bet kas iš to: vaiku
tis vėl norės ten būti kad vėl pasitaikytų 
toks žmogus, kurį jis norėtų matyti.

Galėjo pasakyti kad jis matys savo tė
vą kada nors, bet gal nepažins, nes juk iš- 
tikro dviem valdovam — Bakčiui ir Bud
riui — teks susieiti vėliau, — bet, manė ji, 
vaikas tuoj reikalaus jos parodyti kurs, 
nes jo geismai nepaliaus veikę iki jis tėvo 
neras.

Giedrei svarbiausia visko buvo išlai
kymas paslapties apie bent kokio tėvo bu
vimą. Iš vaiko kalbų apie tėvą gali dagir- 
sti kiti ir gali atnaujint klausimą: Iš kur 
gi ji vaiką gavo?....

Kaip dabar buvo, “dievų duotas” įpė
dinis geriausia atsakė jos padėčiai, ir taip 
ii buvo savo šalies piliečių gerbiama ir my
lima. Vaiką žmonės laikė daugiau negu 
paprastu žmogaus sunum — jis buvo pus' 
dieviu, kaip senovėj buvo priprasta sakyti 
jeigu mergina susilaukė kūdikio ir jai pa
vyko išsisukti nuo žmonių paniekinimo, 
taip kaip pavyko Giedrei.

Budriui tarpstąnt gerai ir augant 
sveiku ir vikriu vyrukščiu, Giedrės rūpes
niai mažėjo ir piliečiai jautėsi ramus, nes 
štai savo akim mato kaip auga doras ir 
’•eras vaikinukas užimti šalies valdžią — 
tas “dievų duotas” įpėdinis.

Budrys Apvainikuojamas Kunigaikščiu
Dar vos dvylikos metų esant, atėjo Bu

driui didelė diena, apie ką kaipo vaikas jis 
leveik nieko nesuprato, bet ką piliečiai lai- 
<ė svarbiu dalyku. Tai buvo Budrio ap
vainikavimas kunigaikščiu ir valdovu. Mo
terišku vardu — nors ir protingai — val
dyt valstybę išrodė labai netvirtu dalyku: 
šalies reikalai turėjo stovėti už vyriško 
šalmo, nors ir kūdikiško, kaip buvo šiame 
itsitikime. Piliečiai to reikalavo, to rei
kalavo tų laikų papročiai, ir Giedrė buvo 
pilnai tuo patenkinta, nes jos įtekmė ant 
jos padėjėjų buvo didelė ir žinojo kad tvar
ka eis pagal jos noro, nors šalis skaitysis 
valdoma vyriškio, po tam tikra taryba.

Karo vadai ir mokytojai aiškino Bud
riui per ilgą laiką — tiesiog įaugino jame 
— reikšmę vainikavimosi ir jo pastojimo 
valdovu, kad vaikas nekrėstų juokų ar su 
baime į tą nežiūrėtų. Motina įkalbėjo jam 
kad jis tėvo neturi dėlto idant galėtų būti 
jaunas nuskirtas valdovu.

Vainikavimo dienoj, visa šalis ir visas 
miestas buvo išsipuošę. Jurose palei mies
tą plakanti kariški laivai buvo išpuošti vė- 
lavomis ir darė įvairius manevrus. Ant 
vainikavimo iškilmių atvyko kitų šalių at
stovai, visų savos šalies pilių valdovai ir 
perdėfiniai, daugybė kariumenės. Peilis 
buvo išpuošta gėlėmis ir žalumynais, sos
tas ant kurio turėjo vainikavimas atsibūti 
buvo išpuoštas auksu ir brilijantais; ta sa
lė žibėjo vienais veidrodžiais; grindys bu
vo nutiestos brangiausiais šilko austais ki
limais.

Prieš karūnavimą, iš pilies į sodną iš
ėjo Giedrė ir busintis valdovas Budrys. 
Ten juos patiko garbės sargyba, visi di
džiūnai ir aukštieji svečiai, o kanklininkai 
griausmingai giedojo apie jų dinastijos di
dybę ir garbę ir pranašavo Budriui laimin
gą viešpatavimą ant savo didelės žemės.

Susirikiavus į eiles, visi ėjo į vainika
vimo salę. Pirmiausia ėjo du seniausi ka
ro vadai iš Tairos laikų, paskui juos Gied
rė su sunum, po jų sekė visi kiti kiek tik 
galėjo tilpti į salę.

/Bus daugiau)

Mes kaip apjakę Dievui 
dčkavojam

Ir kunigėliams mes rankas 
bučiuojam

Už tai kad vargą del musų 
suteikia,

Pinigus lupa ir dar mumis 
keikia!

Kodėl mes taip tamsus ii' 
neprotaujam

Jog kunigėliai turi iš mus 
naudą,

Dangų mums perša, patįs 
jo netrokšta,

Tik iš mus, varguolių, 
pinigus vilioja;

Kunigai mums Dievą tik 
į akis stato,

O tuo pačiu tarpu mums 
kišenius krato.

Mes neturim trokšti j dangų 
ineiti,

Bet dangus pas mumis 
turėtų ateiti;

Jei neturim dangaus mes 
savo jausmuose

Tai kam mes jo jieškom 
tuščiuos’ debesuose?

A. K. B-tas.

I
pie vienus juos labai norėtume 
visokių atsitikimų, bet nors a- 
pie veinus juos labai norėtume 
matyti laikraščiuose parašyta, 
apie kitus labai nenorime.

Brcoklyniečiai yra vienati
niai dėkingi gaivalai po saule, 
kurie atmena ir apvaikščioja 
kas metai tokį dideli istorišką 
nuotiki kaip Amerikos pripaži
nimas Lietuvos.

Kitos kolonijos jau užmiršo 
net kokiais metais Amerika tą 
pripažinimą Lietuvai suteikė.

LIAUDIES DAINA 
Svėdasų tarme:

(Užrašė J. Gogelis)
Kas gi tinai už mišką,

Už mišką,
žiba, tvaksi už tiška, 

Už tiška?
Vaverseliai padangėm,

Padungem,
Vištas karkia palangėm, 

Palangėm.
Geriukeliai bėgdami,

Bėgdami
Kazokelia šokdami,

Šokdami,
Ir jauteliai baudami, 

Baubdami,
Ragais žemi kasdami, 

Kasdami.

Pasakoriai
Likas — Keliaudamas po 

svietą, viename mieste aš ma
čiau taip aukštą bokštą jog jo 
viršūnė mėnuli siekė.

Plikas — O aš mačiau taip 
žemą bokštą kad jo visai ne
matyti.

Likas — Aš buvau tokiame 
krašte kur upės taip plačios jog 
ant vieno krašto stovėdamas 
negali matyt kito krašto.

Plikas — O aš buvau tokioje 
žemėje kur upės taip siauros 
jog turi tik vieną krantą.

Lietuvos skaitytojai Ameri
koniškų laikraščių turbūt labai 
stebisi matydami aprašymus 
kad dešimts ar penkiolika pri
gėrė; dešimts ar penkiolika au
tomobilis užmušė vienu sykiu; 
dešimts ar penkiolika žmonių 
vienu sykiu sudegė, dešimts ar 
penkiolika žmonių nusinuodino.

Jie turbut mano kad Ameri
koj visko po daug esti — nėra 
atsitikimų kad vieną ar du su
važinėjo, sudegė, užsimušė Or
laivyje, ir tt., nes to musų laik
raščiuose nemato.

Bet sykį ant visados pasaky
sime kad tokių atsitikimų čia 
esti leas valanda kur vienas, du 
ar penki Abraomui dūšelę nu
siuntė, jog tokius nei nemini
ma, nes nebūtų laikraštyje vie
tos kitoms žinioms.

Na, na, Rugsėjo pirma jau 
netoli — lauksime pasirodant 
“Vilnies” dienraščio, šiose die
nose “Vilnis” apie dienrašti vi
sai tyli.... Darbininkai, duo
kit daugiau pinigų, “Vilnies” 
boseliams reikia dienraščio.... 
algį.

— Mister Policman, pasakyk!
man kur bus 
piknikas?

-— Pažiūrėk 
pio ir žinosi.

— Denkiu. Gudbai.

kitas “Dirvos

ant 7-to pusla-

Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATARA 
arba 

skaudi; .. ..
ŠLAPINIMĄ
Bandykit

SANTAL MIDY
Gaunama visose 

Vaistinėse ' 
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

Vienas astronomas išeina su 
išvedžiojimu ir užtikrinimu jog 
saulė dar turi gana šilumos del 
penkiolikos trilijonų metų.

Bet nežiūrint to, neprošalj 
butų apsirūpinti anglimi atei
nančiai žiemai.

RODYKLĖ No. 113

Gaminimo Receptas Naminiai Pasigelbėjimai

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Mokyklos amžiaus vaiko ir mer
gaitės maistas reikia planuoti ne tik 
kad butų Įvairus, bet ir kad turėtų 
visas reikalingas augimui medegas. 
Kiekvienas iš trijų valgių per dieną 
turi vienodą svarbą teikime gerai 
sutvarkyto maistingumo. Pusryčiai 
neturėtų būti maistingumu kaip pie
tus ar vakarienė. Pienas, duona ir 
sviestas, vaisiai ir grudai arba kiau
šiniai suteikia maistingumą per pus
ryčius. Duokit savo vaikams tikrą 
pudingą, kuris jiems patiks. Bandy
kit sekantį receptą del pusryčių.

Blanketų skalbimui pasirink ty
rą, vėjuotą dieną.

Susitraukusią čeverykų odą reikia 
ištrinti vasclinu pirm tepimo vakso. 
Prašalinimui nuo čeverykų šokolado 
piūtmų naudok borakso ir šalto van
dens košelę.

Nuvalymui odinių kėdžių naudok 
pieną, ir kėdės išrodys kaip naujos.

Maliavotas linoleum niekad nerei
kia šveisti su šepečiu, bet nušluos
tyti su šlapiu skaruliu.

Kabinant mažas uždangas ant du
rų ar langų naudok siaurus gurnus.

All-Bran (Sėlenų) Pudingas
2 kiaušiniai
2 puodukai all-bran
2 puodukai saldaus pieno
1 puodukas cukraus
1 šaukštas sviesto
1 puodukas razinkų
Pamerk sėlenas į pieną. Suplak 

kiaušinius su cukrum, paskui įdėk 
sviestą, sėlenas, ir razinkas. Kepk 
vidutiniame karštyje per apie 20 mi
liutų iki apkietės. Duok į stalą su 
grietine.

Virtuvės Patarimai
Reikia išbandyti prezervų indus 

kad butų čieli pirm sudėjimo į juos 
vaisių prezervus.

Darant meringue (kiaušinių pu
tas), jeigu naudosi miltinį cukrų tai 
putos bus pastovesnės ir nevande- 
iiuotos.

Iš lemono gaud sūdyk tiek skysti
mo regu paprastai jeigu padėsi juos 
ant pečiaus apšildyti per kokias 15 
ar 20 minutų.

Išvalymui gerai pridegusių skar- 
vadų, nutrink apkepusias vietas eme
ry popierių, paskui aptepk taukais 
ir druska, o ant galo numazgok kar
štu vandeniu.

Po išmazgojimo arbatos arba ka 
vos puodų, palik juos stovėti tūlam 
laikui su atidengtu viršum kad gale- 
tų į juos ineiti oras.

Grožės Patarimas

Rūpinimąsi yra nerviškumo prie
žastis, nuo ko pradeda apsireikšti 
veide raukšlės, atbunka akįs, ir apsi
reiškia amžius. Jeigu tik rūpinsies 
apie mažus menkniekius, užsitrauk
si sau didelius vidurių užkietėjimus 

l ir sunaikinsi kūno gyvumą. Todėl, 
žiūrėk į viską lengvai Nesiskubink 
visame, valgyk tinkamą maistą, ir 

' užtektinai mankštinkis ir miegok. 
Atmink tą visados ir pasiliksi jau
na ilgiau kaip išžiuroj taip ir dva
sioj.

Ypatiška Sveikata

“Mano vyras nevalgo špinakų, bet 
mėgsta kručkus, o aš niekad kručkij 
nevalgau”; “mano mergaitė visada 
mėgo pieną, bet negaliu priverst 
vaiko išgert pieno nors stiklą į die
ną.” Tokias pastabas tankiai girdi 
i.š moterų kurios užsiima namų ve
dimu. Tankiai pasitaiko kad vienas 
iš tėvų mėgsta sviestą, kitas ne, ir 
taip su vaikais. Ar tai prigimimas 
nuo tėvų, ar tik pamėgdžiojimas? 
Niekad nemie nesakyk “nenoriu”, 
“nemėgstu” kurio nors maisto. Taip
gi nereikia pataikauti. Duok visiems 
vienodą maistą ir žiūrėk kad visi 
valgytų. Bet kad visiems patiktų 
reikia pataikyti tinkamai pagamin
ti, sykiu žiūrėti kad butų maistingi 
ir sveiki valgiai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTU^
Naudok Borden’s Evaporated Pie-j su palikta jame Smetona. Jis atsa- 

ną visiems savo valgių gaminimams, į kys visiems jūsų reikalams virtuvėje 
nes Borden’s yra tyras ūkio pienas j kur tik reikalinga pieno.

RISK ETAI

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

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

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas ukiij pie
nas su palikta jame smetona. J ūsu groserriinkas 
moka biskį brangiau už Borden’s, nes jis žino kari 
tai yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks 
jums didžiausi užsiganėdinimą.

V2 puoduko Borden’s Evapo
rated Pieno atmiešto su 
puoduko vandens

2 puodukai miltų
5 šaukštukai kepamo pau- 

derio
1 šaukšaukas druskos
2 šaukštukai sviesto užva

duotojo
Sumaišyk sausus dalykus su 
druska du sykiu. Įmaišyk 
pirštų galais sviesto pava
duotoją: dadek pamažu mil
tus, maišant, su šaukštu, j 
minkštą tešlą. Paskui suda
ryk pusės colio storio blyną. 
Pjaustyk su bisketo forma 
ir dėk ant sviestuoto kep
tuvo ir kepk karštame pa
čioje apie 15 minutų.

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-
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and who is going to do it?

Since our 40 to 50 years stay' 
in America we have had sev
eral conventions at various ci- 

[ ties and so far as it is known | 
I nothing tangible

The General Lithuanian 
Convention 

vs.
The Younger Lithuanian

Generation , nothing tangible has been
With the oncoming of the i achieved morally or materially 

General Lithuanian Convention as the result of these gather- 
and the Lithuanian Day in'ings; as a matter ot tact, in 
Philadelphia during August 28. some instances it has caused an 
29. 30 and 31. 1926, at the! increased fiction among our so j 
Sesqui-Centennial Exposition | called leaders and among petty 
our press throughout the Conn-: politicians ol which we have) 
try certainly had considerable many. But we could attribute I 
material with which to fill their! that .-----.
columns. I must comment thatj'me. and again perhaps we did ! 
the papers have been generous 
with the space covering this Į "'hich to undertake the real im 
problem. The Editors made ii portant undertaking' such as 1 
interesting by adding here and term the following to be the 
there their opinion to the ar-| greatest problem. Preservation 
tides of the would-be authen-| of Lithuanianism by Preserving 
tic correspondents and other 
master-minds on “Lithuanian
ism”. I, for one, am keenly in
terested in Lithuanian affairs 
and have to this day, enjoyed 
the spice very much indeed, so 
much that I dared to write my only one manner. I hope that . 
little article and 1 am in hopes my opinion will not vary great- 
that our keen ever Editors will ly from the thousands ot others j 
put their stamp of approval by į throughout the country other 
accepting it. than in the lierary expression.

There is a motive behind this! no matter whether he is an 
article so I may as well bring it alien or a true citizen ot the 

U. S. A., and a sincere

But we could attribute, 
perhaps to inopportune.

net have the material

the coming Generation.
Let us go back to the three į 

questions quoted in the second ' 
to last paragraph. While the j 
average patriots and sympath-į 
ižers mind will answer them in

«■ UNCLE WIGGILY’S TRICKS

‘Give me a start.
Uncle &

-— laJX

Ok, nw rioodnsss 1 
6he'lU^hurb!'W

’Stop? ,M 
’Stop!“

■%u ought to Be ashamed ? 
Chasing Baty Bunty 

like that!"

this 
this 
Son
sup-

convention. If they can- 
afford it, help them, bring 
or more at your expense, it 
be the greatest benevolent

appeal to you, Mothers and 
Fathers, and ask your support 
in calling the attention of your 
Sons and Daughters to 
appeal. Ask them to read 
article, and if you have a 
or Daughter who is self
porting, urge him or her to 

i this 
i not 
one

į will
duty that you have ever done 
for Lithuanianism, it it your

I duty and it it a duty you owe 
j your Motherland, therefore, 
perform your duty!

i There has been, and there 
still is. in the hearts of your 

j Sons and Daughters, who were 
■ born here in America, a great 
į love for Lithuania and a desire 
io do something beneficial for 

Jt-
: power 
this 
29, 
not 
may

į have done enough, 
make Lithuania a 
once more!

out for the betterment of 
Lithuanianism througout the 
country. My only wish is that !
I could find a greater number 
to join me at this moment and 
help solve a problem which has 
been at the bottom of the 
hearts of every American born
Lithuanian since the day of his to the flag we lov

great
lover of the Stars and Stripes.

1st, WHY? Love for the 
land where, if not we, out fore
fathers came from, which we 
cannot help but remember, and 
consequently being proud of it. 
creates patriotism and loyalty

Nation ( have been quoted first, but now 
merely that 1 have written it that way 

- I shan't change it, nevertheless 
-1 I shall answer the latter part 

of the question first by saying, 
“You and I”.

As to the first part of the 
question, in my opinion, it is 
time that the younger Lith
uanian element should become 
organized througout the coun- 

impartial organiza- 
• “World

teens and the same unrest 
seems to dwell in the hearts of 
the early arrivers, regarding 
the greatest movement for the 
betterment of 
since the day 
stepped on the shores of this Į p]ay to our neighbors, of which 
great country, 
day is nearing when and where, litan country, the hidden treas- 
once again the Lithuanians ot > ures of our forefathers of which 
America will gather as true pa
triots and sympathizers of our 
great Motherland and try to 
solve some of its 
problems of which 
many. But as we go 
ask ourselves three 
1st, Why? 2nd, What?
How is it all going to be done j enue in advertising and help

Lithuanianism 
on r forefathers

2nd. WHAT? Since we are 
proud of our race and our noble 
blood, though we love 
adopted country by far 
than words could express,
just the human instinct to dis-

our
more

America. The ; we have many in this cosmopo-

Our out-
Art, Mus- 

products and 
objects should 

another way be 
attention of the 
America, from

ful propaganda to the 
could be derived with 
the mention of “Made in Lith
uania”, “Imported from Lith- ! 
uania” popping up before our į 

eyes now and then would serve I 
as food for thought, and help Į 
to create a great inspiration to , 
help Lithuania. This could easi- ! 
ly be done, for, if we glance at ' 
our materialistic gains consid-, 
ering our short duration in 
America we have something to 
be proud of. It proves that 
the Lithuanian intensive, Lith- j 
uanian energy, knowledge of 
conservative 
cessful path through which we 
could reach a goal of success 
even on a large scale and inci- 
dently restore the honorable 
reputation, prestige and power, tion”? The majority of them 
among other nations that Lith- do not follow the Lithuanian 
uania once had in centuries pre 
past. Such undertakings as 
outlined above could be “Bene
ficial Lithuanian Propaganda 
through Higher Channels”.

3rd, HOW IT IS ALL GOING 
TO BE DONE AND WHO IS 
GOING TO DO IT?

This question should perhaps 
be changed around, the last 
part of ‘' question should

life has been

try in one i 
lion as the 
“Industrial 
World“, or 
no Political 
once and c

und I
because 

know 
how 
this

W ©

Karštis baigėsi smarkiu lie
tum. Pereitą savaitę karštas 
penktadienis baigėsi perkūnija

ygiwy .; .., .m..!, A.JĮB

urba
Kamp. Russell6824 SUPERIOR AVE

j'Z ri°l°K*Bkaa egzaminavimas kraųjt 
"UJI/ dengs man tikrą jusi} ligos pri<

Atsiųskit savo vaikus kada turit namie ba
lius, parsinešt Aiskrymo ir saldžių gėrimų.

Mire Senas Clevelandietis
Pereitos savaitės pabaigoje 

mirė Moses Allen Cleveland, to
limas giminietis Moses Cleave- 
lando, kurio vardu šis miestas 
buvo užvardintas. šis Cleve
land turėjo 104 metus amžiaus. 
Jis gimė Hartforde, Conn., gy
veno Worcester, Mass., ir atke
liavo Į Ohio valstiją būdamas 
28 metų amžiaus.

ir lakūnas, sunervuotas vaiku 
klausinėjimais, pasisamdęs au
tomobilį nuvažiavo sau. Rasta 
orlaivyj iš Kanados atgabentos 
degtinės,- kurią federaliai agen
tai konfiskavo.

Clcvelande apsivedimai ir at
siskyrimai eina gana smarkiai. 
Cuyahoga apskrityj 1925 metu 
statistikomis, buvo penktadalis 
visu Ohio valstijos persiskyri
mu ir ketvirtdalis apsivedimu.

1925 metais Clevelande apsi
vedė 11,286 poros; o persiskyrė 
3,621 poros.

Allow them to show their 
and your teaching at 

great assembly August 28, 
30 and 31. They should 
miss their chance and it 
be too late later. You!

Let us help 
great Nation, 

Jenkins.

of Art”.
and Commercial 
“Charity”, knows 

or Religious differ- 
nly should not 
of that. You 

; a mistake.
we going to 

‘Younger Genera-

some of them can hardly 
head it, others are not interes
ted, they have become too Am
ericanized ; therefore, we must

Gerdon parke pereitą ketver- 
gą, beveik prie akių vieno vai- ■ 
ko kuris ten vaikščiojo, pasi- ■ 
pjovė nežinomas vyras, apie 55 ; jr smagiu lietum nuo kurio už
metu amžiaus. Vaikas pašau- [ |vjno gatvių Įlinkimai kad tu- 
kė policija, žmogus mirė nu- ■ r.-,j0 sustoti tramvajai ir auto- 
gabentas ligonbutin. i mobiliai negalėjo vaikščioti.

Orlaiviais butlegeriauja. Ne- Apsemta daugybės namų ir 
toli Clevelando nusileido vienas | budinkų skiepai.
orlaivis, negalėdamas toliau Nuo karščio mirė trįs ypatos 
skristi. Vaikai orlaivį apspito, I tą dieną Ohio valstijoj.

CUNARD
Į LIETUVĄ 

(Per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

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

Laivais — $186.
T Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kr'*”'1“ 
tčs prie 
agentų arb; L

CUNARD LINE
Union Trust Building

1022 .Chester Ave. Cleveland, O.

Pranešame Cleveland© Lietuvių vi
suomenei kad mes atpirkom pui
kią ir didelę Saldainių ir Saldžių 
Gėrimų Krautuvę Lietuvių kaimy
nystėj, greta “Dirvos” ir skersai 
Lietuvių salę,

6824 SUPERIOR AVE

Užlaikom visokių Cigarų ir Ciga- 
retų, visokių Saldainių ir Saldžių 
gėrimų, taipgi Ice Creamo ir tt.

Užkviečiame visus musų vientaučius atsi
lankyti Į musų gražią užeigą kada tik esat šio
je srityje — prieš susirinkimus arba po.

important

ou, let us 
questions.

in some one or 
brought to the 
inhabitants of ___

j which I am sure a

very little is known, 
standing Lithuanian 
ic, Industrial

$1

E

$1 Gryno šilko Chiffon 
Pančiu kos 
69c

Gryno šilko chiffon pančia- 
kos su elestišku garteriams 
viršum iš lisle. Visos pirmos 
rūšies. Skiepe. 3 poros už 
$1.75.

LABAI SVARBUS IŠPARDAVIMAS

“Buster Brown” Pančiakos
Reguliarės $1.00 Vertes 

69c
nupirkome jas nuo The 
Brown Hosiery Mills už 
nupiginimą. Sutaupymai 

Pa-

Mes
Buster 
didelį 
ką mes gavom pereina jums, 
sinaudokit šia proga.

Gryno

69c

69c
3 poros už $1.75.

Gryno šilko Chiffon 
Pančiu kos

69c
Vieno šilko chiffon pančia- 

kos, nuo viršaus iki apačios. 
Visose šviesiose spalvose. Vi
sos pirmos rušięp. Skiepe, 
poros už $1.75.

Didis Cheopso Piramidas
prie jo budavojimo reikalavo pa
stangų šimto tūkstančių vyrų per 
tris desėtkus metų.

The Society for Savings per sep- 
tyniasdešimts septynis metus sto
vėjo kaipo monumentas tiems ku
rie mokėjo nužiūrėti ir įsteigė ją 
taupumui atsidavusiems daugy
bei savo depozitorių.

įncorp orą

Society tar Ratings 
lUYthe City ■' ofJ C t e v et an čt 

PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus i Taupymų Banką

Visos gryno šilko su lisle gar- 1 
torių viršais. Visose pageidauja-1 
mose spalvose. Visos pirmos ru- j 
sies. Parsiduoda Skiepe. 3 po-, 
ros už .$1.75!

Vertėjai mokanti jusi; kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose.
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Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZ AMIN AVIM AS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metu patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškai^ aparatais, 
(Juartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimii*'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jusi; liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog i Kraujo {Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais
tus 606 ir 914.

Jeigu jusi; liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
įšgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 

moteriškos slaugės pasitarnavimui.
----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

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

Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedeliomis 10 ryte iki 1.
^ItlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlNIlIlI'MllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIi
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Prospect 2420 _ Central 1766 :

' THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- ž 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant. =
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio, i
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4 S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Jaunavedžiai- kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Telefonas Randolph 5297 ------

/■.v.v.wDv.v.w.w.v.w.v.'.v.v.-.w<rr.w.v.v.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Eikite tikrą Specialistą, • «• 
prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras .Specialistas arba profesorių^ na- 
ziklausinėj kokia liga sergi ir ku» 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybš dakta
rų užtai negalėjo Jus pagydyt kad jis 

-™„.neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros N««s 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
________________________ * ati- 

______..........___________ _ priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodtjimc 

\ kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, fed- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiakit ilgiau laiko ir neailrro- 

•I Įeit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa-
*■ sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu susintu.
•J gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi- 
’• siems.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
% 16406 Euclid Av. Kampas E. li)5th St. Clovttesd 
J- ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 4.
% Ofise valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 fid ■ ratam. 

Nsdšldieniau naa Ii Od L ,
V.VZ,W.W.W.>.W.".V.V.V^.W.W.VJV.W.W.WV.’.WA-Z,
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SUNDAYNEDELIOJ

KAROLIS
SARP ALIUS

ANTRA PORA BUS 
JONAS KRUNKAITIS, 190 svarų 

Clevelando Lietuvių čampionas

sunkios 
vogos 

Lietuvių 
Čampionas 

6 pėdų 3 c.
aukščio, 

sveria 
210 svaru

STATE RD. iki BEAN RD., paskui sukt j YORK RD. Arba nuo W. 73rd St. 
pasukt i YORK RD. Ten bus nurodymai “Signs” į Pikniką, Temykit

JOE MOSKALENKO, 190 svarų 
Rusas iš Akrono.

AUTOMOBILIAAIS važiuot
RIDGE RD. važiuot iki BEAN RD

Nuo WEST 25TH ST. karbarnių imt PEARL-RIDGE Rd. 
karą iki linijos galo. Iš ten paims TROKAI ir nuveš Į vietą

Laukinis Airlšis Jack McCarthy 
Kanados čampionas, sveria 215 

svaru, apie 6} pūčių aukščio.

glllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllillllllllllillllllllllllllllllllL 
s !

|P0 LIETUVĄ!
| PASIDA IRIUS į

ROKIŠKIS
Laidojant pasikorusį jauną 

vaikiną žiburtą kapinėse davat
kos kėlė trukŠraą, mat jos nu- 
mieravo kad pusė duobės pri
guli šventintai vietai. Tėvai 
prie kapo nori pastatyti kryžių, 
bet “šventieji” neleidžia.

Nusišovusi policininką per
metė per tvorą ir spjaudė ant 
grabo. Kurmis.

▼ ▼ ▼

ROKIŠKIS
Liepos 3 ir 4 d. čia atsibuvo 

katalikų jaunimo Pavasarinin- 
kių suvažiavimas. Krikščioniš
kas jaunimas ir jų vadai labai 
moka pasigirti savo idėjomis, 
bet jų idėjos yra visiškai supu
vusios, ir kongresai šaukiama 
politikos ir kunigų naudos tik
slu.

Suvažiavime dalyvavo trylika 
kuopų. Visos kuopos buvo su
vestos Į bažnyčią ir. sustatytos 
Į eiles. Prie Pavasarininkų ne
buvo galima arčiau prieiti kaip 
per metrą, žmonėms pasida
rius ankšta, pradėjo spaustis 
prie Pavasarininkių, nuo ko vi
sos eilės suiro. Bažnyčioje bu
vo girdima tokie žodžiai: “dur
niau”, "glušai”, “jukš, parše” 
ir dar kitokių.

Po pamaldų antrame švento-

ilgais skvernais šlavė gatvę. 
Dainavimas gadino nervus, neš 
neišlavintos kuopos kiekviena 
saviškai šaukė.

Miesto sodne Kieliuotis gyrė 
1 Pavasarininkus. Taip sakant šis 
vaikėzas nei blogo nei gero nie
ko nepasakė.

Perstatant kalbėti O. Laba
nauskaitę, centro valdybos na
rę, iš minios pasigirdo: “Krik
ščioniška Purėnienė 1” Laba
nauskaitė tuo labai užsigavo ii 
Purėnienę atgal pasiuntė.

Ji kalbėjo kaip kiekviena da
vatka turi kalbėti. Sakė kad 
Lietuvos dangus jau apsiniau
kęs, kad dabartinė valdžia da
ranti jiems periškadą. Sakė kad 
reikia Pavasarininkams turėtis 
ir nepasiduoti bedieviškai val
džiai. Sakė kad Pavasarinin
kai labai galingi ir net jų prie 
šai prieš juos galvas lenkia.

Paskui kalbėjo Seimo atsto 
vas Ambrozaitis. Tai tikras 
špitolninkas — visą kalbą pa
vertė politikai, peikė dabartinį 
Seimą, ragino Pavasarininke.- 
iššluoti iš Lietuvos socialistišką 

| Seimą. Sakė jog tik Pavasari
ninkai išgelbėsią Lietuvą. Dar- 

i binipkai sulauksią gerovės tik 
, kai Seimas bus krikščioniškas.

Buvęs.

riuje buvo Pavasarininkus su
statytos į eiles ir kiekviena į 
kuopa turėjo savo žymes ir ve-j 
liavas. Gaila pasidarė tų mer-. 
gaieių kurios kunigėlių naudai j 
žingsniuoja, dulkėtomi 
gatvėmis. Juokinga 
kelių šimtų mergaičių tik de- 
sėtkas jaunikaičių Įsimaišę dro
žė lyg žąsinai. Beveik prie kie
kvienos kuopos ėjo kunigas ir.

Plėšikas Lunevičius vėl Iš
spruko

Panevėžis. — Šiomis dieno
mis Panevėžio kriminalinės po
licijos valdininkai buvo sulaikę 
•plėšiką Lunevieių,' kuris trum
pam laikotarpyj spėjo padaryti 
septyniolika apiplėšimų.

Lunevičius buvo pasodintas į 
kamerą. Bet matyt jam nau
jas butas nepatiko kad jis nak-

i j tį sulaužė duris ir pabėgo.

nuprosytą tik

mini siutą arba 
overkotą ir gau

sintus 
siuvu visai pigia 
kaina, todėl ne
praleiskit progą.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusei draugai kreipdamiesi ta
rės teisinga patarnavimą

V alymas Atpiginta'
Siutu ir Ovcr- 

kotų valymas ir 
suprosinimas la
bai nupiginta —

A. DURASEVIČIA
Popivriuoja Kambairus naujau
sios mados popicromis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso pJesterius — jei yra

gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an
trašu: (36)

1386 EAST 65TH STREET

KAZYS E. YOCIIJS
1310 Russell Rd. Cleveland

j “Dirvos” budinkc, kampas Superior.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai iškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

i 921 St. Clair, arti E. 9th St.
„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione įLIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Darykite dabar planus važiuoti tėvynėn smagioje 

draugijoj jųsų tautiečių. Rugsėjo mėnesį yra paruošta 
tani tyčia prirengimai Lietuviams, kurie plauks ant 
Suvienytų Valstijų \ aidžios valdomo ir operuojamo 
laivo S. S. REPUBLIC

kuris išplauks iš New Yorko Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S.S. GEORGE WASHINGTON
kuris išplauks rugsėjo 29.

įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 
garsus po pasaulj. Rasite erdvius kambarius, pla
čius

..-----Rasite erdvius kambarius, pla-
dėnius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų
SS. LEVIATHAN

GEORGE WASHINGTON—S.S. REPUBLIC 
PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT

S.S.
S.S. ,
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

UiMtedxStates Lines •
Hotel Clevc. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Yory City

PERKRAUSTYTOJAI
Perkraustom (mufinam) ant vietos ir i kitus į 
miestus. Pristatėm valgius-ir gėrimus, taipgi i 
vežam ant pikniku ir visokių kitų reikalų.

UŽLAIKOM PUIKIĄ BUČERNĘ IR GROSERNE j

BALAIŠIS IR ABROMAITIS
■ 2001 Hamilton Ave. Phone Prospect 33G7



8' DIRVA

j? Kas Girdei Cievelande-Apieiinkese 
jį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

— Mister Policman, pasakyk 
man kada bus kitas “Dirvos” 
piknikas.

— Pažiūrėk ant 7-to puslapio 
ii' žinosi.

— Denkiu, Mister Policman.

NAUJO MUZEJAUS PLANAI
F. R. Walker, narys Cleve- 

lando Gamtos Muzejaus, ir na
rys firmos Walker and Weeks, 
architektai, turi paruošę pla
nus pirmam $1,000,000 vertės 
budinkui naujo muzejaus.

Naujo muzejaus žemė yra ar
ti Dailos Muzejaus prie East 
Boulevard ir iBellefrower road, 
kurią dalinai padovanojo ir da
linai pirkta nuo J. H. Wade šei
mynos.

Budinkas bus 430 pėdų il
gio ir 174 pėdų pločio, turės 
apie 75,000 ketvirtainių pėdų 
grindų vietos viename ir antra
me aukšte. Budavojimui pla
nai sudaryta tokie kad butų vi
siškai saugus išdėti muzejuje 
dalykai. Budinkas harmoni- 
zuosis su Dailos Muzejaus bu- 
dinku.

Tūkstančiai Įvairių gyvių ne
senai pargabentų Blossom lai
vo ekspedicijoj iš pietinių jurų 
po dviejų ir puses metų rankio- 
jimo turės budinke gana vietos.

Prie ineigos į budinką bus 
didelė išgražinta arka.

Kaip sako Paul M. Rea. mu
zejaus direktorius, budinką su
manyta statyti tik po nuodug
niausių išstudijavimų Europo-- 
ir Amerikos muzejų:

EKSTRA!
Gauname daug paklausimų iš 

Youngstowno, Alliance ir kitu 
aplinkinių miestelių kaip ge
riausia nuvažiuoti i “Dirvos” 
pikniką.

Visiems reikia važiuot į va
karinį miesto kraštą (West Si
de), Superior avė. per Superior 
tiltą, paskui važiuot State Rd. 
arba Pearl-Ridge Road iki Bean 
Road. Bean Road atsiduria ir 
baigiasi prie York Road, prie 
kurio yra pikniko daržas. Ten Į 
bus padėta ženklai “Dirvos Pik
nikas”.

Iš Youngstowno bus keli au
tomobiliai ; iš Alliance, iš Lorai- 
no ir iš kitų artimų apielinkių 
bus kas galės, nes iš jų gauta 
užklausimai.

Skaitlingiausia tai bus Akro
niečiai, kurie pasirodė dideli 
ristynių entuziastai.

Bet užmiršome saviškius — 
turbut iš niekur kitur negalė
tų tiek privažiuot ristynių en
tuziastų, tikrų sporto mylėto
jų vyrų ir moterų kaip randasi 
Clevelande!

Rengiasi moterėlės, rengiasi 
vyrai, seni jauni ir vaikai.

Vaikams Įžanga dykai. No
rėdami duoti musų vaikučiams 
progos būti arčiau prie Lietu
vių ir pažinti savo žmones, šia
me piknike taipgi padarom vai
kams Įžangą visai dykai. Tė
vai galit atsigabenti savo vai
kus kiek tik turit, visiems bu. 
kur žaisti ir ką matyti.

Suaugusiems įžanga 50c.

šokiams piknike bus geras 
orkestras, grieš visokius šokius 
kokius kas norės. Vyrai, vež- 
kites savo šonkaulius, moteris 

Sunkus Darbas Padaroma 
Lengvesniu Budu—

Drapanos skalbiamos elektrišku skalbtuvu, iš
džiovinamos elektrišku drapanų džiovytojų, ir su- 
prosijamos elektrišku prosytoju arba elektrišku 
rankiniu prosu—yra tai pasaka moderniško žin
gsnių taupymo, darbo taupymo, ir laiko taupymo 
prie skalbimo.

Elektriškas prosytojas išvengia vargingo pro- 
sijimo, elektriškas skalbtuvas išvengia strėnų so
pėjimo nuo pasilenkusio trynimo, ir elektriškas 
džiovintojas sutaupo laipiojimą trepais.

Galit Įsirengti juos savo skalbykloj savo pa
togumui. Su jais galima išskalbt šeimynos skal
binius į trečdalį ar ketvirtdalį laiko kiek ima 
dirbant rankom.

Elektriški prosytojai ir kiti elektriški skalbimo 
padargai galima matyti Parodoj Visokiu Elek
triškų Dalykų del Namų sekanėioj vietoj

The ELECTRICAL LEAGUE
14 Aukštas Hotel Statler

raginkit savo diedus neatsilik
ti namie.

Be automobiliu važiuojam I 
tiems, nuveža Pearl-Ridge Rd. 
karas nuo Brooklyn karbarnių 
už 6 centus. Reikia važiuot iki 
linijos galo.

Bus du trekai, nereiks laukt, 
todėl nesirūpinkit su nuvažiavi
mu.

Suvažinėta 106. šios savai
tės pradžioj suvažinėjus auto
mobiliais du vaiku, viso nuo 
pradžios metų Clevelande suva
žinėtų pasidaro 106.

Liepos mėnesiu šįmet auto
mobiliais užmušta 23 ypatos.

LANKĖSI NIAGARA FALLS
Pereitą subatą, Rugp. 7 d., 

J. Pečkaitis su savo šeimyna 
buvo išvažiavę automobiliu pa
matyt Niagara Falls. Buvo su
stoję ir Pennsylvanijoj, ir Buf
falo.!, ir buvo nuvažiavę į Ka
nadą. Sako kad Suv. Valstijų 
žmonės visose viešose užeigose 
daug mandagesni ir teisingiau 
apsieina su keleiviais kaip Ka
nadoj. Ypač turėjo gražų pri
ėmimą Buffaloj pas svetimtau
čius, sako, nesitikėtum nei nuo 
savo giminių tokio vaišingumo. 
Ten irgi buvo vieša užeiga, bet 
ką perki tai gauni savo pinigų 
vertes, ko kitur niekur negali 
rauti. Pataria visiems kurie 
i Buffalo važiuos pasiteirauti 
Los vietos antrašą pas Pečkai- 
iius.

Visoj kelionėj sako turėjo 
gerą laiką,- į ten ir atgal, viskas 
pasisekė kuopuikiausia, tik ap
gailauja kad taip trumpai laiko 
turėjo. Tokiai kelionei sako rei
kia bent keturių dienų laiko.

Clevelande kas metai nuosto
liai nuo gaisrų buna virš du 
(milijonai dolarių. Organizuo
jasi tam tikros spėkos kovoji
mui su tais nuostoliais ir įves 
Gaisro Išvengimo Savaitę šį ru
denį pamokinimui žmonių kaip 
išvengti bereikalingų gaisrų.

KALBĖJO ERETAS
Pereitą savaitę, Rugp. 1, Cle

velande lankėsi svečias iš Lie
tuvos, Prof. Eretas, kuris lai
kė čia prakalbas katalikų vi
suomenei. Bet katalikai nors 
giriasi savo skaitlingumu, į pra 
kalbas suėjo daugiausia apie 
150 ypatų.

Prof. Eretas gyrė savo kle-; 
rikališką valdžią, bet sakė kad | 
žmonės buvo negeri, neklausė į 
valdžios, užtai jiems valdžia 
buvo negera. Gyrėsi galybe sa-j 
va Pavasarininkų, jaunimo, ku-j 
rių betgi jeigu yra aštuoni tuk-; 
stančiai visoje Lietuvoje tai vi-j 
sai nedaug, neišeis nei po pora 
desėtkų per visas parapijas.

Kalbėjo ir p. Česnulis.

Nominacijas ant gubernato
riaus laimėjo iš partijų šie:

Demokratų — Vic Donahey 
(dabartinis)

Republikonų — M. Y. Cooper
Senatan
Dem. — Atlee Pomerene
Rep. — Frank B. Wills
Moteris kandidatė į senatą, 

Florence E. Allen, iš Demokra
tų partijos, nors tikėjo laimėti, 
buvo antra išeilės.

Iš TMD. 20-TOS KUOPOS
Rugpjūčio 8 d. TMD. 20-ta 

kuopa rengė savo pikniką, bet 
piknikas neįvyko ir kuopai pa
sidarė nuostolių.

Antradienio vakare, Rugp. 17 
d., nuo 7:30 vai., Lietuvių salėj 
bus 20-tos kuopos susirinki
mas, kurin nariai kviečiama at
silankyti. Bus aptarimų apie 
įvairius kuopos ir centro rei
kalus. Vald.

Kinsman disirikte pradėta 
smarkus čiepijimas nuo raupų, 
nes ten pradėjo sirgti raupais. 
Tame disfrikte daugiausia gy
vena juodukai.

Nusišovė, žaisdamas su re
volveriu, tūlas J. Zuberik, 25 
m., nesenai atbėgęs į Clevelan- 
dą su svetima moteria iš Mil
waukee, Wis., netikėtai nusišo
vė. Išpakuodamas savo valizą, 
jis rado joje revolverį ir pasi
ėmęs, prie tos moteries, juo
kaudamas prisikišo prie kaktos 
šautuvą ir sako: “Kažink kad 
aš taip padaryčiau?” Ir pa
spaudė gaiduką. Revolveris iš
šovė.

ANT RENDOS
Penki kambariai, viršuje, 1315 E. 

Street, renda $45 į menesi. Randasi 
fornasas del žiemos. Rasit vakare 
nuo 5 tuo pačiu adresu.

ANT RENDOS
Penki kambariai viršuje, $25.00 
i mėn. 3 kambariai apačioje, 
$16. 3834 Payne Av. (33)

PAJ ĮDAVIMAI

KRAUTUVĖ
Ant Lorain avė. kampas 121 St. 

Hardware, maliavų ir elektriškų da
lykų. Garantuoju $500 savaitėje in- 
eigų. Užsidaro 6:30 vak.

Norėdami kitokių biznių kreipki
tės pas Zimerman, 12900 Buckeye 
Rd. (34)

PARSIDUODA NAMAS 
j 2 šeimynų, 8 kambariai, dideli?
lotas, arti E. 152 St. St. Clair karo, 
nrie mokyklų ir bažnyčių. Kaina
*6900. Reikia imokėt $2,500. Atsi-
šaukit 521 E. 152 St. (34)

PARSIDUODA NAMAS
Astuonių kambarių, du garadžiai. 

su elektros šviesa; tinkamas gerai 
šeimynai; viskas naujai įrengta. — 
Kreipkitės 3715 Kelley avė. palei 
Payne Ave. (34)

PARSIDUODA PIGIAI
7 kambarių namas gerame stovy

je, geroj kaimynystėj, ant didelio lo
to, su garažium ir įtaisymais, duo
dasi lengvu išmokėjimu. Geras pir
kinis. Reikia įnešt tik $1,500. Sa
vininkas ims mortgečių. Kreipkitės 
1679 E. 81 St. (35)

SPECIAL
1058 E. 79 St., du namai ant kam

pinio loto, turi būti parduota tuo
jau, savininkas apleidžia miestą. Po 
8 kambarius kožnas namas. Verta 
$18,000. Parduosim už $15,000. Ma- 
tykit savininką ten pat arba šaukit 
Pennsylvania 3069-J. Mažai reikia 
įmokėti.

PARSIDUODA RAKANDAI
5 kambarių, gerame stovyje, parr 

siduos labai pigiai. Lietuviai savi
ninkai, pardavimo priežastis — išva
žiuoja į Kalifomją. Kreipkitės pas 
V. DAGIS, 7714 Aberdeen Av.

Karolis Sarpalius — Lietuvių Sunkios Vogos Čampionas. Jo priešas p. 7

SPORTAS
SARPALIAUS LaUKIA DI

DELĖ PIRTIS “DIRVOS” 
PIKNIKE RUGP. 22

Vokiečių “Fricas”, kurį žadė
jo vietiniai Vokiečiai prieš Sar
palių pastatyti, pamatęs Sar
palių tik iš paveikslo nusigando 
ir atsisakė rizikuoti nustot sa
vo čampiono vardą.

Marot la Stato Sarpalių ant 
Egzaminų

Sužinojęs kad Fricas atsi- j 
traukė iš kelio, vietos imtynių 1 
promoteris Charley Marotta su
manė išbandyt Karolį Sarpalių 
ir pažiūrėt ar jis bus tinkamas į 
žiemą statyt jo rengiamose im
tynėse miesto auditorijoj. Ma
rotta pastatė šitokias išlygas: 
Aš pastatysiu Sarpaliui priešą, 
ir jeigu Sarpalius jį paris jūsų 
piknike, tada jis gaus progą ir 
mano rengiamose imtynėse au
ditorijoj dalyvauti.

— O kas tas do priešas ? — 
paklausta Marottos.

— Jeigu jus sakot kad Sar
palius nebijo nei vieno, aš jam 
statau Kanados sunkios vogos 
čampioną, Airišį Jack McCar
thy, kuris nugalėjo visus Kana
dos ristikus ir dabar taikosi į 
ristikus šiapus rubežiaus ir ga
tavas su jais pradėt savo kovą.

Laukinis Airišis McCarthy
Sportininkų žurnaluose Jack 

McCarthy vadinamas laukinis 
Airišis (Wild Irish), kuris įieš
ko progų pakratyti visus sun
kios vogos Suvienytų Valstijų 
ristikus.

Sarpaliui dabar liko apsiimti 
arba pranešti kad “serga”, bet 
Sarpalius vėl patvirtino kad jis 
sutinka susikibti su bile priešu 
nežiūrint kokios vogos ir kokio 
smarkumo.

McCarthy sveria apie 215 
svarų, užtai Sarpalius turės di
delio vargo.
Sarpalius — tai Daug į Vieną 

Sudėtas žmogus
Karolis Sarpalius, kaip žino

me, yra ne tik dainininkas, mit- 
zikantas-pianistas, baigiantis 
daktaro mokslą, bet ir smarkus 
rišikas. Jis jau 1920 metais 
gavo iš Chicagos miesto pirmo 
laipsnio ristiko medalį. 1921 
m. Vasario m. dideliame Ame
rikos Atletų Federacijos susi
rinkime jis laimėjo pirmą do
vaną kaipo ristikas. Už poros 
mėnesių tą pat metą laimėjo 
dovanas dalyvaudamas ristynė- 
se Ohio valstijoj ir vakarinėse 
valstijose iki Kalifornijos.

Pereitą žiemą jis liko visų 
sunkiojo svorio Lietuvių risti
kų čampionas ir dabar eina lin
kui viso pasaulio čampionato.

.1

K Y BERTAS IŠSISUKO RAN- ' 
i KĄ — KRUNKAIČIO NORI 
i AKRONIETIS MOSKALENKO

. Edvardas Kybertas, kuris už-.
I simanė atimt iš Krunkaičio vie
tos Lietuvių čampionatą, dabar

j negalės kovą už tai vesti, nes 
susižeidė išsisukdamas ranką ir 
daktaras uždraudė bent pora 
mėnesių imtis.

Bet Krunkaičio reikalauja į 
kovą Akroneitis Rusas J. Mos
kalenko, vienodo aukščio ir vie-

, nodos vogos su Krunkaičiu.

Akrono Naujienos
Kaip iš Akrono Nuvažiuot į 

“Dirvos” Pikniką
Iš Akrono važiuokit į Medina 
Iš Medina — State Road No.

3, kurs eina į Clevelandą.
Davažiavę iki Strongsville, O. 

sukit po dešinei j Royalton Rd., 
No. 81 State Road.

Pavažiavę tuo keliu 4 mylias 
rasit York Road. Pasukę į Cle- 
velando pusę už poros mylių ra
sit pikniko vietą.

RENGIASI Į “DIRVOS” 
PIKNIKĄ

Vienatinį gražiausi pasilinks
minimą mes Akroniečiai šią va
sarą turėjome tik atsilankę į 
“Dirvos” pikniką Liepos 4 d.

Bet žinia kad šio mėnesio 22 
dieną, už dviejų savaičių, bus 
kitas “Dirvos” piknikas irgi su 
ristynėmis, dar labiau sujudino 
Akroniečius, ir dabar visi tik 
ruošiasi, tik rūpinasi kas nu
veš, nes ne visi automobilius 
turi.

Kelionė į Clevelandą nedide
lė — trejatas valandų ar dar 
trumpiau, važiuojant per Medi
na arba per Bedford.
Pikniko vietą lengva rasti, ku
rie pereitą sykį važiavom.

Susidarys, tikrai žinau, su
virs desėtkas automobilių su 
Akroniečiais, ir lyg į. atpuskus 
atitrauks.

Akroniečiams ristynės labai 
patinka, o negauna kitaip pro
gos matyt kaip tik Clevelande. 
Bet ir Clevelande per žiemą bū
davo tik šiokių dienų vakarais 
tai nebuvo kaip atvažiuoti. Da
bar visi naudojasi proga, ka
dangi piknikas ir ristynės bus 
nedėlioj. Sport ūkas.

ATSAKYMAS KALNUI 
“Dirvos” No. 30 Kalnas sako 

kad Akroniečiai taip apsnūdo, 
tarsi užgimo, nerengia nei pi
knikų, nei pramogų bei pasilin
ksminimų, nors žmonės to nori.

Keistai atrodo kad Kalnas 
taip užsimąstė ir neapsįdairo 
aplink save kas pakalnėj deda

Jeigu Krunkaitis atsilaikys 
prieš Moskalenką tai galės drą
siai stot ii- prieš Kybertą.

POŽĖLA EINA PRIE SUN
KIOS VOGOS VYRŲ

Clevelandiečių mylimas risti- 
kas Požėla, kuris dabar tranko 
Texas valstijoj ir apielinkėse 
tenaitinius čampionus, jaučiasi 
gerai, jam ten oras taip patin
ka kad jis užaugo keliolika sva
rų vogoje ir jau sveria arti 200 
svarų. Jį tenaitiniai laikraš
čiai vadina “Little Lithuanian” 
(Mažas Lietuvis), bet sako kad 
tokių ristikų mažai mate.

si. Nejaugi Kalnas mano kad 
tik ant kalno viršūnės tegali 
piknikus rengti, bet žmonės 
rengia tik ant lygių vietų. Ap
sidairyk ir pamatysi,

Akrone ir perdaug piknikų 
rengiama — nėra to nedėldio- 
nio kad nebūtų piknikų. Lie
pos 18 d. buvo SLA. 198-tos kp. 
piknikas, Rugp. 15 d. bus L. 
Kalnas nematė. Liepos 25 d. 
buvo L. P. D. piknikas. Rugp. 
1 d. buvo TMD. 12-tos kuopos 
piknikas, o Rugp. 15 d. bus L. 
S. S. 20-tos kuopos. O Rugp. 
22 d. rengiama piknikas kelių 
susivienijusių kuopų bei drau
gijų, kurio pelną skiria Passaic 
streikeriams.

Kaip minėjai kad miega va
dai ir draugijos, tai matom kad 
nemiega, nes be vadų tiek pa
rengimų nebūtų. Tiesa, nusto
jo veikęs arba mirė Ratelis, bet 
kas tame Ratelyje buvo? Ar 
Kalnas užmiršai kad ten veikė 
visi Akrono butlegeriai, išsky
rus keletą geresnių žmonių, ku
rie veikė tik išsykio, iki butle
geriai su savo raugu nedaėdė. 
Bet kada tiems nubodo žiūrėti 
j butlegerių darbus tai metė ir 
Ratelį ir viską. Gerai žmonės 
sako kad Ratelis tol riedėjo kol 
lankai laikė, bet kai lankai tru
ko tai butlegerių raugo kvapu 
visi tapo išvaikyti ir Ratelio 
neliko. Viską žinąs.

TMD. 12-TOS KUOPOS 
PIKNIKAS

Po gero poilsio pakilom ir 
stojom darban. Ant greitųjų 
liko nutarta ir surengta pikni
kas. Jis įvyko Rugpjūčio 1 d. 
Tik nelaimė kad pasitaikė lie
tinga diena, susirinko neskait
lingai žmonių. Bet ir tai netu
rėjom nuostolių, liko $10.58 pel
no.

Reikia sakyti kad Akronie
čiai bijo lankytis į parengimus 
ne tik svetainėse, bet ir lauke. 
Nėra jokio dyvo. Miegokim už
sirakinėję duris ir langus kad 
nematytume žmonių ir negau
tume tyro oro. J. Ramoška.


