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Bolševikai Gąsdina 
Lenkus.

RUOŠIASI PRIE KARO, BET BIJO. VIETOJ 
TO TERORIZUOJA NEKALTUS RUSUS.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nužudyti keturi angliakasiai. 
Butte, Mon. — Keturi anglia
kasiai žuvo nuo susidūrimo su 
elektros viena kasykloje norė
dami pernešt elektrišką venti
liatorių. Trįs iš jų buvo neve
dę.

Bluefield, W. Va. — Keturi 
angliakasiai užmušti puolus iš 
viršaus akmeniui ant jų, penk
tas sunkiai sužeistas. Vienas 
iš užmuštų yra negras. Jie dir
bo prie išvalymo ineigos j kasy- 
kld ir pajudinus ramstinį balki 
pasiliuosavo 50 tonų akmens 
skeveldra ir juos užslėgė.

New Kensington, Pa. — Ne
žinia keno padėtu dinamitu su
ardyta angliakasių namas Ar
nold miestelyje, nakties laiku, 
bet laimė nenukentėjo darbi
ninkai kurie tuo laiku miegojo. 
Šešios"’ypatos išliko sveikos: !

Butler, Pa. — Du darbininkai 
užmušti ir 20 sužeista kuomet 
automobilis pilnas nitro-gliceri- 
no sprogo kelyje netoli čia. Su
griauta trjs namai buvę netoli 
eksplozijos vienas. Du darbi
ninkai kurie vežė dinamitą iv 
tapo užmušti, buvo tik ką išsi
sukę iš didžiojo kelio j pašali
nį, ir nuslydus trokui į grėbę 
nuo susitrenkimo dinamitas ek- 
splodavo. Jie vežė dinamitą Į 
sandėlį.

Steelton, Pa., — Suimta vie
nas akmenų skaldymo darbi
ninkas, Milą Halacyana, 42 m., 
sąryšyje su nužudymu svetimos 
moteries. , Ta moteris, Katrė 
Balic, buvo motina šešių vaikų. 
Jos kūnas rasta namuose suko- 
neveiktas ir namas apvogta. 
Kada tas darbininkas dingo iš 
savo namų po žudystės, ant jo 
mesta nuožiūra ir pradėta jo 
jieškoti.

Chicago. — Senas lokomoti- 
vo inžinierius, 65 metų, per 44 
metus dirbęs ir neturėjęs ne
laimės su savo lokomotivu, ta
po pats lokomotivo užmuštas 
kada išvažiavo automobiliu su 
sav moteria pasivažinėt ir už
važiavo ant gelžkelio bėgių. Su 
juo užmušta ir jo moteris.

Pereitų metų Anglijos ang
liakasių streikas dar ir dabar 
atsiliepia ant šalies gyvenimo.

Riaušės už Redaktorių
Paryžius. — Policija nuorėjo 

suareštuot vieną rojalistų va
dą redaktorių, kuris yra nuteis
tas penkiems mėnesiams kalė
jimo. Jis užsibarikadavo ir ne
įsileido policijos. Jo užtarėjai 
ir paskui suėję komunistai pa
kėlė su policija muštynes ir 30 
ypatų sužeista.

Mobilizuojama 300,000 
Sovietų Armija

Londonas. — Ateina baisios 
žinios apie visuotiną žudynę so
vietų Rusijoj. Komunistų val
džia persigandus kad nepradė
tų sukrusti visi tylėję gaivalai 
ir kilti, pradėjo visus ramiuo
sius gaudyt ir šaudyt be teis
mo. Pulkais kiti areštuojami, 
įvesti aštrus Suvaržymai lyg 
prieš paskelbimą karo stovio, o 
svetimšaliai bėga iš Rusijos.

Varšava. — Patirta jogei 
Rusai šaukia savo rezervinę 
kariumenę ir kad koncentruo
ja ją prie eLnkijos rubežiaus. 
Esą mobilizuojama 300,000 
rezervų kad butų gatavi ko
von.

Mask ve je esą kalbama kad 
bolševikai turi laukti užpuoli
mo iš kapitalistų pusės, todėl 
šaukia kariumenę “gynimui- 
si”.
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Maskvoj garsiai kalbama ir 
diskusuojama nušovimas Var- 
šavoj sovietų atstovo ir kad 
Lenkai turi žmogžudį nubaus
ti. Karštieji komunistai kalba 
apie karą prieš Lenkus, o tuo 
suprantama ir prieš visą Euro
pą, nes jeigu bolševikai ką pra
dės tai turės reikalą su visais, 
o ne su vienu.

Pačioj Rusijoj apsireiškia ne
ramumas. Komunistai gąsdina 
kiek galėdami viduje esančius 
carizmo ir demokratizmo šali
ninkus kad nekiltų prieš komu
nistus.

Odesoj sušaudyta dar desėt- 
kas ypatų įtartų tarnavime Ru- 
manijos špiegais Rusijoje.

Petrograde suimta ir nuteis
ta vyras ir moteris įtarti špie- 
gavime Anglijai.

Neišaiškinama kas nužudė 
Maskvoj Vladimirą Turovą, ku
rio tikra pavardė Ginsberg, bu
vusį narį sovietų ekonominės 
tarybos.

Litvinov, sovietų užrubežinių 
reikalų komisaras, pasiuntė į 
Varšavą notą reikalaujančią ne 
tik nubausti Voikovo užmušė
ją, bet ir gaudyti visus kokie 
atsirastų Lenkijoje sovietams 
priešingi teroristai, monarchis- 
tai ir banditai, ir kad išvarytų 
juos iš Lenkijos.

Litvinov sako kad išpildy
mas tų reikalavimų esąs svar
bus palaikymui taikos tarp so
vietų ir Lenkijos, bet nesako 
ką darys jeigu Lenkai tų rei 
kalavimų neišpildys.

Tautų Sąjungos Posė
dis

Geneva. — Birželio 13 d. at
darė 45-tas Tautų Sąjungos ta
rybos posėdis.

Vienas iš daugelio to posė
džio svarstymų bus užtvirtini
mas ką nudirbo Lygos sekreto
rius Sir Eric Drummond trijų 
ka skėčių išdirbime. Iki šiolei 
romi panašiai kaip dideli paimu 
lapai, kurių kotas yra viename 
lapo šone.

Tarp kitų dalykų bus ir Klai
pėdos Vokiečių skundas ant 
Lietuvos apkalbama.

'Francuzija Susirupinus 
Komunistais

< Paryžius. — A ube depart- 
mente buvo balsavimai ųž at
stovą į seimą. Valdžios remia
mas kandidatas gavo 28,158 
balsus, bet komunistų kandida
tas gavo visai netoli jo, 25,037 
balsus. Tokios balsavimo pa
sekmės valdžią surūpino, nes 
pasirodo kad komunistai gauna 
daugiau pasekėjų. Ta sritis 
yra beveik ūkininkų, todėl ne
kaip išrodo kad komunistai ten 
rastų daug pritarėjų.

Valdžiai priešingos partijos 
sako kad reikalinga sudaryti 
iš maišytų partijų Valdžią, ta
da komunistai bus lengvai nu
galėti. Kolei viena partija val
do kitos partijos pyksta ir eina 
prieš valdžią.

Protestai prieš Anglus
New York. — Protestuodami 

kam Anglai išsivijo bolševikus 
Maskvos agentus iš savo > šalies, 
New Yorko radikalai, žydų va
dovaujami, surengė demonstra
ciją priešakyje Anglijos konsu-' 
lato buto. Demonstrantai pa
kėlė betvarkę, todėl tuoj tapo 
pašaukta policija ir rėksniai iš
vaikyta. Viena bobelė komu
nistė dar atsistojus ėmė sakyt 
prakalbą, bet ją pavijo šalin. 
Vįenok ji kitur pasistojus, pa
sidengus Amerikoniška vėliava 
vėl ėmė drožti savo kalbą. Pi
liečiai pradėjo draskyti komu
nistų nešamus popierinius pa
rašus.

Dalina medžius. Kanados val
džia išdalins apie 80,000 lapuo
tų medžių vakarinėj Kanados 
dalyj išauginimui pavėsių ruoš
tų didelėse lygumose kur nėra 
jokių medžių.

Nuo 1901 metų suvirš 87,- 
500,000 medžių išsodinta toje 
srityje, kur visai medžių nebu
vo.

Rusijoj jau Iš Kačių' 
Futras Siuva

Leningradas. — čia pradėjo 
brangti katės, nes kas tai išgal
vojo kad reikia siūti iš kačių 
kailių futras ir valdiškas kailių 
siuvimo sindikatas pradėjo mo
kėti po 50 centų už katės kailį. 
Leningrade, bolševikai pradėjo 
gaudyt kates ir lupt kailį ir 
pardavinėt, nežiūrint gyvento
jų protestų, nes jie laiko kates 
sau.

Nužudė žmogžudžius. Colum
bus, O., valstijiniame kalėjime 
šiose dienose nužudyti elektriš
koj kėdėj du žmogžudžiai, vie
nas iš Columbus; kitas'iš Cle- 
velando, kuris nužudė savo šei
mininkę.

LINDBERGHO SUTI
KIMAS AMERIKOJ
Washington. — Karišku lai

vu pargabentas iš Europos, la
kūnas Pulk. Lindbergh buvo 
sutiktas Washingtone kaip di
džiausias karžygis, garbingiau 
negu koks valdovas. Laivui da- 
plaukus pakraščio, dvidešimts 
vienu šuviu iš tvirtovės jis pa
sveikinta, kaip, sveikina tik sve
timų šalių valdovus atsilankan
čius į kitą šalį. .

Laivas Memphis pasiekė A- 
meriką labai greitai — į šešias 
dienas. Jurose jį pasitiko Ame
rikos kariški orlaiviai.

Į Washingtoną. nuvažiavo jį 
pasitikti ir jo mptina iš Detroi
to, kuri pirmiausia buvo prilei
sta pasveikint savo sūnų, o pas
kui sveikino prezidentas ir kiti 
viršininkai.

Su didžiausiomis iškilmėmis, 
paėmus iš laivo, Birželio 11 d. 
jis nuvežtas į prezidento na
mus. Jam padovanota daugelis 
įvairių medalių iš įvairių įstai
gų už jo tokį žygį.

Jo išsėdlmo iš laivo valando
je visuose Amerikos miestuose 
visokiausiomis įmonėmis leista 
garsai, žmonės rėkavo, ksnuo- 
lės šaudė.
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New Ycrk. — Birželio 13 d. 
Lindbergh nuskrido orlaiviu į 
New Yorką, kur jį dar iškilmin
giau priėmė, nors jau ne fede- 
ralė, bet miesto ir valstijos val
džia ir gyventojai.

Ten vėl buvo vaišinamas ir 
apdovanotas medaliais.

Nuo New Yorko prasidės jo 
lankymąsi po kitus miestus, ir 
visur jo laukia kaip kokio die
vaičio.

Vokiečiai Gražiai Vaiši
na Lakūnus

Beriinas. — Vokiečiai iškil
mingai priėrė ir draugingai 
oficialiai ir privačiai vaišina ir 
užlaiko pas save kitus du Ame
rikos lakunu, Chamberliną ir 
Levine, kurie nuskrido Vokie
tijon pora savaičių atgal.

Jiedu žada aplankyt Austri
ją ir kitus Europos miestus. J

KARO STOVIS LIE
TUVOS SU LENKI

JA LAIKOMAS
Geneva. — Birželio 14 Tautų 

Sąjungos posėdyje Lenkų užru- 
bėžinių reikalų ministeris Za
leskis pasakojo kad Europoje 
yra dar karo stovis apie kurį 
pasaulis mažai žino.

Lietuva, jis sako, vis spiriasi 
jog tarp Lenkijos ir Lietuvos 
yra karas už Vilnių, kurį Len
kai užėmė nuo Ųietuvių. Len
kai, iš kitos pusės, sako Zales
kis, prirodo kad tarp tų tautų 
jokio karo nėra.

Zaleskis toliau pasaokjo kad 
jis nesena: siuntė Lietuvai notą 
prašančią pripažinti taiką tarp 
Lenkijos" ir Lietuvos, bet Lietu
va atsisako.

Iš šito matyt kad Lietuva ne
mano daryt jokios taikos su 
Varšava, nors nekurie musų lai
kraščiai prisispyrę klaidina sa
vo skaitytojus graibydami gan
dus iš Lenkų ir kitų priešų apie 
buk Lietuvių norą taikytis su' 
Lenkais.

Ūkininkų Skirtumas

čia noriu supažindinti musų 
brolius Amerikiečius su Lietu
vos ūkininko gyvenimu, taigi 
stengsiuos nupiešti vi$ą ūkinin
ko metinį pragyvenimą — jo 
pajamas ir išlaidas.

Musų ūkininkus reikia skirti 
į tris kategorijas. Pirmos ka
tegorijos ūkininkai gyvena ge- 
•rai, nors nekurie ir turi gra
žios skolos. Ūkę Veda kultū
ringai, gyvulius laiko geros 
veislės, žemę įdirba ir įtręšia 
gerai ir turi įsigiję visus ūkiš
kus įrankius.

Antros rūšies ūkininkai gy
vena vidutiniškai, tikriau sa
kant Lietuviškai. Tie jau že
mę įdirbą kur kas blogiau, nes 
neturi tinkamų žemei dirbti 
įrankių. Tie neturi geros veis
lės gyvulių, negali į žemę duo-j 
ti gerai mineralinių trąšų, ir 
pas tuos daug blogiau uždera 
javai.

Trečios rūšies tai yra tie ūki- j 

ninkai kurie jau visai nusigry-
Tų trobos baigia grmtl, 

gyvuliai vos paeina; žemė ap
leista visai, ir skolose pasken
dę. Prie šitos, rūšies priguli 
visi girtuokliai, apsileidėliai ir 
visi kiti lepšiai kuriems gyve
nimas nevyksta, ir tt.

Vidutiniškieji Ūkininkai

Kiek plačiau pakalbėsiu apie 
antros rūšies ūkininkus, nes to
kių pas mus didelė dauguma. 
Šitie ūkininkai turi žemės nuo 
40 iki 50 margų. Išlaiko gyvu
lių: 4 karves,.3 veršius, 5 ark
lius, 3 kiaules, 7 paršus, <8 avis 
ir apie 30 vištų. Žąsų irgi lai
ko beveik kiekvienas ii’ rudenį 
apie 30 jų parduoda.

, Javų pasėja štai kiek: vasa
rojaus (avižų, miežių ir tt.) 30 
centnerių ir 3" centn. sėmenų; 
bulvių 30 cent, žieminių: ru
gių 20 cent., kviečių 5 centne
rius., Dabar kad vidutiniai už
auga gaunama: vasarojaus 200 
,cent.', sėmenų 25 cent., bulvių 
300 cent.; rugių 130 cent., ir 
kviečių apie 30 centnerių.

Taigi, kaip matome, pas mus 
uždera bulvės ir rugiai neblo
gai, todėl mes maisto turime 
pakankamai, tik bėda kad nėra 
iš kur litų padaryti. Grudų 
mažai galime parduoti, jei tik 
kiek rugių ir miežių. Pinigų 
daugiausia padarome už sėme
nis ir linus ir dar kiek iš galvi
jų. O kitų javų ir bulvių kiek 
gauname tai suvartojame gy
vuliams pašarui, sau maistui, 
darbininkams už darbą ir įvai
riems kalėdninkams. Musų ūki
ninkas sulaukęs rudenio džiau
giasi jei turi šį tą parduoti ir 
gali pinigų padaryti, nes jau 
tuomet reikalų yra begalė, nes 
visokios piniginės išlaidos ati
dedama ant rudenio.

Suėmė Dvynus Žmog
žudžius

Steubenville. O. — Čionai su
imta uu vyrai, dvynai, kaltina^ 
mi dalyvavime nužudyme ketu
rių žmonių traukinio užpuolime 
1923 m. Jų jieškota bęveik po 
visą pasaulį, ir kada ąurasti, jie 
dabar kovoja norėdami kad O- 
hio valstija neišduotų jų išga
benti j Oregon valstiją, kur jų 
laukia teismas kaipo žmogžu
džių.

Už jų suėmimą paskirta dvi- 
'dešimts tūkstančių dolarių. Jie 
nesigina kas jie tokie, nors čia 
gyveno po kitais vardais ir vie
nas brolis jau vedęs.

Revoliucija! Darys Ki
tokius Lietsargius

Londonas. — Neužilgo sulau
ksim revoliucijos lietsargių ar4 
ba skėčių išdirbime. Iki šiolei 
jie dirbama su kotu per: vidurį, 
o dabai1 atsirado mechanikas, 
kuris sako kad ‘ reikalinga įda
ryti skėčius-su “kotų, iviename 
šone. Kaip -‘dabar ■ yra,, -skėtis 
neapsaugoja žmogaus nuo apli- 
jimo jeigu neneši jo keistai iš
kreipus. Nauji skėčiai bus /da
romi panašiai kaip dideli pai
mu lapai, kurių kotas yra vie- 
name lapo šone.

Sumanytojas sako kad iš sy
kio toks nauju budu išdirbamas 
lietsargis išrodytų keistai, bet 
neilgai trukus visi pradėtų to
kius nešiotis.

Pirmas lietsargis iš kurio iš
sivystė dabartiniai išrastas 141 
metas atgal Anglijoje. Jonas 
Hanway, keliauninkas, pasirodė 
su skėčiu gatvėje, kas buvo di
deliu nuostabumu ir jį sekė bū
riai žmonių, kiti net akmenais 
jį mėtė. .

Anglijoj išrastas, ir Anglijoj 
pirmiausia sumanyta daryti ki
tokios mados skėtis.

Lietuvos Ūkininkų Gyvenimas
Piniginės Ineigcs

Dabar pažiūrėkime kiek ūki
ninkas gali rudenį padaryti pi
nigų ir kiek ko gali parduoti iš 
savo ūkės. Sėmenų parduoda
ma apie 18 cent., po 30 litų bus 
540 litų. Už linų valakną vėl 
apie 500 litų. Rugių 20 cent, 
po 20 litų bus 400 litų; miežių 
10 cent, po 20 litų bus 200 litų, 
ir kviečių 10 cent, po 39 litų 
bus 300 litų. Taigi iš javų ūki
ninkas padaro 1940 litų.

Dar padaro ir iš gyvulių. Po 
vieną karvę ar buliuką parduo
da kiekvienas kas metą, gauna 
apie 300 litų; parduoda metinę 
kiaulę, kiek papenėtą, gauna 
200 litų; parduoda apie 20 žąsų, 
po 12 litų bus 240 litų. Dar 
parduoda ir arklių, bet tų par
duoda ne kiekvienas ir tik į ke
lintus metus, ir kuris arklių 
parduoda tai kitų gyvulių ne
gali parduoti. Taigi už gyvu
lius ūkininkas turi pajamų 740 
litų. Krūvon suėmus už javus 
ir gyvulius ūkininkas turi me
tinių paj^ux« 2630 .Ktų.-'-čai gr.ą-. 
ži suma pinigų, rodos ūkininkas 
tik galėtų gyventi ir džiaugtis. 
Bet ištikrųjų ne taip yra.

Ūkininko Išlaidos

Dabar pažiūrėkime kiek uki- 
I ninkas turi metinių išlaidų.
Ūkininkas samdosi vieną berną, j 
vieną mergą ir du piemenuku. . 
Bernui duoda algos metams 490 
litų, drapanas ir visą užlaiky
mą; mergai taip pat, ir 300 li
tų. Piemenukam po 150 litų, 
arba sykiu 300 litų. Jau ulei-; 
hinkas ant Kalėtų turi šeimy
nai išmokėti 1000 litų, o dar 
jei duota drapanos, jos irgi kai
nuoja apie 100 litų. Valstybei 
mokesnių reikia sumokėti apie 
200 litų, reikia pirkti miško už 
150 litų, tai buria malkų ir ke
li medžiai trobai pataisyti. ’ 

Mineralinių trąšų perkama 
už 200 litų, maluninkui už me
tų rrialimą 50 litų, kalviui 50 li
tų ir dar darbininkams išmoka
ma 70 litų.

Visą sutraukus jau išviso 
ūkininkas turi išlaidų 1920 li-

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

Bolševikai Rusijoj Nai
kina Raudonumą

Maskva. — Sovietų unijos 
aukštosios galvos mano kad 
raudonumas kaipo simbolis pro
letarų revoliucijos Rusijoje jau 
pasibaigė. Nuolatinis naudoji
mas raudonų skarmalų viso
kiuose atsitikimuose per pasta
rus dešimts metų numažino tos 
spalvos vertybę. Raudonumas 
jau nedaro į žmones įspūdžio.

Rengiant kokias demonstra
cijas ir darant iškabas, virši
ninkai patardinėja naudoti ki
tokias spalvas vietoj raudonos 
del dugno.
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Lankėsi Artistai

Birželio 10 d. pas mus daina
vo ir juokavo artistai J. Babra
vičius, A. Vanagaitis ir M. Yo- 
zavitas. Bet nors jie pirmą sy
kį mus aplankė, publika nekaip 
atsinešė į juos, neš nesuėjo jų 
paklausyti kiek turėjo sueiti. 
[Mat, čia blaškėsi visokie artis
tai su koncertais, ir kadangi 
visus vienaip laikraščiai gyrė ir 
garbino, o pirmesni apvylė tai 
ir ant šitų nesipuolė. Bet da
bar apsivylė publika, nes tą ką 
gali padaryt Vanagaitis, padai
nuot Babravičius ir paskambint 
M. Yozavitas niekas kitas iš 
Amerikoje esančių Lietuvių ar
tistų neįstengs.

Jeigu kitą sykį kada jie pas 
mus užsuks tai jau bus kas ki
ta. Linkime tiems artistams 
geriausių pasekmių, o musų 
žmoneliams neužmiršti jų ir vi
siems pasakyti, kad kitą sykį 
jiems atvažiavus žmonių nesu
tilptų į salę. Rep.

Mėto streikerius. Pittsburgh 
Terminal Coal Co. kovoja prieš 
streikuojančius savo kasyklų 
darbininkus visomis galėmis. 
Kitaip negalėdama nieko dary
ti užsispyrė išmesti iš savo na
mų 1,000 angliakasių šeimynų, 
tuomi norėdama priversti var
go spaudžiamus darbininkus ei
ti dirbti. Angliakasių unija ve
da per teismus kovą už darbi
ninkus ir kurias šeimynas gali 
išgelbsti nuo išmetimo iš kom
panijos namų. Kompanija me

SKAITYTOJAMS
1 Kurie negaunat “Dirvos” 

pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.

I
| Rašant “Dirvai” laiškus 
| visada ir būtinai užrašy-
I kit savo antrašą ant laiš- 
Į ko viduje ir ant konverto.

__________

LAIVAKORTĖS

Kurie manot keliaut apsilan
kyt Lietuvon ateikit “Dirvon” 
pasiteirauti apie laivakortes ir 
reikalingus popierius. “Dirvos” 
ofisas atdaras per dieną ir va
kare iki 8 vai.

“DIRVA’'
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK 
(buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
UŽSIENIŲ VALIUTA IR BONAI

Mes perkam ir parduodam užsienių valstybių pinigus ir bonus, 
prieinamiausiu dienos kursu.
Parduodam Lietuvos Litus* Angly svarus; presiunčiam pinigus 
jusi; gavėjams užsienyje.
Siunčiam pinigus į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas 
į visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, čekiais-draftais; 
parduodam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus 
ir bonus. Reikalaukite musų kurso.

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4% Į METUS

ta ir tuos kurie užmoka rendą, 
nes nenori laikyti savo namuo
se tokių kurie streikuoja.

Tie metami darbininkai gy
vena Coverdale ir Castle Shan
non miesteliuose.

Sudegė moteris. Southside 
policija jieško Mikolo Callio, 
nuo 428 Loyal st., sąryšyje su 
mirtimi jo pačios, kuri sudegė 
eksplodavus degtinės varymo 
aparatui. Namui užsidegus, ji 
visa degdama šoko per langą 
nuo antro aukšto, ir nugabenta 
į ligonbutį mirė. Jos vyras pa
sišalino.

Prigėrė lakūnai. Turtingas 
Pittsburgo plieno išdirbėjąs ir 
orlaivininkystės rėmėjas, pri
gėrė ežere Kanadoj nupuolęs su 
savo orlaiviu ir jo valdytoju. 
McKee, tas turtuolis, ir orlaivio 
kėravotojas Leit. Hoag, skrido 
2,500 pėdų aukštume, kada jų 
orlaivio sparnas nulužo ir jiedu 
nukrito į ežerą. McKee ruo
šėsi skristi tyrinėti nežinomas 
šiaurinės Kanados sritis;

MEILIŠKA TRAGEDIJA

New Castle, Pa. — Nuošalia
me kelyje vienas automobilis
tas užvažiavo prieš kitą auto
mobilį ir norėdamas pravažiuo
ti ėmė triubyti kad tas pasi
suktų iš kelio. Bet to automo
bilio šviesos degė ir niekas iš 
kelio nesisuko. Perpykęs žmo- 
bus.davė ‘žinią šerifui. Atva
žiavęs šerifas apžiurėjo kelyje 
stovintį automobilį ir užtiko ja
me prie rato sėdintį vyrą, o ša- 
leįjo moterį su revolveriu ran
koje, kuri buvo prispaudus 
rui prie veido lupas. Abu 
vo negyvi, vyras peršautas 
širdį, o moteris persišovus 
galvą.

Pasirodė kad tai yra šio mie
stelio gyventojas, M. A. Mcll- 
trot, tėvas septynių vaikų, dir
bęs prie Ellwood City laikraš
čio, ir svetima moteris, Eliza- 

vy-
bu-
per 
per

beth Bryan, 34 m., irgi motina 
keleto vaikų. Jiedu matyt tu
rėjo slaptus meiliškus santikius 
ir priėjo prie tokio galo kad tu
rėjo mirtimi pabaigti.

BALTIMORE, MD.
Artistų Babravičiaus-Vanagai- 

čio Koncertas

Birželio 7 d. vakare Lietuvių 
tautiškoj svetainėj atsibuvo se
nai laukiamas Babravičiaus-Va- 
nagaičio koncertas, kuriem pia
nu asistuoja jaunas pianistas 
M. Yozavitas. Kadangi artis
tai su savo koncertiniu maršru
tu jau baigia apvažiuoti visas 
Lietuvių apgyventas kolonijas 
tai apie jų koncertą daug ne
tenka rašyti, tik pažymėsiu 
tiek kad koncertas buvo begalo 
turiningas. Vanagaitis padarė 
daug juokų, kas publikai labai 
patiko. Na ir Yozavito pirštų 
miklumas tiesiog užžavėjo, pub- 

iliką. Bet su apgaila artistams 
ir su didele sarmata Baltimo- 
riečiams reikia pasakyti kad 
publikos buvo taip mažai jog 
mažiau jau ir negali būti — 
vos šimtas ypatų teatsilankė iš 
tokios skaitlingos kolonijos.

Tėvas žvėris
Birželio 7 d. tapo areštuotas 

Lietuvis F. ž„ apkaltintas už 
išžaginimą savo septynių metų 
amžiaus dukters. Teismas at
sibus Birželio 14 d. Minėtas 
Lietuvis yra našlys ir su savo 
dviem dukterim ir sunum gy
vena pas kitus. Kalbama kad 
gydytojai patyrę jog tas kūdi
kis buvo naudojamas žvėriš
kiems geiduliam jau apie keli 
mėnesiai. Vietinis.

DETROIT
Darbininkai gavo leidinius. 

Apie 600 svetimšąlių iš Kana- 
: dos pusės kurie važiuoja dirb
ti į Detroitą šiose dienose gavo 
sau leidimus pagal ateivybę 
varžančius įstatymus važiuoti 
dirbti į Detroitą. Nauju atei
vių varžymo įstatymu Kana- 
diškiams apsunkinta įvažiuoti į 
Detroitą dirbti, nes daugelis 
nori pasilikti Suv. Valstijų pu
sėj. Pirmiausią ištiriama ar jie 
apsigyvenę Kanadoj, tada apsi
mokėję pagalves ir vizas, jeigu 
turi darbus iš seniau, gali vyk
ti į Detroitą netrukdomai.

Balsavimas už tiltą. Detroi
to piliečiai Birželio 28 d. turės 
balsavimą ar sutinka pavelyti 
American Transit kompanijai 
perskersuoti tam tikras gatves 
priėjimui prie manomo statyti 
Detroit-Windsor tilto; To til
to ateitis priklausys nuo balsa
vimo pasekmių,

Laivais iki New Yorko. šio
se dienose pradėtai reguliaria 
komercinis laivų, susinėsimas 
•tarp Detroito ir New Yorko per 
Didžiuosius ežerus./, Iš čia kas 
dešimts dienų eis -laivas su Det
roite/ gamintais išdirbiniais ir. 
jie galės iš New Yorko. pasiek

ei kitas pasaulio dalis.
Pradėjimas šitos laivais ko

mercijos buvo su ceremonijo
mis.

Nelaimė dirbtuvėj. Michigan 
Alkali dirbtuvėj, Wyandotte, 

’.nutrukus keltuvo vielos vir
vėms nukrito keltuvas apkrau
tas geležgaliais ir užsimušė vie
nas darbininkas, du susižeidė.

Kaip kovot su nuodais. Det
roito kaimyniškame mieste Ka
nados pusėj, Windsore, buvo 
tarptautinis, policijos viršinin
kų suvažiavimas, kuriame vie
nas delegatas, Maj. Brewster, 
iš New Yurko,f kalbėjo apie tai 
kaip reikia kovoti su nuodingų 
vaistų (opiumoį Kokaino ir kt.) 
naudotojais). Jo patyrime,' sa
kė jis, tik du ar tris žmonės 
tebuvo “išgydyti” nuo tų vais
tų naudojimo. Kurie įpranta, 
gali pakentėti be nuodų septy
nias dienas, bet paskui vėl puo
lasi prie nuodų atgal. Jo nuo
mone, reikalingą pradėti' visuo
tiną mokinimą vaikų, apie pa
vojų tų nuodų. Statistikos pa
rodo kad kas metai į Ameriką 
importuojama 4,500 tonų opiu
mo. Apie 900 tonų sunaudoja
ma medikalįams tikslams, o li
kusioji natūraliai turi susinau-, 
do.ti slaptai pardavinėjant, sa
ko Brewster.

Gaudo smaugiką. Policija ir 
detektivai jieško vieno niekšo, 
reikaliujamo Detroite ii’ kituo
se miestuose už nužudymą mo
terų. šiose dienose patirta jog 
jis randasi Kanados pusėj, nes 
ten nužudytą, dvi moterįs ir jų 
nužudymo būdas yra toks pat 
kaip buvo Detroite ir kitur.

ROEBLING, N. J.
!

Roeblinge darbai -eina gerai, 
dirba į dieną; dviem pamainom, 
naktimis 'dirba 6 dienas savai
tėje, o dienom 5 dienas. Išdir- 
bystės yra vielų tęsimo. Mies
tas nedidelis, bet švarus.

Adomas Gudas šią vasarą bu
vo žadėjęs, važiuoti Lietuvon, 
bet susilaikė ir dabar žada va
žiuoti ateinantį metą. P. Gu
das yra geras knygų mėgėjas 
ir užsirašė “Juodą Karžygį”.

Po ilgos ligos Justinas Valo- 
nis pasveiko ir vėl stojo prie 
savo kasdieninio darbo dirbtu
vėj,ė. Valonis augina gražią 
,šeimyną, ir yra skaitytoju Lie
tuviškų laikraščių.

Našlė Jieva Linkevičienė ap
sivedė su Girdzijausku.

Lietuvių šeimynos duktė, 15 
metų mergaite,' pabėgo1 iš namų 
ir kitame mieste apsivedė su 
Italu, žinoma, 'Vesdamos basi- 
sakė esanti senesnė; kad gavus 
pavelijimą apsivesti.

Pinavijas.

YOUNGSTOWN, O.

Artistų Atsilankymas
Nedėlioj, Bįrž. 12 d., čia tu

rėjom linksmą vakarą kada at
silankė kompozitorius A. Vana
gaitis, linksmiausias musų sce
noje žmogus, dainininkas ir ak
torius, ir pianistas M. Yozavi
tas, o su jais ir ristikas-daini- 
ninkas Karolis Sarpalius. Jie 
davė puikų koncertą Lietuvių 
Progresivio Klubo salėje. Tai 
buvo naujenybė mums, nes iki 
šiol neturėjom nieko tokio lin
ksmo, lengvo ir gražaus.

Nors laukėm ir J. Babravi
čiaus, bet .jis neatsilankė, ka
dangi turėjo iš Pittsburgo iš
važiuot į Chicagą.

Programas prasidėjo M. Yo- 
zavitui puikiai skambinant pia
nu viena ranka, apie ką Vana
gaitis gražiai papasakojo. Po 
to dainavo dvi Angliškas dainas 
Sarpalius,- ir taip visas progra
mas maišėsi. Visiems labai pa
tiko Yozavitas, Sarpalius ir A. 
Vanagaitis, nes tokio juokdario 
dar niekad čia nebuvo.

Vanagaitis sudainavo daug 
savo linksmų dainų ir pasakė 
monologą apie tai ką -.reiškia 
scenoje artistas.

Publikos buvo beveik pilna 
svetainė.

Buvo atsilankę keletas Cleve- 
landiečių, "kurie parsivežė artis
tus į Glevelandą. Youngstowne 
artistus pamylėjo p. Sabeliai 
savo gražioje užeigoje.

Klebono Varduvės
Moterų draugystė Birželio 12 

d. buvo surengus gražius pietus

paminėjimui šv. Antano, savo 
klebono varduvių dienos. Val
giai buvo pačių moterų gamin
ti, staliai gražiai ištaisyti; gro
jo muzikantai. Svečių buvo pil
na kiek tik tilpo į svetainę. Bu
vo dedama ir dovanų klebonui, 
sudėta virš $55.

Tą pat dieną buvo kitas vie
tinių parengimas — kiti turėjo 
savo draugystės pikniką.

Youngstownieciai po biskį ju
da, kruta ir nori kad tokie geri 
artistai kaip Vanagaitis ir kiti 
tankiau pas juos apsilankytų.

Buvęs.

PASTABU KĖS
-------- žinučių Rinkėjas---------

Lietuviškų komunistų gazie- 
1a “Laisvė” gvoltu šaukia “Už
puolimas kurio visi Turime Gin
tis”. Kokis gi tas užpuolimas 
kurio visi turi gintis? Nagi 
Angliško komunistų dienraščio 
“Daily Worker’io” redaktorius 
už kriminalius raštus pateko į 
valdžios siminariją pasimokini- 
mui kaip reikia laikraštis reda
guoti ir vesti.

Jeigu “Laisvė” butų redaguo
jama Angliška kalba tai senai 
jos visi redaktoriai butų atsi
dūrę ten kur dabar yra “Daily 
Worker’io” redaktorius su gas- 
padorium, nes “Laisvutėj” tų 
perlų yra dar daugiau negu bu
vo Anglų komunistų dienrašty
je, kurio redaktorius- dabar yra 
valdžios seminarijoje. I

V ▼ ▼

“TĖVYNĖ” labai laukia at
vykstant Lietuvos pasiuntinio 
T. Naruševičiaus, kuris turėsiąs 
išlaikyti kvotimus prieš' “Tėvy
nės” redaktoriaus pavaduotoją 
ir išduoti jam atskaitą ką šių 
pasiuntinių valdovai Lietuvoje 
nuveikė. Pagyvensime, pama
tysime kaip šie kvotimai nusi
seks. 

▼ ▼ ▼
Komunistuojančios SLA. 57- 

tos kuopos (Worcester, Mass.) 
korespondentas Kybą viešai per 
organą įsako nariams “laikytis 
prohibicijos taisyklių prieš ei
siant ir laike susirinkimo”, kas 
reiškia kad komunistėliai ne tik 
užsigėrę ateina į' susirinkimą, 
bet ir susirinkime dar bando 
išsigerti. 

▼ ▼ ▼
LIETUVIŠKI komunistai su

galvojo naują baubą prieš da
bartinę Lietuvos valdžią ir šau
kią gvoltu “Smetona prižada 
grąžinti ponams dvarus ir tuos 
kurie išdalinti!”

Kaip neišsipildė komunistų 
pirmiau skelbiami melai taip 
neišsipildys ir šis melas, nežiū
rint kad komunistai lotų kad 
jų ir liežuviai sutins. 

▼ V ▼

PABĖGĘS iš'Lietuvos komu
nistėlis Daubaras, kuris dabar 
yra Maskvoj, rašo “Laisvei”' 
nurodydamas kad už komunistų 
surinktas Amerikoje aukas tik
rai yra šelpiami Lietuvos poli
tiniai kaliniai, ir dargi kaip be
šališkai ; esą šelpiami be skir
tumo socialdemokratai ir Vals
tiečiai Liaudininkai.

Puiki komunistų meškerė do- 
lariams gaudyti; ar nė?

(Bet palaukim iki tas Dauba
ras pabėgs iš Maskvos, tada jis 
tikrai pasakys kokiame skiepe 
tie Amerikoje Surinkti dolariai 
sutirpo, 

■v: ▼ ▼

GRIGAIČIO sąžinė matomai 
yra labai nerami kad verčia jį. 
tankiai teisintis jog jis. neskel
bęs “Lietuvai, nei,' cento”. Na 
o kas pirmutinis jeigu ne Gri
gaitis pradėjo agituoti, nepirkti 
Lietuvos bpnų ir neaukoti Lie
tuvos šauliams, kurie padėjo 
Lietuvos kariųmenei ginti šalį 
nuo bolševikų.? Kas tuomet jei 
ne Grigaitis sakė “Nei cento 
Lietuvos valdžiai”? Ar tie bo- 
nai kuriuos tikri Lietuvos sū
nus pirko buvo tuo.mlaikinėg 
valdžios ar valstybės.

Savo pasiteisinimais Grigai
tis galį prigaudinėti per tam ti
krą laiką ir tam tikrą, dalį. Lie
tuvių, bet negali prigaudinėti, 
visų ir visada.

DAUGYBĖS MATĖ MĖNULIO UŽTEMI
MĄ. SAULĖ UŽTEMS BIRŽELIO 29

Birželio 14 į 15 naktį atsibu
vo mėnulio užtemimas. Pilnas 
užtemimas matėsi Suvienytose 
Valstijose ir įvyko 3:14 naktį. 
Taip tęsusi per 21 minutą ir 
paskui vėl pradėjo išlysti iš že
mės šešėlio. Laike pilno užte
mimo mėnulis išrodė nublankęs 
ir parudęs. Prasidedant ineiti 
į žemes šešėlį mėnulis iš pilno 
buvo mažinamas, lyg praside
dant nykti' po pilnačio. Bet lai
ke jo -užtemimų buria skirtumas 
toks kad išpjautas jo kraštas 
yra labai lygus ir šviesi' dalis 
staiga skiriasi nuo tamsios, lyg 

DAYTON
Lietuvių Vaikai Garbingai Už

baigė Aukštus Mokslus.
šiose dienbs’e užbaigė univer- 

sitete industrialės chemijos mo
kslą Jonas Valiušis, sūnūs Pet
ronės ir Motiejaus Vąliušių. 
Tai pirmas jaunas Lietuvis pa
siekęs tokį mokslą Daytone.

Jonas Valiušis moka gan ge
rai Lietuviškai rašyti ir kalbė
ti; yra doras jaunuolis, myli ir 
yra gabus moksįe. Linkėtina 
jaunam j . musų profesionalui 
Šviesaus gyvenimo.

Jųozas Kavaliauskas, sūnūs 
Agotos ir Juozo Kėvaliauskų, 

, užbaigė aukštąją mokyklą — 
high school — ir stos į univer
sitetą, tik neteko patirti kokią 
mokslo šaką pasiskirs. Juozas 
gražiai kalba ir rašo Lietuviš
kai, yrą padorus jaunikaitis ir 
labai palinkęs prie” mokslo. Jo 
tėveliai yra seni “Dirvos” skai
tytoj ai.
i Garbė tokiems tėvams kaip 
Valiušiams ir Kavaliauskams už 
tokių prakilnių sūnų išauklėji
mą ir suteikimą mokslo.

Kun. Slavynas Išvažiavo

Musų klebonas kur tai iške
liavo. Vieni sako kad. visai ap
leido Daytoną, o kiti sako kad 
tik ant poros menesių vakaci- 
joms į Lietuvą.

Bet parapijonai trokšta kad 
jis visai nesugryžtų, ir taip tarp 
savęs kalbasi. Vieni linki jam 
kad jis gautų tokį laivą plaukti 
per juras kaip “Titanikas”, an
tri sako kad jis nėra vertąs ko
ją užkelt ant Lietuvos žemeles'; 
jeigu važiuotų į Lietuvą, ir pa
rašė apie tai Lietuvos preziden
tui kad jo neįsileistų į. Lietuvą 
kaipo kenksmingą Lietuvių tau
tai- j

Prakalbos
Birželio 11 d. kalbėjo, čia J. 

Pronskus, naujas “Sandaros” 
redaktorius, bet iš jo kalbos 
apie Lietuvos perversmą nieko 
kito negirdėjome kaip tik tą 
kas jau senai spaudoje buvo iš-| 
dėstytą, žmonių į susirinkimą 
atsilankė mažai.

užbrėžta, kuomet paprastame 
skritulio nykime -tas kraštas iš
rodo nelygus ir matyt nekurios 
dalįs.

Apėjęs aplink saulę tarp že
mės ir saulės Birželio 29 d. mė
nulis aptemdins saulę nekurto
se žemės dalyse, bet pas mus 
nebus matomas. Saulės užte
mimo pavyzdis yra apačioje ir 
kožną tų trijų dangiškų kūnų 
pažymi jų pirmos raidės.

Toj žemės skritulio dalyj kur 
saulės užtemimas esti mėnulio 
šešėlis pereina panašia juosta 
kaip matot piešinyje.

- NAUJOS DAINOS-
Gaunamos “Dirvoje”

Solo ir Chorams

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

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

Mamytė (1 balsui) 60c
”Aš Bijau Pasakyt”' 40c
Vėjužėlis (chprui.) 35c
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c. 
Malda ” ” 35c
Vilnius - ” ” - 50c
Stasys 50c
Dul Du! Dūdelė .................. 50c
Litai ............. j...., 50c 
Godelė? ................. 60c 
Kl^nipąkojįs ......... , 50c
Suktinis ... į .......... 50c

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

{ŠOKIAMS MUZIKA:
Paruošė Longinas Buinis.

Albumas visokių Lietuviškų šo
kių Muzikos — visokių mar
šų; polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina .......... 75c 
1-mai smuikai' .......;$1.25 
Ir kitiems Instrumentams;

MUZIKA SMUIKAI — Albu
mas No. 2 — Longino Buinio 
didelis rinkinis Lietuviškų 
šokių muzikos (natų) del 
smuikos. Telpa daugybė val
cų, polkų, maršų; ir visokių 
kitokių; Muzika tinka orkes
trui. Kainą tik ...... $1.00.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, 0>.
Skustuvai “Dirvoje” visada 

galima gaurą prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
nias ir nepatalpintas.

Stebėtinai Išsigydė Naudoda
mas Naują išradimą
KATRO-LEK

Jonas Stepniskas, 1189 'Wa
ger avė,, Flint,. Mich., rašo: 
Gerbiamieji! Ilgas laikas sir
gau ii- nežinojau ar kada pa
sveiksiu, bet pradėjau naudoti 
jūsų KATRO-LEK " ir mano 
sveikata. sugryžo, dabar esu 
geroje sveikatoje ir dėkuoju už 
jūsų stebėtiną išradimą.

Tūkstančius ir tūkstančius 
tokių: padėkos laiškų, gauname 
ir tų kurie kentėjo nuo vidurių 
negerovės iri kurie išsigydė pa
naudoję • KATRO-LEK. Jeigu 
kenčiate nuo- skilvio, suirimo ir. 
silpno kraujo tuojau kreipkitės 
reikalaudami KATRO-LEK, ku
ris parsiduoda, pas- vietinius, vai
stininkus, arba tiesiai į išdirbė
jus, kurių antraašs telpa kito- s 
j e vietoje. Apg.



DIRVA

GERB.
SPRAGILO j

GŪŽTELĖ

II___ =z- l!
L — Na tai iš tetulės vis- 
I tiek geras sportas. Nors ir 
j klausai kunigėlio, kaip ka

da, bet kaip kada ir darai 
i kaip tau patinka.
į — Supaisysi ten jų. Jei- 
Į gu man ristynės patinka tai 

ir važiuoju. Kaip tai žmo-

TETULĖ APIE VELNIO 
IŠMISLUS

Nuėjau ketverge vakare 
su savo šonkauliu j Lietu- 
ivišką salę pamatyt vėl su- 
gryžtančių garsių daininin
kų ir muzikantų ir daini
ninkių ir ristikų, ir pama
čiau tetulę.

— Na, tetule, iš kur tu 
atsiradai tame Dzimdziška- 
Ine vakare? Juk tu Į be
dievių parengimus sakai bi
jai eit.

— Vaikeli, aš nebijau eit, 
ale mums sako kad griekas 
eit jeigu ką parengia “Dir
va”.

— Tai dabar tavo dūšia 
bus prapuolus, jeigu taip.

— Vaikeli, aš dar nemir
štu šį vakarą, subatoj išsi- 
spaviedosiu ir vėl bus ge
rai.

— Tai tu grieširii kad ga
lėtum spaviedotis, ar spa- 
viedojies kad galėtum grie- 
šyt? Tas labai negerai.

— Ale, vaikeli, aš misliu 
kad nėra jokio grieko ateit 
i “Dirvos” parengimus, tik 
mūsiškiai nenori kad “Dir
va” darytų biznį ir turėtų, 
prie savęs žmones tai ir sa
ko kad griekas.

— Tai gal ir į ristynės 
nedėlioj važiuosi?

— O kaipgi! Ar tu mis- 
lini kad aš praleisiu risty-

gus išbusi nematęs tokių 
garsių ristikų kaip Sarpa- 
lius, Komaras, Šimkus ir 
kiti?

— Tai labai gerai darai. 
Jeigu žmogus nevagi ir kitą 
neskriaudi tai niekas kitas 
nėra griekas, o pasilinksmi
nimų žmogui reikia ir nuo 
jų, tokių dorų ir švarių, 
niekas negali draust.

— Ale, vaikeli, paaiškink 
man vieną dalyką, kaip aš 
tave dabar netyčia suėjau.

— Na o ką tokio tetulė 
norėjai sužinot?

— Aš skaičiau kad jau 
net tris vyrai oru nulėkė iš 
Amerikos j seną krajų. Ar 
tas galėtų būti teisybė?

— Kodėl ne, tetule; ne
jaugi nematei orlaivių lak
stant?

— Matyt tai mačiau, ale 
aš netikiu kad galėtų be su
stojimo riet į Prusus nulėkt. 
Mums kokias tris nedėlias 
ėmė atvažiuot, ir marios to
kios plačios, kas jas gali 
perlėkt. Jie galėjo nukrist.

— Daugeliui ir atsitinka 
taip: nukrinta ir j mažą 
£žęrą arba ir ant sausos že
mės nupuola. Nesvarbu ar 
marios plačios ar siauros: 
jeigu nenukris tai jo laimė.

— Ale kaip žmogus gali 
iškabot ore per pusantros 
paros be miego, ir lėkt neži-

nes!
— Tai ir vėlybus griekas. 

Juk mišias praleisi.
— Aš nueisiu ant anksty

vųjų, o paskui su diedu va
žiuosim į pikniką. Jau pri
pirkau vištų, išsikepsiu, už
teks ir jums, tik ateikit kai 
pamatysit mus.

nant kur.
— Tokiame pasišventime 

kaip padarė tie trįs lakūnai 
jų lėkimo laiku neina nei 
miegas nei valgyt norisi — 
tai baisiausias įtempimas ir. 
kas minutė manymas kad 
tik nieko blogo su orlaiviu 
neatsitiktų, nes tada jau ju

TEATRŲ LOŠĖJAI - ŠTAI JUMS NAUJYBĖ

EKSCELENCIJA’

rų dugnas jų laukia.
— Ale kaip tu mislini, ar 

su gera dvasia jie lėkė ar 
kaip?

— Jeigu tai butų keletas 
metų atgal, tetulė taip ne
būtum manęs klausus, bet 
stačiai butum sakius kad 
velnias juos nešė, kitaip ne
būtų galėję išsilaikyt ore. 
O dabar jau civilizuotesnė 
pasidarei, nedrysti taip sa
kyt, tik klausi manęs kaip 
aš mislinu. O senovėj jei
gu kas ką bandė daryt ki
tokio negu buvo priprasta 
tai kunigai pagavę net su
degindavo, nes sakė kad tai 
tikrai su velnio pagalba at
lieka.

— Ale kaip žmogus gali 
išsilaikyt ore ant nieko ne
kabodamas?

— Tetule, kodėl per visus 
amžius kunigai nei sykio 
nepasakė kad tą ką kas da
ro didelio ir naujo Dievas 
jam padeda, o ne velnias? 
O kuris žmogus tik vargo ir 
prakaitavo tai sakė kad 
Dievas padės? Kodėl lau
ke ar kur kitur ką dirbantį 
išmokino mus pasveikint su 
žodžiais “Padėk Dievas”, o 
jeigu kas bandė ką didesnio 
ir narsesnio arba naudin
gesnio tai sakė kad velnias 
jį apsėdo, ir tokiam bandė 
kuogreičiausia kelią pastot 
arba jį nužudyt? Nejaugi 
Dievas savo tvariniams gel
bėjo tik menkuose skur
džiuose darbuose, o velnias 
garsiuose ir dideliuose dar
buose arba išradimuose?

— Na o kodėl, kad jau tu 
toks mandras?

— Dvasiškija visą laiką 
bijojo kad žmonės nepakil
tų iš skurdo ir vargo ir 
neatsidarytų akių. Nes ži
nojo kad žmonės kaip greit 
praregės tai ir kunigų ne
norės. Užtai ką naujo ar 
naudingo kas pradėjo daryt 
tuoj apšaukė kad velnias jį 
apsėdo, ir liepė’ visiems tą 
žmogų niekint, šalintis nuo 
jo, nekęsti jo. Tamsuoliai 
taip ir darė, ir vengė pasi
naudoti protingesnio atra
dimais, ir kunigai ilgai ga
lėjo gėrėtis žmonių tamsu
mo vaisiais. Juk žinai kad 
ir tas kuris sakė kad žemė 
yra apvali nuo kunigų nu
kentėjo?

— Ale tu man negali pri- 
rodyt kaip ore gali kabot 
žmonės su tokiais sunkiais 
orlaiviais ir nenukrisi.

— Tas, tetule, paeina nuo 
smakumo kokiu ore nešasi.

muo. Nes akmuo mažesnis 
ir jį smarkiau gali paleist 
per orą. O akmuo toks sun
kus kad be metamos arba 
varymo spėkos tuoj krin
ta ant kojų kaip tik iš ran
kos paleidi. Tas pats ir su 
orlaiviais. Mažieji, sunkiem i 
ji orlaiviai, monoplanai ar
ba biplanai, tai yra su spar-l 
nais, krintą ant vietos jeigu j 
nėra spėkos kuri juos varo, j 
Bet kada varo tai jie saunai 

i suvirs šimto mylių greitu-1 
mu į valandą. O matei gal 
ir balionus, ar ne?

— Mačiau ant mufinpik- 
čių.

— Na tai vistiek, žinai 
kaip jie išrodo. Jie vienok 
skrepda daug lėčiau, jų ne
gali nešti oru taip smarkiai 
kaip eroplanų, bet tie gali 
patįs ore laikytis, kadangi 
prileisti gazų. Jie yra pa
daryti kad galėtų “kabot” 
ore, kaip tetulė šakai, bet 
su jais kelionė daug lėtes
nė. Didėliu smarkumu gali 
ore laikytis bile kas, o tą 
smarkumą priduoda geras 
motoras ir gazolinas, o ne 
koks kipšukas savo pečiais 
orlaivį per vandenynus virš 
debesų nešioja.

— Tu man, vaikeli, per- t 
daug mokytas. Aš verčiau 
eisiu atsisėst pas savo ku
rną. Gudbai.

NASH EKSPORTAS 
DIDĖJA

Kenosha, Wis. —■ -Nash auto
mobilių eksportavimas per Ba
landžio mėnesį pasirodė padidė
jo 28.1' nuošimčiais' kaip buvo 
pereitų metų tą patį mėnesį, ■

■Šią informaciją paduoda The 
Nash Motors Company sykiu j 
paminėdama jog nuo Sausio 1 
iki Balandžio 30 buvo didžiausi 
keturi mėnesiai jos automobi
lių eksportavime, nes' išgaben
ta 22% nuoš. daugiau negu per 
kitus kokius keturis mėnesius 
pagretu.

H. M. Salisbury; eksportu 
pardavimų manadžeris iš Nash 
Motors, dabar randasi pietų 
Amerikoje, kur aplanko daugy
be Nash pardavėjų.

ARBA
kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlę su duktere pateko j 
Kauno žulikų nagus, “aukštų žentų” savo dukterei jieškant, iš 

kurių jas laikų išgelbėjo du pažįstami Amerikiečiai.
KOMEDIJA KETURIUOSE AKTUOSE

Reikalaukit “Dirvoje”

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ;

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 'Nariai pri- « 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T#- ;
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pust kainos. „

Pomirtiniai skyriai— $150, 300, 600 ir 1,000. «
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9,00 ir 12.00 savaitėj. «

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui «

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
307 W. 30th Street New Yerk, N. T. "
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— Patį, tetulę, turbut ne 
sykį, jauna būdama, sukai 
ore ratu viedrą vandens, ar 
atsimeni?

— Žinoma; aš ne tik van
denį sukau, ale ir pąmelžus 
karvę sukau pieną, ar pie
nas neišsiliejo.

— Na matai, pasakyk da
bar ar tau velnias padėjo 
sulaikyt pieną vįedre?

— Ką ten velnias, tai pa
prastas dalykas kada vied
rą smarkiai suki.

— Na, o ar metei kada 
kopūsto galvą?

— Tai tau: kas čia do eg
zaminai? Aš ir akmenis 
mėčiau.

— Tai gerai kad pati pa- 
sąkei apie akmenis, nes aš 
rengiausi klaust. Dabar at
meni': lapota kopūsto galva 
nei dalies tiek tolumo nenu
lėkė kiek gali nulėkt ak

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mu^ įvairiausius nuotikius tau
tų (ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas sa-.'ąitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisves Al. 26. Lithuania.

Jei planuojate vasarinę kelionę 

į LIETUVĄ 
“Plaukite po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen
Liepos išplaukimai: 

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją
S.S. LEVIATHAN 

Liepos 2
S.S. REPUBLIC 

Liepos 2
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Liepos 13
S-S. PRESIDENT HARDING 

Liepos 16
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Liepos 27
T:^NAUDODAMI visas progas reguliarių 
* vasarinių United States Lines ekskursijų 
gaunate kelionės patogumų ir patarnavimą 
už_kurius laivai valdomi ir operuojami Su
vienytų Valstijų Valdžios pagarsėjo.
Specials Rugpjūčio Ekskursija ant 
S.S. LEVIATHAN išplauks Rug
pjūčio 1 d., vadovaujama ypatiš- 
kai Mr. William G. Fitch, gerai 
žinomo United States Lines gene- 
ralio agento Clevelande.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United 
States Lines 

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland^ O. 
įšs. 45 Broadway, New York City 
MRh—■! ■■■■ ■■ —MM

TraocMark Recist cred

MEADOW

PIENO i KRAUTUVĖ

1823 E. 55th St.

Tikras Karves Pienas 
Saugus ir Maištingas

NEVEŽIOJAMAS
PARSIDUODA TIK GROSERNĖSE IR

Nera
Jokio Pieno

Per Gero Del
JUSIJ ŠEIMYNOS

PRAŠYKIT SAVO
KRAUTU VNINKO

Tel. Rand. 3707

Prezidentas Išvažiavo 
Atostogų

Washington. — Prezidentas I 
Coolidge išvažiavo vasaros ato
stogoms į vakarines valstijas, į 
Juodus Kalnus pietinėj Dakota 
Valstijoj.

Perbrangios Laidotuves
Chicago. — Cook apskrities 

teisme iškelta tardymas delei 
palaidojimo vieno buvusio dar
bininku vadovo, už kurio gra
bą užmokėta $10,000 ir išleista 
$1,175 ant gėlių. Giminės sa-

Prezidentas nori susidrau- ko kad tiek išimti iš jo turto 
gaut su vakarinių valstijų ūki- yra perdaug ir čia kas nors pa- 
ninkais ir gaut jų paramą 1928 sinaudojo.
metų rinkimuose, nors Coolidge ---------------------------------------------
priešinosi ūkininku pagalbos įs-l Už S3 pralinksminsi! visą kai-

. I ma — uzrasykit saviškiams
tatymui ir tą įstatymą atmete. |' I ie1 metams “Dirvą”

NĖRA TOKIO DALYKO 
KAIP “SVETIMTAUTIS”

Ant The Southwestern gelžkelio nėra tokio žo
džio kaip “Svetimšaliai”.- Męs visus priimam ir 
su visais apsieinam mandagiai ir su pagarba. 
Nežiūrint kokios rasės ir kalbos, žmonės,naudo
jasi su pasitenkinimu musų karais ir mes neri
me kad' kuodaugiausia žmonių žinotų apie mu-, 
su patarnavima, taipgi kaip mes privažiuojam 
prie pat ineigos į CHIPPEWA LAKE PARKĄ 
_ gražiausi ir maloniausi punktą kur pritini,<a 
nusivežti savo šeimyną ir draugus. O musų li
nija nuvažiavimas tiktai $1.50 į abu galu. Už
trunka tik valanda ir pusė laike nuvažiavimui. 
Ant musų kelių jus neturėsit susigrūdimo rū
pesčio. Pamąstykit apie tai del bendros gero
vės.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light CompanyRICHMAN

KELINES
$3=$4=$5-$6

Dvi Dideles Krautuves Clevelande

725-731 EUCLID AVENUE 
PROSPECT IR ONTARIO

Štai vyrai jums puikios kelines ne
šiojimui vasaros laiku kada nedevit 
žiponų — kelinės pritaikymui prie 
jūsų dar sveikų ir gerų žiponų ir prie 
bruslotų — visokių audimų, spalvų 
ir pavyzdžių kokių tik kam reikia— 
cassimeres, worsteds, cheviots ir sto- 
ir siūlų — vienokios spalvos arba su 
siūleliais — visos yra gerai iškirptos 
ir atsakančiai pasiūtos.
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| Nuo Redakcijos
RUSŲ-LENKŲ GINČAS IR KAS IŠ TO

¥
Lenkų-Rusų
dalykai da-

JEIGU Rusija eitų į karą' 
su Lenkija tai butų ko

munistų karas prieš visą 
Europą, ir karas už išnai
kinimo bolševikų.

Ir nuostabu bus jei pasa
kysime kad tik viena Lie
tuva stotų Rusijos pusėje 
prieš Lenkus, nors Lietuva 
neturi jokio reikalo už bol
ševikus kariauti.

Lietuvos karo tikslas bus 
atsiimti iš Lenkų Vilnių — 
ir- su tuo pasibaigs Lietu
vos interesai tame kare.

Aišku kožnam kad Lie
tuva nepraleistų progos at
siimti Vilnių, nors karo iš
davos galėtų būti visokios 
ir priešpradinėš kombina
cijos įvairios, kurios atsi
lieptų į Lietuvą gal dikčiai 
kitaip negu dabar galima 
įsivaizdint. Bet paviršuti
nai imant, Lietuva kitų ti
kslų tame Lenkų su Rusi
ja kare neturi. 

¥ ¥
Bet ar bus 

karas? Kaip
bar stovi, bolševikai daug 
kalba apie keršijimą Len
kijai už nužudymą Varša- 
voj sovietų atstovo. Len
kai jaučia kad bolševikai 
labai pyksta už tai ant jų, 
bet irgi jaučia kad Anglai 
ir Prancūzai neduos Mas
kvai daug smarkauti, ypač 
kad Anglams gerai pasise
kė sumaišyti Maskvos pla
nus Chinijoje.

TERORAS! suriko Mas
kva kada vienas komunis
tas nužudyta Lenkijoje, ir 
del vieno žmogaus gatavi 
siųsti raudonąją armiją — 
darbininkų armiją — žu
dymui kitų darbininkų.

Sovietai mobilizuoja sa
vo armijas, šaukia darbi
ninkus į neva apsigynimo 
mobilizaciją, bet tai yra tik 
apdumimas tamsių Rusijos 
gyventojų, komunistų šali
ninkų, akių. Niekas dabar 
ant Rusijos nepuls jeigu ji 
nelys į svetimas šalis su sa
vo kariumene, neskaitant 
su propaganda ir šnipais.

Jeigu sovietų carai norė
tų karo su užrubežiais, kils 
revoliucija viduje ir tuomi 
padarys despotizmui galą.

¥ ¥
Kaip tik Maskva ėmė 

šaukti kad kitos šalis “te
rorizuoja” jos agentus, iš 
pačios Rusijos pro plyšius 
pralindo baisios žinios — 
komunistai visomis įmonė
mis bando “gintis” nuo ca- 
ristų, esančių viduje: pul
kais šaudoma žmonės ku
rie nepasirodė karšti ko
munizmo šalininkai, kurie 
ramiai sau gyveno: jie lai
koma ‘caristais’, o juos žu
dydami komunistai mano 
išgąsdinti ir tikruosius ca- 
ristus jeigu dar kokių Ru
sijoj liko. Visoje Rusijoje 
įvesta. cenzūrą, privačiai 
žmonės' nei telegramų ' ne
gali paleisti, šimtai žmo
nių be teismo uždaromi į 
kalėjimus.

Amerikos komunistų lai-

DIRVA

kraščiai tą bandys užgin- 
čyt arba prirodinėt kad tas 
reikalinga Rusijos apsigy
nimui.

Bet jeigu , vienai teroris
tų valdžiai- reikalinga to-, 
kis “apsigynimas”', tai' ’'ko 
jie smerkia kitus? Jiems 
gerai viskas tas ką jie da-* 
ro: jiems valia šaudyt de- 
sėtkais ir net šimtais ne
kaltus žmones, o* kitiems 
nevalia, nors tie sušaudyti 
buvo Maskvos agentai jieš- 
kanti įvesti raudonąjį tero
rą ramių ūkininkų šalyje.

Darbininkai, bukit atsar
gus ką jums komunistai sa
ko ar prirodinėja.

Tą padarę jaučiasi atlikę mok
slišką dalyką. -

“Dirvos” aprašymas Lindber- 
go pasižymėjimo perlėkimu At- 
lantiko pasitarnavo Paulausko 
pajuokimui “Dirvos”. Jis sa
ko kad ne tik Lindbergh po na
kčiai pragarsėjo, bet ir Smeto- 
tona....

Dar reikia Paulauskui pridė
ti kad ir “Vienybė” su “Dirva” 
pragarsėjo “Sandaros” špalto- 
se niekšiškais vardais, nors per 
eilę metų tiedu laikraščiai San
darą stipriai rėmė.

Kurie norėtų 
Čiurlionies 
įsigyti tą

jaunimui,

Puiki Knyga
Anglijoje yra išleista grąžus 

leidinis apie Lietuvą Angliško
je kalboje, vardu “Lithuania, a 
Review”. Tas veikalas yra di
delio formato ir gausiai ilius
truotas. Yra gražių vignečių 
ir pilno puslapio didumo atvai
zdų garsaus musų dailininko 
M. čiurlionies.
susipažinti vien su 
piešiniais privalėtų 
knygą.

Ji tinkama turėti
nes supažindins musų vaikus 
su daugeliu Lietuviškų dalykų. 
Tinkama padovanoti draugams 
Amerikonams, nes parodys kas 
yra šių dienų Lietuva. Tinka! 
padovanoti Amerikos knygy-i 
hams.

Kaina tiktai $1.00 su prisiun- 
timu, ir galima užsisakyti per 
Lietuvos Pasiuntinybę Londo
ne: 10, Palace Gate, Kensing
ton, London, W. 8.

Amži našai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

Tai Džiausgmas!
ĖOlševikėlių “Vilnis” pama

čius “Dirvoje” paminėjimą kad 
net ir tūlos TMD. kuopos pro
testuoja prieš valdžią ir šaudy
mą “darbininkų”, kurie nėra 
jokie darbininkai, o tik žydai 
ir dykaduoniai, štai ką prideda:

“Norime kreipti musų drau
gų domę į tą prisipažinimą kad 
TMD. kuopos neša protestus 
prieš Lietuvos*, fa^jstų valdžią. 
Musų draugai turi dėti dar di- 
resnių pastangų susiartinimui 
su dorais, kad ir tautininkų or
ganizacijų nariais, tuomet grei
čiau nubankrutuosime fašistų 
pakalikus.”

Vaje, tai viltįs komunistė
liams užkariauti pasaulį! Viena 
ar dvi TMD. kuopos, ir tai ne 
visi nariai, bet tiįc Keli, protes
tą išnešė, tai dar nereiškia kad 
jau jie prisidėjo prie komunis
tų. Jeigu jie tai darė tai del 
savo pažiūrų j dabartinę val
džią, kurios nemėgsta, o ne del 
komunistų sušaudymo. Jeigu 
tuos komunistus butų sušaudę 
Valst. Liaudininkai tie T.M.D. 
nariai butų visai tylėję.

G kaslink patarimo “drau
gams” “susiartinti su dorais, 
kad ir tautininkų organizacijų 
nariais”, tai jau tuščios svajo
nės. Jau tos doros tautinės or
ganizacijos, kaip paveizdan Su
sivienijimas ir kitos draugijos, 
veja juos laukan iš savo tarpo.

Sykį prasidėjęs, tas “štymi- 
nis volas” jau nesustos prieš 
bolševikus ristis ir susilauksim 
tos dienelės kada komunistėlių 
musų organizacijose neliks nei 
vieno, kaip jų seniau nebuvo.

Komunistai yra tranai kurie 
patįs iš savęs nieko neturi bet 
tarpsta ten kur kas kito pada
ryta. Kaip greit tautininkai 
sukrus juos šluoti laukan taip 
jie patįs savimi gyvybės ir ne-: 
turės.

Bile tik Žaidžia
“Sandaros” redaktoriui p. J. 

Pronskui išvažiavus per koloni
jas pakeliu į Seimą Chicagon, 
likęs paredaguoti “Sandarą” 
Paulauskas vis bando kabytįs 
prie “Dirvos”.ta pačia vaikišką 
priekabe kaip mes andai nuro
dėme apie tokio “mokslo vy
rus”, jog tai vyreliai kurie nie- 
ko kito neišgalvoja laikraštin 
įdėt kaip tik kam nors gnibtelt.

Statistikos surinktos Angli
joje parodo kad tenai kas metai 
gimsta apie 20,618 dvynukai.

ircmra

DAINA
(O. Kairiutė)

Bėdos tam berneliui kaip ženytis reikia,
Katrą pamylėjo tą žmonės atpeikia.

Neimk labai senos, nes pats nemylėsi,
Neimk labai riebios, reiks šiltai gulėti.

Neimk labai kalbios, atsilsio negausi,
Per naktis kalbėsi, niekad neatilsėsi.

Neimk labai gražios, daug vargo turėsi,
Bus darbai nedirbti, į pačią žiūrėsi.

Neimk labai juodos, daug trotko turėsi,
Pakol ją išprausi daug 'muilo padėsi.
^Ženykit, bernyti, nesiklausęs rodos 

Vesk tokią mergytę katra tau patinka.

DAINA
; (Pr. Daugininkaitis) 

Užsikeiki, mergužėle> tu anksti rytelį, 
Eiki į rūtų darželį, skink žalią rūtelę. 

Gailiai verkė mergužėlė darželiu eidama, 
O dar labiau ėmė verkti rūteles skindama.

Ir ateina ta dienelė ir ta valandėlė, 
Statys mudu prieš altorių, duos mums 

pinigėlį.
Ir sumainys aukso žiedus, skirs nuo 

. jaunimėlio,
Jau nesėsiu žalių rūtų aš pas motinėlę.

DAINA
(J. Gogelis)

Anksti rytą kėliau, žirgelį pašėriau, 
Pasišėręs juodbėrėlį j dvarelį jojau.

Per dvarelį jojau, pro langelį šovė, 
Kad ne žirgas, kad ne balnas, 
Bučiau aš prapuolęs.

Žirgas pašokėjo, balnas pas’kėlėjo, 
Ir praėjo kulipkėlė pro mano galvelę.

Išeina panelė, mane kalbindama,
Mane jauną kalbina, nuo žirgelio sodina. 

Nuo žirgelio nusodino, į seklyčią vadino, 
Už stalelio sodino.

Už stalelio sėdėdamas, alų midų gėriau, 
Pro langą žiurėjau, 
Sniegą, drimba, rasa krinta 
Ant mano žirgelio.

švogeriukai mano, širduliukai mano, 
Kad priėmei mane jauną priim ir žirgelį.

Žirgas stainiose, balnas važniose, 
O aš jaunas jaunikaitis naujoj seklyčioj.

Anksti rytą kėliau, iš dvarelio jojau, 
Atsigryžęs dabojau:

Verkia, rauda panaitėlė, 
Kaip aguona krinte.

Neverki, panele, neraudok, 
Aš tau duosiu išmtą rublių 
Ant vieno prausimo.

Kad ir nusiprausiu, kad ir man paimsi, 
Nebebusiu tokia graži kai pas motinėlę. 
Pas motinėlę žalia kaip rūtelė, 
Kaip papuoliau vyro rankos, 
Balta kaip drobelė.

— Generole.... — prabilo kareivis 
liudnu balsu, — aš apleidau Sibirą tik su 
tamistos dviem dukterim.

— O kur jų motina, kas su ja? tei
ravosi skausmo kankinamas Simonas.

— Po jos mirties, aš iškeliavau su 
mergaitėm į Parisą, — atsakė Dagobertas.

— Mirė! — šaukė Simonas susigrau
dindamas. — Mirė! Ak, tai negali būti, 
negali būti!

Niekas nieko nesakė, ir tyla užtikrino 
teisingumą Dagoberto žinių.

Maršalas išrodė lyg alpstąs, ir pasirė
mė ranka kėdės prisilaikyti kad nenupultų. 
Paskui pats atsisėdo, padengdamas 
veidą abiem rankom, ir matėsi kaip jis 
siminimo kankinamas.

Per tūlą laiką nieko nesigirdėjo 
verksmas veržiantis iš gilumų Simono kru
tinės, kuris, taip karštai mylėjęs savo žmo
ną, po tokio ilgo nesimatymo, po vargų 
besiblaškant ištrėmime, sugryžęs ir tikėjęs 
džiaugsmo, rado dar daugiau sielai susi
graužimo.

Andriennė ir Dagobertas užjautė nu
siminusiam vyrui, kuris po tūlo laiko atsi
stojo, nusišluostė nuo veido ašaras, ir pra
bilo į Andriennę:

— Atleisi man, mademoiselle, už tokį 
mano susigraužimą, bet aš negalėjau pa
kelti tos liūdnos žinios. Su tamistos pa
velijimu aš išeisiu. Aš turiu daug skau
džių smulkmenų paklausinėti šio savo iš
tikimo draugo, kuris buvo prie mano žmo
nos paskutinėse jos gyvenimo valandose; 
aš norėčiau eiti dabar pas dukteris.... — 
Ir vėl jis pradėjo verkti.

— Ant nelaimės, — atsakė Andriennė,
— nors mes laukėme, čia mergaičių atei
nant, bet vis nesulaukiame.

Simonas pažiurėjo tyliai į Andriennę, 
lyg negirdėjęs ar nesupratęs ką ji sakė.

— Bet meldžiu nenusiminti, turėk drą
są, — dar pridėjo ji.

— Nenusiminti? — nustebęs atsakė 
Maršalas, ir neramiai pervedė akim nuo 
jos iki Dagoberto. — Ar vėl kokios netikė
tos žinios man teks išgirsti?

—; Suradime tamistos dukterų, tamis
tos paties kaipo tėvo autoritetas suteiks 
mums naujos pagalbos.

— Suradime? — vėl susirūpino Simo
nas. — Tai mano mergaičių čia nėra?

— Nėra, — atsakė Andriennė, steng
damosi palengvint maršalo susirūpinimą.
— Turiu pasakyt kad jos buvo vogtinai 
nugabentos į vienuolyną kaip tik parkelia
vo iš Rusijos su šiuo tamistos ištikimu pa- 
sitarnautoju.

— Niekadėjau! — sušuko Simonas ei
damas artyn prie Dagoberto, su grąsinan- 
čia išvaizda, — brangiai tu man už tai at
simokėsi !

• — Nekaltink jo, tamista, — įsimaišė 
Andriennė, — jis neužsitarnavo to.

— Generole, — tarė Dagobertas, tvir
tu, nors nusiminusiu tonu, — vertas esu 
barti. Man nereikėjo išvažiuot iš Parišo 
(nors buvau priverstas taip daryti tų mer
gaičių reikalais); palikau jas manydamas 
kad mano žmonos globoj jos bus apsaugo
tos. Bet tai nabagei apsuko galvą jos ku
nigas, kuris įkalbėjo jai pavesti mergaites 
vienuolynui; ji patikėjo jam ir leido išvesti 
jas į kunigo parinktą vietą. Dabar jie sa
ko kad nieko nežino vienuolyne apie jas. 
Tai visa teisybė, ir daryk su manim ką no
ri, aš viską pernešiu tylėdamas.

— Tai praeities pasaka! — šaukė Si
monas rodydamas į Dagobertą rūsčiai, — 
kam aš galėčiau pasitikęt jeigu jis mane 
šitaip suvylė?

— Ak, ponas maršale! — įsikišo An
driennė, — pamiršk savo rūstybę; netikėk 
ką jis kalba: jis aukavo savo gyvastį ir 
garbę stengdamasis išgelbėt tamistos duk
teris iš vienuolyno; ir ne jis vienas tai da
rė, nors neapsisekė; nes ir magistratas, 
kuris su valdžios autoritetu ėjo jų jieško- 
ti, negalėjo jų išgauti. Nors išjieškojo vie
nuolyną, ir šiurkščiai viršininkės reikala-

sau
nu-

tik

tikėjo
sura-

Rodi-

vo pasakyti kur mergaites padėjo, nieko 
negalėjo patirti apie jas.

— O kur tas vienuolynas yra? — su
šuko Maršalas Simonas, perimtas rūstaus 
išdidumo: — kur jis? Pasakykit, ir aš 
eisiu ten pareikalauti savo dukterų — jie 
pamatys ką tėvas gali padaryt kada jo 
vaikai pavagiami nuo jo.

Tuo laiku kai Simonas, akis įtempęs į 
Dagobertą, kalbėjo tuos žodžius, Rodinas, 
laikydamas už rankų Rožę ir Blančę, pasi
rodė tarpduryje. Kadangi! nugirdo kaip 
Maršalas rustai rėkavo, Rodinas net nu
džiugo, jo veidas apsiėmė viliuginga šypsą, 
nes pataikė ateiti tuo laiku kada 
galės pasirodyti' Maršalui geras už 
dimą jo dukterų.

Andriennė pirmutinė patėmijo 
ną, ir, skubėdama prie jo, sušuko:

— Ak, aš neklydau!. Vis šis musų ge
ras pagelbininkas mums pasitarnauja! lyg 
iš dangaus atsiųstas angelas sargas!

— Mano mergaitės, — tarė Rodinas į 
seseris, rodydamas į Simoną, — žiūrėkit, 
štai jūsų tėvelis!

— Matai, Maršale, — džiaugsmingai 
! tarė Andriennė, bėgdama prie Rožės ir 
i Blančės, — štai atsirado ir tamistos duktė- 
rįs!

Marašlui atsisukus atgal, mergaitės 
puolėsi ant jo kaklo, ir per valandėlę buvo 
tyla, tik 'girdėjosi, džiaugsmingas verks
mas ir bučiavimaisi.

Net Andriennė iš to džiaugsmo apsi
ašarojo, ir atsisukus į Rodiną, kuris sto
vėjo tarpduryje, žiurėjo į jį su džiaugsmu.

Dagobertas, pamatęs Rodino įveda
mas mergaites, labai nusistebėjo, paskui, 
po kelių Andrięnnės žodžių, puolėsi ant ke
lių prieš Rodiną ir paimdamas jo ranką, 
lyg melsdamasis dėkavojo Rodinui už su
radimą mergaičių.

— Lai Suutvertojas tamistai atsilygi
na už tamistos pasitarnavfrną, — prabilo 
Kupriuke į Rodiną.

— Mano geri draugai, — prabilo Rodi
nas, lyg sužavėtas jų dėkavonių, — tai jau 
perdaug. Aš tik džiaugiuosi kad galiu ma
tyti jūsų džiaugsmą šioje valandoje ir to 
man užtenka.

— Meldžiu neišeiti iki Maršalas nepa
tirs kiek jis turi būti tamistai dėkingas, — 
'kalbino Andriennė Rodiną. Lai jis nors pa
matys tą žmogų kuris tiek daug jam pa
sitarnavo.

— Pabūk, musų geras drauge ir išgel
bėtojau! — meldė Dagobertas, norėdamas 
sulaikyti Rodiną kad neiešitų.

(Bus daugiau)
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Vilku Auginami Kūdikiai
(Tąsa iš pereito num.)

Juodas Karžygis
■Į Senovės Pasaka. tAt Parašė VĖJAS, j

(Tąsa iš pereito num.)

Matydamas visų užjautą, Ardys išdry- 
so paklausti ir kur jo juodukas, ir tuoj ka
ralius įsakė surasti ir atiduoti jam jo ark
lį, kas ir buvo išpildyta. Pamatęs savo ge
riausi draugą, puolęs prie jo Ardys net ap
siašarojo ir apkabinęs jo kaklą džiaugėsi 
ir glamonėjo. Klausinėjo jis arklio ar ir 
jis buvo taip pat alkanas, bet turbut ne, 
nes gyvulį paprastai žmonės geriau prižių< 
ri, ir jis buvo padėtas su kitais arkliais ir 
šeriamas kaip visi. Patekęs čionai, Ardys 
tik vieną artimiausį draugą dabar turėjo, 
tik savo juoduką, kuriam galėjo savo bė
das ir liūdesį apsakyti. Ir jeigu turėjo ir 
ką kitą kas apie jį mąstė ir rūpinosi tai 
to dar nežinojo.

Ardžio gyvenimas dabar ėjo vienodai, 
'besimaišant su įvairiais pulko vyrais ir 
vadais, kurie vieni juomi džiaugėsi, kiti pa
šiepė, kiti žingeidavosi kas ištikro jis yra 
ir ar teisybę sako kad atėjo čia vietos jieš- 
koti.

Karalius. Nemyra ir jo vyresnieji apie 
Rykulį girdėjo ir žinojo, todėl Ardžio žo
džiams neabejojo. Nemyra net žinojo ir 
tą nuotikį kokis Daugupyj įvyko senokas 
laikas atgal, bet kadangi nežinojo Ardžio 
kilmės ir kad jis yra anos tragedijos lieka
na, nieko su savo jaunu kareiviu apie tai 
nekalbėjo.

Ardys dirbo šiokius tokius darbus, 
kasdien ėjo kareiviškų mankštymų, ir liuo- 
su laiku svajodavo apie tas juodas akis. 
Norėjosi jam net gryžti i tą pilaitę ir ban
dyti ten kaip nors surasti tą paslaptingą 
moterišką — taip jiš'b’uvo jos užkerėtas — 
bet tai buvo tik svajonės.

Didelio miesto sienose vaikštinėda
mas, kokią moterišką tik pamatė vis jis 
žiurėjo įsmeigdamas akis ar nebus tai tos 

, pačios akįs kurias jis tenai matė, bet vis 
nepataikė. Nesykį jo širdis net sudrebė
davo išvydus kuone visai panašią į aną ne
žinomąją, bet akįs nebuvo tos, tai veidas 
ne tas. Daugeliui mergų ir moterų jis ir 
baimės sukėlė savo giliu žiurėjimu, o ki
toms net po' širdžia pakuteno, nes buvo to
kių kurios taip pat rinkosi sau jaunikius 
ir labai troško kad į jas pažiūrėtų — bet 
ne bi kas..

Diena po dienos, jo jaunas kūnas at- 
gryžo į pilnumą, po nuovargio kalinyje, ir 
Ardys daugiau ir daugiau apsireiškė sa
vo gražume ir apsukrume. Nors nebuvo 
iš tokių kurie norėjo tik puošnumu žymė
tis, bet jis visada savo šarvus ir apvalkalus 
užlaikė švariai ir tvarkiai ir tuomi skyrė
si iš daugelio kitų, nors ir daugiau buvo 
tokių kuriė į save domę kreipė.

Laikui bėgant, Ardys davė save drau
gams ir viršininkams daugiau pažinti, nes 
kareiviškuose žygiuose, nors nebandė kitų 
pralenkti,- nejučiomis, prigimtinai, jis pa
sirodė gabesnis už daugelį net viršesnių 
vadų, o spėka viršijo daugybę stipruolių, ir 
ta žinia per viršininkus pasiekė ir patį ka
ralių, kuris tankiai lankydamas kareivius 
ir prisižiūrėdamas Ardžiui pradėjo bran
ginti jį. v

ir liko patenkinančiu kareiviu? Juk pulke' 
buvo daugybė vyrų, kurių vieni buvo nau
jai pastoję, kiti pabėgdavo, treti būdavo, 
išsiunčiami į tolimesnes pilis kaipo virsi-: 
ninkai, tai ką čia su žmona apie juos kal-> 
bėti.

Taip praslinko savaitė ir antra, ir dva
re pradėjo plisti kalbos apie jauną p ribų-į 
vėlį, kurs ne tik patogus pažiūrėti, bet ir 
atsižymi savo nepaprastais gabumais ir 
spėka.

Ardys ypač įgavo daug pagarbos kada 
už savaitėj laiko -į 'pulką pastojo du kiti 
nežinomi vyrai; Jie ėmė kalbėti apie Ardį 
kaipo apie “Juodą Karžygį”, kokiu jis jiem 
pasirodė viename mušyj, tik jie nesakė ko
kiame ir kada. Jeigu jie slėpė tą tai ir tu
rėjo priežastį, neš jiedu buvo iš būrio tų 
plėšikų kurie buvo pirklį girioj užpuolę. 
Jie Ardį pažinojo, bet Ardys jų ne. Jiedu 
buvo iš tų jaunikaičių kurie tankiai pasi
duoda suklaidinti kitų įtakoms, užtai ma
nydami turėsią nepriklausomą gyvenimą 
pristojo prie plėšikų; bet jų vadui žuvus 
ir pirmame jų užpuolime nieko nepešus 
jiedu pasidavė į karaliaus pulką.

Jiedu net džiaugėsi Ardžiu, nes ačiū 
jam jie gyvi išliko. Kada jie pirklį užpuo
lė, karštam mušiui einant jie gal butų ‘vie
ni kitus išsižudę, bet štai kelyje patėmijo 
atjojant juodu arkliu, juodu apsiaustu ap
sigaubusį, vyrą, kurs savo didumu jau ro
dė jiems nepaprastą ir padarė ant jų toki 
įspūdį kad jiems rodės mato ką tokį pra
kilnesnį negu jų vadas, ir kada tas paslap
tingas vyras jų vadą nudėjo jų kova bai
gėsi ir jie pabėgo gyvi. Tada jie pradėjo 
galvoti kad prakilnesnis yra gyvenimas tų 
kurie užsiima žmonėms pasitarnavimu, ne 
plėšimu ir skriaudimu kitų.

Jiedu buvo prakilnių tėvų supai, bet 
padykę, ir nenusėdėdami namuose pateko 
į blogą draugiją, bet laiku spėjo išsigelbė
ti, matydami tokį pavyzdį kaip buvo Ar
dys.

Nežinojo Ardys kodėl prie jo taip gre
tinosi ir gerbė tiedu jaunuoliai, bet jis 
buvo patenkintas jų draugingumu, nes jie 
kaip ir jis paėjo iš toliau, tik ne iš taip to
li kaip jis.

Prie paties Ardžio jie niekad neužsi
mindavo ką apie jį žino, bet tarp kitų gau
siai apie jį kalbėjo, minėdami kokį tai mū
šį kurio visu karžygiu buvo tas jaunas mil
žinas.

Kalbos apie tą karžygį ypač greit pa
plito kada jos pateko tarp dantų dvaro po
nių ir panelių ir tarnaičių. Palengva bet 
nuolatinai visuose kilo susižingeidavimas 
juomi, tik viena Alina buvo .rūpesčiuose 
pasinėrus ir nenorėjo girdėt nieką į ją apie 
nieką kalbant ir net neleido niekam prisi
artint prie jos....

Kaspar Hauser
Geriausia žinomas istorijoje 

laukinis žmogus buvo Kaspar 
Hauser, Vokiško gimimo. Jį iš
augino ne laukiniai žvėrįs, bet 
koks nors dar žiauresnis žmo
gus. Jis gimė 1812 m., ir dar 

J kūdikystėje paliktas prie durų 
J vienos Vengrų ūkininkų šeimy- 
' nos. Nuo to laiko iki sulaukė. 
: šešiolika metų jis nematė žmo
gaus. Sakoma kad jis buvo lai-' 

I komas tamsiame skiepe ir ne
matydavo tos ypatos kuri at
nešdavo jam maistą. Retkar
čiais jo įkalintoj ai patamse at
nešdavo jam gerti. Atsikėlęs 
po miego jis .kaip kada rasdavo 
nukarpytus nagus ir naujų ap
valkalų ant savęs. Jis niekad 
negirdėjo žmogaus kalbos už
tai negalėjo kalbėti.

Hauser vieną dieną pasirodė 
Nuremberge, niekam nežinant 
iš kur ir kaip. Daug knygų 
ir straipsnių prirašyta įšrodinė- 
jimui ir užginčijimui kad jis 
paėjo iš “karališkos kilmės” ir 
išaiškinimams kokia ‘paslaptis’ 
buvo užpakalyje jo keisto, ap- 
vienėjusio įšauginimo.

Buvo sakoma kad jis buvęs 
Francuzijos sosto įpėdinis, ku
ris mirė kalėjime laike Prancū
zų Revoliucijos, sūnus kara
liaus Liudviko XVI.

Viskas ką apie jį žinoma tai 
kaip jis gyveno tarp žmonių. 
Jis vos galėjo paeit, vargu pra
moko kalbėt, gerai galėjo matyt 
patamsėj, bet šviesoj jo akįs 
buvo varginamos. Paveikslai ir 
visokie vaizdai, .medžiai, vėjo 
nešamas popieris jam. rodės yra 
gyvi dalykai.. Kada jis mirė 
daktarai išegzaminavd, jo sme
genis ir rado normales, tik ne
išsivysčiusias.

nori žinoti kas

VI.

Netikėtas Atradimas

Sekanti nauji užsirašė 
dą Karžygį” prisiųsdami po $1:

M. Raszcik, Alliance, O.
B. Šūkis, vietinis.
Ad. Gudas, Reobling, N.
Jonas M. Navickas, Scran

ton, Pa.

» -r- *
Ardys dabar'buvo laisvas, tik. gilumo

je savo sielos neramus, nes tos juodos akįs 
visur jį sekiojo, visad jis tik apie jas sva
jojo. Bet Alina vis lankė požemius vidur
nakčiais ir bandė surasti savo mylimąjį 
pati sau slaptai, nes niekad nebūtų drysus 
savo pavydžiam vyrui užsiminti apie tuos 
urvus ir kad juose kas del jos paslėptas, 
kadangi niekados nei viena pilies moteris 
neturėjo minčių apie tą kalėjimą, išskyrus 
jei kurios vyras ar mylimasis > karaliaus 
įsakymu ten pakliūdavo. O karaliui kas 
tokio pasakotis savo žmonai kad kokio ten 
pirklio buvęs palydovas pastojo jo pulke

Keista yra meilė dviejų skirtingų ly
čių viena prie kitos. Bet dar keistesnė yra 
meilė vyro prie vyro. Retą žmogų pasau
lyje vyras gali karštai pamylėti, ir tarp 
tokių retenybių buvo Ardys, kuris kara
liui Nemyrai patiko nepaprastai labai.

Nors kaipo vyras, Nemyra buvo rus
tus ir net žiaurus, bet jis turėjo ir žmo
gaus jausmus ir kaip kur juos parodė, 
prie to, taipgi troško kad ir jam kas už
jaustų jo senatvėje, jo audringam gyveni
mui einant prie galo.

Jis su pirmesnėmis žmonomis turėjo 
sūnų ir dukterų, ir jau jų neturėjo prie 
savęs: dukterįs buvo ištekėjusios, sunai 
išėję į žentus po įvairias kunigaikštijas. 
Su tėvu jie vieni sugyveno gerai, kiti py
kosi ir net turėjo susirėmimų.

(Bus daugiau} _ j

Apie Maižiešių
Iš pirmiau čia aprašytų atsL 

tikimų apie Vilkų ir kitų žvėrių 
išaugintus kūdikius, mes matė- 
me kad prie kokių žvėrių kuris 
kūdikis augo tokius ir instink
tus arba papročius išsiauklėjo: 
darė taip kaip darė tie gyvū
nai, ir nors tie kūdikiai buvo 
gimę iš žmonių bet jų nebuvo 
galima padaryti vėliau tikrais 
žmonėmis, nes jaunystėje au
gant gauti pavyzdžiai užvaldė 
juos.

Dabar pažiūrėkim į kitus at
sitikimus. Iš parodymų kaip 
išaugo anie kūdikiai su žvėri
mis suprantam kad kūdikio iš
sivystymas į vienokį ar kitokį 
žmogų priklauso nuo aplinkybių 
kokiose jisai auga.

žinom biblišką padavimą a- 
pie Maižiešių, kurį kūdikį pa
plukdytą Niliaus vandenyje at
rado Faraono duktė. Jam bu
vo suteikta pirmos klesos tų 
laikų mokslas mokyčiausiame 
tais laikais karališkame dvare. 
Jeigu Maižiešių būdų užtikęs 
koks laukinis gyvūnas arba že
mo išsivystymo žmonės, jis nie
kad nebūtų išvystęs tokių ga
bių smegenų kuriais vėliau iš
vedė savo žmones iš Egipto ne
laisvės, o baltoji rasė šiandien 
butų buvus Muzulmanais arba 
garbinus Buddą.

Gyvūnai augina viską
Gyvūnai nėra palinkę tiktai 

prie auginimo žmonių kūdikių, 
bet lygiai priima bile kokį jau
niklį reikalaujantį pagalbos. 
Vištos galima pasodinti ant bi-

le kiaušinių, ir jos augina savo 
išperėtus paukščius iki jiems 
reikia motiniškos pagalbos.

Kalės žindo kačiukus ir la- 
piukus, nors tai yra jų mirti-j 
ni priešai. Yra manoma kad 
kuomet vilkas ar meška ar ki
tas koks gyvūnas paima kūdikį 
į savo šeimyną nesupranta kad 
iš jo užaugs toks dalykas kurio 
visi gyvūnai turi bijoti — žmo
gus.

Abelnai manoma kad tokie 
priėmimai auginti svetimų žin
dukų pasitaiko kada vilkienė, 
arba kita kokia, buna tik ką 
praradus savo naujagimį ir ne
rimaudama blaškosi su nepasi
tenkinusiu instinktu,., ką nors 
žindyti, šiltose šalyse kuomet 
kūdikis burta kur pametamas; 
jį užtikę žvėrįs’ suėda, išskyrus 
jeigu pasitaiko patelka kuri tik 
ką neteko savojo. Tokiame at
sitikime kūdikis gal išrodo jai 
nors ir prastas pavaduotoja? 
jos pačios kūdikio, bet buna ge
riau negu nieko. Ji gražiai pa
ima jį ir nusineša j savo urvą.

Mokslininkai
atsitinka kada vyriškas vilkas 
pareina namon tą dieną ir jo 
patelka bando apmuilint jo akis 
jog tas svetimas kūdikis yra jo 
paties. Ar tarp tos vilkų poros 
sugyvenimas eina po senovei, 
ar tėvas vilkas apleidžia namus 
ir eina jieškoti ištikimesnės?

žmogus pats yra žymiausias 
augintojas svetimųjų. Jis pri
siėmė kates, šunis, kanarkas ir 
aukso žuvis į savo šeimyną. Pe
lės ir žiurkės taipgi namuose 
laikosi, nors prieš jo valią. O 
tvartuose yra didelė įvairybė 
kitokių gyvulių.

Toks bendras prisiėmimas 
auginti žmonių ir žvėrių turbut 
buvo <lar žymesnis kada dar 
žmogus gyveno urvuose, žemė 
tuose senoviškuose urvuose pa
rodo kad žmogus keitėsi tomis 
gyvenimo vietomis su meško
mis, vilkais ir kitais gyvūnais, 
Tai buvo žiaurus ir neužtikrin
tas gyvenimas. Vieną dieną 
žmogus turėjo laimę užklupti 
urve vilkus, užmušti juos, pasi
laikė auginti įų žindukus. Ka
da vilkučiai užauga pasirodo 
gerais žmogaus draugais, ir su 
jais toliau gyvena.

Kitą sykį pasitaiko užeina 
meška netikėtai, nužudo vyrą 
ir moterį, o likusį kūdikį ir sy
kiu vilkučius pasilieka auginti.

Kas atsitiktų su žmogum jei
gu kas paimtų ir sunaikintų 
dabar visas esamas knygas ir 
išgriautų mokyklas ir užkirstų 
kelią jaunos gentkartės moki
nimui ? Aišku kad žmogus su- 
gryžtų ne tik į laukinį, bet net 
gal ir į beždžionę.

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25"

‘Juo-| Knyga bus apie 250 puslapių, 
taigi visai dykai už dolarį gau
nant.

Gali užsirašyti ją tie kurie 
neskaito “Dirvos”, vistiek gaus 
už $1. .Užrašykit jus patįs ją 
kitiems, prisiųsdami $1 ir jų 
adresą. Tai bus puiki dovana 
nuo jūsų.

J.

Ona Karpaitienė, Amster-

dam, N. Y.
Pranas Balsis, Akron, Ohio.

Jonas Stasiulevičius, Brook
lyn, N. Y.

“Juodas Karžygis” yra nepa
prastai žingeidi senovės pasa
ka, kurią privalo turėti kiekvie
nas jei ne sau tai nors padova
noti savo draugams kurie “Dir
voje’* tos pasakos neskaito. Bet 
daugybė mėgsta turėti gražių 
knygų savo knygynėlyj namuo
se, taigi užsirašo prisiųsdami 
vieną dolarį dabar kolei knyga 
negatava, nes kada bus gatava 
turės mokėti dusyk tiek.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu- 
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks. 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
limo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS,

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti 

drapaną, geriausios rūšies, 
mo, ir individualio stiliaus, 
drapanas pas Metropolitan 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
-----  Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės -----  
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----

puikų rankom siutą 
atsakančio pritaiky- 
yra užsisakant savo 
Clothing Company,

'i
Atdara 

Vakarais 6900 Superior Ave. Lieta"ifsaię

5
į
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AR JŪSŲ ORGANIZACIJA JAU TURI 
PASIRINKUS SAU PIKNIKUI 

VIETĄ?
žymiausios organizacijos šiame mieste vėl pasirinko 

LUNA PARK šį sezoną kaip paprastai. Bet dar yra ge
rokai dienų neužimtų del piknikų Luna Parke.

Luna turi daugybę smagių pasivažinėjimų, laukinių 
gyvūnų, didelę “Monkey Salą” del vaikų ir daug kitų da
lykų pasilinksminimui.

Prie to kad turi žmonės gerus laikus, LUNA PARKE 
piknikas duoda draugijoms progą pasidaryti pinigų. Pa- 
siteiraukit apie tai. Prisiųskit šį kuponą.

Herman R. Zapf,
Luna Park,
E. 110th & Woodland Ave.
Cleveland, O.

Please tell us how we can hold a profitable pic
nic at LUNA PARK.

Organization

Name of Secretary

Secretary’s Address

■AVAWA'^AV.W.W.W.VA'.V.VA’.’.W.VAW/AV.",WA

O

Read Ūp . 
Arrive 6:00 a. m. < 
Leav-*? 12:00 tn. n. 
Arrive 10:30 p. m 

. Letve 5:30 p. m.

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS 
CEDAR POINT 

I PUTIN-BAY

A restful night on Lake Erie will add 
enjoyment to your trip.

Three Palatial C&B Steamers
The Great Ship “SEEANDBEE”-“CITY OF ERIE” 

and “CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including large airy clean staterooms 
that ensure a long night’s refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo
Leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 a* nu į 

Eastern Standard Time
NEW ERIE DIVISION

via C&B Steamer "CITY OF ERIE”. Leaves Cleveland 
and Buffalo on alternate nights, July 3rd to Sept. 6th. ■

Read Down
4:30 p. m. Leave . . Cleveland, O.

10:30 p. m. Arrive... Erie, Pa. • ]
12:00 m. n. Leave ... Erie, Pa.. .
6:00 a.m. Arrive . . Buffalo, N. Y. . _____ _____ ,____

ConnectionsforNiaiara Falls, Eastern and Canadian Points

I Ask your ticket agent or tourist agency for tickets via I 
C&B Line. Your rail ticket is good on our Steamers. |

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO mTRANSIT COMPANY FafA SS.SO
E. 9th Street Pier Cleveland, O. X ***
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By Junius
SILENT CONTEMPT-IS THE 
KIND YOU FEEL FOR SOME

BODY YOU KNOW YOU
1 CAN’T LICK.
įC ------------------

What’s the idea of all 
talk of dividing the 
thirteen months — 

due oftenrent come

year 
don’t 
enuf ?

this 
into 
the

was a regular little heathen?
— You are far worse.
— Well, I was saving 

money for the heathens; 
first come first served.

The most numerous type of 
suckers is the poor fish who 
believes he can violate every 
law 'of nature and be relieved 
of its penalties by medicine or 
surgery.

the 
and

Another thing that can’t be 
done is to hold down a job 
without staying on it.

The trouble with reciprocity 
is that everyone is trying to 
get back just a little more than 
he gives.

Biznierių ir Profesionalų Direktorius

Diner: 
me that 
grown smaller than when I was 
here last year.

Waiter: It’s only by compar
ison, sir. we have enlarged the 
restaurant.

Waiter, it 
the portions have

seems to

Teacher — Willie, do you be
lieve the devil will get us if 
we’re naughty?

Willie 
am; but 
get the 
out.

— I don’t know, ma’- 
I do know that we will 
devil if we’re found

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną ir duoti geriausias kainas 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
tt., čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

IT’S
JUST

¥
DARKEST

Though Summer Fall should 
.Winter Spring?

Parson: — Why do 
sire to join church?

Rastus: — Pahson, 
a job puttin’ a roof on
en house and fencin’ a 
melon patch,—an’ I 
strenghtenin’.

5V
There are only two

of people who never make mis
takes—the dead and the un
born.

you de-

got

* * 
ALWAYS 
BEFORE THE YAWN.

Edith — I saw Helen yester
day and we had the loveliest 
confidencial chat together.

Ethel — T thought so; she 
wouldn’t speak to me today.

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St. 
Telefonas Florida 3367 RX.

NAUJAUSIAS IŠBANDYTAS 
IŠRADIMAS 

nuo
VIDURIŲ KATARO.

Chroniškas užkietėjimas, 
zai, stoka apetito, galvos skau
dėjimai, visokios nedagalės su 
viduriais, riemuo, apvilktas lie
žuvis, gėlimas šonuose ir degi
mo aklosios žarnos, nosies kata
ras, rankų skaudėjimas, kojų 
gėlimas ir kitokios negalės iš
gydoma su Naujais Vidurių 
vaistais:

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

W. WOJTASINSKI DRUG CO. 
114 Brighton St. Boston, Mass. 

Clevelande gaunama pas:
PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave. 
1937 St. Clair Ave.

ir
SUPERIOR PHARMACY 

6,710 Superior Ave.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

C.

ga-
Ketv irt. ir Penktadienį 

Wallace Beery in
CASEY AT THE BAT

šeštad. Birželio 18 
Robert Agnew

in DOWN TNE STRETCH
Nedėlioj Birželio 19 d.

Jack Holt in 
MYSTERIOUS RIDER

Pirmad. Antrad. Birž. 20-21 
Ester Ralston in

FASHIONS FOR WOMEN 
Louise Dreiser in

WHITE FLANNELS

Trečiad. Birželio 23 
Gildą Gray in CABARET

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Telefonas Main 6111

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

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

I’se
a chick

water
needs

classes

Some people get behing because 
they look too far ahead.

Mother (severely) — How 
dare you take the money from 
your missionary box?

Willie — Didn’t you say I

“Jes’ keepin’ de Bible on 
pariah table won’t get you 
hebben, brother; you got to use 
it.”

de 
to

O ROSEDALE ?
Dry Cleaning Go.:

* Rand. 7906 |
f C. F. PETRAITIS, Prop. •
| 6702 Superior Ave., ;6702 Superior Ave., į

<$h>$h$h|hJh$h$hJh£+

A fellow who has tried 
it, tells us the best way to 
get money out of chickens 
is to have a steady income 
from some other source.

SUSTOK!
Dabar laikas užsisakyt va
sarinius siutui. Kainos la
bai nupigintos. Siuvam ant 
užsakymo nuo $30, $35, ir 
$40 vyriškus siutus.

SPECIALIAI , SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po $11.99.

National House Furn. 
Supply Co. 

5810-5812 Superior Ave. 
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budayoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenįs—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c

I Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg. 
6802 Superior Ave.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6,926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da-1 
siuvame padus. Darbas atliekamai 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

HARRY

Specialistai suliejime. 
St. Clair Ave. 
Penn. 0783
W. SMOLK, Prop.

Miss Teacher: Perry, I am 
punishing you because I love 
you.

Boy: Gee, teacher, I wisht 
I was big enough to return 
your love!

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At your druggist,. 25c 

The Knight Laboratories. Chicago

K. E. YOG H US 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.

Leads the nor Id in Motor Car Value
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NEUŽSAKYTOS PREKĖS

Delei Daugiausia Vertybes už $1485

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (24)
žema Kaina—Greitas Patarnavimas

Special Six Social Sedan

Pirkit šį Nash!

GARSINKIS 
“DIRVOJE

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
Bandykit musų Vaistinę pirmiau
sia—Mes užlaikom prekes geriau

sias ir kainos teisingos.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

The East 79th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters Čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su 
plačiom pėdom, Profesoriaus Statr 
moksliškai išdirbti avalai. Patent 

odos, Satino ir Suede.

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Parduodame Dirbtuvės Kainomis
7808 Superior Ave.
Prie E. 79th Street

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metai 
Works

Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 
Lubas, Nuotakas, ir viską kitą. 

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

Tukstančiai pakelių kaklaraikščių, perfiumų ir tt. 
atsiunčiama Clevelandiečiams Į namus. Jie tų prekių 
neužsisakė ir daugiausia jų visai nereikalauja.

KĄ AŠ SU JAIS DARYSIU? yra tai klausimai ko
kių klausia šio Biuro žmonės daug sykių per dieną.

1. Jums nėra privalumo už jas užmokėti!
2. Jus nesat priverčiami siųsti jas atgal!
3. Palaikykit jas per tam tikrų laiką ir jeigu siun

tėjas neatsišaukia, jus neturit tolesnės atsakomybės.
Paprastai, tokios prekės galima pirkti pačiame Cle- 

velande už daug pigiau.
Šitokis prekiavimo būdas yra užmauda žmonėms abel- 

nai. Greičiausias būdas sulaikymui to yra prisilaikant 
kaip viršuje nurodyta.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna 2996

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

Randolph 7185.' Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior Ave.
Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

Storage Batareju $5 ir $10 
1410 St. Clair Ave. 
4208 Superior Ave.

Randolph 0758
P. J. Pickett

JPLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave, 

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 
Randolph 1822

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave. 
Tėl. Penn. 572

T e m y k i t e
Visokios batarejos, Radio 
reikmenys. Taisom ir per- 

žiurim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

TRADE MARK REGISTERED

7305 Superior Ave.
Jieškokit kaip norit tarp karų parsiduodančių 
kaina panašia kaip ši. Niekur kitur nepirksit 
už $1485 . tokių . VERTYBĘ, tokia brangių, 
PUOŠNIĄ rūšį.
Niekas neturi tų stilių. NIEKAS neturi to
kių gerų ir užbaigtų įrengimų.
Įlipkit Į priešakinę . sėdynę ir PAMATYKIT 
patogumus. Brangus juodmedis apima visus 
instrumentus priešakyje, durų apvadus šak 
ir užpakalyje.
Puikus Mohair Velvetas apmuštas viduje, > sė
dynės minkštos, viskas gražiai išsiūta.
O kuomet einasi apie karo veikimų, NEI VIE
NAS kitas net neprisiartina prie Nash savo 
išdirbimu.
ir kitų!
Užminkit 
riaus—ir

Visiškai nėra sulyginimo tarp jo

ant starterio, paskui ant acelerato- 
JAU! švelnus vienodas spėkos bė-

bearingus taipgi—pla- 
D AUGI AU bearing^ 

kitas šešių cilinderiu

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

G09 Federal Reserve Bank 
Bldg. 

(Superior Avenue Ineiga)

THE STONEMA N COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kambario įrengimas už $49.00.

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

gintas paeina iš priežasties ultra-moderniško 
krankšafto. Jis turi 7 bearingus—tris arba 
keturis DAUGIAU negu dauguma karų. Bea- 
ringas kiekvienoj galimoj vietoj laikymui šaf- 
to tvirtai ir lygiai.
Jis turi DIDESNIUS 
tesnius ir stipresnius, 
vietos negu bile koks 
jo kainos klesoje.
Bandykit užvažiuot ilgų statų kalnų ir paju
sit EKSTRA spėkų. Nash tiesia linija vary
mas siunčia spėkų TIESIOG iš motore į 
pakalinę ašį—energija neišsiaikvoja ant 
lenkimų kaip kituose.
Atvežkit savo senų karų kaipo įmokėjimų 
naujo Special Sedan. — _
šių kainų, nėra kito lygaus prie Nash, 
eikit ŠIANDIEN ir pamatykit.

uz- 
iš-

ant
Tarp puikiu sedanu už 

At-

26 Skirtingi Nash Modeliai nuo 
j'Palaikymui, ir padidinimui gerų norų 
<, lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departments kiekviename Nash 
1 sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten 

maloniai ir mandagiai patarnaus.
sandėlyje apačioj pažymėtame.
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis

ZUCKER NASH MOTORS CO.
6816 Superior Ave. Rand. 1725

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
East 40th at Prospect Rand. 3009

The Reeke Nash Co., Distributors
6605-15 Euclid Ave. Randolph 5312

Atdara vakarais
EKSTRA VALANDOS EKSTRA UžžIUR ĖJIMO KOžNAME NASH

t>---------  '----- ------------^.4"' - -L- — ...J--------------------------

NASH HOLZHAUSER CO
6225 St. Clair Ave. Rand. 1472

gjiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiminiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 

z riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybe. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 
negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit

$865 iki $20 90 f. o. b. factory 
kokius Nash dabar turi tarp Cleve-

kraujo, turite išbertus veidus,
das užsisenėjusias kojose '-į- „

tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
jusų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai, 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
S 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
■J Ofiso valandos: Nuo 10 ryte-iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
5 Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

pinigo, 
siu ar 
Greitas

= Prospect 2420 Central 1766 E
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
f Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
E tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- E 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunant
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
7Hllllllllllllllllll!l!HHHIl|ll|||inill»inill?IIIIIIIIIIIIIUIIHinilIIIIII»mil|||l||H|||||n7;

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui-1 
kij 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
“Studiją su dviem parodos langais” 
-----  Telefonas Randolph 5297 ——
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KODĖL KAIMAI NEI
NA PRIE DOROS

Norint jaunuomenę šviesti ir 
dorinti reikia pačiam būti do
ram. P. Kriukelis.

Brangus skaitytojau, gal pa
manysi kad Lietuvos kaimai 
tamsus tai ir prie doros neina. 
Ne, Lietuvos kaimai nėra jau 
tiek tamsus kad nežinotų kas 
tai yra žmoniškumo principas. 
Bet jie žengia pražūties keliu 
vien del to kad jų vadai prie to 
veda.

Musų 
bti tik 
ir kitus 
jau poniškus kaimo inteligen
tus. Prie poniškos kaimo inte
ligentijos aš priskaitau moky
tojus. Kaimas į inteligentą 
žiuri kaipo į apsišvietusį žmo
gų, ir kaip tos mažos beždžio
nės stengiasi visus inteligento 
darbus pamėgdžioti. Jeigu in
teligento darbai juodi tai ir jo 
gerbėjai tais pačiais nuodais 
skiepija savo sielą.

Aš paliesiu musų inteligenti
jos dvi juodas dėmes, tai yra 
paleistuvystė ir girtuoklystė. 
Tūli apjakėliai tvirtina buk pa
leistuvystė nieko visuomenei 
nedaro blogo, tai esąs asmeniš
kas geiduliavimas; o girtuokly
stė' tai pasilinksminimo. valan
da ir susidraugavimas.

Vienok paleistuvystė yra bai
siausia musų tautos rykštė. 
Kas šiam dalykui pasišvenčia 
jo siela užsinuodija ir visa yra 
nukrypus nuo visuomenės ir 
dorovės darbo.. Paleistuvyste 1 
griauna šeimynas, veisia lytiš- 
kas ligas. Tomis ligomis Lie
tuvoje per metus apserga arti 
60 tūkstančių žmonių, o tie tūk
stančiai dar gimdo tūkstančius 
invalidų kūdikių.

Kiekvienas vyras trokšta sau 1 
gauti moterį dorą, bet kaip ir ' 
kur ji rasti, kad jaunuomenė ’ 
skęsta paleistuvystėje. Tuks- ' 
tančiai mergaičių vengdamos 
gimdymo vartoja nepraktišką 
apsisaugojimą, kuris amžinai 
suardo joms sveikatą. Tūkstan
čiai lieka apviltos ir apleistos, 
kurios pradeda vesti krimina
linį gyvenimą.

Girtuoklystė yra paleistuvy
stės draugė, ji marina sielą ir 
kūną, ji pripildo elgetnamius ir 
kalėjimus, ji suardo šeimynas 
ir tėvų meilę. Bet musų inte
ligentija šių darbų nesmerkia, 
o dar jais gerėjasi.

Pažįstu aš keletą mokytojų 
kurie kiekvieną tamsią naktelę 
lankosi mergų klėtyse, tą žino 
ne tik jaunuomenė bet ir vai
kučiai. Koks pavyzdis gali būti, 
jaunuomenei kad mokytoją še
šetas mergaičių traukia teis
man už grabelius, arba visados 
taip eina kad jam išrodo gam
ta aukštyn kojom apvirtus?

Rokiškėnuose vienas vedęs 
matininkas keletą mergelių bu
vo prisiviliojęs ir visą laiką 
rengėsi su jomis vestis, per die
ną ištuštindavo desėtką pusbu
telių.

Panemuniečiuose vienas ma
tininkas beveik kiekviename 
kaime kur jis matavo po porą 
mergaičių paliko su glėbeliais. 

Taigi čia ir susidaro doram 
kaimo veikėjui sunki veikimo 
dirva, nes kaimas sako: Ką čia 
klausyti, kur tik mokytas tai 
paleistuvis, girtuoklis.

LIETUVOS ŪKININ
KŲ GYVENIMAS

tauta yra įpratus ger- 
kunigus, profesionalus 
miesto ponelius ir šiaip

> tų. Bet atėmus išlaidas nuo 
• pajamų, dar rodos lieka 760 li- 
i (Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
i tų pelno. Bet čia yra dar be

galė smulkių išlaidų. Kur tau
■ dar batsiuvis, drapanų siuvė- 
i jas, račius ir kiti amatninkai, 
i kurie vien tik iš ūkininko gy-
■ vena. O kur dar- įvairios krau

tuvės, kurioms per metus su
mokame po kelis šimtelius litų.

Taigi viską krūvon suėmus 
musų ūkininkas niekaip negali 
galą su galu sumegsti. Ir daug 
dar yra ūkyje tokių nepramato
mų išlaidų kur tenka ūkininkui 
gerai įbristi į 
skolos išsiristi 
bartiniu laiku 
ninkai beveik 
gerai įsibridę 
skolintųsi kad 
tik nuošimtis 
kaip 15.
nai yra imama 18 ir 24 nuošim
čiai, ir yra tokių ūkininkų ku
rie moka 24 nuoš. bi tik gauna 
pasiskolint.

Nors valdžios uždrausta imti 
didesnis kaip 12 nuoš., bet mu
sų piniguočiai to nepaiso,; jie 
skolindami pinigus ir nuošimtį 
atsiima iškalno už metus, o ta
da jau.nieko nepadarysi, jau jis 
nuošimtį turi kišeniuje; jei ir 
pasiskųsi valdžiai tai kas iš to, 
nes jau tavo sumokėta 24 nupš- 
tai verčiau tylėk.

Sunku su Paskolomis
Turiu pasakyti kad pas mus 

pasiskolinti kelis šimtelius tai 
labai sunku gauti. Norint yra 
ir bankai, bet jeigu neturi pa
žinties su banko ponais tai vi
suomet gausi atsakymą: Pini- > 

į gų nėra.
Keli metai atgal būdavo dar 

gaudavai' greičiau pasiskolint 
pinigų; tada daug parvažiuo
davo Amerikiečių su dolariais, 
kurie sugelbėdavo musų žmone- 
lius. Bet dabar Amerikiečių 
jau neparvažiuoja ir pinigų pa
siskolint beveik nėra 
gauti, nes nei vienas jų 
neturi.

Taip musų ūkininkai 
gsta skolose ir dar vis kas me
tą brenda į skolą gilyn, žino
ma, ne visi, yra išimtis, yra ir 
tokių kurie turi susitaupę pini
gėlių, bet tie tai turi vargingai 
gyventi, mažai valgyti, mažai 
rėdytis, o tik viską parduoti, ir 
tie dar kiek sutaupo kurie iš 
seniau buvo gerai užsigyvenę.

Musų ūkininkams didžiausia 
bėda yra ta kad pas mus per

maža pinigų yra. Jeigu pinigų 
butų daugiau, jeigu ūkininkas 
galėtų gauti ilgametę \ paskolą 
lengvomis sąlygomis tuomet 
musų ūkis pradėtų kilti aukš
tyn. Tuomet ūkininkas galėtų 
įsigyti visus ūkiškus įrankius, 
įdirbti žemę gerai, galėtų įsi
gyti geros veislės gyvulius, ga
lėtų prisipirkti trąšų žemę ge
rai įtręšti. ’Tuomet javai daug 
geriau derėtų, gyvuliai kur kas 
butų brangesni, ir tuomet ūki
ninkas turėtų daugiau pelno.

Pakol musų ūkininkai sėdės 
išnaudotojo kišeniuje jis netu
rės gerų gyvulių nei padarų, jo 
ūkis vis smuks žemyn, ir daug, 
daug metelių prabėgs iki ūki
ninkas iš ūkės galės turėt pel. 
no. P- žebrauskąs.

Dragūnai, šakių ap. ė

GILLIS LUNCH

J. J. STAPULIONS
pERKAME, parduodame ir mainome namus ir 

farmas po Clevelandą ir visą Ohio valstiją.
Dabar laikas pirktis sau namus, nes gali viską 

gerai apžiūrėti. Taipgi ir farmas, nes laukai pa
rodo kas juose auga ir kam tikę.

Taipgi visokis legalis patarnavimas ir patari
mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.
6820 Superior Ave. ‘‘Dirvos” Krautuvėje.,

“Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.
Randolph 6380 Randolph 1476

Geriausia Lietuviška Valgykla Clevelande: 
Pirmos klesos valgiai, Lietuviški ir Ameriko

niški. — Mandagus patarnavimas.
6824 Superior Avenue

Skersai Lietuvišką svetainę.- ——.  JI
JUOZAS W. RUKŠTELIS 

Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas
ŽMONĖS KURIE GYVENA ČIA PAT PRIE PA

KRAŠČIŲ ERIE EŽERO IR JO VĖSIŲ VASARINIŲ 
Perkraustau rakandus iš namų į namus, vežu anglis ir 

cinderius ir kitokius dalykus, taipgi vežu į piknikus. Iš- 
samdau automobilius del vestuvių ir kitokių dalykų.

Kainos prieinamos Visiems.
1116 E. 7Sth St. Tel. Penn. 2927

ir var-

Juozas Komaras, sunkiausias 
Lietuvių ristikas, 240 svarų,

iš kur 
viršaus

Da- 
uki- 
yra 
dar 
kad

99

Daug vietos automobiliamDidelis miškai

IŠ AKRONO: Cleveland-Akron Bussas per Brecksville Kelias No. 13. Išlipt prie Brookside Road.

H 
f

skolą, o jau iš 
tai sunku, 
šios rūšies 
kiekvienas 

į skolas ir 
tik gautų,

nebūtų didesnis 
Dabar pas mus daž-

NEDELIOJ

Pradžia 10 ryte. Tikietai Vyrams $1, Moterims 50c. Vaikams DYKAI 
Vaikams sūpynės, Didelė Salė Šokiams.P. Raponkos Orkestras

KAROLIS SARPALIUS 
Lietuvių sunkios vogos ris
tikas čainpionas, 210 svarų.

■K,«i

K. SARPALIUS su 
J. KOMARU

JUOZAS ŠIMKUS su 
garsiu Chicagiečiu

VLADAS ŽIDŽIUNAS 
su JURGIU KATILIUM

‘Lietuviškas žaibas” — Juozas Šimkus.

INDEPENDENCE, OHIO - tik 10 Mailių nuo 
Lietuvių svetainės, ant Brecksville Road, kam
pas Brookside Road, kur eina AKRONO-CLE- 
VELANDO BUSS AI (kelias No. 13).

KARAIS važiuokit East 55th ir Broadway iki Harvard av. Iš West Side: Harvard-Denison karu. 
Nuo Harvard Ave. visus paims Bussas ir nuveš į vietą.

AUTOMOBILIAIS: Nuo E. 71 St. ir Broadway šekit Brecksville No. 13 kelią iki Brookside Rd.
Iš West Side: per Broadview ir Chestnut Rds. iki Brecksville Rd., juo link Akrono iki Brookside Rd.



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS

IĮ 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 į |i

KAIP NUVAŽIUOTI Į “DIRVOS” PIKNIKĄ

“Dirvos” piknikas su ristynėmis atsibus šioj 
Nedėlioj, Birželio-June 19 d., nuo 10 vai. ryte, ant 
Vokiečių farmos, Brookside rd- važiuojant per 
Broadway ir E. 71st automobiliais į Brecksville 
rd.', per Independence, Ohio, keliu No. 13.

Karais važiuojant, imkit East 55th Street 
Through karų, arba Broadway ir važiuokit iki 
kampo Harvard avė. ir E. 71st St. Nuo ten kas 
pusė valandos važiuos bussai 'ir nuveš J pikniko 
vietą.

Vieta yra 10 mailių nuo Public skvero, ant 
Akrono-Clevelando bussų kelio. Imkit bussus 
kurie eina per Brecksvįlle.

Iš Clevelando Bussai išeina nuo 814 Prospect 
avė. Iš Akrono išeina nuo Terminal bld. Main st.

Kurie bussais važiuosit išlipkit ant Brook
side road, kuris eina skersai Brecksville road, ir 
ten netoli yra pikniko vieta.

Ristikams yra aukšta platforma; vaikams 
yra puikios sūpynės; didelis miškas ir gražios 
uperio pakrantės pasivaikščiojimui; šokiams sa
lė del 500 porų; yra elektros'šviesos, todėl galės 
šokti iki vėlumai. Gros Raponkos Orkestras.

Bus visokių žaismių ir užkandžio ir gėrimų. 
Atsivežusiems savo maistą yra dideli stalai pasi- 
dėjimui.

Tikietai j pikniką vyrams $1, moterims 50c. 
vaikams DYKAI. Už ristynes nereiks ekstra mo
kėti.

Dalyvaukit visi.

VANAGAIČIO REKORDAI
Senai laukiami art. A. Vana

gaičio rekordai neužilgo pasi
rodys musų krautuvėj. Atėję 
reikalaukit. Vanagaitis jau 
pernai gavo užsakymą padary
ti keturis rekordus, bet pada
rė tiktai du. Pirmus du įdai
navo pp. Biežienė ir Čerienė. 
Tie rekordai visų reikalaujami 
yra “Muzika-Muzika”, “Dai
nuok, Sesute, Lepunėle”—dai
nos, ir “Kalėdų Pasveikini
mas”, “Ei Kalėdos!” — gies
mės.

Dabar išėję yra “Karvutė”, 
“Sharkey Daina”, “Munšainū- 
kas” ir visų senai laukiamas 
“Dolarls”. Su “Dolariu’’ jdair 
nuota truputis “Asilo”. Rei
kalaukite visur tų rekordų ir 
busime sužavėti įdainuotomis 
dainelėmis. Kas myli ! juoką 
tas mylės ir tuos rekordus. Va
nagaičio balso, sako, nepažin
si!. Jis mums pasakojo kad jį 
Columbia mokino 'ir nurodė 
kaip įdainuoti.

Kreipkitės į ‘‘Dirvą” visi 
Clevelandiečiai pabaigoj Birže
lio ir pradžioj Liepos mėnesio. 
Mes jau turėsim tuos rekor
dus.

Reikalinga Stenografistė
Reikalaujant stenografistės, 

gera mokestis, lengvas darbas. 
Kreipkitės The J. V. Mitchell 
Properties Co., 2114 Guarantee 
Title Bldg., Main 5973.

Sarpalius Sutrenktas ir 
Pralaimėjo — Komaras 

Džiaugiasi
Turbut Sarpaliaus nelaimei, 

kaip tik tą dieną atvažiavo į 
Clevelandą Juozas Komaras 
kada Sarpalius turėjo ristis su 
Lenku Stasiaku, ir nusigandęs 
Komaro Karolis pralaimėjo...

Kaip nebuvo, antradienio va
kare miesto auditorijoj buvo 
labai smarkios ristynes dviejų 
atkaklių tautiškų priešų, Len
ko su Lietuviu, bet kaip visada 
Lenkai naudoja klastas prieš 
Lietuvius taip darė ir šis.

Sarpalius. pirmą sykį savo 
smarkiais hedlokais Stasiaką 
privargino ir parbloškė į 39 
minutas. Antru .atveju jiem 
išėjus, Sarpalius vėl pradėjo tą 
patį triksą ant Lenko naudot, 
bet čia Lenkas jau saugojosi ir 
gudravo j o, ir kada Sarpalius 
parpuolė Lenkas šokdamas prie 
jo smarkiai keliu užgavę strė
nose inkstą ir atėmė Sarpa
liaus spėką; Tik taip Lenkas 
tegalėjo laimėt, o kitaip butų 
likęs Sarpaliaus sudaužytas į 
pakulas;

Vidurinėj poroj ritosi Malce- 
wicz su Joe Varga, Vengru, jie 
per pusę valandos laiko išėjo

bar sveria 180 svarų.”
Taip tai gražiai Šimkus at

sižymi laikas nuo laiko.

ŠIMKUS IŠŠAUKIA POŽĖLĄ 
Į RISTYNES

Atvažiavęs į turnamentą, J. 
Šimkus prašė turnamento ko
miteto pagarsinti “Dirvoje” jo 
sekantį laišką:

skaito “Naujienų” užtai taip jo 
vardą visada drąsiai tampo.)

KOMARAS APSIIMA
Atvažiavęs į Clevelandą, J. 

Kcmaras pamatė “Naujienose” 
kad vienas turtingas Chicagie- 
tis siūlo jam $1,000 už pariti- 
mą tūlo Chicagiečio ristiko, pa
sakė šitaip;

“Parašykit ‘Dirvon’ kad aš 
sutinku susieiti su tuo ristiku 
ir pasižadu jį paristi, bet te
gul užtikrina kad užmokės ke
lionę ir kad tas $1,000 bus ati
duotas man.

“Bet kadangi dabar Chica- 
goj ristynių nevalia rengti tai 
aš kviečiu tą Chicagietį ristiką 
atvažiuot- į Clevelandą į' turna
mentą ir čia persįrist su ma
nim ir nereiks ilgai laukt ir 
daugiau siūlymus daryt.”

KAS BUS TOLIAU
Manoma' kad laimėtojas Sar- 

paliaus-Komaro poros turės 
ristis su Pranu Juška arba An
tanu Kundrotą; laimėtojas iš 
šimkaus-Chicagiečio. poros su
sikibs su A. Brazausku.

VIETINIAI LAVINASI
> Vladas židžiunas ruošiasi. į 
ristynes po instrukcijomis J. 
Šimkaus, o Jurgis Katilius mo
kinasi triksų nuo Juozo Koma
ro. Jiedu risis pirmoj poroj 
nedėlioj.

PIENININKŲ PIKNIKAS
Birželio 22 d., trečiadienį, The 

Milk Dealers’ Fraternal League ren
gia didelį pikniką Euclid Beach Par
ke, nuo 2:30 vai. po pietų. Bus 77 
dovanos suaugusiems ir vaikams. 
Euclid Beach .išdalins 200,000 tikie- 
tų norintiems dalyvauti.

Tikintus gausit pieno krautuvėse.
Šita pienininkų organizacija iš-

NUGIRSTA GILIAUS RES- 
TAURANTE

— Na, Komarai, kaip manai 
ar Sarpalius. geras ristikas? i

— žinai, ristikas ristiko ne
girtą jeigu su juo turį rištis.

Ar užteks -pusantros va
landos laiko su juo?

— Kam pusantros? Man už
teks ir vienos valandos ar nei 
tiek nereikės. Valgytojas.

SHARKĘY SU DEMPSEY!
šiose dienose paaiškėjo kad 

Jack Sharkey kumščiuosis su 
buvusiu čampionu Jack Demp
sey, pirm negu kuris jų susi
tiks su Tunney., Kuris dabar 
laimės tas eis su Tunney.

, Jų muštynė atsibus Liepos 
21 d. New Yorke. *

Sharkey sako jis yra pilnas 
pasitikėjimo kad Dempsey ne
giliuos jam, o taip pat lengvai 
apsidirbs ir su Tunney.

Dempsiui Sharkis duoda il
giausia penkis raundus' išsilai- 
kyti.

Sharkey pasakė laikrašti
ninkams kad jis neina j kumš
tynes' del pinigo, bet atsiker- 
šyt Tunney už tai kad vieną 
sykį, jam tarnaujant jūreiviu, 
išlipus iš laivo kokioj ten pa
švietė j, jūrinės kariumenės 
Amerikietis kareivis, eidamas 
pęlicijaritd pareigas, sumušė 
jam nosį. Tunney taęriayo jū
rinėj kariumenėj, taigi sumuš,; 
damas tos kariumenės dalies 
vyrą Sharkey jausis atsikerši- 
nęs anam policijantui.

LANKĖSI J. PRONSKUS
Birželio 10 d. buvo užsukęs 

Clevelande naujas “Sandaros” 
redaktorius J. Pronskus pasi
tarti su Sandariečiais ir darė 
pranešimus apie padėtį Lietu
voje., Iš jo kalbos paaiškėjo 
nekurie dalykai, bet jo kalba 
skyrėsi nuo kito čia buvusio 
svečio iš Lietuvos, N. Radžio, 
kaip žemė nuo dangaus. P. 
Pronskus neminėjo nei ruošia
mų skerdynių kariumenėje, nei 
kitų perdaug partijos spalvo
mis nudažytų dalykų kaip da
rė Radys. P. Pronskus atva
žiavo pasikalbėti, pasidalinti 
mintimis, o Radys kur tik žen
gė visur turėjo tikslo, “pertik- 
rint” visus kad visi manytų 
taip kaip jis mano.

P. Pronskus dar žadėjo su
stot Clevelande gryždamas iš 
Sandaros seimo.

šiame pasitarime su p. Pron- 
skum Sandariečiai sudėjo apie 
$50 aukų Sandarai. Daugiau
sia paskiras , aukavo J. V. Mit
chell, paklodamas $25.

. ŠIMKŪNAI IŠKELIAVO
žinomas tautiriinkas veikė

jas A. Šimkūnas su moteria 
ir sunūm išvežiavo Lietuvon 
laivu “Leviathan” pasiviešėti | 
ant keleto mėnesių. Žada gryžti 
anksti rudenį.

Šimkūnai laivakortes pirmo 
į abu galu iš “Dirvos” agentū
ros. Parvažiavę papasakos ką 
savo akim Lietuvoje matė ir 

Į patyrė.

M. švarpa ir J. Bagdonas, 
vietiniai tautininkai, lankėsi 
automobiliu po Detroitą ir Chi-1 
cagą. Sugryžo laimingai. Tu
rėjo smagią kelionę ir matė j 
daug Chicagiečių.

’ GAVO ~

platina 90 nuošimčių pieno per visą 
Cleveland^.

VOKIEČIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Suvirs 6,000 Vokiečių suvažiuos Į 

Clevelandą Birželyje į 36-tą Natio- 
nalę Saengerfest šventę kurią ren
gia Šiaurines Amerikos Saenger- 
bund, miesto auditorijaj, dalyvau
jant Elsa Alsen, Jų,ja Claussen ir 
Lawrence Tibbett kaipo solistams 
su milžinišku choru iš 4,000 žmonių. 
Berlino Staatsoper direktorius Bru
no Walter vadovaus orkestrą iš 100 
ypatų.

Atidarymas bus Birželio 22 d. va
kare. ' Antras programas bus Bir
želio 23 d. po pietų, ir tą pat dieną 
vakare bus trečias programas. Bir
želio 24 d. taipgi bus du perstaty
mai._______________________

DR. ISIDORE ZWICK 
praneša jog atidarė naują ligonių 

priėmimo skyrių 
8206 Sowinski Ave.

be pasiritimo.
Pirmutinėj poroj ritosi Fox 

su Maddick, Fox laimėjo.
Komaras Buvo žiūrėtojų

J uozas Komaras, sunkiau
sias ir save vadinąs tvirčiausiu 
Lietuviu ristiku pasaulyje, at
vyko Į Clevelandą į pat Sarpa
liaus ristynes su Stasiaku ir 
matydamas Sarpalių pritrenk
tą nudžiugo, sako’ dabar jam 
bus geresnė’-proga su Sarpa- 
lium nedėlioj.

Komaras jaučiasi labai ge
rai, ir dar gerinasi: kasdien 
vaikščioja po 20 ar daugiau 
mailių ir treinįr.uojasi Marot- 
tos klube kas vakaras.

Patyręs kad į jo ristynes su 
Sarpalium už refery komiteto 
pakviestas Marottą, Komaras 
ant to nesutiko, neš, sako, Ma- 
rottįi palaikys! Sarpaliaus .pusę. 
Taigi , refery bus ant kurio su
tiks Sarpaliaus ir Komaro pa- 
gelbininkai. ;

i Sarpalius; su skaudama kup
ra, išvažiavo į Bostoną ir rita
si ten ketvergo vakarę. Su- 
gryžta į Clevelandą pėtnyčioj.

Aš prisirašiau j turnamentą
ir atvažiavau į Clevelandą, ir 
šiuomi šaukiu Chicagietį risti
ką Karolį Požėlą persiimt su 
manim šiame turnamente, ar 
dabar, Birželio 19 d., ar antrą 
turnamento dieną, kuri bus pa
skelbta vėliau. Aš statau už 
save $500 ir juos Požėla galės 
pasiimt jeigu mane, paris, ir 
dar galės isšivežt visą to tur
namento mum abiem skiriamą 
užmokestį, aš nieko nereikalau
siu jeigu pralaimėsiu.

Kada aš pora metų atgal bu
vau Chicagoj ir norėjau gauti 
su Požėla ristynęs; jis niekad 
nerado laiko ir nuo manęs’ šali
nosi, nors kitus didesnius už 
manė šaukė su juo ristis. Da
bar yrą proga persiimt už A- 
merikos Lietuvių pusiau sun
kaus svorio čampionatą, ir už- 
kviečiu Karolį Požėlą atvažiuo
ti į Clevelandą. .

Juozas Šimkus.
Turnamento komitetas pasi

laki kad Požėla prisidės prie 
turhamento, kaip' būvb seniau 
žadėjęs, ir užtikrinama jam at- 
nuo ineigų ir kelias į abu galui

Akrono Naujienos

Pinigus Lietuvoj siųstus 
per “Dirvos” Agen

tūrą šios ypatos:

Apie ketvirtadienio vakaruš
kas, kurios suruošta Lietuvių 
salėj, bus plačiau kitame nu
meryje. Prie programo prisi
dėjo ir vietinė visų mylima so
listė Julė Baltrukoniutė.

LUNA PARKAS
Luna Parkas, Clevelando pažy

miausias pasilinksminimų centras, 
šį metą vėl užleidžia vietą pikni
kams, ypatingai su priedu Monkey 
Salos, laukinių žvėrių daržu ir nau
jais pasivažinėjimais parūpintais 
parko manadžėrio M. F. Bramley.

“Monkey Island”, su 125 gyvomis 
beždžionėmis- ir juodomis meško
mis, yra neapsakomas smagumas 
vaikams,' ir ten randasi 50 kitokių 
laukinių gyvūnų iš visų pasaulio da
lių.

Daugybė pažymiausių organizaci
jų Clevelande ir Ohio valstijoj ren
gia savo piknikus Luna Parke šią 
vasarą, ir jos padarys sau didelius 
pelnus pasinaudodamos Luna Parko 
patvarkymu.

šiame laikraštyje telpa skelbimas 
kuris atidaro organizacijoms duris 
susitvarkyti surengimą savo pikni
ko Luna Parke, ir kurie nenori ra
šyti apię savo piknikus gali patele
fonuoti Mr. Herman R. Zapf, Gar
field’ 2406 ir gaus visas reikalingas 
informacijas apie laikymą piknikų 
Luna Parke.

Stasė Laudanskienė .. Lt. 60
Marė Smalevičiutė ....... 100
Kazimieras Rapečka ...........300
Petras Jocius ...................... 47 j
Ona Juškienė .............  500
Mateušas Zabelas ...............50
Juozas Paršelis .................... 50
Antanas Lesius .......... 200
Marė Paspirgeliutė ...........200
Grasilda Bluntaitienė ..... 50
Petronė Kalantienė ...........150
Vincas Trainauskas ....... 100 j 
Marė Samulienė ...........  100 j
Justas Ivanauskas ....$50.00' 
Anna Ankudo (Rusijoj) $10.00;

Ofiso valandos 8206 Sowinski Ave.
Panedėlį, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 2 ilci 4 po pietų.

Seredoj ir Pėtnyčioj 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

PHONE PENNSYLVANIA 2467

1935 St. Clair Ave.
Ofiso valandos senoj vietoj 

Rytais 10 iki 12 kasdien išskyrus 
nedėldienius.

Vakarais: Panedėlį, Utarninke, Ket
verge ir Subatoj 6 iki 8' vai.

Telefonai
Ofiso Prospect 0500

Namų Kenmore 1670

KAMBARIAI ANT RENDOS 
7926 CORY Av., 4 švarus kam
bariai viršuje, su pdrčiu, gazas, 
elektrą, $19 į mėn. Kreipki- 
tęs tuojau.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-tno 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Kalbės J. Vanagas iš Chicago.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra. I

36-tas NACIONALIS

SAENGERFEST
SURENGTAS

North American Saengerbund
Milžiniškas choras iš 4,000 ypatų

Simfonijos Orkestras iš 100
Po vadovyste

BRUNO WALTER
Generalio Direktoriaus Staatsoper, Berline, Vokietijoj 

TRYS GARSUS SOLISTAI

ELSA ALSEN JULIA CLAUSSEN LAWRENCE TIB8ETT
Soprano Contralto Baritonas

Chicago Civic Opera Metropolitan Opera Metropolitan Opera
Penki Dideli Koncertai su Milžiniškais maišytais Chorais ir su 
Vaikų Choru iš 2,000 balsų, Orpheus Vyrų Choru, Glenville High 
School Choraliu Klubu, United Singers iš Cincinnati, Detroit, St. 
'Louis, ir suvirš 4,000 Vokiečių Dainorių iš visų Suv. Valstijų.

Tikietai pas Dreher’s, 1226 Huron Road.
Vakarais $3.00, $2.00; popiečiais $2.00, $1.00.

PUBLIC AUDITORIUM
JUNE 22, 23, 24

EKSTRA DOVANA RISTY
NIŲ LAIMĖTOJUI

Viktoras Anderson, plačiai 
žinomas Clevelando Lietuvių 
biznierius nuo 2112 St. Clair 
avė., subytino visus Clevelando 
sportininkus padarydamas nuo 
savęs paskirai dovaną ristikui 
kuris laimės nedėlioj turna
mente. Jis nupirko labai bran
gų aukso medalį, ant kurio bus 
išpjaustyta laimėtojo vardas ir 
kiti reikalingi užrašai kada lai
mėtojas jį gaus.

Šita Andersono? dovana labai 
nustebino ir nudžiugino turna
mento rengėjus,, ir pamatę-šitą 
žinią ristikai galės dar labiau 
ruoštis prie ristynių.* * *

Kiti prisidėję prie pirmesnių 
aukų čampibno diržo pirkimui 
yra šie:

Stasys Orba 2.00
Kast. Bardzilauskas 1.00
■Šitie pinigai dėdami paski

rai Lietuvių banke.
Kas daugiau?

JUOZAS ŠIMKUS ATVYKO 
PO NAUJŲ PERGALIŲ

“Lietuviškas žaibas” Šimkus; 
atvyko į Clevelandą Birželio 15 
d. ir vaikščioja po Clevelandą 
krutinę išpūtęs. Jis nesigiria 
ką jis padaro, bet ima ir pada
ro. Gavome iš Angliško laik
raščio iš Worcester, Mass., iš
karpą, kurioje štai kaip apie 
Šimkų rašo:

‘Juozas Šimkus sugryžo į 
Worcester po poros savaičių 
nebuvimo, ir per tą laiką tu
rėjo tris -ristynes, dvi Brook- 
lyne ir vieną Newarke.

“Jis nugalėjo Martin Mar
kus ir Harry Stevens Brookly- 
ne, ir abu paguldė į mažiau 
kaip 10 minutų. Markus sve
ria 170 svarų, o Stevens virš 
200 svarų. L

“Šimkus “rištosi su Frank 
Bruno Newarke, 205 svarų vy
ru, bet Bruno jo neįgalėjo per 
30 minutų.

“Šimkus eina sunkyn ir da-

‘NAUJIENŲ’ ŠMUGELYSTĖ?
, Chicagos “Naujienose”, koks 

ten N. Sporto skyriuje varinė- 
na negražią šmugelystę su Chi- 
cagiečiais ristikais. Jam ma
tyt nepatinka kam turnamen- 
tas rengiama Clevelande, o ne 
Chicagoj. Tas N. pasiėmė iš
niekint Clevelando turnamentą 
ir sykiu įžeist Clevelandieeius 
sporto mylėtojus, ir įžeidė iki 
to kad Clevelando publika ne
nori nei to laikraščio skaityti. 
Clevelando Lietuviai taip pat 
tūri pinigų kaip ir Chicagiečiai 
ir turi iš ko užmokėt ne tik ke
liones ir už sugaištą laiką ris
tikams, bet dar ir brangias do
vanas nupirkt atsižymėjan- 
tiems, o tas N. turnamento iš
niekinimui pavartoja žymų ris
tiką J. Bancevičių (Chicagie
tį)., kuris jau seniau pasižadė
jo ; turnamente dalyvauti.

i Pamačius “Naujienose” to
kius įžeidinėjančius raštus,, ku
riuose;.vis kalbėjo neva Bance- 
vičius, komiteto narys' para
šė Bancevičiui paklausimą ka
me dalykas, kam jis, pats pri
sirašęs į turnamentą, taip da
bar Clevelandieeius niekina.

Dzūkas Bancevičius štai ką 
atrašė Birželio 13 d.: “Aš ga
vau jūsų laišką, kuriame ma
nęs ' klausiate apie tą rašymą 
‘Naujienose’ taip negražiai a- 
pie Clevelando turnamentą. Aš 
tiek galiu pasakyti kad aš nie
ko apie tą rašinėjimą nežinau 
ir net ‘Naujienose’, nemačiau 
apie tą ką jus rašot, neš aš 
‘Naujieną’ nemačiau.”

Jeigu taip socialistų laikraš
tis kito žmogaus vardu bando 
apjuodint didelę Clevelando 
Lietuvių koloniją, kuomet visi 
kiti laikraščiai plačiai apie tur
namentą rašo, tai labai prastą 
vardą “Naujienos” musų mies
te ant toliau turės.

Jeigu nežinot ką rašyti ir pa
vydit tai nors kitaip kaip kal
bėkit, bet nenaudokit svetimo 
gero žmogaus Vardo. Kam tą 
žmogų nekaltai ir be jo žinios 
irgi žeminat kitų akyse? (Gal 
tas N. žino jog Bancevičius ne-'

PAKVIETIMAS Į “DIRVOS” 
PIKNIKĄ IR RISTYNES
Gerbiami Akroniečiai: Ne

dėlioj, Birželio 19 d., vėl tu
rėsit gerus laikus su savo pa
žįstamais Cleveląndiečiais su 
kuriais susipažinot pernai at
silankydami į “Dirvos”“ pik
nikus. Pakviečiame jus vi
sus atvažiuoti, nes dabar bus 
jums daug arčiau, ir tieses
niu kelių. Iš Akrono važiuo
kit link Brecksville, O., keliu 
No. 13, ir Brecksvįlle prava
žiavę važiuokit iki Brookside 
Rd., kuris eina skersai kelią 
No. 13. Tai ir viskas ko rei
kia žinoti dęl atvažiavimo.

Bus Lietuviu drutuolią ris
tynes ir bus kitokie pasilinks
minimai. Atsivežkit vaikus 
jaunuolius.

“Dirvos” Bendrovė.

Butlegeric mirtis. Pereitą sa
vaitę pelkėse prie Barberton- 
Springfield kelio rasta negyvas 
žmogus, kuris paskiau patirta 
buvo John Campian, 50 m., iš 
Kėnmore. Suimtas A. Frencs, 
nuo Andrew st.; nužiūrėtas są
ryšyje su ta žudyste. Jis ši
taip išpasakojo policijai. Cam
pian apsvaigo nuo dujų laike 
prižiūrėjimo gaminamos degti
nės požeminiame bravore ant 
Heddon st,/ Jį atrado Frencs ir 
kiti įtariami butlegerią gaujos 
nariai. Frencs sako jis lavoną 
išgabeno į tas pelkes, kur vė
liau atrasta, nukreipimui nūo- 
žvalgos.1 ant jų distiliarnės.

Frencs kaltinamas žmogžu
dystėje, nes jo pasakai netiki.

Akroniečiai gali žuvaut. Per
eitų šešių savaičių laiku Sum
mit apskrities ežeruose valsti
jos žuvininkystės ir 'medžiok
les užžiurėjimo departmentas 
suleidę. 30,000 įvairių veislių 
suaugusių žuvų, kurias žvejoto- 
jai gali pradėt gaudyt. Tokis 
žuvų išplatinimas tapo galimu 
kada įvesta žuvautojams mo
kėjimas už leidimus- žuvauti.

Suimta automobilių vagilis. 
Policija išaiškino pavogimą 16 
automobilių per praeitus , šešis 
mėnesius’ kada suėmė Russell 
Baith, 18 metų, nuo 450 Willow 
st. Policija sako kad Baith pri
sipažino prie tų vagysčių.

Keturi jauni vaikinai tapo

suimti sąryšyje su pavogimu 
kitą automobilių. Du jau pa
talpinti pataisos namuose, tre
čias laukia teismo;

Pasipjovė barzdaskutis. Paul 
Cayįor, 30 m., pasipjovė skus1 
tuvu savo barbernėj ant 137 N. 
Cuyahoga Falls avė., iš priežas
ties šeimyninių nesutikimų. Jis 
atsistojęs prieš veidrodį skus
tuvu taip .patraukė sau per kak1 
ią kad vos Visa galva nenupjau- 
i.a.

DH&iilih žudyštė. David DtP 
vis, 50 m., Birželio 16 d. dideliu 
peiliu papjovė savo pačią, 48 
m., ant 394 Douglas st., ir pas
kui pats atėmė sau gyvastį nu- 
siašudamas į galvą, šitos žu- 
dystės priežastis sakoma buvus 
vyro baimė kad moteris bandys 
pervaryt savo atsiskyrimo bylą, 
kuriai aplikaciją teismui pada
vė. Tragedijos prieita kada vy
ras negalėjo prikalbėt savo mo
terį gyvent su juo.

Apsiginklavęs dideliu peiliu, 
skustumu ir revolveriu Davis 
įsigavo į namus kur moteris 
gyveno. Namuose buvo ir dau
giau moterų. Pribėgęs prie šei
mininkės su peiliu, jis.sušuko: 
“Aš tau ir noriu atsilygint! ir 
smogė jai, bet tik lengvai su
žeidė. Jis pyko ant jos kam ji 
užtarė jo pačią; Paskui, many
damas kad ta moteris negyva, 
bego prie pačios, kuri tuo tar
pu užsislėpė už kitos moteries. 
Davis 'pagriebęs 'tiž 'gerklės'ir 
antrą moterį pastūmė į šalį ir 
griebė savo pačią. Sugavęs ją 
peiliu perpjovė gerklę. Jai mir
štant ant grindą, kitom motė1 
rim išbėgus laukan, Davis nusi
vilko žiponą, padėjo ant lovos, 
ir išsiėmęs revolverį paleido šū
vius sau į galvą.

Norėjo padegt namą. Ant 
691 Gardendale avė. nakties 
laiku pirmadienį kas tai prisi- 
taiksę prie namų bandė padegti 
namą ir pradėjo ugnį virtuvėje, 
pripylęs aliejaus ir padegęs. 
Šeimininkė,, kuri tikėjosi ko to
kio tą naktį, nemiegodama tą 
patėmijo ir nubėgus pasigriebė 
revolverį ir dusyk šovė, bet ne» 
pataikė padegikui. Pažinus kad 
tai jos kaimynas, su kuriuo tu
rėjo kivirčus, ji pranešė polici
jai ii- tas žmogus suimtas. Gai
sras spėta užgesint..


