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Winchester, Va. — čia teis
mas nuteisė ant mirties šunį, 
kuris atrastas kaltu žudyme 
avių
Buvo paduota ir. apeliacija, bet 
negelbėjo, šuva bus sušaudy
tas. Jis prigulėjo ūkininkui.
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UŽGRIUVO 100 AUDĖJU
Bogota, Kolumbija. — Ro- 

sellone (Pietų Amerikoj) nuo 
kalno nuslydus žemė užgriuvo 
audiny čią, kurioje buvo 100 
darbininkų. Visi jie turbut 
bus užmušti. Jau išimta 40 
lavonų.

Hecking Valley angliakasiai, 
kaip skelbia nekurie laikraščiai 
žada atsimesti iš unijos ir su
daryti savo uniją. Jie, sako, 
nori pradėt dirbti už $5 į dieną 
po 5' dienas savaitėje.

Angliakasių unijos viršinin
kai tikrina kad jokios naujos 
smarkiai važiavo taxi ir taip 
Darbininkai stovi griežtai už 
savo reikalavimus.1 1

Illinois valstijoj eina tari
maisi tarp kasyklų operatorių 
ir unijos atstovų streiko baigi- 

.mo^eikale. Darbininkai reidai: 
lauja užtvirtinimo senų algų.

Philadelphijoj taipgi "tariasi 
Pennsylvanijos kasyklų opera
toriai su unijos astovais.

Washington, Pa. — Strei
kuojanti angliakasiai, 150 vy
rų, norėjo pastoti kelią einan
tiems į darbą ne-unijištams, 
bet valstijos raita policija at
lėkus pradėjo juos skirstyti ir 
kelis areštavo už kurstymą ne
klausyti policijos ir kelti riau
šes.

Emporia, Va. — Akmenų 
skaldykloj eksplodavus priren
gtam šoviniui peranksti, už
mušta keturi darbininkai.

Chicago. — Viršutinių ir že
me einančių trairivajų darbi
ninkų unijos įgaliojo savo vir
šininkus susitarus bendrai ap
šaukti streiką jeigu nebus gali
ma susitarti su kompanjom už 
naujas algas. Jeigu kiltų strei
kas suparaližiuotų visą miesto 
komunikaciją.

Maskva. — Streikai tramdo 
darbams Harrimano mangane- 
so koncesijose. Unijos vadai 
ir kompanija negali susitaiky
ti ant darbininkų reikalaujamo 
algų padidinimo 5 nuošimčiais.

New Kensington, Pa. — Ne- 
unijistų dirbamoj kasykloj bu
vo užtaisyta sprogimas, bet ne
daug tepakenkta. Vienas dar
bininkas lengvai sužeistas.

New Lexington, O. — Potvi- 
nis sunaikino 45 streikuojan
čių angliakasių namus ir dar
želius. Darbininkams gręsia 
badas.

Washington, Pa. — Tyler 
kasykla, kaip skelbia kompani
jos viršininkai, , rengiasi pradė
ti dirbti ne-unijistiniais pama
tais. Ji užlaiko 500 darbinin
kų. . J '

Rusijos dirbtuvėse, kurios 
yra sykiu ir amatų mokyklos 
vaikams, iš 8,202 mokinių po iš- 
egzaminavimo pasirodė 5,122 
nesveiki; 1,347 iš jų turi džio
vą.

Tai tau ir rojaus gyvenimas 
ir visa užžiura ir vaikų valsty
binis globojimas. To visai nė
ra kapitalistiškose šalyse.

. Komunistų carai turi pinigų 
varymui propagandos kitose ša
lyse, bet 

tame 
ligas.
nori

Bolševikai Gaudo ir 
Šaudo Šnipus

Newark, N. J. — čia vienas 
vyras, Kelly, jieškodamas at- 
sižymėjimo, išsėdėjo ant vėlia
vos stulpo virš St. Francis ho- 
telio 12 dienų ir naktų', tuomi 
laimėdamas pasaulinį rekordą 
tokiame keistame dalyke. Ji 
ten nuskusdavo, nuprausdavo 
ir daktarai egzaminuodavo. Jo 
žmona 
ir gert

Dingę Lakūnai Praeityje

darbininkai ir jų vai- 
rojuje badauja ir ken- 

Niekas jų neužžiuri, 
kad daugiau naudo.-.

gerai 
buvo

kai 
čia 
tik 
neštų komisarams.

Amerikos bolševikėliai moka 
pakaltint buvusią kapitalistiš
ką tvarką, kurią nuvertus ne
spėta dar susistiprint ir šusi- 
taisyt. ' Bet, darbininkai, 
žinot kad senojoj Rusijoj
ir mokyklos ir dirbtuvės, kam 
komunistai viską griovė ir nai
kino, kad dabar vėl reiktų at
statyt?

Kitas dalykas. Ko jie kiša 
savo nosis į svetimas šalis dar 
neatstatytoje savo šalyje sėdė
dami ir darbininkus marinda
mi badu? Jeigu nori pasaulį 
valdyt lai parodo pavyzdį savo 
pačių ribose, kaip jie gali pui
kiai gyvuot. Visus turtus iš
gabena į užrubežius vykinimui 
ten komunizmo ir nori įstumt 
visą likusį pasaulį į skurdą ir 
badą, kad paskui iš niekur nie
kas nieko gero negalėtų gauti.

Maskva. — Karo tribunalas 
Kronštadte nusmerkė sušaudy
mui komandierių Klepikova, 
kuris pirmiau komandavo Bal
tijos laivyną, apkaltinus jį pa- 
sitarnavime Anglijai špiegavi- 
mu.

Kharkove sušaudyta du įtar
ti špiegavime Lenkams, kurie 
buk ruošęsi nužudyti tris auk
ščiausius Ukrainos komisarus.

Bolševikai pučia šitą špiegų 
sugavimo prietikį kuoplačiausia 
ir tuomi parodo priežastį kad 
reikalingą mobilizacija.

Yaršava. — Boris Kovceda, 
kuris nušovė Varšavoj sovietų 
atstovą, Lenkų teismo nuteis
tas 15 metą kalėjimo, kas Mas
kvai labai nepatinka. Maskva 
tą žudystę laiko svarbiu tarp
tautiniu prietikiu, o Lenkai jį 
nubaudė tik kaip paprastą sa
vo šalies žmogžudį.

Bet nors šitaip Lenkai pada
rė, Maskvos carukai išskyrus 
čiaudėjimo daugiau nieko ne
bando daryti, ir liks jų garbė 
neužganapadaryta....

Boston. — Vienas biznierius 
eidamas gatve netoli savo įs- 

I taigos rado pundą su pinigais, 
kuriame buvo lygiai $1,200.

Bežiūrint į radinį, prie jo at
bėgo kitas žmogus, jieškąs po 
visas puses ko tai pamesto, ir 
paklausė radėjo ar nerado pun
do pinigų. Tas atsakė jog ra
do ir prašė pasakyt kaip pun
delis išrodė ir kiek pinigų jame 
buvo, 
dejas 
tėjas 
bėgti,
bėgo prie atradėjo ir paklausęs 
ar ruko, padavė jam 5c vertės 
cigarą atlyginimo.

Teisingai apsakius, ra- 
pinigus atidavė. Pame- 

hei nepadėkąvojęs leidosi 
bet paskui atsisukęs pri-

Kiek

Meksika Turi Perdaug 
Moterų

Kaliniams Nepasisekė
Ištrukti

Columbus, O. — Valstijos 
kalėjimo 23 kaliniai, tarp jų 
keletas žymiausių kriminalistų 
ir žmogžudžių;, šiose dienose 
rengėsi pabėgti iš kalėjimo, bet 
jų planai sutramdyta, 
mo užžiurėtojai užtiko 
keletą kasamų tunelių, 
pasiryžusių bėgti buvo
kurie pereitą rudenį buvo išbė
gę po nuginklavimo sargybi
nių, bet buvo sugauti.

Tuneliai, jeigu butų buvę už
baigti kasti, butų sujungę 23 
kameras, kuriose buvo 
aršiausi kriminalistai.

♦
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Tarp
ir tie

¥ ¥

patįs

pėdų— 720
kasykloj, 328

Lansing, Mich, 
po žeme, anglies 
kaliniai angliakasiai susibunta- 
vojo prieš viršininkus ir užsi
barikadavę reikalavo duoti rū
kymo, arba negaus anglies. Sy
kiu kilo riaušės ir tarp viršuje 
buvusių kalinių, kuriuos nura
mino sargybiniai pradėdami 
šaudyti.

Meksikai, kaip ir tūloms Eu
ropos valstybėms, reikalinga 
daugiau vyrų. Kiekvienam vy
rui yra po moterį ir dar po 
vieną perviršio.

Kilus klausimui kur gauti 
vyrus toms likusioms mergi
noms, viėnas seimo narys pa
siūlė leisti vyrams imti po dvi 
moteris, bet tas sutiko nemažą 
pasipriešinimą.

Meksikoj yra 300,000 mergi
nų perdaug. Vyrų stoka pri
skiriama nuolatiniams karams 
toje respublikoje. Išviso Mek
sika turi 14,300,000 gyventojų.

Apie 3,400,000 gyventojų už
siima ukininkyste, 600,000 dir
ba fabrikuose, apie 75,000 su
sisiekime, suvirš 60,000 valdiš
koj tarnyboj, netoli 300,000 vi
sokiuose bizniuose, ir apie 80,- 
000 įvairiose profesijose. Su
virš pusė milijono yra dyka
duonių, ir tą klesą sudaro tur
tuoliai ir ubagai.

CHINAI UŽSIDĖJO 
DIKTATORIŲ

Pekinas, -rį- DiLįeiėmis. iški!-. 
mėmis, Maršalas čang Tšo Lih, 
apsuptas keturių desėtkų ge
nerolų, i pasivadino save Chinr- 
jos diktatorium,, po to kaip bu
vo savo šalininkų -pripažintas 
“vyriausiu didžiu maraski”.

Jo pakėlimas į diktatorių į- 
vyko po keleto dienų įvairių 
Chinijos vadų pasitarimų. Jie 
visi pasiryžo bendrai kovoti 
prieš komunizmą.

Tuo tarpu miestas Tsingtao 
po mūšio pateko į nacionalistų 
rankas, tai yra į komunistų re
miamų kareivių.

Nacionalistai pasiryžę eiti į 
Pekiną ir išvyt ten esančią 
valdžią.

Eina gandai kad atsimetęs 
nuo komunistų generolas Kai- 
šek eis į tarybas su nacionalis
tais su tikslu įstengti vieną 
bendrą valdžią Nankinge.

mažė- 
pirmos 
1,730,- 
14,753

Gelžkelių darbininkai 
ja. Kovo mėn. 1927 m. 
rūšies gelžkeliai turėjo 
661 darbininką, arba
mažiau negu tuo laiku 1926 m.

Argentinoj -buvo apšaukta 
generalis streikas protestavi- 
mui prieš mirties bausmę Sac
co ir Vanzetti Suv. Valstijose.

Carnegie Steel kompanijos 
Homesteade darbininkų pikni
ke šeštadienį dalyvavo 30,000 
darbininkų. Ten dirba daug 
ir Lietuvių.

TVANŲ NUOSTO
LIAI BAISUS

Washington. — Kaip apskai- 
tliuota, Mississippi upės potvi- 
niai šį pavasarį padarė baisius 
nuostolius — net $400,000,000. 
Laukuose nuostoliai, sugadinti 
gelžkeliai ir keliai siekia $200,- 
000,000 sumą.

Port Huron, Mich. — Namui 
sudegus netoli čia sudegė Ma- 
linskienė su trimis jaunais vai
kais. Motina sudegė gelbėda
ma vaikus, tėvas išsigelbėjo.

Laivas Smetonos vardu. Vo
kietijoj padirbta Lietuvai lai
vas, kuris užvardinta “Prezi
dentas Smetona”. Jis bus at
plukdytas į Lietuvos vandenis.

mo virš jurų buvo su zeppelinu 
Dixmude, Vokišku orlaiviu ati
duotu Prancūzams. Audra nu
nešė Dixmude į juras nuo ryti
nio Afrikos krašto ir, nors ras
ta pakraštyje išplauta orlaivio 
likučių, nerasta jokių pėdsakų 
26 Prancūzų kurie tuo orlaiviu 
keliavo'.

Nuo tų laikų kaip žmogus 
pradėjo svajoti apie skraidymą 
oru, juros buvo didžiausios 
priešininkės ir. pavojingiausios 
tiems kurie bandė jas perskris 
ti. Prie daugybės vardų kurie 
kėsinosi virš vandenų skristi 
ir žuvo dar dasideda dviejų 

Nungesser ir Coli.per visą laiką.

Kandįs Sunaikina
Per Metus

metai kandįs Amerikoje 
$224,000,000 vertės vil- 
dalykų.

ATEINA KOMETA, 
BUS ŽVAIGŽDŽIŲ 

LIETUS

Tai yra nepa-

metus išlaikyti

Kas 
suėda 
nonių 
prasta suma pinigų už kurią
galima visus 
pusėtinai didelę valstybę.

Mažas apsisaugojimas iš pu
sės tų kurie padeda žiemines 
drapanas per vasarą, gali iš
gelbėti destėkus dolarių 
vienuose namuose.

negirdėjo.
išsirengė į savo pra-
ekspediciją pasiekti

kiek-

Kalbos apie Mažinimą 
Karo Laivų

Geneva. — čia prasidėjo ka
ro laivyno apribavimo konfe
rencija, kurioje delegatus turi 
Suv.' Valstijos, - Anglija ir .Ja-, 
ponija. Francuzija ir Italija 
turi tik pašalinius tėmytojus, 
kurie nedalyvauja pilnomis tei
sėmis.

Suvienytos Valstijos sutinka 
eiti tiek kiek jr kitos valstybės 
nustatymui saiko kariškų 
vų užlaikymo.

Peršauta Moteris

lai-

Lancaster, O. — Laukuose 
netoli savo namų rasta su kul
ka peršauta per plaučius mote
ris, 30 metų amžiaus, motina 
keturių mažų vaikų, šalę jos 
rasta gulintis jos vyras, gir
tas. Jis sulaikytas tardymui.

Trumpas laikas pirm šito 
atsitikimo vyras buvo paleistas 
iš kalėjimo kada moteris užmo
kėjo $43 pabaudos už prilaiky
mą svaiginančių gėrimų.

Žada Mažint Taksus
Washingtno. — Suv. Valsti

jų ižde šįmet rasis $599,000,000 
perviršio, tokiu budu sekančiais 
Imetais nuo taksų sumos bus 
nuimta $338,000,000. Tik gai
la kad tas taksų numažinimas 
nepalies darbininkų, nes tiesio- 
ginai dabar jie nemoka taksų 
federalei valdžiai nemoka, su
moka už viską brangiai perka
mo, o niekas neatpigs nors 
guoliams tiek taksų reiks 
kėt mažiau.

tur- 
mo-

New York. — Vienas Long 
Island ūkininkas susilaukė iš
perėto ančiuko su keturiomis 
kojomis ir su trim sparnais — 
trečias sparnas yra ant kupros.

Sagamore, Pa. — Kasykloj 
užmušta darbininkas akmeniui 
kritus iš viršaus.

žemės vir- 
kur kitoje

proto išėju-

padavinėjo jam valgyt 
Francuzų, 
vardai.

Nors kaip šiedu lakūnai iš
skrido virš Atlantiko ir žuvo 
yra dar tik kelios savaitės lai
ko, bet jau trisdešimts metu 
praėjo nuo to kaip pirmas drą
sus lakūnas, Andree, išlėkė į 
okeaną ir niekad daugiau apie 
jį niekas

Andree 
žutingą
šiaurinį žemgalį vasarą 1897 
metais. Su dviem draugais jis 
sėdo į vėju nešamą balioną su 
vilčia perlėkti per 
šugalį ir nusileisti 
pusėje.

Visi vadino jį iš
siu — juk tai paikas sumany
mas ir niekad neįkunijamas.

Jie išskrido ir žuvo.
. ■ Gandų gandai ėjo po ję .ža
vimo, bet nei vienas tų gandų- 
nepasitvirtino iki šiai dienai ir 
niekas nematė jų ir jų baliono, 

įt Tai buvo pirmutinė jurų au
ka iš lakūnų eilių.

Su laiku išsivystė ir sunkės-] 
ni už orą aeroplanai, ir tada 
buvo prietikis su Cecil Grace. 
Gruodžio 20, 1910 m., tas drą
sus lakūnas pasikėsino lenkty
niuoti už $20,000 dovaną pa
skirtą tam kas toliausia nu
skris iš Anglijos per vandenį j 
Europos kontinentą tos dienos 
bėgiu. Jis išskrido iš Anglijos 
laike puikaus oro su visomis 
viltimis jog tuoj perlėks Ang
lišką kanalą.

Astuonios mylios nuo krašto 
jis dar buvo matyt skrendąs 
pilnoj tvarkoj. Bet tuoj susi
darė migla, bet dar jį matė ore 

’žuvininkų laivai. Migla tirš
tėjo, ir kada atėjo vakaras jo 
niekas niekur nesiilauk'ė. To
je migloje Grace dingo ir nie- ; 
kad daugiau apie jį nieko ne
girdėta, nerasta nei mažiausios 
jo orlaivio likučių žymės.

Kitas neišaiškinamas atsiti
kimas yra tai likimas Alberto 
Jewel. Spalių 21 d., 1913 m., 
jis iškilo iš Hempstead Plains, 
L. L, ir skrido į vietą kur tu
rėjo prasidėti orlaivių lenkty- i 
nės aplink Manhattan salą. Jo 
kelias ėjo per Jamaica pertaką, : 
Brooklyną, Coney Island ir po 
to per Narrows į Staten Island. . 
Jis niekad ten nepribuvo ir ne
girdėta nieko kur jis butų ga
lėjęs dingti.

Karo laiku daugybė kariškų 
lakūnų buvo pasiųsti per juras 
kurie niekad daugiau negryžo, 
vienok tada aplinkybės buvo 
nepaprastos, 
žymiausias, atsitikimas skridi-

Vakarais Birželio 26 ir 27 d. 
galima tikėtis žvaigždžių lie
taus, jeigu oras bus tyras ir 
bus galima matyti dangų. Tuo 
laiku Pons-Winnicke kometa 
prisiartins prie žemės taip ar
ti kad bus vos 4,000,000 mylių 
atstumo.

Kaip apskaitliuojama, ta ko
meta turi uodegą penkių mili
jonų mylių ilgio, bet 1921 m., 
paskutiniu sykiu kuomet ji at

arti žemės, jos uodega bu- 
nematoma. šįmet 
uodega bus matyti,

ėjo
vo
jos
timis Birželio 26 it 27 
Ž>vaigžįSį -arba1 orinės

vienok 
ir nak- 
d. kris 
dulkės,

kurios beveik kas nakt krinta 
iš.žemę apgaubusių erdvių, tik 

Kometa pati nebus matoma 
nuoga akia, nes yra maža, bėt 
kas turės nors kokius žiittonus 1 
galės matyti ją šiaurrytiniame 
dangaus šone.

Vokietis Lakūnas Ren
giasi Ilgon Kelionėn

Berlinas. — Otto Koennecke, 
Vokietis lakūnas, rengiasi il
gon kelionėn oru — iš Berlino 
į San Francisco, ir mano tą ke
lionę atlikti į 60 valandų. Jis 
mano išlėkti Birželio 25 d. ir 
pasiekti Pacifiko pakraštį Bir
želio 28 d., kur pabuvęs ketu
rias dienas gryžtų atgal. Jis 
naudos trijų motorų orlaivį ku
ris neš gazolino del 70 valandų 
ir galės skristi po 
į valandą.

Ta kelionė yra 
mylių. Koennecke 
tų amžiaus ir plačiai atsižymė
jęs karo laiku lakūnas.

124

apie 
yra

mylias

10,000
35 me-

Kiek Pasaulyje Randasi 
Automobilių

Surinkus žinias apie visame 
pasaulyje esančius automobi
lius pasirodė jog Sausio 1 d. 
1927 m. buvo 27,650,267 auto
mobiliai, trokai ir bussai, arba 
3,176,638 daugiau negu buvo 
metai laiko atgal.

Suvienytose Valstijose ran
dasi 22,137,334 iš to skaičiaus. 
Anglijoj 1,023,651. Francuzi- 
joj 891,000, Kanadoj 826,918, 
kitose šalyse po žymiai mažiau.

Po karo dienu
Meksikoj valdžios kariumenė 

sušaudė 16 banditų, užtikę juos 
netoli Periquilo dvaro.
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Dar apie Artistų Koncertų

Birželio 10 d. čia lankėsi žy
miausia Amerikos Lietuvių ar
tistai, J. Babravičius, A. Vana
gaitis ir M. Yozavitas, kurie 
davė puikų programą L. M. D. 
svetainėje. Nors žmonių ne- 
perdaugiausia buvo, bet kurie 
atsilankė tie atsigėrėt negalėjo 
Babravičiaus puikiu dainavimu, 
Vanagaičio juokais; gal mažiau 
teko pasirodyt Yozavitui,- nes 
svetainėje buvęs pianas labai 
prastas buvo, o paskolint ne
buvo galima, nes negalima bu
tų buvę pianą į salę įvežti, ka
dangi prie svetainės iš kalno 
pusės buvo taisoma gatvė. Bet 
jis vistiek 
ir žmonės

Dideliai 
artistams 
burgą ir
savo dainomis ir muzika, 
da jie antru kartu atsilankys 
tai žmonės skaitlingiau eis jų 
paklausyti.

Prie koncerto surengimo pa- 
sidarbayo daugiausia J. Virbic
kas; supažindino juos su mies
tu, savo automobiliais pavaži- 
nėdami, S. Bakanas ir J. Kaz
lauskas.

pora šmotų sugrojo 
gausiai plojo, 
dėkngi esam 
kad atlankė
sužavėjo Lietuvius 

Ka-

tiems
Pitts-

Užmuštas Lietuvis

Prigėrimai, šiose dienose iš 
upių Pittsburgo distrikte išim
ta trįs lavonai, du jaunų vaiki
nų ir vienas seno nežinomo 
žmogaus.

Jau praėjo nekuris laikas 
kaip apleido Londoną E. Galva
nauskas, Lietuvos nepaprastas 
ministeris. Kaip teko patirti, 
p. Galvanausko vieton atvyks 
K. Bizauskas, kuris jau aną 
metą čia buvo Lietuvos' pasiun
tinybės nariu. • Bet kolei ' kas 
dar Bizausko nesulaukėm.

E. Galvanauskui apleidus šj 
miestą Lietuviai apgailestauja, 
nes tai buvo rimtas ir darbš
tus Lietuvos ministeris. Nors 
p. Galvanauskas tik vieną kar
tą dalyvavo Lietuvių susirin
kime, bet vietos Lietuviai gavo 
susipažinti su juo ir 
darbštumą.

Negirdėti kad kas 
no Lietuvių rengtųsi
vykti ir ten suvis apsigyven
ti.

Darbai čia ne 
kokiu darbininku 
nusiskundžia del 
Pastarais laikais
šia darbai eina siuvėjų.

Bedarbių čia randasi 
žas skaitlius, gatvėse 
nemažai “trimitininkų”,

patyrė jo

iš Londo-
Lietuvon

kaip eina, su 
nekalbėsi vis 

stokos 
rodos

darbų.
geriau-

ma- 
biz- 
bei

Birželio 15 d., 6 vai. vakare, 
Petras štempelis važiavo 5th 
Avė. automobiliu ir norėjo suk
tis į Moultrie st,, bet į tą sykį 
smarkai važiavo taxi ir taip 
smarkiai davė į štempelio au
tomobilį kad tas nuvirto ant ša
ligatvio ir sužeidė ten tuo sy
kiu ėjusį juoduką ir dar du vai
ku, kurie visi paimti ligonbu- 
tin. štempelis tuoj mirė, juo
dukas mirė sekančią dieną, o 
vaikai gal pagis. Taxi vežikas 
biskį sužeistas, nugabentas į 
kalėjimą.

štempelis buvo dar nevedęs, 
apie 36 metų amžiaus, ir auto
mobilių mechanikas. Jis buvo 
Francuzijoj laike karo. Palai
dotas L. T. kapinėse su bažny
tinėmis" apeigomis, kurias atli
ko šv. Jurgio tautiškos parapi
jos klebonas Kun. Brazys.

J. Virbickas.

nema- 
matyti 
daino- 

rių ir įvairių štukų rodytojų ir 
juokdarių, kurie tokiu budu 
sau uždarbiausia ir šiaip taip 
pragyvena.

Pašalpinė Vienybės draugi
ja, apie kurią savu laiku jau 
rašiau, savo bankruto pavojų 
pernešė, veikia ir toliau, ir ti- 
kimasi kad ilgainiu ji sustip
rės. Kaina vertis.

menės gerpvei, o ne siauriems 
interesams;

4) Mes esame ypač giliai in
teresuoti kad Lietuvoje viešpa
tautų politinė ramybė, be ku
rios negalimas kuriamas eko
nomijos ir kultūros darbas, to
dėl, didumos Lietuvių labui čia 
Amerikoje1 ir Lietuvoje mes 
remsime tokį Lietuvos valdžios 
nusistatymą kuris atatinka 
New Yorko valstijos guberna
toriaus Al. Smith’o ir kitų A- 
merikos katalikų nusistatymui, 
būtent kad bažnyčios reikalai 
nebūtų maišomi su valstybės 
politika, ir

5) Kaip visa Lietuva taip 
lygiai ir mes Amerikos Lietu
viai esame už tą kad Lietuvoje 
susidarytų stipri demokratin- 
ga. ir patriotinga valdžia, kuri 
dabodama visų luomų reikalus, 
remtų savo galę ant tautininkų 
vienybės.

žmonės kunigus irgi mylėtų jei 
jie laikytųsi tvarkos, mokytų 
žmones būti vienybėje, o ne 
kurstytų vienus prieš kitus.

A. Slavinskas.

T. M. D. REIKALAI
k ._____________________ —y

BAYONNE, N. J
dirbtuvėse pradeda 
eiti geryn.
Mickevičiaus gimi- 
Mąrė Mickevičiūtė

tokį perversmą, o 
atsakomybė kris 

valdžios silpnumu 
perversmą suma-

Neduos degtinės. Prohibici- 
jos viršininkai atėmė Pittsbur
go distrikte nuo Kovo 17 die
nos leidimus pardavinėti degti
nę kaipo vaistus šešiolikai vai
stininku, desėtkui daktarų at
ėmė teisę išrašyti receptus del 
pirkimo degtinės, delei to kad 
jie nesilaikė taisyklių bet darė 
biznį pasinaudodami savo lei
dimais.

Dvi Pittsburgo brunzos iš- 
dirbystės, kurių bendras kapi
talas siekia $8,000,000, jungia
si j krūvą su- kitomis keturio
mis kompanijomis iš kitų mie
stų. Damascus Bronze Co. ir 
Keystone Bronze Co., tos vie
tinės dirbtuvės, bendrai užlai
ko 500 darbininkų.

Darbai 
po truputį 

Antano 
naitė p-lė
apsivedė ir išvažiavo apsigy
venti į Philadelphia. Jaunikio 
vardo nepatyriau. P-lė Micke
vičiūtė buvo pavyzdinga mer
gina, gražiai užsilaikė, skaitė 
Lietuviškus laikraščius ir kny
gas. Ji bus gera šeimininkė.

Eina gandas kad vietos dar
buotojas Povilas Klonis trum
pame laike apleis Bayonne ir 
važiuos mokytis muzikos ir 
dainavimo. P. Klonis čia Lie
tuviams patarnaudavo groda- 
damas bažnyčioje, prie rengi
mo koncertų ir kitokių pramo
gų. Jis čia visų mylimas ir jo 
visi apgailauja netekdami. Lai
mingos jam kloties.

L. P. Klubas rengia prakal
bas kaip tik gaus 
Nesenai irgi buvo 
prakalbas, kalbėjo J. 
das iš Brooklyno.

kalbėtoją. 
surengęs 

O. širvy- 
Pinavijas.

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

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
PAT ARNAVIMAS

Patarnavimo vertybę reiki a spręsti ne tiek pagal pigumą, kiek J 
pagal greitumą ir teisingumą. į
Musą nusistatymas yra duoti kuogeriausį patarnavimą kad 
ypata vieną kart pavedus mums atlikt savo reikalus ir liktą I 
musą klientu ant visados. Tas kaip tik ir padėjo musu jstai- į 
gai išaugti į tokią kokia j i dabar yra. ,

Siunčiam pinigus i Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas I 
į visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, čekiais-draftais; I 
parduodam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus I 
ir bonus. Reikalaukite musų kurso.

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4% Į METUS

Chicago. — Dr. K. Drangelis 
Chicago j e, Sandaros seime, pa
reiškė maždaug sekančius da
lykus :

Delei 17 Gruodžio įvykio Lie
tuvoje, Amerikos Lietuvių nuo
monė yra nevienoda, čia yra 
pažymėtinas spaudos nusista- 

LONDONAS, Anglija j tymas prieš dabartinę valdžią.
Kai kurios grupės po Gruo

džio 17 perversmo, tikėdamos 
tam tikrą ūpą visuomenėje su
kelti, pasiskubino pareikšti to
kį neiguojamą nusistatymą. 
Kai kurios grupės perversmą 
užgyrė.

Atsargesni elementai, 
žiau interesuoti . partijų 
niais, privačiais interesais
šeimynų ryšiais su buvusiais 
valdžioje, nesiskubino reikšti 
savo nusistatymą, nes jiems 
atrodė jog tiesioginė-objektivė 
tiesa tegali pasirodyti faktų 
šviesoje tik vėliau, laikui bė
gant. , Vidurinė Amerikos Lie
tuvių srovė iš vienos pusės ma
tė tūlas silpnas puses kairėje 
bloko valdžioje dar prieš Gruo
džio 17 d., o iš kitos pusės ma
to kad su Gruodžio 17 pervers
mu iškelta naudingų reformų 
darbas, ši srovė giliai apgai
lestauja kad 'matomai neišven
giamas kairiojo bloko ir mažu
mų koalicijos valdžios krizis 
neįvyko grynai parlamentari
niu budu. Atsakomybė, todėl, 
už Gruod. 17 perversmą krin
ta ant kairėsės partijų koalici
jos kad leido 
dar didesnė 
ant tų kurie 
pasinaudoję
nė, ypač jei pats perversmas 
duotų blogų vaisių Lietuvai.

šiuomi gi laiku plati Ameri
kos Lietuvių visuomenė priva
lėtų užsilaikyti rimčiau ir dėti 
pastangas kad Lietuvai nepa
kenkus. Lietuva dabar pergy
vena laikiną rimties momentą, 
kuris iseis Lietuvių naudai, 
jeigu visos visuomenės grupės 
stengtųsi sandarbininkauti, o 
ne kerštauti. Bent rimtesnių 
laikraščių redakcijoms, 
kusioms 
greičiau 
ti.

Tuom 
tuviams 
kytis sekančio nusistatymo, 
neinant į smulkmenas:

1) Stovėti už Lietuvos ne
priklausomybę ir todėl nepri
klausomybei esant pavojuje 
remti kiekvieną žingsnį, kas jį 
nedarytų, kad tarnauti nepri
klausomybės išlaikymui 
pavojaus atšalinimui:

2) Tvirtai stovėti už tai kad 
okupuotos Vilniaus vietos grei" 
čiau gryžtų prie Lietuvos ir 
kad Klaipėdos kraštas, istori
niai Lietuviškas^ susijungtų su 
Lietuva bendrais kultūros ry
šiais, todėl kiekvieną žingsnį 
kas jį nedarytų Lietuvos val
džia, visuomenės organizacijos 
ar atskiri asmens, skaityti sa- 
vo brangia pareiga tam tikslui 
padėti ir tas pastangas remti 
moraliai ir materialiai;

3) Amerikoj gyvenanti Lie
tuviai esame giliai interesuoti 
kad musų senoji Tėvynė Lietu
va greičiau pakiltų ekonomi
niai, todėl mes remsime visus 
tuos valdžios ir privačios ini- 
ciativos sumanymus kurie ska
tina gamybą ir prekybą ir ku
rie turi tikslo tarnauti visuo-

pasie- 
kraštutinumo, vertėtų 
valstybiniai nusistaty-

tarpu Amerikos Lie- 
butų tinkamiausia lai- 

sekančio

ir jai

DAYTON
Kunigas Patraukė Teisman 

Parapijonus

Kunigas V. Slavynas, šven
to Kryžiaus Lietuvių parapijos 
klebonas, iškėlė bylą teisme 
prieš nekuriuos savo parapijos 
narius reikalaudamas $25,000 
atlyginimo jam už jo šmeiži
mą ir jo garbės įžeidimą, sako 
jis savo peticijoj.

Apkaltinti yra Juozas Am
brose, Juozas Kavaliauskas, J. 
Douglas, Sim. Razauskas, Jur
gis Zubrickas.

Peticijoj kunigas sako jog 
per penkis metus jo kunigavi
mo tie parapijonįs bendrai ?r 
paskirai prieš kitus parapijonis 
ir ne parapijonis darė įvairius 
užmetimus ir šmeižė kleboną 
buk jis sunaudojęs parapijos 
pinigus savo reikalams.

Tūlas laikas atgal šios die
cezijos arei vyskupas iškėlė by
lą prieš tuos pačius parapijonis 
reikalaudamas teismo uždraus
ti jiems priimti ir išmokėti pa
rapijos pinigus.

šita kunigo byla su parapijo
nais yra vienas iš daugybės at
sitikimų Amerikoj Lietuvių pa
rapijose. Kada naujas kunigė
lis ateina visi gatavi jam ati
duoti paskutinius savo marški
nius. Kada klebonas įsigali ir 
pastato savo ožį tai jau nege
rai, prasideda buntavotis ir no
rėti kontroliuot jo darbus. Iš- 
sykio turėtų į savo kontrolę sa
vo dvasiškus piemenis paimti, 
tada neturėtų bėdos vėliau. P.

šeimyniška tragedija. Hen
ry Peacock, mūrininkas, 49 m., 
susivaidijo su savo žmona už 
tai kad ji nenorėjo gryžti į 
Lancaster, Pa., ir griebęs re
volverį ją mirtinai peršovė ir 
pats nusišovė.

SHELTON, CONN.
Oras pas mus gražus. Dar

bai eina vidutiniai. Kas dirba 
tai ir dirba, o kas ne tai sunku 
darbas gauti.

Birželio 12 d. buvo surengta 
SLA. 66-tos kuopos piknikas, 
bet pas mus visi išvieno suva
žiuoja į parengimus, taigi visų 
pažiūrų žmonės sykiu ir maišė
si. Čia turim gerą kleboną, ku
nigą Jankauską, Ansonijoj, ku
ris niekeno darbams nepriešin- 
gas, nebando ardyt, dar para
gina jeigu kas ką rengia, ir 
pavelija prieHiažnyčios garsini
mus dalinti. Kitose kolonijose

PASTABUKĖS
-------- žinučių Rinkėjas----------

BIEDNA ta “Tėvynė”, ne- 
gąudama naujai keptų protestų 
prieš Lietuvos valdžią susigrai- 
bstė kur ten dviejų mėnesių 
seną vargšų bolševikėlių neva 
protestą, kurį visą ištisai ir pa
talpino, ką pirmiau jau neda
rydavo. Tas reiškia kad “Tė
vynės” redaktorius tokių pro
testų jau labai pasiilgo. 

▼ ▼ ▼

T. M. D. Wisconsino Apskri
ties kuopų atstovai savo suva
žiavime vietoj svarstyt apšvie
tos reikalus pasiėmė politiką, 
na ir paprastu raudonųjų tonu 
perleido per savo karštuvus 
“Dirvą” ir išnešė protestą prieš 
Lietuvos valdžią, kuriame pri
siima sau už brolius šalies iš
davikus ir juos vadina nekal
tais. . ,

Ar bereikia keistesnio pasi
elgimo kaip TMD. apskričio su
važiavimo, kur grynai apšvie- 
tos draugijos nariai iš vaikio jo 
savo draugiją po 'politinį pur
vyną?

Jeigu į to Apskričio suva
žiavimą butų atvykę tokie at
stovai kuriems ištikrųjų rupi 
apšvieta, o ne partija ir politi
ka, jie vietoj puolę “Dirvą” ir 
rašę revoliucijas prieš Lietuvos 
valdžią butų apkalbėję apšvie-; 

•tos ir kultūros reikalus, ir vie
toj aukavus grynai partijinęi 
biznio bendrovei “Varpui” bu
tų paaukavę Vilniaus Lietuvių 
reikalams arba musų tautos 
patriarko Dr. J. Basanavičiaus 
paminklo statymui. Taip butų 
atlikę tikrai tautines kultūri
nes pareigas, už ką butų užsi
pelnę nuo tikrų Lietuvių pa
garbą, o dabar tokios pagarbos 
gali sau laukti tik nuo socialis
tų ir komunistų.

Gal neužilgo ateis valanda 
kada tie musų broliai išeis iš 
tų raudonuojančių miglų ir pa
matę savo blogus darbus gai
lėsis jų.

Delei L. A. Bendroves
Gerb. “Dirvos” Redakcija: 

Teiksitės paaiškinti apie Lietu
vos Atstatymo Bendrovę, ar ji 
dar gyvuoja, ar ir su ja taip 
atsitiko kaip su Baltimoriške 
A. Lietuvių Pramonės Bendro
ve? Jeigu ji yra gyva, kas 
yra šių metų valdyboje? Gir
dėjau kad A. B. Strimaitis dar
buojas kur kitur. Argi iš L. 
A, B-vės suvirš pusės milijono 
dolarių turto mums šėrinin- 
kams nei kaulo apgraužti ne
paliko, o tie buvę poneliai mu
sų turto šiandien trukšmauja 
ir erzina Amerikos Lietuvius 
prieš Lietuvą sulindę į Sanda
rą ir socialistų skarmaluose.

Kadangi apie L. A. B. ne tik 
aš bet ir kiti jos šėrininkai nie
ko negirdim ir nežinom, pra
šau mums per “Dirvą” praneš
ti apie jos stovį.

L. A. B-vės Šėrininkas.

Atsakymas: Ši bendrovė o- 
ficialiai gyvuoja ir nebuvo pa
skelbta jos bankrutas. Smulk
menų iš jos gyvenimo nežino
me, ir tikime kad šį paklausi
mą patėmiję atsilieps kurie iš 
Bendrovės direktorių.

VEIKLIAUSIA T. M.
D. SRITIS

Kaip Sandaros beveik visas 
gyvumas apsireiškia tiktai ry
tinėse valstijose, aplink Bos
toną, taip priešingai Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos gyviausia 
teritorija yra vakarinėse vals
tijose, aplink Raciną, prie kurio 
teritorijos priklauso Milwau
kee, So. Milwaukee, Kenosha, 
ir Illinois valstijos miestas 
Waukegan.

Tos visos kolonijos turi po 
TMD. kuopą ir kuopos susiri
šę į apskritį. Apskritis gi, de
lei patogios tų miestų padėties 
vienas prie kito, gali pasekmin
gai veikti, ir veikia laikydamas 
suvažiavimus, pasitarimus, ir 
išvien rengia įvairius vakarus.

Kiek pasirodė iš užpereitame 
numeryje čia pagarsihto Aps
kričio suvažiavime .raportų, be
veik visos kuopos gana gerai 
stovi finansiškai, o viena ypač 
turtinga kuopa, kurios dabar-) 
tinis turto stovis lyginasi tik 
anais praeitais laikais buvu
sioms kuopoms.

Pats tas Apskritis irgi ga
na turtingas pinigais ir turi 
ganėtinai kuopų prie savęs kad 
galimas skaityt reikšminga da-

DETROIT
žmogžudystė. Užpakalyj na

mo po adresu 9315 Armour ąv.- 
atrasta nužudytas žmogus,, iš 
kurio pirštų nuospaudų patir
tą kad jis ( buvo Detroito poli
cijos tarnyboje nuo 1920 iki 
1925 m. Jį atrado jaunas vai
kinas 6 vai. ryte eidamas į dar
bą. Spėjama kad jis buvo nu
žudytas iš keršto ir atvežtas į 
tą vietą ir pamestas.

Po pametimo policijos tar
nybos, tas vyras, vardu Foley, 
turėdamas savo policijos ženk
lą (kurį sako buvo pametęs ir 
gavo antrą), vaikščiodamas po 
slaptas degtinės pardavyklas 
rankiojo pinigus iš šmugelnin- 
kų, užtai sakoma kad jie jį da
bar ir nužudė.

Du mirė besilinksmindami. 
Pasilinksminimo parkuose va
žinėj imasi ant pagairių nevisa- 
da užsibaigia juokais. Nedėlioj 
užsimušė vienas vaikinas Ri
verside parke ir mirė nuo šir
dies ligos viena mergina beva
žiuodama.

Laukia Lindbergho. Detroi-, 
tas pasiryžęs pamatyti ir pri
imti vaišingai Pulk. Lindberg- 
hą, kuris perlėkė Atlantiką iš 
New Yorko į Paryžių. Lind
bergh gimė Detroite ir čia gy
vena ir mokytojauja jo motina. 
Jis dabar randasi St. Louis 
mieste, kuris jį į tą garsią ke
lionę išleido ir rėmė. Su St. 
Louis miesto priėmimu pasi
baigė jo oficiališkas priėmimas 
ir jis liko privatinis pilietis.

Kanadiečių vargai. Naujam 
ateivių varžymo įstatymui in- 
ėjus galėn, 15,000 Kanados pu
sės darbininkų kurie važiuoja 
kasdien į Detroitą dirbti turi 
išsiimti vizas. 1,050 jų jau tą 
padarė, kiti trukdomi su įva
žiavimu per upę.

Dr. Loomis išteisintas. Po 
ilgos bylos, Dr. Frank R. Loo
mis tapo išteisintas nuo apkal
tinimo nužudyme savo pačios.

limi visos TMD. organizacijos.
Apskritis — taigi ir jo kuo

pos — turi gana veiklių ap- 
švietą suprantančių žmonių, 
kurie nors ir yra su politiško
mis pažiūromis, vienok neatsi- 
davę aklam politikos darbui, o 
turi toje linkmėje saiką, gi ge
rai suprasdami apšvieta pa
švenčia žymią dalį savo laiko 
ir pastangų pagelbėjimui mu
sų tamsesniems broliams siek
ti mokslo, apšvietos.

Per kelis pastarus metus nei 
viena kita Amerikos Lietuvių 
sritis nepadarė tiek naudingo 
apšvietai darbo kiek padarė šis 
Apskritis.' Ten išaugo ir su- 
istiprėjo kelios TMD. kuopos ir 
tokiu budu pusėtinas buris dar
bo žmonelių buvo pritraukta 
prie rimtės apšvietos organiza
cijos.

Per praeitus trylika me
tų daugelyj Lietuvių kolonijų 
radosi dviejų tautiškų organi
zacijų kuopos — Tėvynės My
lėtojų Draugijos ir Sandaros. 
Buvusioms iš seniau tose ko
lonijose TMD. kuopoms reikėjo 
pasiimti ant savo pečių ir tau
tiška politiška organizacija, 
Sandara, ir tie patįs nariai lai
kė TMD. ir Sandarą nuo to kai 
Sandara susitvėrė.

Palengva, nekurioše srityse, 
Sandaros reikalai paėmė viršų 
ir TMD. kuopų veikimas beveik 
apsiribavė . ant to kad. .nariai 
užsimokėjo mokestis ir viskas, 
arba 'buvo net taip, kaip pa- 
veizdąn Bostorio ,srit!yje, San
daros .net vyriausios, galvos ne
buvo ■ TMD. nariais, kuomet 
kitose kolonijose, kiekvienas T.- 
M. D.; narys laikė savo pareiga 
būti ir Sandaros nariu. ' Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos centro 
valdyba buvo Sandaros' nariais 
ir laikė sau už pareigą remti 
Sandarą, kaipo politikos orga
nizaciją tų žmonių kurie pradė
jo atbudinti Lietuviuose kiiltu- 
rj ir tautišką susipratimą.

Karo laiku inėjus suirutei, 
narių išvažinėjimui ir nenusi- 
stovėjimui, daugelis TMD. kuo
pų taip ir liko apmažėjusios. 
žymus tautos reikalai kreipė 
visus į Sandarą, per kurią rei
kėjo remti politišką akciją su
rištą su musų tautos atsistei- 
gimu ir susistiprinimu. TMD. 
centras ir kuopos visada ėjo 
išvien su Sandara ir gelbėjo 
jai.

Dabar kada T. M. D. leidžia 
baigė kovą gynimo Lietuvos 
nuo svetimųjų, kada liko ..jai 
tik žiūrėjimas savo pasirinktos 
partijos reikalų Lietuvoje ir 
žiūrėjimas, savo bizniškos pu
sės čia Amerikoje, reikalinga 
bųtų TMD. kuopoms ir Sanda- 
riečiams duoti tiek pat laiko ir 
kultūriškai organizacijai, Tė
vynės Mylėtojų Draugijai, nes 
jau nuo senai žinoma kad ge
ras TMD. narys tegali būti ge
ru Sandariečiu.

Dabar dar nelaikąs kalbėti 
ir ruoštis prie TMD. seimo, bet 
ruduo netruks ateiti, ir žiemos 
laiku prasidės nominacijos ir 
rinkimai centro valdybos, o po 
to pavasaris, ir seimas.

Dabar kada T.M.D. elidžia 
žymų veikalą “Pasaulio Istori
ja” ir naują nuostabią knygą, 
“Dailės Milžinąį”, TMD. nariai 
ir kuopos / pasidarbuokit padi
dinti savo skaičių kad tos kny
gos kuodaugiausja išsiplatintų.

K. S. Karpavičius.
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GERB.

GŪŽTELE

GERB. SPRAGILO SLAP
TA ORLAIVIU EKSKUR

SIJA LIETUVON
Pasakysiu jums paslap- 

tai slaptą dalyką — apie 
mano slaptą atsilankymą 
Slabadoj ir visoj Lietuvoj.

Visi dabar laksto orlai
viais, tai kodėl gerb. Spra
gilas negali? Nagi ėmė ir 
padarė pasaulinį rekordą: 
ir subytino visus: Lindber- 
ghas nulėkė iš New Yorko 
į Paryžių, Chamberlinąs iš 
New Yorko į Berliną, o 
gerb. Spragilas iš Klyvlan- 
do į Slabadą ir Kauną, pa
darydamas penkis tūkstan
čius mylių be sustojimo!

Kodėl ne? Juk Klyvlan- 
das garsus ne tik kaipo 
gerb. Spragilo sostinė, ale 
ir kaipo Glenn Martino or
laivių išdirbimo miestas. 
Taigi gerb. Spragilas užsi
sakė sau slaptai orlaivį ir 
po pasimatymo su Slaptais

Tik 
da- 
ve-

tuoj ta 
savo vai-

ant kam-

—yra tai ' ’ 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laišku pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
vargusiems 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
rimo.

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 SVEIKATOS

*------------ --------- :--------------------------- >------------------

Spragilaičiais Slabadoj ap
lankė Kauną ir Palangą ir 
kitas slaptas vietas.

Ir štai ką gerb. Spragilas 
iš orlaivio Lietuvoj-matė.

Slapti Spragilaičiai ruo
šiasi prie tos valandos ka
da galės pastatyt savo vy
riausią galvą gerb. Spragi
lą Lietuvos Imperatorium 
po vardu Jo gerb. Aukšty
bė gerb. Spragilas I. 
laukia valandos kada 
bartiniai valdovai pails 
dę Lietuvą į pražūtį.

Kaune apie trįs tuzinai 
visokių partijų, vietoj va
ryt savo narius dirbt į lau
kus kad rudenį duonos bu
tų ir nebadautų, laiko savo 
išrinko gatavai kandidatus 
į prezidentus ir turėjo pa
skirstę savo narius į minis- 
terių kabinetą, tik laukia 
Seimo linkimų, ir kaip tik 
rinkimus laimės 
partija ir uždės 
džią.

Kauno gatvėse
pų sustoję vaikėzai, pasi
ėmę laikraščius skaito ir 
diskusuoja apie Europos li
kimą, sovietų rojaus atsto
vo nužudymą Varšavoj ir 
kokios iš to pasekmės bus, 

; vietoj išėjus kur į pievą bo- 
lę daužyti ir užsiimti kitu 

; vaikams tinkamu sportu.
Kunigai tariasi būdavot 

Lietuvoj dar daugiau vie
nuolynų uždaryti juose vi- 

Įsus jaunuolius ir mergaites 
I kad 1 neišsivystytų į bedie
vius.

Laikraščiai vietoj mokyt 
ir šviest žmones rėkauja 
tik už savo partijos virše
nybę ir nori kad viskas bu
tų taip kaip jiems gerai, o 
kas kitų padaryta niekina 
ir sako kad pražūtinga.

Tautos vadovai ruošiasi 
paimt toliau vest šalį į pra
žūtį ir tariasi kaip atimt 
valdžią iš valdančiųjų kad 
jie nespėtų nuvesti.

Ubagai visur buntaveja
si kad permažai jiems laši
nių duoda ir perdaug duo
nos.

Kauno biznieriai planuo
ja budus kaip patraukt iš 
Amerikos Lietuvių, ba šį
met jų daug mažiau atva
žiuoja, o patįs Kauniokai 
neturi litų biznio darymui.

Kaimų trobos, laukai ap
leisti, bulvės neapkauptos, 
daržai neravėti, karv.ės ne- 
išmelžtos, kiaulės nešertos, 
vištų kiaušiniai nesuran
kioti, viskas apleistą, o po

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
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 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

visus kampus, piemenis ant 
I birbynių, bobos po kama
ras, vyrai po skiedrynus 
tik šaukia vieną žinomą žo
dį, “Į Braziliją! “į Brazili
ją!” ir per visą Lietuvą tik 
skamba šis naujas A. Va
nagaičio parašyas himnas:

nau- 
nes 

Lie- 
savo

Leiskit iš Tėvynės 
Į Braziliją,

Ten mudu važiuosim 
Su Cecilija.

Pirm negu aušrelė 
Skaisti užtekės, 

Tenai krokodiliai
Staugti jau pradės.

Uodų milijonai
Kraują mano gers, 

Suliesėjęs kūnas
Skausmų neištvers. 

Žusiu aš ne vienas — 
Su Cecilija,

Toj prakeiktoj “kontrėj”
Kur Brazilija....

Rusija kasdien siuntinė
ja per rubežių savo agita
torius norėdama kad grei
čiau Lietuvoj įvyktų revo
liucija ir įvyktų rojus ku
riame žmonės galėtų badu 
gaišt ir kentėt nuo komu
nistų teroro.

Nusileidau pusėtinai že
mai ore virš Varnių, 
jo Lietuviško Sibiro, 
atsimetus nuo Rusijos 
tuva neteko puikios
atostogų vietos praleidimui 
viso amžiaus. Žiurėjau j 
tą “Lietuvos Sibirą” ir ma
čiau suvaryta ir uždaryta 
ne tik tokie prasižengėliai 
kurie norėjo nuvesti Lietu
vą prie pražūties kranto ir 
nustumti, ne tik tokie ku
rie kėsinosi parduoti Lie
tuvą Rusams, bolševikams, 
Lenkams, Vokiečiams, Lat
viams, Estams, Laplandams 
ir Eskimams, bet ir tokie 
kurie sakė kad Smetonos 
.barzda ne taip apkarpyta 
ir kam Voldemaras neau
gina ūsų.

Palangoj atsitūpiau, ant 
Birutės Kalno ir žiurėjau 
kas dedasi pajūryje. Ten 
suvažiavę visi valdininkų 
pagelbininkai ir katras tik 
prastesnis ir biednesnis tas 
nuduoda didesniu ponu ir 
viršija savo išdidumu net 
didžiausius ekscelencijas.

Mačiau po įvairius kam
pus po vieną kitą Ameri
kietį, kurie 1 
vaikščiodami 
ir lysdami į 
diškas vietas
Lietuvos valdininkėlius bū
ti žmonių tarnais, kaip yra 
Amerikoj, ale prie tų val
dininkėlių negali nei prieit 
pašnekėt neįkišę į delną do- 
lario.

Lietuvos ūkininkai del 
vėlyvo ir šalto pavasario 
labai neramus, o Seimo na
riai ir kiti politikieriai už 
tai kaltina dabartinę val
džią.' Sako, jeigu kitokia 
valdžia butų tai pavasaris 
butų buvęs ankstyvesnis ir 
toks kokio. ūkininkams rei
kia.

Protingi ūkininkai visai 
tų kalbų neklauso, bet dir
ba savo laukuose ir žiuri iš 
ko gyvena, o kiti užmiršę 
laukus ir gyvulius sykiu su 
politikieriais rėkauja kam 
tas ir tas jiems to ir to ne
duoda.

Apžiūrėjęs viską [kas tik 
Amerikiečiams žingeidu, ir 
apsisukęs parlėkiau sau be 
sustojimo namon, ba mano 
šonkaulis laukė manęs ir 
norėjau sugryžt į “Dirvos” 
pikniką ir ristynes.

po karčiamas 
pinigus laido 
visokias val- 
nori išmokini

APIE RAŠOMĄ MA
ŠINĖLĘ

Suvienytų Valstijų Patentų 
ofisas išdavė net 2,380 paten- 
tų rašomoms mašinėlėms ir jų 
pagerinimams. Sunku butų su- 

■ rasti kas buvo pirmutinis išra
dėjas rašomos mašinėlės, nes 
labai daug žmonių bandė pa
dirbdinti kokią nors mašinėlę 
kuri užimtų vietą rankos rašto.

Bet pirmutinė pasekminga 
rašoma mašinėlė buvo užpaten
tuota Birželio 23 d. 1868 m. 
dviejų Mihvaukes spaustuvnin- 
kų, C. Latham Sholes ir Sa
muel W. Soule, o prie jų pri
sidėjo ir Carlos Glidden, kapi
talistas. Tą patentą ir teises 
vėliau pardavė E. Remington 
ir sūnų kompanijai, ginklų iš
dirbę jams, ir mašinėlė pervar
dinta Remington rašoma ma
šinėlė.

Per ilgą laiką tik teismo ste- 
nografai, advokatai ir didžio
sios biznio firmos vartojo rašo- . 
mas mašinėles. Bet šiancicn j 
rašoma mašinėlė užima savo 
ypatingą vietą biznyje, nes su 
jos pagalba trumpu laiku gali
ma atlikti milžinišką darbą, i 
Amerikos rašomos mašinėlės j 
randasi beveik kiekvienoje pa- j 
šaulio šalyje ir jos gerai parsi
duoda nepaisant kiek daug ma
šinėlių pagaminta.

1923 m. Suv. Valstijose buvo į 
73 įstaigos kurios gamino ra- į 
šomas mašinėles arba jų dalis. 
Tos įstaigos laikė 16,896 darbi
ninkus ir produktų vertė šie- j 
kė $52,000,000. FLIS.

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

nauji užsirašė “Juodąšie
Karžygį” prisiųsdami po $1:

Viktoras Guntaras iš Dėt, 
roit, Mich., prisiuntė $1.00 už 
“Juodą Karžygį”.

Kazys Jurevičius, iš 
Ohio, užsirašė “Juodą
gį” Birželio 19 d. “Dirvos” pik
nike ir užsimokėjo $1.

Akron,
Karžy-

ta pasaka patinka. Patariu 
kožham užsisakyti.

Taipgi siunčiu gausią padėką 
už “žmonijos Istoriją”, labai 
svarbią knygą.

Petras Jurėnas, Pittsburgh. 
Pa., prisiuntė $1.

Balys Vaitekūnas, Newark, 
N. J., užsimokėjo $1.

Marė Jucdišiutė, Worcester, 
Mass., $1.

P. Armonaitis, vietinis, $1. 
KAS DAUGIAU?

Nepraleiskit progos užsira
šyti “Juodą Karžygį”, nes vė
liau turėsit mokėt $2 ar dau
giau ir gal nebus galima gauti,

Adomas Slavinskas iš Shel
ton, Conn., atsiuntė special de
livery laišką su $1 ir rašo:

Skaitydamas “Dirvos” kožną 
numerį ir “Juodą Karžygį” ir 
matydamas kad taip daug jau 
užsiprenumeravo tą knygą, ir,
aš prisiunčiu $1, nes man labai j nes spausdinsis tik tiek kiek

KO MUMS REIKIA TAI KAD J V S 
MATYTUMĖT MUSŲ PUSĘ

Mes matome jūsų pusę transporta- 
cijos klausime. Jums Smagu važinėti 
automobiliu, 
kia ir atgal, 
smagumas.

Dabar ar
Musų yra organizuota, nustatyta, tvar
koma, atsakominga, greita bet ne per- 
greita.

Pabandykit mus.

Jis nuveža jums kur rei- 
Tai reikmenis. Taipgi

permatysit musų pusę

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

Tiesioginė Linija į Chippewa Lake Parką.

modeminis
amžius žino kad

Camel
gerumu galima

IŠ VISŲ žinomų amžių šis moder
ninis yra sunkiausia patenkinti, bet 
jis džiaugiasi iš Camel. Šių dienų 
rūkytojai randa pasidžiaugimą ta
baku Camel’uose, nes jo gerumas 
toks atsidėtinas. Parinkčiausi ta
bakai, ir puikiausias rūkymo dailei 
žinomas sumaišymas tai Camels.

atsidėti

C 1927, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C,

Camel cigarete rasite ko moder
niniai rūkytojai reikalauja—švel
numą, minkštuma ir malonumą,
kurių nepažinojote pirmiau. Štai 
kodėl Camels visados atsako tvir
tiems ir griežtiems reikalavimams 
šių dienų rūkytojų. Šis moderni
nis amžius žino tikrąjį pakvietimų 
pasidžiaugti rukymu:

“Imkite Camel!”

bus prenumeratorių.
dovanoms 
draugėms, 
pastūmėja 
stengimosi
naudingo ir prakilnaus pada
ryti.

Ji tinka 
jūsų draugams ir 
ypač jaunimui, nes 
prie veikimo, prie 
gyvenime ką nors

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 A N AUDRODAMI visas progas reguliarių 
" vasarinių United States Lines ekskursijų 
gaunate keliones patogumų ir patarnavimų 
už kurius laivai valdomi ir operuojami Su
vienytų Valstijų Valdžios pagarsėjo.
Specials Rugpjūčio Ekskursija ant 
žinomo United States Lines gene- 
kai Mr. William G. Fitch, gerai 
S.S: LEVIATHAN išplauks Rug
pjūčio 1 d., vadovaujama ypatiš- 
ralio agento Clevelande.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas —

United 
States Lines 

Hotel Cleveland zBldg. Cleveland
ys, 45 Broadway, New York City

TURKISH &DQM1

■g.»GAUBTTfiS
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Nuo Redakcijos
sustojo šelpti Lietuvą ir net 
Lietuvos partijas, jos pinigų 
turi, na tai reikia eit ir naudo
tis.

Jeigu tik kokį sąryšį sudary
tų tai neva kovai “prieš fišis-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

PO SANDAROS SEIMO
CANDAROS Seimas per- 
' eitą savaitę Chicago j e 
turėjo vieną opų klausimą 
— tai ką daryti su “fašis
tais” Sandariečiais.

Nors daugelis tų išfasis
tuotų Sandariečių seimą vi
sai ignoravo, jausdamiesi 
užtektinai įžeisti ir išderg
ti Sandaros organo, bet pa
sitaikė seime būti keletui 
Chicagiečių, irgi ‘fašistais’ 
apšauktų, kadangi seimas 
buvo Chicago j e.

Kiek buvo žinoma, seimą 
vadovavo, kaip buvo ir ren
gimo komisijoje “anti-faši- 
stai”, arba “Naujienų” įta
koje esanti Sandariečiai.

■ .Kaip spaudoje, susirinki
muose taip ir seime jie tu
rėjo -noro ką nors įspraus
ti kad organizacijoj po sei
mo paliktų ne solidarumas 
bet tokia pat jei ne didesnė 
dizorganizacija.

¥ ¥ *

Vietoj trumpų rezoliuci
jų pareiškiančių Sandaros 
nusistatymą, ar užgirian- 
čių iki šiol laikytąsi orga
no taktiką, tie “Naujienų” 
žmonės vedė karščiausias 
diskusijas reikale “kovos” 
su ‘fašistais” organizacijo
je, spendavime laikraščių, 
redaktorių ir dar ko kito, 
nors tai yra visai' bereikš
mis dalykas ir jau senai pa
baigtas klausimas.

Keista yra kad tūli žmo
nės mano jog vienos ’parti
jos šalininkai (socialistai) 
gali linkėti ar dirbti labui 
kitos partijos (Sandaros). 
To niekad nebuvo ir nebus, 
ir užtai iš Sandaros seimo 
išėjo daug kalbų, diskusijų, 
o mažai naudos organizaci
jai .vidujiniu atžvilgiu. 

¥ ¥ ¥
Sandaros įstatų išleidi- 

“mas jau ketvirtas seimas 
kalbama ir jų vis nėra; vie
toj išrasti budus jos išlei
dimui, plačiausia kalbama, 
tariama kuris Sandarietis 
yra “fašistas” ir kaip jį ir 
jo draugus nuo organizaci
jos atstumti.

Organo ir spaustuvės ne- 
išsilaikymas ant bizniškų 
pamatų yra opiausias klau
simas, bet kada po kalbų 
balsuojama kur kelti ar ne
kelti spaustuvė, balsavimo 
dalyvauja tik 13 delegatų. 
Seime delegatų rodos buvę 
į 30. 

¥ ¥ ¥
Kitos organizacijos sei

muose žiuri daugiausia biz
nio, nes juo turtingesnė or
ganizacija tuo stipresnė ji 
esti ir tuo reikšmingesni 
jos darbai. Sandaros sei
mas daug laiko praleido iš- 
malimui savo principų, ne
žiūrint kad jau per 13 me
tų savo principus turi. 

¥ ¥ ¥
Spaustuvės kėlimas į ki

tą miestą labai svarbu, nes 
visi Sandariečiai rūstauja 
ant ■ Bostono politikierių už 
jų diktatoriškumus.

Nutarimas leisti per ko
lonijas organizatoriaus da
bartiniu laiku jau pasek
mių neduos, kada seimas

pats skaldė Sandariečius į 
“fašistus” ir “geruosius”. 
Iš tų “trefnųjų” nors opo
zicijos organizatorius ir ne
sutiks, bet ir paramos ne
gaus, ir prakalbos arba mi
tingai šaukiami., Sandaros 
labui išeis tik tokie kokie 
buvo lankantis pastaru lai
ku vienam-antram Sanda
ros asmeniui..

¥ ¥ ¥
Už veikimą bendrai su; 

socialistais po Gruodžio 17; 
perversmo, socialistai, atsi
dėkojimui už tai, į Sandarą 
nesirašys, o paniekinti San
dariečiai nematys reikalo 
nusilenkti tiems kurie juos 
taip ilgai organe dergė ir 
seime savo žygius užtvirti
no.

Reiks iš Miškų Imti 
Maistą Ateityje

Berlino profesorius Albertas 
Penck pranašauja kad už 200 
metų pasaulis turės žiūrėti sau 
maisto miškuose, iš medžių.

Už 200 metų pasaulis suaugs 
gyventojų skaičiumi iki 8,000,- 
000,000. Esant tiek gyvento
jų, jie negalės išmisti iš vien 
laukuose auginamų produktų.

Du budai yra sulaikymui pa
saulio nuo persipildymo, sako 
Prof. Penck; vienas tai gimimų 
kontroliavimas, kitas būdas tai 
su mokslo pagalba padarymas 
valgomais tokių daiktų kurie 
dabar dar negalima valgyti.

Ypatingai jis nurodo į pa- 
1 vertimą celulozos į krakmolą. 
Kada tas bus padaryta, žmonės 
galės valgyt miškus, ir tada vėl 
bus ilgas protarpis iki žmonija 
vėl prieis prie bado. 

▼ ▼ V

Atsišaukimas kuriam 
Vieta Gurbe

“Vilnies” štabo pagamintas 
ir to paties laikraščio spaustu
vėje sudarytas, siuntinėjama į 
redakcijas atsišaukimas, kuris 
šitaip užvardinta:
“Šaukiama Konferencija Orga

nizavimui Nacionalės Prieš- 
Fašistinės Tarybos”.

Toliau sakoma: “Amerikos 
Darbininkų Partijos Lietuvių 
Sekcijos Centro Biuro Atsišau
kimas į Nacionalės Organizaci
jas, kurios Sakosi Kovoją prieš 
Fašizmą Lietuvoj.”

Po “atsišaukimu” pasirašo 
“J. Gasiunas”.

Nežinome ar Chicagoj tarp 
bolešvikų yra koks Gasiunas, 
ar bolševikai panaudoja žino
mo tautininko vardą privilioji
mui tautiškų organizacijų prie 
savęs. Tikėti kad tas žinomas 
tautininkas Sandarietis Gasiu
nas pasirašytų po bolševikų at
sišaukimu negalima, ypač po 
Sandaros seimo, kuris tik per
eitą savaitę Chicagoj įvyko ir 
kur dalyvaujantį Sandaros na
rį Gasiuną “Naujienos” apvar- 
tydamos išfašistavo savo apra
šymuose seimo eigos.

■ Nesinori tikėti kad Sandarie
tis Gasiunas turėtų ką bendro 
su Amerikos komunistų parti- , 
jos atsišaukimu. O jeigu bol
ševikai turi kokį savo Gasiuną 
tai patarame tautiškoms orga

nizacijoms visai- nieko bendro 
neturėti su bolševikais.

Jeigu jie nori rengti revoliu
ciją Lietuvoje tą gali padaryt 
su pagalba Maskvos, nes sovie
tų carai iki šiolei juos šelpė ir 
toliau šelps.

Tautinių organizacijų cen
trai žinome tikrai į tą “atsi
šaukimą” domės nekreips, tik 
musų spaudai reikia žiūrėti kad 
komunistai nesuviliotų kaip ku
rias tų organizacijų kuopas.

žiūrėkit kaip , jie tame “atsi
šaukime saldliežuvauja:

“Amerikos Darbininkų , Par
tijos Lietuvių Sekei j ds,. Centro 
Biuras, šį klausimą apsvarstę^, 
randa galimu veikti bendrai, 
kovoj prieš fašizmą, su Sanda
ra, socialistais ir visomis pro- 
gresyvėmis pašelpinėmis, ap- 
švietos ir politinėmis draugys
tėmis ir klubais.”

Tą galima išsiaiškint šitap: 
musų bolševikgliams jau trūks
ta dolarių, jau tos pačios “dar
bo minios” nuvargo bešelpda- 
mos jų dykaduonius padaužas, 
tai dabar reikia jieškot naujų 
minių. Tos naujos minios yra 
tautiškose organizacijos ir lo- 
kalėse draugijose. Jos dabar

tus”, atminkit, bolševikai tuoj 
paleis savo dykaduonius per ko
lonijas pinigų žebravoti, o pas
kui suvalgys “Laisvės” ir “Vil
nies” skelpuose, kaip Pruseika 
rengėsi padaryti su Susivieni
jimo iždu, nors atidavę jam pi
nigus “pora durnių ir pasėdėtų 
kalėjime keletą desėtkų metų.” 

Dabar laikraščiams vėl proga 
nurodyti savo skaitytojams ko 
turi laikytis, nors iškalno aišku 
kad bolševikėliai apšauks jus 
visus “rėmėjais fašistų” ir dar 
labiau kurstys žmones prieš 
jus.

Atminkit, tai bus kova ne už 
rėmimą ar kovojimą su Lietu
vos fašistais, bet bolševikų pas
kutinė pastanga pasigauti sau 
tamsias Amerikos Lietuvių mi
nias.

Nepražiurėkit šito bolševikų 
pasikėsinimo užgrobti musų or
ganizacijas ir draugijas, grieb
kitės atmušti jų tokį veidmai
nišką ataką, o po to pradėkit 
darbą išrodymo bolševikų suk
tybių dar daugiau, sulaikymui 
vargšų darbininkų nuo pylimo 
dolarių į bolševikų kišenius, ir 
komunistai musų tarpe pradės 
nykti.

DAINA
(J. Gogelis)

Mačiau bernelį pirmą kartelį,
Gale lauko ariantį, žahnargėlius varantį.
Vagelę varė, antrą paliko,
Gale varsto stovėjo, su panele kalbėjo.
Panele mano, jaunoji mano,
Ar užugdei kaseles ant rankelių vynioti?
Kad tu nelauktum, šehni berneli,
Kad tu mano kaseles ant rankelių

vyniotum.
Mano kaselės valioj augintos,
Žolynėliais dabintos, šilkeliais įpintos.
Auga sodnelyj žalias arškietėlis,
Tai ten tau kaselės ant rankelių vynioti.

DAINA 
(P. Janulis)

Visi čionai sugulė, visi čionai sumigo, 
Tik aš viena našlaitėlė už vartelių atlikau. 
Už vartelių atlikau, labai smutnai dūsavau.

Išeik miela motinėle, atkelk man vartelius.
Ir išeina motulė, ir išeina senoji, 
Ima mane už rankelių, už baltųjų rankelių.

Ar suvisu, dukrele, ar suvisu jaunoji, 
Ar suvisu, dukterėle, ar suvisu sugryžai?

Ne suvisu, motule, ne suvisu, senoji, 
Nebėr mano vainikėlio ir jaunųjų dienelių. 

Oi tu, sakai, sakalėli, tu mandras paukšteli, 
Išgerk gilias marytėles, atnešk jaunas dieneles.

Kaip aš vienas išgersiu, kaip aš vienas atnešiu, 
Durnai mano sparneliai ir margos plunksnelės. 

Gilios marios užtvino, jaunos dienos pražuvo, 
Ir aš jaunas sakalėlis už marelių atlikau.

DAINA
(J. Jaudzems)

Laisk, panele, savo klėtin paskutinį kartą, 
Trejus metus nelankysiu anei kiemo vartų. 
Prisiekdytas, atiduotas, reiks vaiskelin joti. 
Ir suėjo vis kaimynai, negal žodžio duoti. 
Verk kaiminkos, verk kaimynai, verk ir kaimo 

berniukai,
Labiau verkė sesutėlės ir tikrieji broliukai. 
Privažiavo juodbėrėlį prie namo gonkelių, 
Reik’-mali šešti tan veželin, važiuot"' į vaiskelį. 
Kai važiavau per ulyčią ulyčia trinksėjo, 
Iš po juodbėrio kojelių ugnelė blizgėjo. 
Kai važiavau per laukelį paukšteliai giedojo, 
Mano miela panytėlė balseliu raudojo. 
Kai važiavau per girelę girelė žaliavo, 
Visos pilkos gegutėlės del man užkukavo.

(Tąsa)

— Mano brangi panele, — tarė Rodi
nas į Kupriukę, — tamista inėjai apie 

. Sutvertoją, taigi atmink jog Sutvertojas 
■ mano daugiau apie tą gerą kuris turės dar 
■būti padarytas, ne kas padaryta! — Pas
kui vėl prašneko maloniai: — Ar negeriau 
man butų tuojau stengtis surasti ir Prin
cą Džalmą? Mano užduotis dar nepabaig
ta, o laikas brangus. Aš esu dėkingas ta- 
mistai, — atsikreipdamas į Dagobertą kal
bėjo Rodinas, — kad šios dienos nuotikiai 
buvo tokie smagus kokių tik galima tikė
tis. Abbė. d’Aigrigny niimarskuotas, ta
mista, mano brangi panele, išeini į laisvę, 

' šis naršus kareivis atgavo savo kryžių, o 
Kupriuke gavo .sau gerą draugę ir užtarė
ją. Pats Ma'ršalas atrado savo dukteris. 
Tuo tarpu, sudiev, mano draugai!

— Taip tardamas, Rodinas širdingai 
nusilenkęs Andriennei, Kupriukei ir Da- 
gobertui, pradingo, dar atidžiai pažiūrė
damas į Maršalą, kuris sėdėdamas tarp sa
vo dukterų džiaugėsi jomis, lyg nematyda
mas kas aplink dedasi.

Už kiek laiko po šitos scenos Andrien- 
nė, Kupriuke, Simonas, jo dukterįs, ir Da- 
gobertas apleido Daktaro Baleihiero prie
glaudą.

SKIRSNIS XCIV.
Princas Džalma Parise

Jau buvo trįs dienos nuo Andriennės 
išėjimo iš Dr. Baleiniero beprotnamio.

Sekanti scena atsibuvo mažame name 
ant Rue Blanche, kur Džalma buvo nu
vestas varde nežinomo globėjo.

Skaitytojas įsivaizdink sau puikų ap
valų namą, kuris visas viduje išrėdytas In
diškais papuošalais taip kad nepraleista 
nei mažiausia smulkmena. Jame randasi 
vyras su ilgais rudais plaukais, apsigau
bęs ilga suknia, pagal Indijos mados. . Ant 
jo rankos yra išpjaustytas paslaptingas 
ženklas, kurį kiek laiko atgal Indijoj pada
rė Smaugikas.

. Jame kambaryje buvo Princas Džal
ma. Džalmos veidas, švelnus ir vyriškas, 
rodė tą melancholiją kokia paprastai ma
tosi Indų ir Arabų veiduose — tų laimin
gų privilegijuotų didžiūnų, kurių būdas, 
perimtas lyg sapnavimų ir sykiu ener
gingo vyro jautrumu, kurie yra delikatni 
ir nervuoti, ir lengvai suerzinami kai mo
teris, o kitais sykiais yra griežti, žiaurus 
ir pasalingi kai banditai.

Vienok šis pusiau-moteriškas sulygini
mas Arabų ir Indų atsako tik kuomet jie 
nėra sukelti prie mūšio arba nejunta krau
jo. Kaip bude taip ir kūniškai jie atitinka 
tam; nes, kaip ir aukšto gimimo moterįs, 
jie turi mažas galvas, mažas rankas, deli- 
'katnus sąnarius.

Džalmos ilgos akįs, kaip juodi dei
mantai įdėti į mėlyną dugną, sukinėjosi po 
kambarį, o jis sėdėdamas ant minkštų kau
rų rūkė Indišką pypkę.

Ten radosi ir tas Smaugikas, Karin
gas, kuris priklaupęs prie ugniakurio taisė 
ugnį. Pabaigęs tą, jis sėdėjo sau ant grin
dų ir laukė ką kada jam Princas pasakys.

Kaip galėjo Faringas, 'kraugeriškas 
narys Bovanės, žudynių dievystės, pastoti 
prie tokio beverčio darbo? Kaip galėjo šis 
vyras, kurio protas buvo ne iš paprastųjų, 
kurio pertikrinanti iškalba ir sprendžian
ti energija atsiekė taip daug naudos jo or
ganizacijoj, priversti save atlikti tokius 
mažus darbus kokius dabar darė? Arba 
kuo remiantis butų galima tikėti kad jis, 
gavęs Džalmos pasitikėjimą, nepasikėsins 
nužudyti tą Kadža-Singo 'karaliaus sūnų? 
Pagaliaus gi, kaip jis galėjo pats rizikuoti 
nuolat susidurti su Rodinu, kuris jį žinojo 
iš negeros pusės? Užbaiga musų istori
jos parodys kodėl galėjo šitokie nedaleis- 
tini priešingumai būti. Viskas ką dabar 
galim pasakyt tai kad po ilgo pasikalbėji
mo su Rodinu vakare prieš tai, Smaugikas 
pasišalino su rimtu upu ir nuleistom akim.

Po ilgo tylėjimo, Džalma prabilo į Fa- 
ringą paprašta Rytų didžiūnų kalba:

— Laikas jau praėjo — o tas geros šir
dies dar neateina!. Jis vienok ateis. Jo 
žodis yra jo žodis.

— Tu kalbi teisingai, mano viešpatie,
— atsakė Faringas, patvirtinančiu tonu;
— kuomet tas geras žmogus atėjo atlankyt 
tave šiuose namuose trįs dienos atgal, kur 
kokie niekšai savo blogais tikslais atgabe
no giliame miege užleistame nuodingais 
vaistais (kaip ir mane, tavo ištikimą pase- 
.kėją, buvo apnuodinę), jis tarė tau: ‘Tas 
nežinomas draugas kuris pasiuntė atvež- 
:ti tave iš Kardovilių dvaro, siunčia mane 
pas tave, princai. Pasitikėk manim, sek 
mane be baimės; namas atsakantis tavo 
luomui tau parūpintas.’ Paskui jis tarė: 
‘Prižadėk man neapleisti šio namo iki aš 
vėl neateisiu; tas reikalinga tavo apsaugai. 
Už trijų dienų aš sugryšiu; tada busi lais
vas daryti kaip tau patinka.’ Tu sutikai 
ant jo pageidavimų, mano viešpatie; ir per 
šias tris dienas nei sykio neišėjai iš šių na
mų.

— Aš vis dar laukiu to seno žmogaus 
ateinant su dideliu nekantrumu; nes šis 
apvienėjimas vargina mane; Parise yra 
daug puikių dalykų pamatymui, — kalbėjo 
Džalma. Po to vėl sau ramiai užsimąstė.

Praėjus kiek laiko, Džalma staiga pra
bilo nekantriu balsu:

— Leisk man girdėti daugiau žodžių iš 
tavęs....

— Apie ką aš galėčiau mano viešpa
čiui kalbėti?

— Apie ką tik nori. Mane kankina 
viena mintis, nuo kurios noriu pasiliuo- 
suoti.

— Mano viešpatie, aš nuspėju tavo 
mintį. Tavo varginimaisi mano nujaučia
mi, — tarė Faringas, pažiūrėjęs į Džalmą.

Džalma pakratė galvą, nieko nesaky
damas, tada Faringas tarė:

— Mano viešpats galvoją apie puikias 
Parišo moteris!

— Nutilk, verge! — sušuko I)z.nA«a, 
smarkiai apsiversdamas sofoje, lyg staiga 
butų palytėta jo kokia žaizda.

Faringas nieko nesakė.
Po valandėlės tylėjimo, išmetęs ginta

ro cibuką iš lupų, Džalma vėl prašneko:
— Tavo žodžiai vertesni už tavo tylė

jimą. Prakeiktos lai buna mano mintjs, 
ir lygiai lai prasmenga palinkimai kurie 
traukia mane prie to!

— Ir kodėl mano viešpats nori atsi
kratyt savo minčių? Tu dabar esi devy
niolikos metų. Tavo jaunystė praėjo ar 
tai kare ar kalėjime; o iki dabar, tu išbu
vai nepažinojęs meilės spėkos kaip ir tavo 
kelionės bendras, jaunas krikščionių kuni- ; 
gas Gabrielius! j

Sapnininkai
APDARYTA JJ

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.
3522. Lietuvių Lementorius arba geras skaitymo ir 

rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ....... 35c
go, 1905, pusi. 137 ........ .................................... 55c

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 . 25c

3072. Lengvas Būdas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet Sieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 ............................................. 35c

75c

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygų ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formato . IMI?
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‘Nepageidaujami” Kūdikiai

Juodas Karžygis
j Senovės Pasaka, -jį- Parašė VĖJAS. Į-

(Tąsa iš pereito num.)

Jo pirmos dvi moterįs buvo iš tolimes
nių Sričių ir su jom jis gyveno 'kaip gyve
na visi vyrai politiškais tikslais paėmę mo
teris. Be jausmų, be meilės, be draugin
gumo. Senatvei atėjus, jis liko be paguo
dos.

Aliną jis paėmė daugiau iš pamėgimo, 
tikėdamas nors senatvėje turėti pasigerė
jimo, nors ne tokios mintįs buv,o jos gal
voje, ir jos tėvas atidavė ją Nemyrai gel
bėdamas save, o ne iš noro.

Ardys turėjo tokią prigimtį kad trau
kte traukė į save senesniuosius^ kurie ne 
tik negalėjo jam užvydėti jo gabumuose, 
bet dar gėrėjosi ir pastūmėjo jį pirmyn ir 
aukštyn.

Senam valdovui musų jaunas karžygis 
kėlė kokius tai tėviškos meilės jausmus 
prie/savęs, ir karalius kada tik pamatęs 
Ardį džiaugdavosi1 juomi ir linksmai kal
bindavo, kartais net ilgokai sugaišinda
mas jį beklausinėjant jo ir beklausant vi
sokių apipasakojimų.

Būdamas dėkingu savo valdovui, Ar
dys darė viską geriausia ir apsiėjo kaip 
prielankus sūnūs su tėvu ir pamilo jį kai
po savo globėją.

* * *

kio nors nelaimingo likimo butų perskirti, 
o netikėtai gautų pasimatyti, bet ištolo, ir 
užtai jų lupos neprasišiepė, veidai nenušvi- 
to, tik blakstienai nemirksėdami leido jų 
abim labiau ir labiau traukti savin tą ką 
mato, ko matyt nori....

Mergų Pamesti Vaikai

Viename tokiame karaliaus susitiki
me su karalium, musų jaunikaitis, Nemy- 
ros klausinėjamas apie savo kraštą, pasa
kodamas šį ir tą, žengė lėtais žingsniais 
lydėdamas senį palocių linkui. Ėjo jiedu 
sodnu takeliu, kurio abiem pusėm buvo 

. krųjnokgliai su .žytįinęjįiįę „vėlyvos vasaros 
žiedais. Būdamas visa galva už karalių 
aukštesnis, Ardys per krūmų viršūnes ma
tė sodno apielinkes ir viską kas jame buvo.

Nepertoliese takelio, prie vieno me
džio, ant suolelio sėdėjo juoda esybė. Ei
nant artyn, esybė darėsi aiškesnė, ir Ardys 
pradėjo matyti kad tai moteriška, kuri 
turėjo rankose ant rėmelių ištemptą dro
bulę ir joje ką tai siuvinėjo. Rėmeliai su 
drobule nusileido nuo jos priešakio ant ke
lių kada Ardys su karalium buvo bepriei
ną tiesiai ties ja. Pakreipė Ardys akis ton 
pusėn — jis ėjo iš tos tako pusės kur ta 
moteriška sėdėjo — ir pamatė!

— Tai ji! — sušuko Ardžio širdies gi
lumoje balsas visomis savo galėmis, ir jo 
akįs pastiro, štai prieš jį tos pačios juo
dos akįs dega, tos pačios lupos maldingai 
sudėtos matosi, tie patįs rubai ant jos ku
riuose jis ją anoj pilaitėj matė.... Be
maž nepastiro ir jis pats ii- butų kai sta
bas sustojęs take, bet kiti jo jausmai pri
minė jam kad jis su karalium eina ir kad, 
būdamas paprastas kareivis-atėjunas, ne
privalo į nieką kreipti domę nors ir labiau
sia geidė. Varė jis savo kojas nešti jį to
lyn su karalium — kuris nematė kas už 
tankių krūmų buvo — ypač tuo tąrpu dar 
buvo nusukęs galvą į kitą pusę ir ranka 
ką tai Ardžiui rodinėjo....

Nors tik jo galvą pamatė, Alina jj ir
gi pažino, ir štai ji atsistojo — ne savu no
ru, bet vidujinių spėkų varoma — išsitie
sė kai eglė, nuleistom rankom — iškrito 
jai iš rankų viskas ką turėjo, ir baisioj 
nuostaboj ir džiaugsme žiurėjo į Ardį.... 
bet jis slinko pro šalį taip pat žiūrėdamas 
ir džiaugsmu verkdamas savyje iš tokio 
netikėto jos suradimo..

■ — Tai jis! tai jis! — šaukė jos siela, 
ir jos širdis krutinėję taip daužėsi kad ro
dos iškris ir sudužš iš to džiaugsmo' ir su
sijaudinimo.... štai tas pats jaunikąįtis 
kurį savo tėvo pilaitėj matė, tas pats 'iš
svajotas jos karžygis su kuriuo savo atei
tį planavo. — Jis laisvas! Jis čia!.....

Ne su šypsą jiedu vienas kitą sutiko 
išnaujo, bet su skausmingu džiaugsmu — 
kaip susitiktų du seni mylimieji, kurie ko-

Praėjo — pranyko — pasibaigė? Bet 
ar tai buvo sapnas ar tikrenybė? Ar iš- 
tikro Ardys vėl tas juodas akis matė ar tik 
jam vaizdavosi jis nebūtų galėjęs pasaky
ti.... Tik jo jauna krūtinė lingavo kai 
audrų susuptas ežeras, jo veidai užliepsno- 
jo raudonumu, ir jis norėjo greičiau palik-, 
tik karalių ir bėgti atgal ir vėl tenai pa
žvelgti j ją dar daugiau ir liuosiau.

Kitu takeliu Alina skubiai leidosi j pa- 
locius ir manė ten nors ištolo prie Ardžio 
prieiti, jei karalius jsives jj j vidų. Bėgo 
ji tekina per krūmeliais apaugusius takus 
pasislėpdama nuo karaliaus akių, ir per šo
nines duris pirma įsigavo į vidų.

Pribėgus prie lango ji žiurėjo ir ma
tė lauke stovint karalių ir tą savo netikė
tai surastą brangenybę, ir gėrėjosi juomi 
paslaptai.

Karalius,' paplojęs per petį, paleido 
Ardį gryžti sau, ir jis šoko kai žvėrelis iš 
kilpų paleistas tuo taku atgal, tikėdamas 
dar ją ten atrasti, — bet vieną, ir, jei kaip, 
išgirsti iš jos nors žodelį į jį prabylant, 
nors ką pasakant, nes norėjo žinoti dau
giau apie ją ir užbaigti tą paslaptybių pa
dėtį.

Karaliui ineinant į vidų, Alina prany
ko iš kambario ir štai girdėjosi tik kurtus 
aidas kojų ant akmeninių laiptų — kojų 
kurios ką tai nešė į viršų, į rūmų mokštą, 
ir dabar mes bokšte pamatome juodakę 
Aliną, kuri įlipus aukštumon žiurėjo sau 
viena į skubiai taku žengiantį tą jos neži
nomą, bet mylimą, vyrą, ir kada matė jį : 
sustojantį ties tuo medžiu 'kur ji buvo sė- : 
dėjus, ji barė save kam iš ten pabėgo — 
bet jau pervėlai, ir tos klaidos neatitaisy
si.... ,

Ardys nupuolė dvasioje jos ten nėra- j 
dęs — ir tikrai butų manęs kad tai buvo < 
tik prisivaizdinimas jei nebūtų matęs ant 
žemės gulintį rėmelį su audimu, pusiau iš- į 
siuvinėtą, kurį matė jos rankose vos va- j 
landėlė pirmiau.... f

Nei Ardys dryso ko nors klausinėti 
kas ji buvo, nei ji užsiminė karaliui apie 
jj, tik po šito pasimatymo jų širdyse susi
kūrė dar didesnis noras vienas kito, o sie
lose vėrėsi didelė paslaptis — meilė, sau
gojama, dabojama nuo svieto akių, kad 
niekas nepatirtų, nepajustų, nežinotų.

Abejonės
Parėjęs pas savo juoduką, liūdnas bet 

linksmas, musų jaunikaitis apsikabino 
kaklą ir mintimis su juo kalbėjo. Ar

ir 
jo 
galėjo jis kam kitam pasisakyt kas jo šir
dyje ir galvoje darosi, kuomet kitiems iš 
pašalies tas butų tik juoku, o kaip kas ir 
pakenkti už tai norėtų....

Kur jis nėjo, ką neveikė vis tik galvo
jo: kas ji tokia? ir pats sau atsakymus da
vė: Gal ji yra karaliaus vienturtė duktė, 
gal giminaitė iš anos pilaitės atvykus vie
šėtis; gal augytinė, ar gal šiaip dvaro pa
nelė prie karalienės, iš ano valdovo pilies 
pastojus karališkam dvare....

Visokios mintįs jo galvoje siautė, ir 
nors iš savo patyrimų su Alge ir Kastyte 
buvo pasiryžęs šalintis nuo didžiūnių, bet 
jo pasiryžimai liko užmiršti kada pamatė 
šias juodas akis.

(Bus daugiau)

Jaunos mergaitės papuola “į 
bėdą” labai dideliais skaičiais, 
ir kuriems pasitaikė būti nepil
namečių teismuose didmies
čiuose tie matė tragingas sce
nas. ’Teisėjai ir persekiotojai 
prisispyrę nori išgaut iš jaunos 
mergaitės kas yra kaltininkas 
jos nelaimės, kas yra tėvas jos 
kūdikio, bet labai retai kuri iš 
jaunųjų išduoda. Išduoda tan
kiausia tik senesnėsės, o kitos 

j ir pačios eina skųstis ir gaudo 
! savo kūdikių tėvus.

Vieni vyrai kaltininkai 
bėga, kiti šiaip apleidžia 
laimingas ir pradeda suktis 
prie kitų, o tos nelaimingos li
kusios bėdoje kankinasi.

Suaugusių,' pilnamečių mer
ginų niekas nepersekioja, joms 
lieka tik pačioms persekioti sa
vo buvusius mylimuosius arba 
suviliotojus, 
tikimų kad 
veda vyrus 
mos paimti 
jai patinka, 
jo negali, 
kydavo tarp ateivių merginų 
seniau kada ateivybė buvo at
vira ir suvažiavusios merginos 
norėdavo vestis, nepratusios 
dirbtuvėse dirbti, o negalėda
vo kitaip sau vyro gauti.

Sunkiausia padėtis yra jau
nų nepilnamečių mergaičių. Jos 
kaip tik susekamos tuoj paima
mos į nesuaugusių teismą, kur 
jas pačias ir pasiunčia į 
gaičių užžįuroš namus ir 
iki sueina pilnų metų.

Tėvai nenorėdami savo 
terims tokio vargo stengiasi 
visomis išgalėmis- gelbėti, bet 
retai kuri mergaitė gali ištruk
ti iš žiaurių “Teisybės” nagų.

Gal tėvai, ypač motinos, iš
gelbėtų mergaites — kada dar 
nepervėlai, bet tos vargšės bi
jodamos slepiasi iki galo, iki 
jau buna pervėlai, ir tada pra
sideda nabagei didesnė bėda, o 
kada sugryžta iš tų namų 
esti visų pirštais badoma.

Vyrai-vaikinai to visko 
perkenčia, ir iš jų retesnis 
ris turi pereiti “išpažintis” 
sme ir nesmagumą kokį pake
lia mergaitė.

Gerai kad Amerika yra dide
lė ir plati, tai tokios nelaimin
gos mergaitės turi progą išva
žiuot kur kitur, užmiršt savo 
jaunystės klaidas, ir kitos išei
na gana rimtos moterįs, o kitos 
nuvalkioja visas savo jaunys
tės dienas ant nieko.

Blogiau yra mažų miestelių 
merginai, ypač prakilnesnių tė
vų, nes tada su duktere kenčia 
ir tėvai. Jei duktė kur ir išva
žiuoja po to, bet tėvai vis turi 
gyventi. Mažuose miesteliuose 
ir Amerikoje į prasižengusias 
mergaites žiuri su tokia pat 
panieka kaip žiuri tamsesnėse 
šalyse, nes nekaltybės suterši
mas užsilikęs žmonėse kaipo 
vienas iš didžiausių pasaulyje 
prasižengimų, antras po užmu
šimo žmogaus.

Visuomenės gyvenimo gerin- 
tojai, visokių reformų jieškoto- 
jai kaltina už tai gyvenimo ap
linkybes, skurdą ir sako buk 
daugiausia skurdas prie to jau
nimą priveda. Sako, daugelis 
negalėdami apsivesti papildo 
tokius darbus.

Jeigu to nebūtų tarp aukštų
jų luomų tai butų galima tikė- 

jti jog tame kaltos ekonominės

pa- 
ne-

ir yra daug atsi- 
pačios merginos į- 
į pinkles norėda- 

sau už vyrą, kuris 
o kitaip prigriebti. 

Tokių daug pasitai-

mer- 
laiko

duk-

jau

ne- 
ku- 
tei-

sąlygos, biednysta neprileidžia 
jauniems apsivesti. Bet taip 
dedasi ir tarp tų kurie yra ga
na turtingi apsivesti, ir dedasi 
labai daug tarp tų kurioms dari 
labai peranksti vesti. Yra at
sitikimų kad mergaitė eidama 
tryliktus ar keturioliktus me- 

‘ tus (o tarp tų ir 18 metų yra , 
labai daug tokių prasižengėlių) 
jau stovi prieš akis tų kurie 
gatavi į ją akmenį mesti kaipo 
į nusidėjėlę, ir teisėjas prie 
aukšto stalo sėdėdamas klauso 
jos apkaltinimų ir išsprendžia 
kad nuo šiandien jos gyveni
mas prasidės pataisos namuose 
iki ji bus pilnų metų....

Kur Mergos Deda Vaikus

štai maždaug paveikslas did
miesčio tos paslaptingos gyve
nimo dalies, kur gamtos geidu
lius turėdamos, nuo žmonių 

' slėpdamosi mergaitės ir vyres
nės merginos (o daug ir mote
rų), pergyvenę tą geidulį, pas
kui bando paslėpti jo pėdsakus.

Viena moteris policijantė, iš
buvus prie New Yorko polici
jos devynis metus, štai kaip 
aprašo apie randamus pames
tus kūdikius.

Kūdikius randa pelenų bač
kose ir tamsiuose karidoriuo- 
se, randa 
puikiuose 
bažnyčių 
laukuose, 
ko savo 
gelžkelio 
su valiza 
kis užtroško, 
gryžo tos valizos atsiimti.

; Kita del kokių neaiškių prie- 
žasčiU-pąlilto savo kūdikį urve 
Central parke, kur jį žiurkės 
sugraužė. Trečia, lyg pamėg
džiodama biblišką motiną kuri 
paleido savo pirmgimį kūdikį 
upe plaukti' ir kurį išgriebė fa
raono duktė, suvyniojus savo 
kūdikį storame blankete, įdė
jus į medinį kubilą paplukdino 
vandenin visai 
sčio. Kūdikis 
nuo peršalimo, 
ir sulijo.

' Kitus kūdikius randa trau
kinių Pullman vagonuose, ba
gažų lentynose ir ant laiptų 
viešuose budinkuose. Haarlem, 
New Yorke, prie vienos našlai
čių prieglaudos būdavo kabo 
pakabinta kašelė tam tikrai 
įtaisyta palikimui kūdikių. Ten 
atnešdavo savo kūdikius su
vargusios, desperacijos apim
tos, biednos moterįs ir mergai
tės, nes žinojo kad vienuolės 
paims ir užaugins.

Gal nuostabu bus išgirsti jog 
šeši žymiausi Amerikos mies
tai bendrai tokių pamestų kū
dikių randa po 22 kas 24 va
landos. Vienas New Yorkas 
surenka jų po aštuonis į dieną. 
Iš jų daugiau negu pusė ran
dama gyvi. Jie pavedami vi
suomeniškoms arba pusiau vi
suomeniškoms įstaigoms, kur 
suregistruojami, nuimama jų 
kojų nuospaudos ir aprengia
ma naujais apvalkalais. Bel
levue ligonbutyje (New Yor
ke) kūdikiai gauna vardus iš 
ilgo surašo vaikų ir mergaičių 
vardų. Randa vaiką, užvardi- 
ja išeilės kokis sekantis vardas 
lape stovi. Taip pat ir su mer
gaitėmis. Pavardė duodama to 
arba tos kas pirmiausia užtiko 
arba pritaikoma pavardė pagal 
vietos. Tas daroma, žinoma,

. telefonų budelėse ir 
hotelių kambariuose, 
lonkose ir tuščiuose 
Viena mergina pali- 

kudikį Pennsylvania 
stotyje, kuri padavė 
palaikyti, ir ten kudi- 

Ji niekad nesu-

netoli vidurmie- 
rastas negyvas 
nes užėjo lietus

jeigu prie kūdikio nerandama 
prisegta jokio raštelio su nuro
dymu vardo. Jeigu kūdikis 
yra vyriškos lyties ir jį išgel
bėjo iš pelenų bačkos polici- 
jantas Aloysius O’Brien, tai 
kūdikis gauna vardą Aloysius 
Ashe (pelenai); taip pat su 

i mergaite, jeigu rasta ant Sta
ten Island arba Weehawken 
pervažo (keltuvo), ji užvar
dinama Anne Ferry (keltuvas), 
Elizabeth Ferry, arba 
ret Fėrry, koks vardas 
stovi vardų lakšte.

Pavardės buna ir 
(bažnyčia), Street (gatvė), ir 
Park, ir Storm (audra), ir Hail 
(lietus su ledais), ir Sniegas, 
jeigu pasitaiko kūdikis rasti 
gatvėje žiemą.

Marga- 
paeiliui

Church

Kodėl Pametama?

žu-
Ki-
pa-
pa-

Taigi 
tuks- 
savo

Keistas dalykas kad motina 
savo kūdikį palieka gatvėj 
ti bet neneša į prieglaudą, 
tos nežino kad tas galima 
daryti, kitos gi bijo pačios
kliūti už tai, tokių atsitikimų 
buna ir suaugusioms, 
merginos, kankinamos 
tančių baimių, palieka
naujagimius įvairiose vietose. 
Daugelis pataiko palikti pas 
duris turtingų žmonių tikėda
mos kad jie paėmę išaugins jos 
kūdikį ir taip kūdikis turės ge
rą gyvenimą. Bet tik retuose 
atsitikimuose žmonės paima 
rastą kūdikį auginti, daugiau
sia tuoj atiduoda į prieglaudą.

Taip tai musų civilizuoto 
visuomenėje auga tukstanči 
kūdikių kurie nežino iš kur ; 
kilę ir kas yra jų tėvai, no 
daugelio jų gyslose teka kra 
jas aukštos kilmės tėvų.

Redakcijos Atsakymai
J. Gasiunui, ADPLS. Cent 

Biuro Sekr., Chicago. — Tan 
stos “atsišaukimą” į tautin 
ir kitokias organizacijas st< 
“j kovą prieš fašistus” metai 
j gurbą, nes mums perdaug i 
škųs komunistų tikslai ir ko j 
į tautines organizacijas lend

10 METŲ SIRGO SKILVIl 
Stebėtinai Išsigydė Naudod 

mas Naują išradimą
KATRO-LEK

Marė Panekienė iš E. Paul 
ney, Vt., rašo: “Pranešu jun 
kad KATRO-LEK daug m; 
pagelbėjo. Aš kenčiau nuo \ 
durių negerovės ilgą laiką 
neradau budo išsitaisyti. N 
galėjau nei šmotelio mėsos s 
valgyt, gyvenau ant lengvų u 
daru. Kada pradėjau naude 
KATRO-LEK 
pagerėjo ir aš 
ryn.”

Tūkstančius 
'tokių padėkos 
ir tų kurie kentėjo nuo vidur 
negerovės ir kurie išsigydė p 
naudoję KATRO-LEK. Jei? 
kenčiate nuo skilvio suirimo 
silpno kraujo tuojau kreipkiti 
reikalaudami KATRO-LEK, k 
ris parsiduoda pas vietinius va 
stininkus, arba tiesiai į išdirb 
j us, kurių antraašs telpa kit 
j e vietoje. Ap

mano sveika 
kasdien einu g

ir tukstančii 
laiškų gaunan

Su sekančiu numeriu “Dirvoje” pradesime le 
sti nepaprastą komediją —

‘EKSCELENCIJA
ARBA

kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko 
Kauno žulikų nagus, “aukštų žentų” savo dukterei jieškant, 

kurių jas laiku išgelbėjo du pažįstami Amerikiečiai.
KOMEDIJA KETURIUOSE AKTUOSE

konn 
artis

Teatrų vaidintojams ir kurie mėgsta scene 
veikalus skaityti patariame sekti “EKSCELEl^ 
CIJĄ” ir susipažinti su komedijos turiniu. Te 
yra naujenybe musų scenoje.

“Ekscelenciją” rankraštyje peržiurėjo 
pozitorius-komikas A. Vanagaitis ir žymus
tas iš Lietuvos, St. Pilka, ir abu jiedu randa jo 
tai gera komedija. St. Pilka štai ką plačiau api 
tai sako:

“Groteskine ‘Ekscelencijos’ forma labai vy 
kus, tai yra savos rūšies šedevras, kokio Lietuvi] 
literatūroje dar nėra. Tai pirmutine Lietuvių ka] 
boję komedija kurią perskaičiau iki paskutini' 
puslapio su didžiausių malonumu. Laukiu to mc 
mento kada galėsiu tą veikalą scenoje vaidiųti”.

Veikalas bus apie 80 pusi., ir kurios organiza 
cijos užsisakys sau reikalingas knygeles pirm vei 
kalo atspausdinimo gaus nupiginta kaina.

Kreipkitės platesnių informacijų “Dirvon”.

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
NIAGARA FAILS 
CEDARPOINT 
PUTIN-BAY

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

Three Palatial C&B Steamers
The Great Ship “SEE AND BEE”—“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. m. )

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 Read Up
4:30 p. m. Leave .. Cleveland, O. .. Arrive 6:00 a. m.

10:30 p. m. Arrive • • . Erie, Pa. . . . Leav»t 12:00 m. n. 
12:00 m. n. Leave ... Erie, Pa.. . . Arrive 10:30 p. m
6:00 a.m. Arrive . .Buffalo, N.Y. . . LeS./e5:30p. tn. 

Connections for Niagara 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

TRANSIT COMPANY F STC $5.50E. 9th Street Pier Cleveland, O. * V
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T'^AOK MARK RCO.I 

D/Jumus
To the average man, says 

P. Akšis, the hardest part of 
buying a car is making the 
easy payments.

▼ V ▼

WE (Us Ourselves) cordial
ly invite the fella who elimi
nates the squeal from the hog 
and the bark from the dog to 
try his hand on the worm who 
asks, “Is it hot enuff for yti‘?”

The Bath House Quartet’s 
latest: “A Little Spaghetti 
Goes a Long Way in a Stretch.

The thin after thirty are said 
to live longer than the 

the fat after forty.* * *
The bigger the summer va- 

action, the harder the fall.
------o------

Thoughtful Maybelle 
Maybelle has a kindly heart— 
Always thinks of Mother’s 

wishes:
Bought a nice new oilcloth for 
Her nia to stand on washing 
, dishes.

▼ ▼ ▼

Bookkeeper — My salary is 
not what it should be.

Office Boy -— Do you think 
you could live on it if it was?

A KISS without at least one- 
half of one cent thrill is not a 
kiss at all if our recollection is 
accurate.

▼ ▼ V ,

The master was holding a 
Jesson on modern inventions.

“Now, James,” he said, “can 
you tell me one thing of impor
tance which did not exist 50 
years ago?”

“Me”, was the surprising re
ply.

> e
\

Žmogaus Namas Yra jo Tvirtove

p\]UO pat ankstyvų laikų žmogus turėjo 
' tam tikrą apsaugą savo namų nelie

čiamybes, Įstatymais užtikrintą, ko ne
turėjo būdamas jokioje kitoje vietoje. 
“Žmogaus namas yra jo tvirtovė” išreiš
kia tą specialį atsinešimą kokį statymai 
turi del namų. Namų neliečiamybės Įs
tatymai dar ir dabar yra galėję daugelyje 
valstijų ir tas paeina nuo to seno priim
to atsinešimo.

Visais amžiais parisupinimas namų buvo 
vienu iš vyriausių žmogaus gyvenimo sie
kinių. d’llOIIiifi
Jeigu jus dar nesat namų savininkas tai 
taupymas pinigų Society for Savings įs
taigoj pagelbės jums patapti. Kelias link 
namų savininkystės prasideda taupymų 
Lanke.

incorporated.

•fatiettj tor parings 
inthe City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Pasibudavokit N am ą Pirmiausia

When you become discour
aged remember the darkest 
night that ever fell did not put 
out the stars.* * ¥

At a recent wedding in Eng
land, the bride was Miss Merry 
and the bridegroom Mr. 
Christmas.

Probably the happiest man 
is the one who honestly doesn’t 
expect anything and gets a 
little. 

▼ ▼ ▼

A woman is as old as she 
looks. When a man iš old he 
stops looking.

▼ ▼ ▼

, It is believed Jiggs is not 
the only man who married a 
striking woman.

You will always find that 
■the individual who talks too 
much thinks too little or not 
at all.

He — I’m going to be a life 
saver this Summer.

She — Oh, really? What 
flavor ?

It is easy for skinny people 
to be modest. 

▼ ▼ ▼

Even the man who thinks 
twice before he speaks is 

often sorry he said it. 
-o--------

“You seem fond of the drug
gist’s little boy.”'

“Yes, he can git all the pills 
he wants for our air gun.” 

------o------
Nothing makes the earth 

seem so spacious as to have 
friends, at a distance; they 
make,, the latitude and longi
tudes. |

A man in Ohio was shot for 
asking a girl to take a buggy 
ride, which shows the penalty 
for being old fashioned.

A GOOD DAY
If Truth can stamp this on 

your collar:
“He took his dose and didn’t 

holler.”
You’ll fare less ill on judgment 

day
Than any bellyaching jay.

Many opinions have been ad
vanced as to what is wrong 
with the world today, but for 
novelness, the prize 
should go to the writer who 
suggests America is worship
ping the silken calf.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausia kai
nų 
ant

The

ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje. 
Lake Erie Lumber

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

&

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.

1 o ROSEDALE O| 
Dry Cleaning Col 

____ I Rand. 7906 Z 
C. F. PETRAITIS, Prop, J 
6702 Superior Ave., f

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

ir

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.

Biznierių ir Profesionalu Direktorius
NAUJAUSIAS IŠBANDYTAS 

IŠRADIMAS 
nuo

VIDURIŲ KATARO.
Chroniškas užkietėjimas, 

. zai, stoka apetito, galvos skau- 
r dėjimai, visokios nedagalės su 

viduriais, riemuo, apvilktas lie- 
1 žuvis, gėlimas šonuose ir degi- 

plum mo aklosios žarnos, nosies kata-

ga-

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.

C.

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.

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, 2Sc 

The Knight Laboratories, Chicago

GARSINKIS 
“DIRVOJE

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (24)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas
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f JUSU APSAUGOJIMUI . . . .
Šis Biuras apsaugoja visuomenę ir biznierius nuo ne

teisingų apgarsinimų ir klastingų biznierių.
Didelė dauguma bizniškų įstaigų yra pamatinai tei

singos ir vertos jūsų pasitikėjimo. Mažuma jų kurios 
negali gauti pasitikėjimo. Biuras atkreipia į jas atidą.

201 Clevelando įstaigų palaiko šį Biurą ir todėl mums 
yra galimybė jus apsaugoti.

Jeigu mes galime jums pasitarnauti, jums nieko ne
kainuos.

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit mums su 
savo vardu ir adresu ir mes 
dykai knygelę apsakančią 
apie musų darbą.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų 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- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo,pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- į 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydortia, ir tų padarysiu sąžiningai. į 
" ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. įGreitas

? DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
S 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 5
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. į
į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 4
5 Nedėldieniais nuo 10 iki 1. 5
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EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadienį ir Penktadienį 
Richard Dix in

KNOCKOUT REILLY
šeštadienį Birželio 25

Francis McDonald in 
THE DESERT’S TOLL

Sekmad. Birželio 26
Joan Crowford in 

THE UNDERSTANDING HEART
Pirmad. antrad. Birž. 27-28

Marie Prevost in MAN BAIT 
Priscilla Dean in

JEWELS OF DESIRE

Trečiad. Birž. 29
Florence Vidor in

AFRAID OF LOVE

Pennsylvania 2107. Įsteigto 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir įšlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

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 viskų kitų. 

Dirba viskų del pečių ir šildymo.
6935 Superior A ve j

pnsiųsim jums 
smulkmeniškai

CLEVELANDTHE
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. \ ■

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

Specialistai suliejime.
St. Clair Ave.
Penn. 0783

HARRY W. SMOLK, Prop.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidą ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

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.

SPECIALIS 
TŠPARDDAVIMAM 

$89-75 
apex n n M 

Electric _ 
Washers ' v 

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

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.
Tel. Penn. 572

Temykite J.'Si 11 storage
Visokios batarejos, Radio | ■ K j
reikmenys. Taisom ir per- \ M in J

žiūrim DYKAI; V V Jfl. A JL
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiĮj  
= Prospect 2420 Central 1766 E
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
f Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- E 
f tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. f
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
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A. S. BARTKŲ*1
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

j-----  Telefonas Randolph 5297 ——

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklų 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 teisingų patarnavimų.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da-i 
siuvame padus. Darbas atliekama j 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji. I

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus 
5c—8c—15c ir 3 už 50c 
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo. 
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg. 

6802 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMeRIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

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

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI.

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje. r

7412 St. Clair Avenue

TRADE MARK REGISTERED

■ 7305 Superior Ave.
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J. J. STAPULIONS Leads the World in Motor Car Value

ma

J\]lCięy.pATEį^OADį
Kaimyniškos Pasažieriy Į

Nash Sedan Didžiausias Patogumas
IR IŠVAIZDOJE - IR VEIKIME

$865 iki $2090 f. o. b. factory

id

pakėlė
dvarai

stalo laikinai 
jūsų ir ypa-

Motorcikliniai po- 
juos visur pake- 
važiavo ir išlydė- 
taipgi iškilmingai.

Lėšos susišaukime su tolimais miestais, jei . 
atsižiūrėsi Į pasekmes, yra stebėtinai mažos. 
Naujas mokesčio pertvarkymas, kuris jau in- 
ėjo galėn, numuša tūkstančius dolarių nuo to
kių Amerikos biznierių bilų.

į iš _ Little 
Washington, D. C.,

durų coupe, 
iš keturių

6820 Superior Ave. “Dirvos” Krautuvėje. 
“Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.

Randolph 6380 Randolph 1476

6900 Superior Ave. Lietui^saię

26 Skirtingi Nash Medeliai nuo
T Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-'l 
Ii lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash i į 

I sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten r 
maloniai ir mandagiai patarnaus.

5111

lis
Cumber-

>uojas su

ER 
BLDG. 
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niesi tu
nų.
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- 25c.
. 9th St.

Iware
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DIRVĄ

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

IŠ POLITIŠKO MĖŠ
LYNO

LIETUVOS ŪKIO 
KULTŪRA

Lietuva ūkio kraštas, ir 
ūkio kultūros prigulės jos 
vata. ,Emigravimas ūkininkų 
į svetimus kraštus, gyvenimas 
skurde priguli nuo nekultūrin
go ūkio vedimo. Kad Lietuvo
je šimtai tūkstančių hektarų 
žemės dirvonuoja, kad didžiau
si plotai yra užlieta vandeniu 
ir laikoma nenaudingomis pel
kėmis, kad musų tos pačios 
derlingosios žemės yra nuali
namos ir užleidžiamos krūmok
šliais, .tame kalti; ne vien ūki
ninkai bet ir valdžia.

Musų ūkininkai dar yra tam
sus, dauguma nežino ir nepri
pažįsta geros javų sėklos, gero 
žemės įdirbimo ir. dirbtinų trą
šų, o naujakuriai ūkininkai tai 
tiesiog yra žemės alintojai.

Nors ūkininkai 
bet jie toje tamsoje neguli, o 
žingsnis po žingsnio eina prie 
kultūringo žemės vedimo. Jei
gu paimsim kaimo ir vienkie
mių ukius ir padarysim sąskai
tą prieškarinę ir dabartinę ra
sime kad dabartiniu laiku du 
syk našesnis ūkis tapo negu 
buvo prieš karą. Bet jeigu su
mušime į bendrą sąskaitą dva
rus tai , tuomet prieškarinis 
Lietuvos ūkis tris syk daugiau 
davė pajamų.

Iš Dvarų Stovio : ' 
štai aš paimu žiniąs iš ketu

rių dvarų. Panemunėlio, Skrė- 
biškio, Litviniškio ir .Rokiškio 
dvaras kas metą parduodavo 
14,000 pūdų kviečių, 10,000 pū
dų rugių, kitokių javų 8,000 
pūdų. Per visus dvarus buvo 
400 melžiamų karvių, ir pieną 
siuntinėdami - į užsienį turėda
vo gryno pelno 40,000 rublių. 
Be to dar parduodavo geros 
veislės 600 paršelių ir apie 150 : 
veislinių teliukų.

šitie dvarai yra išdalinti, ir • 
štai dabar jų pelnas. . 1926 m. *' 
naujakuriai turėjo prisipirkti 
88 purus rugių ir 113 purų va
sarinių javų del sėklos; užlai
ko 57 melžiamas karves, ku
rių pieną nešant į pienines ga
vo pelno 1,400 litų. Be to dar 
pas juos auklėjami gyvuliai y- 
ra kuoblogiausios veislės.

Pusė žemės yra užleista krū
mais ir dirvonais.

Yra ir naujakurių kurie ve-

Prevent rfp 
&. Relieve 

Hoarseness 
Sore Throat

ČMade by 
Lambert Phannacal Co., Saint Louis. U. S. A.

FL
NAIKINA

Kandis, Blusas,
Muses, Tarakus
Kitus* Namų Vabalus

*

nuo
gy-

I da ūkį kultūringai, bet tai dau
giausia tik tie kurie gyveno iš 
ūkių.

seka partijų 
gali suprasti 
partijos daugiau-] 

savo partija, o ne. 
Kiekviena partija ga-

tų smūgis mažosioms parti
joms, bet ir tautiiiifikų partija 
žymiai nupuls. Lietuvos liau
dis aiškiai parodė kad tauti
ninkų partija Lietuvos liaudy-

Naujakuriai 
darbininkai (ardinan- 

ukj veda nepakenčia-
Taip dedasi dėlto kad jie

Dvarų 
ninkai) 
mai. 
buvo labai tamsus, dvarai juos
pavertė mašinomis, jie dirbo 
be jokios energijos, be jokio 
noro, dirbo kad norėjo valgyt ir 
kad buvo komisoriaus varomi. 
O dabar patapę ūkių savinin
kais neatsižada savo priprati
mų, nevaromi nesirūpina, tin
giniauja ir badauja.

Negalima sakyti kad valdžia 
apie naujakurius nei kiek nesi
rūpina; valdžia duoda ilgą pa
skolą, duoda paskolon miško 
medegą, miško kiek nori tiek 
gali pirkti be varžytinių. Val
džia daugiausia kalta tame kad 
ant jų neuždeda disciplinos. 
Lengvai pirktą miško medegą 
išparduoda žydams, o pertat 
senieji ūkininkai negali gauti 
iriiško ir trobos yra pakrypę. 
Pačią geriausią žemę apleidžia 
dirvonuoti arba visą išnuomuo- 
ja už pinigus. Geras įstaty
mas kad vargšus aprūpino že
me, bet čia irgi reikia įstatymo 
kad ta žemė ne tik maitintų 
jos darbininką, bet kad ir val
stybė turėtų naudos. Be to 
dar kiekvienai mokyklai yra 
duota po 3 ha ir daugiau. ■ Mo
kytojai būdami ponais žemės 
negu dirbs, išsykio žemė buvo 
derlinga tai išnuomavo, bet da
bar kada tapo nualinta tai dir
vonuoja. Tokių dirvonėlių ra
sime apie 30,000 ha.

Taigi jeigu Lietuvos . ūkis 
butų vedamas vidutiniai kultū
ringai tai ji galėtų išmaitinti 
šešis milijonus gyventojų ir 
vienam nereikėtų bėgti į Bra
ziliją vergauti.

Petras Kriukelis.

Kas sako 
tauti- 
Lietu- 
parti- 
ir ku-

Rašo P. Kriukelis.
Jeigu kas 

bus lengvai 
visos musų 
šia rūpinasi 
tauta,
vus viršų stengiasi kitas parti
jas nuslopinti ir jų neprileisti 
prie valdymo; Įstatymus kei
čia ne dėlto kad jie tautų pa
keltų ant geresnio gyvenimo 
laipsnio, bet dėlto kad galėtų 
savo kumštyj sugniaužus tvir
tai laikyti liaudį,
kad dabartinė Lietuvos 
ninku valdžia pražudys 
vą tai tik savo paprastu 
višku budu šmeižia; bet
ris skelbia kad tautininkai pa
gerins gyvenimą irgi bergdžai 
keturias vietas, gali užtekti tik 
kalba.

Kiekvienas musų tautos pi
lietis gerai žino kad Lietuva 
susideda iš ūkininkų ir iš ma
žumos darbininkų; ponų nėra. 
Tautininkai mėgsta ponus, mė
gsta nuo dangaus žvaigždes 
raškyti; kaip matosi, jų visos 
idėjos krypsta ponų ir turtin
gojo luomo kryptin. Konsti
tucijos pakeitimas nėra jau 
taip blogas dalykas, ir tas pa
keitimas Lietuvos nepražudys, 
bet jos gerovės irgi nepakels.

Konstitucijos pakeitimas bu-

dar-į 
kadjje neturi įtakos ir pasitikėji-

|mo. Vargais negalais per tris 
Seimo rinkimus gavo ketvertą 
vietų. Dabar jie nesiskubina 
Seimo rinkimų, mat jie dabar 
energingai stiprina savo parti
ją kad per rinkimus galėtų le
galiu budu laimėti valdžios 
šunę. Bet apsirinka.

Pakeitus įstatymą, kada 
nam atstovui reikės 50,000 
sų atstovų skaičius sumažės 
per pusę. Bet reikia didelės 
laimės kad tautininkai gautų 
ketruias vietas, gali užtekti tik 
dviejų suolų. Laimėjimas 'bus 
krikščionių-demokratų ir Vals- 
tieeių-Liaudininkų. ,

Be to dar tautininkai nori 
I įvesti įstatymą kad galėtų tik 
tie balsuoti kuriems yra suėję 
24 metus amžiaus, kad Seimas 
dirbs per metus tik keturis mė- 
nesiūs, o aštuonis mėnesius jo 
nariai gali eiti kur nori, užmo- 
kesnio už tą laiką negaus.

Susidėjus tokioms sąlygoms 
nei vienas nenorės pakliūti į 
Seimo atstovus, nors dabar į 
atstovus veržiasi ir tokie kurie 
kitaip neturi kur pasidėti.

Prezidentą rinks visi pilie
čiai. Kaip dabar matyti, tau
tininkai nesiskaito su kitomis i

vir-

vie- 
bal-

partijomis, tai ir į prezidento 
kandidatus bus įstatyti tik sa
vi žmonės.
didelę galę, galės vesti Seimą
šokti taip kaip partijai patiks.

Jeigu tautininkai liktų tokie 
vyrai ir su tokiomis idėjomis 
kap jie buvo atgal penketas 
metų, reiktų tik palinkėt jiems 
valdyti, bet dabar jų idėjos vė
jais nuplaukę. Jie visada bu
vo priešingi karo stoviui ir cen
zūrai, bet dabar patįs palaiko 
karo stovį ir cenzūrą daug aš
tresnius negu buvo prie krikš
čionių-demokratų.

Ponai pajutę kad tautinin
kai kvepia poniškumu 
savo balsą kad jiems 
butų grąžinti.

Lietuvos politika dar
tupėjus ir negreit ji susitupės.

LINDBERGHX) PASITIKI
MO DELEGACIJA AT
VAŽIAVO ILGĄ KE

LIĄ SU NASH
Capt. Charles Lindbergho draugai, 

važiuodami per višį šalį 
Falls, Minn., į Wr.rh“4:: 
kaipo oficialiai delegatai iš jo mies
telio paskeikinti Lindy kada sugryš 
iš Europos, pakeliui suktojo Keno
sha, Wis., nors pasisveikinti su C. 
W. Nash ir kitais Nash Motors Co. 
viršininkais: Ta grupė, pasiųsta 
nuo Minnesotos gubernatoriaus ofi
cialiai sutikti' Lindberghą varde val
stijos ir Little Falls miestę, atliko 
kelionę su Nash keturių 
Ta delegacija susidėjo 
asmenų.

Pasekdami pavyzdį _
kuris užvardijo savo orlaivį “The 
Spirit of St. Louis”, vardu miesto 
kuris jį išleido, ta delegacija užvar
dijo savo Nash “The Spirit of Litt
le Falls”. Visi kjefuri yra geri pa
žįstami Lindbergho, vienas buvo jų 
šeimynos dentistas, kitas knygų 
pardavėjas, kur Lindbergh pirkdavo 
sau mokyklui knygas, o kiti du bu
vo jo draugai.

Kelionę iš Little Falls iki Keno
sha atliko nepaprastai greitai, nes 
pakeliui policija davė ijems laisvę 
važiuoti smarkiai, 
licijantai pasitiko 
liuose kur tik jie 
jo iš savo miesto

Jie visi džiaugėsi Nash atsakan
čiu patarnavimu ir tvirtumu.

JUS esat tik taip toli nuo. bile 4 punkto ant 
žemlapio kaip esat toli nuo savo telefono 
ir naujausi sujungimo metodai dadėjo dau

giau greitumo ir atsakantumo 
šaukimuose tolimų sričių.

Telefonas esantis ant jūsų 
prašalina daugybes mylių tarp 
tos su kuria kalbate, ir už sulyginamai mažą 
kainą jus galit atlikti bile biznio reikalą ir ga- 
lįt tą padaryti daug greičiau ir patenkinančiau 
negu galt kitu kokiu budu. išskyrus ypatiškai 
susieinant.

Nežiūrint koks jūsų biznis — ar tai kon
traktas, ar susekimas pasiųstų prekių, arba 
gavimas reikalingų informacijų, patikrinimas 
kredito kainų, išrišimas nesusipratimų arba 
kitas iš šimtų svarbių dalykų, telefonas ant 
jūsų stalo visada gatavas patarnauti jums. 
Musų komercinis manadžeris mielai jums apie 
tai paaiškins.

pERKAME, parduodame ir mainome namus 
farmas po Clevelandą ir visą Ohio valstiją.

Taipgi visokis legalis patarnaviinas ir patari
mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.

Stotįs
EUCLID AVENUE

(East 120th St.)
Patarnauja East Side: E. Cleve

land ir Heights
ROCKY RIVER

(Prieš Westlake Hotel) 
Patarnauja Westdide ir Lakewood 

Kam važiuot j vidurmiestį? 
Tos paminėtos stotįs suteikia pa
togumą nusipirkimui tikietų ii 
užsėdimui j trukintus į
CHICAGO ir NEW YORK 

ir visus Punktus Rytuose ir Va
karuose.
Trįs traukiniai kasdien į vie
ną ir į kitą galą. Miegami, 
valgymo ir kitokie vagonai, 
žemiausios Kelionės Kainos

Stotįs Mieste
Broadway (East 11th St.)

City Ticket Office
902 Chester Avenue

Union Trust Building 
West 25th Street.

Cherry 2000.
Rocky River phone Boulevard

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

The Ohio Bell

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

niški. — Mandagus patarnavimas.
6824 Superior Avenue 

Skersai Lietuviškų svetainę.

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuve”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutų 

drapanų,, geriausios rūšies, atsakančio, pritaiky
mo, ir individualio stiliaus, yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas .ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės ----- 
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----

Atdara 
Vakarais

Kuomet pamatysit — ir PAVAŽIUOSIT — 
šiuo Advanced Six Special Sedanu, priskir- 
sit jį tarp BRANGIAUSIŲ rinkoje karų, 
štai yra pertekti išvaizda, pertektus nudir- 
bimas—ir geriausia visko—nesulyginamas 
perteklumas VEIKIMO! Vienok jo kaina 
yra stebėtinai žema.
Šis Nash—KOŽNAS Nash—turi 7 bearingų 
krankšafto motorų — su bearingų kožnam 
šone jungiančio balkio. Tas reiškia nepa
prastą švelnumą ir tylumą visokiuose grei
tumuose.
Patėmysit tuojau kaip jis pradeda veikti, 
tuoj kaip tik paspaudžiat reikalingą vietą. 
SPĖKA — taip švelni, rami, taip staigi — 
kad gausit naują smagumą važinėjant. 
Jis turi daugiau bearingų paviešio negu ki-

tas koks Six už šitą kainą. O tas reiškia 
ŠVELNUMĄ, taipgi.
Jis turi 4 punktų motoro atramas ir gurno 
paduškaites tarp inžiho ir rėmų kiekviena
me punkte. Tas reiškia RAMUMĄ ir prie
šakio TAMPRUMĄ.
Paskuič turėkit' mintyje KITUS Nash pa- 
tcgutnus>-^tiesios linijos ; varymas duoda 
EKSTRA spėką ir ilgą laikymą; išlenkti 
rėmai daugiau atlaiko kratymą; Nash dvi
gubi 4-ratų breksai del greito, SAUGAUS 
sulaikymo. ' ‘
Atgabenkit savo seną karą. Naudokit jį 
kaipo įmokėjimą ant naujo Special Sedan. 
Tarp gražių sedanų už šią kainą, niekad ne
rasit nieko lygaus šiam Nash. Ateikit — 
ŠIANDIEN — ir pamatykit.

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

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

.... -

j jums patarnauti—paklauskit jo ir jis

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



DIRVA

Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS

JULĖ BALTRUKONIUTĖ IR 
ADV. N. RASTENIS AP

SIVEDĖ
Birželio 18 d. įvyko vestuvės 

žinomos Clevelandietės daini
ninkės ir veikėjos, Julės Bal- 
trukoniutės, su pažymiu Ameri
koje tautininkų, veikėju, Adv. 
Nadu Rasteniu iš Baltimorės.

Adv. Rastenis atvažiavo j 
Clevelandą Birželio 16 d., da
lyvavo vakaruškose surengtose 
atsilankymu kornp. A. Vana
gaičio ir pianisto M. Yozavito, 
ir už poros dienų apleido Cle
velandą, išsiveždamas su sa
vim savo “šonkaulį”.

Iš stoties jaunavedžius išly
dėjo būrelis giminių ir jauna
vedės draugų, gausiai apibar
stydami ryžiais.

PO surišimo moterystės ry
šiu, jaunavedžiai buvo atsilan
kę “Dirvos” redakcijoje ir už
sirašė “Dirvą”, nes poni Ras
tenienė norės žinot kas dedasi 
jos gimtiniame mieste. Čia pa
liko jos tėvai, broliai, seserįs ir 
visi jaunystės draugai.

Clevelandiečiai linki savo ge
rai veikėjai gražiausio gyveni
mo, o kadangi p. Rastenis da
lyvauja Baltimore j Lietuvių 
judėjime tai abudu jiedu turės 
ten gana darbo.

Baltimore j jaunavedžius su
tiko iškilmingai jų draugai.

Kaipo vestuvių dovaną, Adv. 
Rastenis gavo Sandaros prezi
dentystę, nes seimas Chicagoje 
jį išrinko, nors jis ten nedaly
vavo.

GRAŽUS VAKARAS
Pereitą savaitę atsilankius 

komp. A. Vanagaičiui ir M. Yo- 
zavitui buvo surengta juokų ir 
dainų vakaras. Nors tikėtasi 
J. Babravičiaus, bet jis nuo 
Pittsburgo jau atsiskyrė nuo 
savo traicės.

Prie programo prisidėjo Julė 
Baltrukoniutė, kuri paskutiniu1 
kartu Clevelande dainavo. Ji 
sudainavo kelias dainas labai 
nuosekliai. Vanagaitis šposa- 
vo ir su A. Zdaniu dainavo. 
Prie visko prisidėjo ir ristikai 
J. Komaras ir J. Šimkus, kurie 
vietoj eit treiniruotis pas Ma- 
rottą, tą vakarą treiniravosi 
Lietuvių salėj.

Reikia dar paminėti ir Ra- 
ponkos orkestrą, kuris atėjo tą 
vakarą palinksminti publiką ir 
už savo darbą nieko neskaitė.

Publikos buvo nemažai ir ar
tistams liko gražaus pelno.

S. V. maršalas Clevelande ga
vo žinią kad iš Atlanta, Ga., 
pabėgo vienkojis butlegeris nuo 
teismo ir kad jis atvyko į Cle
velandą. Maršalui reikėjo su
rast Clevelande vlenkojį žmo
gų ir išsiųsti jo pagelibininkai 
sugaudė net desėtką vienkojų. 
Bet vistiek vienas buvo tas ku
rio reikėjo.

GABUS JAUNUOLIS
Vincukas Greičius, dar tik 9 

metų vaikas, sūnūs muziko V. 
ir dainininkės Stasės^ Greičių, 
gavo Hodge mokyklos dovaną 
$25 už nepaprastą pasižymėji
mą moksle ir muzikoj. Vincu
kas turi stebėtinus gabumus 
muzikoje ir moksle. Šiais me
tais jis vedė dvi operetes gro
damas pianą ir smuiką.

Mokyklos perdėtiniai ir jo 
mokytojos stebisi iš tokio jau
no vaiko gabumų.

Galima tikėtis naujo Beetho- 
veno iš šio rGaičių sunaus.

Clevelandietis.

MIRĖ GRAS. NEURIENĖ
Vos metus išgyvenus su sa

vo vyru, žinomu vietos biznie
rium T. Neura, pereitą' savaitę 
pasimirė Grasilda Neurięnė po 
tūlo laiko sirginėjimo. Palaido
ta Birželio 20 d.

T. Neuros pažįstami ir drau
gai išreiškia jam giliausios už
jautos, o jo mirusiai žmonai 
lai buna lengva ši žemelė.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentu Susiv-mo 

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. 
“Sudna Diena ir Kada Ji įvyks” 

Kalbės J. Masloveckas.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

RISTYNIŲ PAVEIKSLAI 
“Dirvoje” galit gauti paveiks
lus su ristikais ir publika, visi 
žmonės išėję labai aiškiai. Pa

veikslas 3 pėdų ilgio, $1.

VISŲ TAUTV VAKARAI
šią vasarą Gordon ir Edge

water parkuose pamainomis 
bus Cleveland Orkestro vakari
niai koncertai, o po sykį į sa
vaitę bus suruošta įvairių tau
tų vakarai, kuriuose jos galės 
pasirodyt su savo šokiais, dai
nomis ir muzika.

Katrą vakarą bus kurios 
tautos 'programas tada .ir or
kestras gros tos tautos muzi
ką.

Pirmas tautų vakaras bus 
Birželio 29 d., trečiadienį, Ed
gewater parke, kurio programą 
sudarys Vengrai.
■ Liepos 6 d. bus Čekų ir Slo
vakų vakaras Gordon parke.

Liepos 13' d. bus Italų vaka
ras Edgewater parke. Italai 
prie to labai smarkiai ruošiasi, 
nes tuo tarpu išpuola sukaktu
vės jų garsaus kompozitoriaus 
Giuseppe Verdi. Lucioni, komi
teto pirmininkas, žymus vietos 
biznierius, darbuojasi sutrauk
ti į tą vakarą žymius Italus 
dainininkus.

Liepos 27 d. išpuls Lietuvių, 
Rusų, Rumanų vakaras vienu 
sykiu, nes Lietuviai nedaug ką 
galės pastatyti ir neįstengs vi
so programo vieni sudaryti.

Bet geistina kad Lietuviai 
stipriai susiorganizuotų ir pa
statytų ką geriausia gali — 
trumpai bet gražiai, ir galės 
pasirodyt kaip ir kiti.

Tuo reikalu bus Lietuvių pa
sitarimas trumpoje ateityje, ir 
kas' ką turit pasiūlyt galit at
sinešti.

Cleveland Orchestra pradės 
savo vakarinius programus 28 
Birželio Edgewater parke, ir tą 
savaitę ten išbus. Kitą savai
tę persikels į Gordon parką, ir 
taip kas savaitė mainysis. Ku
rie mylit gražią muziką tėmy- 
kit pranešimus.

APSILANKYKIT LIETUVOJ
Rugpjūčio 1 d, laivu Levia

than išplauks ekskursija į Eu
ropą po vadovyste Clevelandie- 
čio United States Linijos ofiso 
vedėjo, W. G. Fitch.

Per daug metų United Sta
tes Lines rengė tokias ekskur
sijas po y pa tiška vadovyste sa
vo žymių žmonių. Daug eks
kursijų važiavo laivu Levia
than, didžiausiu pasaulyje pa- 
sažieriniu laivu. Tai yra ste
bėtinai pulkus laivas su viso
kiausiais patogumais ir su vie
tomis paskirai šeimynoms ir 
draugams.

Važiuojantiems ne-piliečiams 
parūpinama sugryžimo popie
riai.

Kas norėtų važiuoti su Mr. 
W. G. Fitch gali gauti informa
cijas “Dirvoje”. Visiems bus 
suteikta pilnas patarnavimas.

Laivakortes perkant į abu 
galu gausit žymiai pigiau.

------ ■—o--------
NAUJI REKORDAI

Brooklyno Aido choro nepa
prastai gražiai- ir aiškiai sudai
nuota dvi dainos:

Neverk pas Kapą ir
Tykus Buvo Vakarėlis.

Kas negirdėjo dar aiškių 
Lietuviškų chorų dainų rekor
duose lai pasiklauso šitų. Rei
kalaukit “Dirvos” krautuvėje.

Sarpalius geras smuikinin
kas. Clevelandiečiai girdėjo 
Karolį Sarpalių dainuojant, bet 
tik pirmu sykiu pereitą nedėl- 
dienį jis po ristynių piknikan 
suvažiavusiems šokikams dro
žė smuiką, M. Yozavitui prita
riant pianu. Jiedu pavadavo 
kitus šokių muzikantus. Sar
palius smuiką gerai valdo nors 
jau senas laikas kaip jos prie 
savęs neturi ir nepraktikuoja.

GAVO
PINIGUS LI1TUVOJE 

SIŲSTUS PER “DIRVĄ”:
Juozapas Čiurlis ........ Lt. 100
Izabelė Janušauskienė .........50
Juozas Stravinskas ...........100
Marijona Tiškienė .............. 200
Antanas Bagdžiunas ...........200
Bronius Lavinskas .............150
Antanine Petrikienė .......... 200
Vyautas Bieliauskas ...........$50

■K

Juozas Šimkus
“Naujienose” mačiau Karolį 

Požėlą sakant kad jis sutinka 
atvažiuoti ristis su manim jei
gu aš užsistatysiu $500 pas 
Člevelandietį J.- Jarą arba ką' 
kitą kam ir Požėla gali pasiti
kėti.

Iš savo pusės kaip kalbu taip 
aš ir padarysiu, tik noriu štai 
ką pasakyt Požėlai: Juokinga 
išrodo kad jis reikalauja iš ma
nęs užsistatyti pinigus, o pats 
visai nesako kad jis užsistatys 
užtikrinimui rengėjams ir man 
kad tikrai ant paskirtos dienos 
pribus. Aš atvažiavau iš Wor- 
cesterio, iš kur kelibnė kainuo
ja $30 suvirš, ir pristojau į 
turnamentą, taigi aš esu jau 
čia ant vietos ir iš manęs net 
butų juokingą reikalaut užsi- 
statymo, bet aš užsistatysiu 
kada Požėla užsistatys savo pi
nigus, jeigu liuosu noru, be to
kių užsistatymų, jis negali at
važiuot iš Chicagos, iš kur kai
nuoja tik apie $12.

Aš ritausi su žymiausiais 
Amerikos ristikais ir nei nuo 
vieno nepabėgau, nepabėgsiu ir 
nuo Požėloš, tegul tik jis paro
do savo norą atvažiuot rištis su 
manim.

Mano pinigai yra gatavi pa
dėjimui pas Požėlos nurodytą 
žmogų, ir kaip tik jis . parodys 
kad gavo nuo Požėlos $500 tai 
ir aš jam paduosiu savo $500.

Apie atlyginimą už ristynes, 
Požėla gavo pasiūlymą iš ren
gėjų kaip gavau ir aš, ir aš at
važiavau, o Požėla dar vis ne
atvažiuoja.

KOMARAS NUGĄSDINO 
CHICAGIEČIUS

Pereitą savaitę “Naujieno
se” buvo garsinama kad bus 
ristynės Birželio 18 d. ir kad 
garantuojama Komarui $200 
už atvažiavimą. - Komaras pa
leido to garsintojo vardu tele
gramą pasakydamas kad sutin
ka atvažiuot, tegul tik praneša 
tikrai ar pribut, bet matyt gar
sintojas nusigando ir Komaras 
negauna atsakymo iki šiai die
nai. Chicagiečiai ristikai smar
kauja tik kada kiti ristikai yra 
toli nuo jų, o kai atvažiuoja ar
tyn tai jų ir nėra.

Clevelande nuo pradžios me
tų žmogžudžiai nužudė jau 42 
ypatas. Pirmadienį nužudyta 
du žmonės, bet žmogžudžiai ne
susekta.

DR. ISIDORE ZWICK 
praneša jog atidarė naują ligonių 

priėmimo skyrių 
8206 Sowinski Ave.

Ofiso valandos 8206 Sowinski Ave. 
Panedėlį, Utarninke, Ketverge ir 
S ubą toj nuo 2 iki 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 
nedčldienius.

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

Telefonai
Ofiso Prospect 0500

Namu Kenmore 1670

KAMBARIAI ANT RENDOS 
7926 CORY Av., 4 švarus kam
bariai viršuje, su porčiu, gazas, 
elektra, $19 i mėn. Kreipki
tės tuojau.

PARSIDUODA
•7 kambarių pavienis namas, kietme- 

džio grindys, garo šiluma. Ran
dasi 1396 E. 90th St. Tarpe Supe
rior ir Wade Park avė. Kreipkitės 
viršuje paduotu antrašu.

JUOZAS KOMARAS NUGA
LĖJO KAROLĮ SARPALIŲ

Sarpalius Jautėsi Blogai po Su
žeidimo Ristynėse su Lenku.
Brooklynietis sunkios vogos 

ristikas, Juozas Komaras, ilgai 
šturmavęs spaudoje prieš Ka
rolį Sarpalių, atvažiavo, į Cle
veland© Lietuvių turnamentą ir 
nugalėjęs Sarpalių dabar vėl 
išpūtęs krutinę vaikščioja. Ko
maras turbut su pasitikėjimu 
laimėjimo atvažiavo ir laimėjo.

Clevelande Birželio 19 d. bu
vo pirma diena Amerikos Lie
tuvių ristikų čampionato tur- 
namento išrinkimui Lietuvių 
čampiono.

Kaipo du garsiausi Ameri
koje ristikai, buvo suleisti pir
miausia Karolis Sarpalius, Chi- 
cagietis medicinos studentas, 
210 svarų sunkumo, ir Juozas 
Komaras, Brooklynietis, 225 s. 
sunkumo.

Komaras storesnis ir sunkes
nis, apie 5 pėdų 8 colių aukš
čio, Sarpalius plonesnis ir leng
vesnis, bet žymiai aukštesnis 
— 6 pėdų ir 2 colių aukščio.

Ristynės buvo nepaprastos 
ir Lietuvių susižingeidavimas 
didelis. Viši jau matė Lietu
vius ritantis su svetimais, bet 
dar nematė savųjų ritantis, ir 
tai dar už čampionatą.

Kaip ristynės ėjo
Rįstikams už refery buvo 

svetimtautis ristikas Charley 
Fox. Laikas buvo išsykio mi
nėta valanda , ir pusė, paskui 
norėtą padąryt bę apriboto lai
ko ir ristią iki pergalės. Bet 
Komaras pareikalavo kad laiko 
butų duotą dvi valandos, nors 
Sarpalius sutiko ant pusantros 
valandos laiko.

Kada susikibo du Lietuviai 
milžinai, visi žiūrėtojai tik iš
tempę akis laukė kas bus. Vi
sų ar daugumos palinkimas bu
vo prie Sarpaliaus, nes jis ri
tasi švelniai ir gražiai, kuomet 
Komaras yra pragarsėjęs savo 
šiurkštumu, o kaip kur priešą 
paima ir žiaurumu.

Kovai prasidėjus, minuta po 
minutos slinko, o publika laukė 
ir nežinojo ko sulauks. Ko
marui buvo įsakyta elgtis tai- 
sykliškai ir švelniau, ir tiesa, 
jis to prisilaikė. Sarpalius ris
tynėse naudoja protą, ir Ko
maras pradėjo gudravoti, o ne 
daužytis.

Praslinko 10, 20, 30, 40 mi- 
nutų, dar abudu jiedu beveik 
lygiomis eina. Bet štai Koma
ras prisitaiko Sarpaliui griebti 
už galvos ir per save oru mes
ti aukštieninką į matrasą. Jis 
kovoja sunkiai, bet Sarpalius 
vis stengiasi atsilaikyti. Vie
nok kada taip įkiši galvą prie
šui tai jau blogai. Būdamas že
mesnis už Sarpalių, Komaras 
labai patogiai naudoja tą per 
galvą trenkimą, ir jis turi ga
na spėkos tokį milžiną kaip 
Sarpalių per save permesti.

43 minutos suėjo — ir Sar
palius parblokštas, o Komaras 
ant jo viršaus.

Lieka dar suvirš valanda lai
ko ristis. Po 10 minutų pasil- 
sio jiedu vėl susikimba.

Refery pabara Komarą kad 
apsieitų švelniau. Sarpalius tai
kosi prie Komaro storo spran
do, ir pajunta kad Komaras, 
kaip ir visi ristikai, sprando

juo. Jis dabar dar labiau tą tvirtina, ir visi ristikai turės reikalą su juo kurie norės but 
Lietuvių sunkios vogos ristikų čampionu. ' : '

labai bijo. Komaras net nori 
pabėgt, bet Sarpalius jį pave
ja, ir už 9 minutų Komarą nu
kamavo, savo kietais hedlokais 
pridaužydamas iki pasidavimo.

Bet tokį sunkumą mesda
mas per šoną, Sarpalius paskui 
vos pats atsikėlė, bet jau refe
ry paplojo Sarpaliui kaipo lai
mėtojui. Jam dar skaudinėjo 
strėnos nuo kitų ristynių.

Komarui pasirodė negarbin
ga kad kartais gali pralaimėt 
ir kitą sykį, ir jis buvo daug 
atsargesnis. Naudodamas gud
rumus ir savo didelę spėką, jis 
po 4 minutų trečio išėjimo su
gavo Sarpalių ant matraso nu- 
griunant ir užlaužęs jo koją ir 
užguldamas krutinę privertė 
Sarpalių pasiduoti.

Komaras ir vėl neatsisako
Karolis Sarpalius, pralaimė

jęs šį sykį, ypač kad jam atsi
liepė sumušimas strėnų iš ris
tynių su Lenku, pasakė publi
kai kad jis skaito Komarą ge
riausiu ristikų kokis iš Lietu
vių yra, ir pirmutinis Lietuvis 
kuris kada pilnai — du sykiu 
iš trijų — Sarpalių parito. Bet 
ir tai todėl kad Sarpalius blo
gai jautėsi ir net žadėjo atsi
sakyt nuo ristynių, bet buvo 
priverstas stoti. Sarpalius pra
šė Komaro neatsisakyt su juo 
ristis kitu sykiu kada jis jau
sis visiškai gerame 'stovyje.

Komaras atėjo į priešakį ir 
pasakė kad jis nesibijo susikib
ti su Sarpalium nei Clevelande, 
nei Chicagoj, nei Brooklyne nei 
Kalifornijoj. 

▼ ▼ ▼
Kitos poros

Į turnamentą buvo atvažia
vęs ir Juozas Šimkus, pusiau 
sunkiojo svorio ristikas, kuris 
buvo šaukęs Požėlą ir- kitus su 
juo persiimt, bet tiems nepri
buvus Šimkus ėmėsi šu vieti
niu Airiu Me Brady. Pirmą sy
kį Šimkus įvėlė Airį į pinkles 
taik kad už pusės minutos Ai
ris buvo priplotas prie matra
so, nors jis Šimkų laikė aukš
tieninką ant savęs. Šimkus 
pragarsėjęs tokiu trumpu lai-

ku priešų paguldymu. Antru 
sykiu Airis daugiau saugojbši, 
bet tik 12 minutų tegalėjo išsi
laikyt. Airis yra 205 svarų ir 
6 pėdų aukščio vyras.

židžiunas su Valeika
Paskiausia' ritosi vietiniai, 

Vladas židžiunas ir Liudvikas i 
Valeika, pirmasis 190 svarų,; 
antras 210 svarų. 'Aliu po sy
kį pasiritę sutiko daugiau ne- 
sirist, dėlto kad nėra profesio
nalai ir nesilavinę ristis. Pub-I 
lika turėjo iš jų gero juoko ir 
jų draugai norėjo kad jų'drau
gas laimėtų.

Publikos buvo iš Cleveland©' 
ir iš-tolimų aplinkinių miestų. I

Pirma turnamento diena vi-1 
sapusiai nusisekė.

Juška ir Brazauskas 
atsišaukia

Turnamento komitetas gavo 
telegramus nuo Prano Juškos 
iš Bostono ir nuo Ant. Brazau
sko iš Brooklyno, ir jie abu pa
sisako' norį ristis su laimėtojų, 
taigi dabar šu Komaru.

Apie kitą turnamento dieną 
tėmykit pranešimus.

SHARKEY MUŠIS SU DEMP- 
' SEY

Jau beveik pasirašyta sutar
tis Lietuviui Jack, Sharkey sto
ti į kumštynes su buvusiu .čam
pionu Jack; Dempsęy.Ir. kaip 
spėjama, -- Shąrjdų kumštynės 

i sų Dempsey sutrauks didžiau- 
I šią minią iij daugiausia, pinigų 
negu kada sutraukė' ne-čampįo- 
nų kumštynės, j . ,

( Dempsey turbut •gaus - 2714 
nil8šiHięllis visų męigų,,o Shaff 
key gaus 22 */> nuoš. ir gali’b'iit 
kad. jis , pataps, populiarįškiąų- 
siu čampionu kokįs kada kum
štininkų istorijoj įuvo.<.;I-

Angliški ; įaikrąšciąi,.. plačią! 
kalba kad jeigu Sharkey .paliks 
čąmpionu jis ■ turės su savim 
visą pasaulį. Visąs pasaulis 
myli kovotoją kuris myli savo 
užsiėmimą,- o Sharkey tokiu 
yra nuo galvos-'; kiršaus iki ko
jų apačios.

Brangiausi tikietai jų kumš
tynėse bus’ $27.50, ir niekas 
neginčija kad jiedu. Sutrauktų

i bent $1,4'00,000. Jeigu Demp- 
! sey ir Sharkey kumščiuoąis vi- 
i si užsidirbs pinigų ir tie kurie 

eis pažiūrėt bus patenkinti. Tai 
neišvengtinai didis mušis.

Rickard, rengėjas kumštynių 
dar nekalba kurioj vietoj lai
mėtojas bus suleistas su Tun-

I ney. šis mušis; bus New Yor-
I ke‘ —_

Ohio valstijoje- neęĮėlioj ąu- 
| tomobilių nelaimėse užmušta 7 
' ypatos ir 18 sužeista. - • Į

Akrono Naujienos
Po ristynių. Akroniečiai su- 

gryžo namon nedėlioj iš Cleve- 
lando ristynių, kur pirmu sy
kiu matė vieną iš sunkiausių 
Lietuvių ristikų, Juozą Koma
rą, ritantis ir nugalint jau se
niau pažįstamą ir mylimą ris- 
tiką Karolį Sarpalių.

Visi gražiai pasilinksmino ir 
jaunesni pasišoko. Sugryžo ki
ti gana vėlai', bet visi paten
kinti ir žada kitą sykį važiuoti 
kaip tik “Dirva” parengs ris
tikų turnamentą. V.

Suvažinėjo. Ant gelžkelio bė
gių arti Summit st. suvažinėta 
žmogus, apie 35 metų amžiaus, 
bet nerasta prie jo jokių žymių 
ir nežinia kas jis yra. Spėja 
iš jo drapanų kad buvo darbi
ninkas. Per tūlą laiką jis dar 
buvo gyvas kada jį rado, bet 
neužilgo mirė;

Gaudo padaužas. Keturi vy
rukai iš paskirų tolimų miestų 
sugauta vogtinai- važiuojant 
prekiniais traukiniais.. Jie ati
duoti teismu.

Kalėjimas perpildytas. Sum
mit apskrities kalėjimas, į buda- 
votas 30 metų atgal, kurin te
gali tilpti 78 kaliniai, dabarti
niu laiku turi 153 kaliniu^, ku- 

{riė yrą Sugrusti kaip galvijai. 
Pakilo klausimas ar perbrauk
ti teismo posėdžius .vasaros lai
ku d.elei tokio užgrudimo kalė
jimo;. Dar ir daugiau kalinių 
atsiras, o be teismo juos laiky
ti ir grūsti į tokią mažą vietą 
butų negalimas dalykas, Rei
kalinga nuteisti ir išsiųsti į ki
tus kalėjimus. Dabartinių lai
ku tame kalėjime randasi sęp- 

i tyni žmogžudžiai laukianti tei
smo. Du iš jų jau Sėdi čia nuo 
pereitų-metų.


