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Lietuvoj Paskelbta
KonstitucijaV.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Išgelbėtas po 146 valan
dų — mirė. Mather, Pa.— 
Kasykloj po eksplozijos, po 
šešių dienų rasta dar vie
nas gyvas darbininkas, ne
gras, kurį išnešus ir atgai
vinus gauta biskelis žinių 
apie jo pergyvenimą. Bet 
sekančią dieną jis ligonbu- 
tyje mirė. Jį išnešus ir da
liniai atgaivinus, išbadėj tį
sį, ištroškusį ir sušalusį, jo 
pirmutinė mintis buvo kai 
kasykloj dar liko jo drau
gas ir jis liepė gelbėtojams 
eiti jo jieškoti. Klausta ai
tas draugas gyvas, jis sake 
nežino, tik ragino eiti jį iš
nešti, jis buvo su 'juo ir iį 
reiki gelbėk . t, Į,

Negras apsakė ištaip: Aš 
neturėjau ko valgyt nei 
gert visu laiku tenai būda
mas. Jie sako kad gelbėte ■ 
jai vaikščiojo po tą vietą 
kur aš buvau ir kur mane 
paskiau rado. Bet aš ne
mačiau šviesų, aš tui'but 
buvau nualpęs kada jie pra- 
eidinėjo. Bet aš žinau ka i 
daug sykių aš buvau išbu
dęs per ilgą laiką. Aš bu
vau šlapias ir kenčiau šal
tį. Jo gelbėtojai rado iį- 
vandenyje. Jis dirbo kitoje 
vietoje kada eksplozija iš
tiko ir neišaiškino kaip jis 
pateko į tą vietą kur jį ra
do.

Astuoni užmušta. Wilkes 
Barre, Pa. — Gegužės 25 
d. kasyklos eksplozijoj už
mušta aštuoni darbininkai 
ir penki sužeista. Ta ka
sykla randasi po miestu ir 
per ilgą laiką nedirbo, tik 
pereitą savaitę joje darbas 
atnaujinta.

Bedarbių gelbėjimui. Se
natorius Vandenburg įtei
kė WasJjingtone bilių siū
lantį sudaryti rezervą ap
rūpinimui bedarbių darbu 
imant dirbt viešuosius dar
bus kada užeina bedarbė.

Chicago. — Penkiasde
šimts penki gelžkeliai va
karinėse valstijose susidu
ria su taikymo tarybos pa
tvarkymu mokėti jų 50,000 
darbininkų padidintą mo
kestį arba apeliuoti į Su
vienytų Valstijų aukščiau
si teismą kad tas patvar
kymas butų atmesta. Kom
panijos nenori mokėti dar
bininkams daugiau, nors 
buvo pasidavę taikymo ta
rybos išsprendimui.

(Liet. Pasiuntinybės tele
gramas “Dirvai”)

Washington, Geg. 25 d.— 
Eltos pranešimu, Gegužės 
25 dieną Respublikos Pre
zidentas Smetona, visų Mi
nisterių Kabineto narių ir 
Valstybės Kontrolier i a u s 
pritariamas, paskelbė nau
ją Valstybės Konstituciją.

Einant ja. Respublikos 
Prezidentas renkamas 7 
metams, Seimas 5 metams.

Prezidentas, Seimo ne
sant, arba sesijų tarpe, ga
li leisti įstatymus, tvirtinti 
biudžetą, jo išpildymą, ir 
tarptautines sutartis.

Ministerių Kabinetas so
lidariai atsako Seimui ir 
trims penktadaliams visų 
Seimo narių pareiškus ne
pasitikėjimą Ministerių Ka
binetas atsistydina.

Lietuvos sostinė skaitosi 
tik Vilnius. Kitur gali bū
ti laikinai perkelta tik tam 
tikru įstatymu.

Konstitucijos pakeitimas 
ar papildymas gali būti pri
imtas trijų penktadalių vi-

ŽIAURIAI NUŽUDYTA 
MERGAITĖ

Youngstown, O. — Po 
poros savaičių nuo pražu
vimo, griovyje netoli Sa
lem, O., ūkininko vaikai at
rado lavoną 10 metų mer
gaitės, kuri ten mirė nuo 
peršalimo ir bado. Kokiu 
tikslu ji pagrobta jei ne 
niekšišku, kadangi jos tė
vai Žydai yra biedni ii' ne
būtų turėję kuo išpirkti jei 
pagrobikai butų reikalavę.

Kaip nekurie ištolo ma
tė, toje srityje sukinėjosi 
vienas nedidelis automobi
lis. Lavoną radus ir apsa
kius policijai kaip tas au
tomobilis išrodė, sulaikyta 
daug tokių automobilių, bet 
jų savininkai kaltais neat
rasti. Tikras kaltininkas 
dingęs.

VĖL NUŽUDĖ MERGAI
TĘ

Toledo, O. — Gegužės 29 
d. rasta nužudyta 7 meti; 
mergaitė Darata Sielagow- 
skiutė. Sekančią dieną po-

sų Seimo narių.
Seimas renkamas visuo

tinu, lygiu slaptu balsavi
mu proporcine rinkimų sis
tema. Rinkti gali turintie
ji 24 metus amžiaus, renka
mais gali būti turintieji 30 
metų.

Įstatymams tvarkyti ir 
jų sumanymams ruošti bei 
svarstyti steigiama Valsty
bės Taryba. Konstitucija 
veikia nuo paskelbimo die
nos.

* * *

Gegužės 15 dieną Valsty
bės Prezidentas išleido am
nestiją kuria sumažinta ir 
kitų visai panaikinta baus
mės kalėjimo arba mirties.

MIRTIS KONGRESE
Washingtone, šiame 70- 

me kongreso posėdyje, po
ros metų bėgiu mirė tris 
senatoriai ir keturi atsto
vų buto nariai. Bet tai nė
ra didžiausias mirčių skai
čius. ■ Bėgyje 65-to kongre
so mirė 21 narys.

licija suėmė Charles Hoppe, 
26 m. amžiaus, kuris prisi
pažino tą žvėrišką darbą 
padaręs būdamas girtas. 
Jo pati yra giminė mergai
tės tėvams. Žmogžudis bu
vo seniau kalėjime už blo
gus darbus.

ŠIAURĖJ DINGO GEN. 
NOBILE

Oslo, Norvegija. — Per
eitą savaitę Italas lakūnas 
Gen. Nobile su buriu savo 
draugų buvo nuskridę prie 
šiaurės ašigalio, tenai nu
metė Italijos vėliavą ir po
piežiaus padovanotą kry
žių tam tikslui. Bet gryž- 
tant atgal sutiko smarkias 
audras ir negalėjo sugryžt 
į savo stotį ant Spitzber- 
gen salos ir dingo nežinia 

į kur. Apie savo apsilanky- 
(mą šiaurės ašigalio srityje 
pranešė savo turimu radio 
aparatu. Bet po to nesu
laukta per kelias dienas jo
kios žinios, iki galiaus pa
gauta neaiški žinia šau
kianti pagalbos, bet nepa
sakanti kur jie randasi.

Jau kelinta diena kaip 
eina prisiruošimai ir kiti 
išsileido į pagalbą, jieškoti 
jų. Dideliais orlaiviais, su 
kuriais plaukia ir laivai, 
bus bandoma jų jieškoti po 
šiaurės ledynus ir vande
nis. Norvegijos valdžia, ku
ri pirmutinė gali pasiekti 
Spitzbergen salą, išruošė 
savo pagalbą ir išlėkė vie
nas lakūnas j tą salą. Lai
vais plaukioti po šiaurės 
vandenis negalima toli, nes 
ledai užstoję kelią.

Jeigu smarki vėtra No- 
bilio zeppelino nesudaužė 
tai jie nusileido kur ant le
dų salos ir galės laukti pa
galbos. Manoma kad juos 
vėjai nunešė kur link Sibi
ro pakraščių.

BOMBOS ARGENTINOJ
Buenos Aires. — Italijos 

konsulate sprogus bombai 
užmušta 10 ypatų ir apie 
40 kitų sužeista. Spėjama 
kad tai yra darbas komu
nistų, kurie taip atkakliai 
kovoja prieš Italijos fašis
tus. Visi nukentėjusieji bu-į 
vo Italai.

Angliakasių streikui ga
lo nesimato. Senato tyri
nėjimo komisija pabaigė 
savo darbą be jokių išva
dų, o paskutiniame posėdy
je angliakasių unijos atsto
vai ir kasyklų operatoriai 
vieni kitus pasmerkė, išsi
barė ir išsiskirstė.

Darbininkai ir toliau tę
sia savo sunkią kovą.

JAPONŲ ŽYGIAI MAN- l 
DŽURLIOJE 

šanghai. — Nekurie Chi
na laikraščiai rašo jog Ja
ponija privertus Chinų ko- 
mandiečių Čang Tso Liną 
pasirašyti sutartį su Japo
nija, sulyg kurios Mandžu-j 
rija pavedama Japonijai! 
naudotis už paskolą ii' pa
galbą kareiviais. Tuo bil
du Chinų vadas gaunąs pa
skolos $50,000,000.

Čang Tso Lin nori atsi
kratyti komunistų, užtai 
taip padaręs.

Vokietijoj pereitą savai
tę perkūnas užmušė aštuo- 
nias moteris. Jos buvo pa
stojusios po medžiu nuo lie
taus.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ SA
VO PAGELBĖTOJĄ 

DAKTARĄ
Dighton, Kansas. — Ke

turi banko plėšikai nužudę 
du banko viršininku La
mar mieste, Kolonadoj, ir 
patįs nekurie būdami su
žeisti, bėgdami kelyje pasi
šaukė gydytoją apžiūrėti 
žaizdas, po ko ir jį nušovę 
paliko.

Radus daktaro lavoną, 
sykiu pasklidus žiniai apie 
apiplėšimą ir pagrobimą 
vieno banko tarnautojo, vi
sos tos plačios srities gy
ventojai ir policija puolėsi 
į kelius jieškoti tų niekadė- 
jų. Jų jieškoma ir orlai
viais po aplinkines valsti
jas.

BUSIĄ PRADĖTA AP- 
DRAUDOS NUO 

BEDARBIŲ
Lincoln, Neb. — Metro

politan Insurance kompa
nijos prezidentas kalbėda
mas čionai pareiškė jog se
kanti nauja kryptis ap
draudos srityj busianti ap
sidraudimas žmonių nuo 
bedarbės. Darbininkai mo
kės po kiek nors apdraudos 
ir kuomet neteks darbo 
gaus iš kompanijų sumą už 

! kokią mokės.

KĄ VOKIEČIAI SUGAL
VOJO

Vokietijoj išgalvota au
tomobilis kuris varoma ne 
gazolinu bet sprogimu tam 
tikrai įtaisytų medegų, ir 
per porą sekundų laiko ke
liems sprogimams išėjus 
automobilis jau lėkė 62 my
lių greitumu į valandą.

Vokiečiai mokslin inkai 
sako jog neužilgo bus išdir
bta orlaiviai kurie tokiais 
sprogimais kaip rakietos 
varomi per penkias valan
das pasieks iš Berlino New 
Yorką.

Šitaip varomam orlaiviui 
nebūtų pavojaus nukritimo 
į juras sugedus kuriai nors 
varomai daliai arba vėtrai 
užėjus. Viskas kas reika
linga tai tik paprasto len
gvai kontraliuojamo įren
gimo eksploduojančių me
degų uždegimo ir mažų 
sparnų pačiam orlaiviui.

Tai butų nepaprasta re
voliucija' oro lekiojimo sri
tyje, išsivysčius dar musų 
laikuose nuo paprasto ne
ištobulinto bandymo skrai
dyti oru vos pora desėtkij 
metų atgal.

PRIEŠ SMITH’D KANDI
DATŪRĄ

Pietinės valstijos labai 
priešingos katalikams, to
dėl tenai eina didelis bruz
dėjimas kaip neprileisti į 
kandidatus ant prezidento 
Demokratų partijoje New 
Yorko valstijos gubernato
rių Smith.

Pietinių valstijų Jankiai 
smarkiai darbuojasi už pa
statymą kandidatu senato
rių Reed.

MILIJONAI KELIAMS
Prezidentas Coolidge pa

sirašė bilių autorizuojantii 
skirti $150,000,000 iš vai-j 
džios iždo pagalbai valsti
joms įrengti kelius kur jų' 
reikia. Pusė tos sumos jau 
galima gauti šįmet.

TURI MIRTI NUO RA
IBUMO—PAGALBOS 

NĖRA
Newark, N. J. — Pen

kios merginos gyvenančio.; 
šiame mieste ar apielinkė- 
je, dirbančios prie maliavo- 
jimo laikrodžių rodyklių ir 
numerių kurie šviečia nak
ties laiku, apsikrėtė radiu- 
mu ir kita nuodinga mede- 
ga kuri tuose dažuose ran
dasi ir diena iš dienos lau
kia mirties. Jų gyvastis iš
gelbėt nėra galimybės.

Jos už savo gyvasčių su
naikinimą užvedė prieš lai
krodžių kompaniją bylą ir 
reikalauja bendroje sumo
je $1,250,000 atlyginimo — 
pinigai liks bent jų gimi
nėms jeigu bylą laimės.

Pirm jų dirbusios dešimts 
merginų jau mirė tokia pat 

rmirčia kokia ir jų laukia.

Konsulato Pranešimas
Dykai Gražus Leidinis j turi garbės paaiškinti sė
lį Lietuvos General is kančiai: a) vizos nėra pa- 

Konsulatas New Yorke, at-j naikintos ir jas reikia gau
nančiai Lietuvos dešimties ii iš Konsulatų po senovei; 
metų Nepriklausomybės su- laikinai tik vizų mokestis 
kaktuvių, reikalaujantiems panaikinta; b) vizų mokes- 
siuntinės nemokamai gra- niii panaikinimas liečia tik 
žiai išleistą paveiksi u o t ą'Su v. Valstijų ir Lietuvos 
Anglų kalboje “Special Li-1 piliečius, tai yra tuos kurie 
thuanian Number”, kuria-'turi Lietuvos Respublikos 
me surašyta smulkios ži- i'1' Suv. Valstijų pasus; c) 
nios apie Lietuvos ekono- kalbamas parėdymas nelie- 
minį ir kulturini stovį. A-[čia tranzito vizų, kurių mo- 
merikos Lietuvių įvairios kestis yra $1.00 ir kurios 
organizacijos, draug i j o s , vizos gaunamos ne tik Kon- 
klubai, etc., yra prašomi sulatuosc užsienyje, bet ir 
kreiptis Generalin Konsu-i Lietuvos gelžkelių parube- 
latan, adresu 15 Park Row,' 2io stotyse, Kybartuose, Pa- 
New York City, nurodyda-J gėriuose; d) kalbamas del 
mi savo adresą ir kiek eg-,v*zl- mokesnio panaikini- 
zempliorių to leidinio pri- rnas neliečia ir “Leidimų”, 
siųsti. i duodamų iš Lietuvos paei-

2) Generalis Konsulatas nantiems asmenims kurie 
bus dėkingas už suteikimą negalėjo ar nesiteikė užsi- 
adresų Amerikoniškų kny-’ registruoti ir Lietuvos už- 
gynų, mokyklų, įvairių kul- sienio pasą išsiimti.
turos ir visuomenės organi-: -) Lietuvos piliečiai, vyk- 
zacijų įvairiuose miestuose darni Lietuvon apsigyventi, 
kur šis “Special Lithuanian !ar nors ir laikinai pasisve- 
Number” turėtu būti įtnik- čmufi, dažr i klausia kaip 
tas. jiems saugiau ir pigiau sa-

3) Lietuvos Minis t e r i ų į vo piniginius reikalus su- 
Kabinetas sąryšyje su de- tvarkyt. Čia Generalis Kon- 
šimts metų Nepriklausomy-1-sulatas tiek gali pasakyti: 
bės sukaktuvėmis leido iki n) Generalis Konsulatas 
Spalių 1 dienai šių metų priima pinigus ir vertybės 
Lietuvos svečiams turis-: popieras del apsaugojimo 
tams, Lietuvos ir Ameriko.; tam tikram laikui; už pini- 
piliečiams, duoti vizas ne-.°"I !r vertybių pasidėjimą 
mokamai. Del tos žinios, Konsulate, imama labai 
Generalis Konsulatas aptu-' niazas atlyginimas ir pini- 
rėjo keletą paklausimų iv, (Tąsa ant 7-to pusi.)
’ xjErzxxxxxxxxxrxxxxAxxxxxT ixxxrzsxxx xxxxixxxxxxxrrxEa
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas vi-šiju $1,000,000.00.

Nuo susiorjranizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413.550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi narini irauna InfkraS'i '“Ta. 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus* kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,009. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkite Sius adresai

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

Add enjoyment to your trip East or West, 
giving you a delightful break in your journey. 

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including la.-ze, comfort
able staterooms that insure a long night’s’ct'rc: King sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dinii •: room 
service. Courteous attendants. A trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14th 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Ask your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C df B Line.

New Low Fare §4»50 way
ROUND 

TRIP 'JO’DV
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP 
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Street Pier : ; ; : Cleveland, Ohio



PITTSBURGH
Lietuvių Tautinės Jaunimo 

Meno Draugijos Vasaros 
Sezono Darbų Planas.
Jaunimo Meno draugija, 

kaipo vienintelė Lietuvių 
pažangesnio jaunimo orga
nizacija, pradedant vasaros 
sezono darbą nustatė se
kantį programą: Rengti i- 
vairius piknikus (geguži
nes), sueigas bei pasilinks
minimus, tikslu kuoskait- 
lingiausia pritraukti Į šią 
draugiją Lietuvišką jauni
mą; iš gautų pajamų sten
gtis Įkurti Lietuvišką kny
gyną, parsamdyti namą 
draugijos sueigoms bei tur
to laikymui.

Kad tikslą atsiekus, Me
no draugija Birželio 17 d. 
rengia pirmą iškilmingą 
pikniką, kuris Įvyks Jono 
Dargio formoje, Glanshow, 
Pa. Vieta parinkta patogi, 
taip kad neturintieji auto
mobilių galės važiuoti ka
rais. Kad šis piknikas tik
rai butų smagus ir įdomus 
rengėjai užkvietė geriau
sius Pittsburgo Lietuvius 
muzikantus, kurie grieš vi
sokius Lietuviškus ir Ame
rikoniškus šokius. Jaunos 
Lietuvaitės pagamins gar
džių užkandžių, taip kad 
šis piknikas visus paten
kins.

Tautiečiai, visi atminkite 
Birželio 17 dieną, ir atsi
lankykite Į pikniką. Jus 
savo atsilankymu priduosi- 
te jaunuoliams daugiau e- 
nergijos tolimesniam dar-, 
bui, o be to patįs su savo 
draugais bei pažįstamais 
linksmai praleisite laiką 
šiame iškilmingame pikni
ke.

Stud. P. Dargis,
Dr-jos Prezidentas.

Didelis šmugelninkų tar
dymas. Federalis teismas 
varo tardymus didelės me
namos konspiracijos degti
nės slapto pardavinėjimo 
per visą miestą, kas ei
na su policijos viršininkų 
žinia. Jau išklausyta 900 
liudininkų ir dar 400 lau
kia pašaukimo.

$40,000,000 apskrities iš
laidų. Allegheny apskrities 
komisijonieriai nubalsavo į 
$40,000,000 vertės pataisy
mų apskrityje. Tą sumą 
turės apibalsuoti piliečiai 
Birželio 26 d..

Toje sumoje ineina sta
tymas naujų tiltų, bulvarų, 
kelių, parkų, apskrities bu- 
dinkų ir tt.

$1,500,000 skiriama įren
gimui orlaivių aikštės.

Už S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, vra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dab: ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikr. įjam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki: pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vernon Street Worcester, Mass.

SHENANDOAH, PA.

Darbai. Musų apielinkėj 
kasyklų darbai kiek page
rėjo. Antras mėnuo kaip 
dirba pilną laiką. Bet iš 
kitos pusės pablogėjo, pasi
daugino didelis skaičius be
darbių, pertai kad ne visos 
kasyklos dirba; šešios ka
syklos uždaryta, tris kasy
klos stovi nuo septynių mė
nesių; dabar vėl uždarė 

i tris kasyklas ir paleido ne- 
| mažai darbininkų.

Kaip girdėti, neilgai taip 
gerai dirbs ir tos kasyklos 
kurios dirba, nes sako kom
panija gavus užsakymą ant 
trijų mėnesių, paskui vėl 
darbai sumažės.

Man teko matyti “Saulė
je” paskelbimas kokio M. 
Žukausko iš Plymouth, Pa. 
Jis garsina parduodąs stu- 
bos rakandus po mirčiai 
moteries. Jis gyveno su 
Dr. J. Basanavičiaus sese
le Uršule. Uršulė buvo ve
dus Lietuvoje su Antanu 
Petrausku ir 1891 metais 
išvyko į Ameriką. Jie gy
veno Shenandoah, Pa.

M. Žukauskas suardė jų 
šeimynišką gyvenimą, išsi- 
viliojo Uršulę į kitas vals
tijas ir visur gyveno iki su- 
gryžo vėl į Pennsylvaniją. 
M. Žukauskas turėtų sar
matytis garsintis laikraš
čiuose, kaipo suardyto jas 
kitų žmonių šeimyninio gy
venimo.

Velionės vyras A. Pet
rauskas ir dabar gyvena 
Skulkino mieste, Pa.

J. Basanavičius.

Rado dinamito vietoj de
gtinės. Federaliai parube- 
žio sargai darydami kratą 
garadžiuje prie 2218 East 
Fort st., tikėdami jog ten 
ras įšmugeliuojamos degti
nės, rado dinamito tiek kad 
jo užtektų susprogdinti vi
dutinio didumo ofisų bu- 
dinką.

Valdžios agentai sako 
jog šis dinamitas yra tas 
pats kuris naudota sprog
dinimams naujai statomų 
budinkų budavojimo darbi
ninkų savitarpinėj kovoj.

Toj vietoj rasta tik kele
tas bačkų alaus.

Valdžios agentai užėjo ir 
kitą vietą ant Rivard st. 
Ta vieta yra šmugelninkų 
lizdas ir joje esant viršinin
kai gavo nuo keliolikos sa- 
liuninkų telefonu užsaky
mus pristatyti alauą, Tie 
■i^b^ii 'hežinbjgj cšu' kuo 
kalbasi. Valdininkai užsi
rakė visų šaukusiųjų antra
šus ir atsilankys pas juos.

Apskundė policijantą. Ir 
policijantai, kurie pasirin
kę saugot žmones nuo mu
ilinosi ir kitų blogi} darbų, 
patįs nėra liuosi nuo to 
grieko. Policijantą Janic- 
kį apskundė jo pati už mu
šimą. Jis tapo areštuotas 
už tai ir sykiu suspenduo
tas iš tarnybos.

Eėgo nuo arešto, pasivi
jo mirtį. Vienas vyras no
rėdamas pabėgti nuo areš
to, kada buvo pašaukta po
licijos vežimas paimti jį 
kaipo girtą, norėjo pasivy
ti bussą ant Cadillac avė. 
ir nuvažiuoti juo. Bėgant 
link busso, pribėgęs arti 
paslydo ir palindo po pas
kutiniu busso ratu ir tapo 
sutrintas.

Nubaudė prohibicijos a- 
gentą. Prohibicijos agentai 
kurie pergreitai pradeda 
šaudyti pateko ant juodo 
surašo.' Gubernatorius at
sisakė dovanot bausmę vie
nam tokiam kuris peršovė 
laiškų išnešiotoją manyda
mas kad jis yra degtinės 
šmugeliuotojas. Guberna
torius pasakė: “Prohibici
jos agentai kurie pirmiau 
šauna o tik paskui mislina 
ar tas žmogus yra įstaty
mų laužytojas negali tikė
tis užuojautos iš manęs”.

Tas paštorius su draugu 
irėsi valtyje. Agentas ma
nydamas kad jie yra šmu- 
gelninkai vydamas ptadėjo 
dyt. Jis nuteistas nuo še
šių mėnesių iki trijų metų 
kalėjimo.

LONDONAS, ANGLIJA

Balandžio 27 d. įvyko Šv. 
Kazimiero Lietuvių parapi
jos bertaininis susirinki
mas. Dalyvavo suvis ma
žas skaitlius žmonių.

Pirmiausia, prieš parapi
jos reikalų svarstymą kle
bonas Kun. K. Matulaitis 
darė nuo savęs pranešimus, 
smulkias atskaitas, kaip tai 
įplaukusias aukas įvairiems 
reikalams per jį ir tt. To
liau prasidėjo parapijos 
reikalų svarstymas, proto
kolo skaitymas ir iždininko 
atskaitos. Sulyg jo atskai
tų, šį bertainį ineigos virši
jo išeigas kokiais 12 svarų 
sterlingų. Savaitinę kolek- 
tą mokančių pasirodė yra 
nemažas skaičius narių, a- 
pie 450. Tiktai esą kaip ku
rie permažai moką nors ir 
galėtų daugiau mokėti. Tų 
savaitinę kolektų mokan
čių daugiausia yra kurie 
moka po 3 pencus mažiau
sia, o yra tokių kurie moka 
po 1 šilingą, ir tt. Kaip ku
rie dar davė ir po 2 pencu,

g

i

bet tapo nutarta tokius pa-1 
ragint mokėti nors po 3 
pencus. Jeigu kolektos po 
daugiau sueitų tai parapija 
išvengtų deficito.

Parapijos iždo turtas, iš 
atskaitos sekant, dabar yra 
apie 38 svarai sterlingų.

Susirinkimas baigėsi ge
rai.

Kalbama kad netrukus 
Londone atpigs rendos už 
gyvenamus namus, tik ne
žinia kaip greitai. Balan
džio mėnesį ant kiek atpi
go pienas, cukrus, tačiau 
kaip kas ir pabrango.

Kalnavertis.

DAYTON

DETROIT

Vos neprigėrė. Mikalaus
kų vaikučiai, 2 ir 4 m., vos 
neprigėrė. Jie išėjo iš namų 
Gegužės 21 d. ir nutraukė 
pas duobes iš kur kasa žvy
rą. Duobėse buvo vande
nio. Priėjus prie duobės, 
mažesnysis įsmuko į duo
bę, tą matydamas vyresnis 
brolis puolėsi gelbėt, ir abu 
paskendo. Bet laimė kad 
netoli buvęs žmogus pa
matė, jis šoko gelbėt ir iš
traukė abu pusgyvius ir su
šalusius.

Vincukas gerinasi. Vin
cų šeimyną atlankė garnys. 
Pradinėse Gegužės dienose 
atnešė sveiką ir gražią du
krelę. Tėvai liko linksmi, 
bet sykiu ir nulindo. Rei
kia dukterį apkrikštyti ir 
vardas duoti, o Vincukas 
neturi gerų santikių su kle
bonu. Bet ėmęs kareivišką 
drąsą Vincas nueina pas 
kleboną pasikalbėt. Klebo
nas sutiko kūdikį pakrikš- 
tyt, bet davė Vincui vėjo 
tiek kad jis prižadėjo palai
kyt santaiką su klebonu ant 
klebono išlygų.

Taigi, tūli musų karštuo
liai tolei smarkus kolei ne
prireikia kunigo, bet kada 
pasitaiko reikalas vėl jie tu
ri nulenkti jam sprandą ir 
pasižadėti būti gerais. Tuo 
jie tik juokų pridaro.

Ruošiasi į seimą. Gegu
žės 27 d. Lietuvių parapi
jos salėj įvyko suvažiavi
mas Ohio valstijos S. L. R. 
K. A. apskričio delegatų iš
rinktų į seimą Clevelande,, 
kuris prasidės Birželio 11 
d. Iš vietos 191-mos kuo
pos delegatu išrinkta A. S. 
Vaitkus.

Lietuviai ūkininkai. Day- 
tono apielinkėje Lietuviai 
ūkininkai labai gerai gyve
na, o kiti subankrutijo, 
apleidę ukius kraustosi į 
miestą, o kiti šiaip sau lyg 
nei pakarti nei paleisti gy
vena ir skursta. Žinoma, 
daugelis jų targavoja mun- 
šainu, ir prie to juos tasai 
skystimėlis priveda.

Darbai. Rodos pavasa
riui slenkant žmoneliai lau
kia geresnių laikų ir darbų 
pagerėjant, bet vis tas pat: 
darbai silpnai eina, o mo
kestis maža. Gi pragyve
nimas brangokas. Oras ir
gi vėsus ir reikia pirktis 
anglies į namus, pečiai rei
kia kurint.

Vagystes. Šiomis dieno
mis vagiliai apvogė A. Fre- 
dikio, Lietuvio, avalų kram 
tuvę: langas atlupta ir įly
sta į krautuvę. Paimta 10 
porų čeverykų, 6 laikrodė
liai, 6 tuzinai avalinių ir 6 
diržai ir kitų mažmožių.

Nuostolių padaryta už 
$175. Sargas.

Klaidos atitaisymas.
“Dirvos” 21-me numery

je tilpo paminėjimas kad 
federalis teismas pasiuntė 
Joną Butkų kalėti ant tri
jų metų už laužymą prohi
bicijos įstatymo. Ištikrųjų 
gi jis nubaustas tik trims 
mėnesiams kalėjimo. Per
eitam pranešime klaida įvy
ko ne iš blogo noro ir šiuo- 
mi pataisoma. J. A. U.

PASTABUKĖS
Dr. Graičunas “Vienybė

je” pasistatęs sau klausimą 
“Del ko inteligentai ir pasi
turinti vertelgos neskaito 
Lietuviškų laikraščių” pats 

(į tai ir atsako: “Laikraščiai 
inteligento ir vertelgos gy
venimo reikalais nesiintere- 
snoja”. O aš pasakysiu jog 
jie neskaito dėlto kad jie pa
tįs j Lietuviškus laikraščius 
nieko nerąšo. Jeigu imtų 
rašyti tai imtų ir skaityti.

Taigi Dr. Graičunas pir
miausia turėtų surasti prie
žastis delko jo minimi inte
ligentai ir vertelgos nieko į 
musų laikraščius nerašo.

V ▼ 5P

Kaip tik komunistai pra
dėjo negauti dolarių į Penn- 
sylvanijos-Ohio neva maine- 
rių šelpimo fondą tuoj pa
keitė to fondo vardą kad ir 
vėl galima butų visuomenę 
išnaudoti naujais tikslais. 
Tai vis raudonųjų gudrybė.

“Laisvės” Paukštis užsi
dėjęs švenčioniškio kaukę 
rašydamas apie toiletus su
maišė vardus ir vietoj tikro
jo toiletų karžygio Vidiko 
suminėjo Sirvydą. Kažin ar 
neįvyks dabar “Laisvės” 
štabe revoliucija ir ar ne
nulauš tik Paukščiui snapą 

i už paniekinimą savo baso 
1 Tauro.

▼

Grigaitis pasiskaitęs Chi- 
cagos “Drauge” tūlo Prano 
straipsnį kuriame tas varg
šas nusiskundžia ant dabar
tinės Lietuvos valdžios ir 
stebisi kad socialistai neke
lia riaušių prieš tą valdžią, 
išrėžęs spyčių klerikalams 
ir pareiškęs kad tokia parti
ja negali turėti autoriteto 
miniose, o dabartinę Lietu
vos valdžią išvadinęs “val
dančioji klika”, išdidžiai sa
ko. “Socialistai ir liaudinin
kai, kurie ėjo teisėtumo ke
liu, galų gale paims viršų, 
tik žinoma ne koalicijoje su 
Smetonininkais, bet kovoje 
prieš juos.”

O aš sakau, pirmiau ant 
Grigaičio delno plaukai už- 
žels negu jo tie žodžiai išsi
pildys.

Žinučių Rinkėjas.

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 152 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI“ VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

Užmokestį siųskit pašto štampais.

“DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio,

T. M. D. REIKALAI
\_ __________ —
NAUJAS PASIŪLYMAS 

DELEI T. M. D.
SEIMO

Seimas atidedama delei 
keleto priežasčių

TMD. Centro Sekretoriui 
ir pirmininkui paskutinėse 
dienose pasitarus sumany
ta atidėti TMD. seimas iki 
rudenio. Tam sumanymui 
yra keletas priežasčių, se-> 
kančiai:

1) Baltimore j nėra T. M. 
D. kuopos ir nėra kam pri
deramai seimą suruošt, ne
žiūrint geros progos suva
žiavimui daugesniam skai
čiui delegatų iš priežasties 
Sandaros ir SLA. seimų.

2) Seime negalėtų daly-Į 
vauti vakarinių valstijų T. 
M. D. kuopos.

3) Centro Pirmininkas 
išvažiuoja į Lietuvą prieš 
TMD. seimą ir negalės da
lyvauti. Prie to, jis išva
žiavęs tenai užbaigs sutar
tis spausdinimo trečio to
mo “Pasaulio Istorijos” ir 
tokiu budu tas svarbus vei
kalas bus pabaigtas.

4) Pirmininkui Lietuvoje! 
susiėjus su Dr. J. šliupu 
bus galima padaryti priei-.

namą sutartį užpirkimui 
Šliupo ruošiamų svarbių 
leidinių, apie kuriuos T. M, 
D. nariai jau žino.

Seimo laiką nukėlus ant 
toliau, bus galima parinkti 
ir patogesnė vieta, ne toks 
užkampis kaip Baltimore. 
Butų galima laikyti seimą 
Pittsburge, Clevelande, De4 
troite ar tam panašiai. To
se kolonijose yra T.M.D. 
kuopos ir darbas butų kur 
kas nuoseklesnis.

Trečias tomas “Pasaulio 
Istorijos” jau senai laukia 
spausdinimo. Sustojus vei
kti Šiauliuose “Kultūros” 
bendrovei, kuri pirmas dvi 
knygas spausdino reikalin
ga Lietuvoje rasti įstaiga 
kuri ta pačia tvarka už
baigs trečią tomą.

Seimas bus daug smage
snis kada delegatai išgirs 
iš valdybos kas daroma ar 
jau padaryta, o ne kas pla
nuojama veikti.

Kuopos be abejo nenu
kentės seimo atidėjimu, o 
nariams abelnai bus dau
giau naudos kada valdyba, 
bus padarius ir parodys ką 
nors konkretaus.

NEUŽMIRŠKIT
jF SAVIŠKIŲ

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kahadojg, Brazili
joje, Argentinoje i# visoie pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sunku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingą, 
pilną gražių skaitymų laikraštį, o 
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo
se pralinksminsit visą kaimą. Ka- 
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur 
visur $3. Pusei metų pusė kainos.

“DIRVA” 
6820 Superior Ave 

Cleveland, O.



GERB. SPRAGILO PRIE
PUOLIAI PASIJUDI

NUS PLAUKT I 
“FAŠISTŲ ŽEMŲ”

Tą pono Dievulio metą 
kada buvo Devynių Lietuvos 
Laisves Metų Bilijušas gerb. 
Spragilas sumislino ir su
dūmojo aplankyt Fašistų 
Karalystę tą metą kada bus 
Dešimts metų Bilijušas, ba 
tada išpuola dideli atpus- 
kai ir kermošiai po visos 
šalies kampus ir galus.

Ale kaip gerb. “Dirvos” i 
Redaktorius sužinojo kad 
gerb. Spragilas pasirengęs 
plaukt i Lietuvą tai jis su
dūmojo padaryt sau bizni 
iš tos kelionės, arba pasi
naudot iš gerb. Spragilo, 
kaip ir visi kiti, apie ka
rius aną syki pasakiau.

Gerb. Redaktorius va
žiuos tyrinėt Istoriškų Vie
tų, o gerb. Spragilui Įsakė 
aprašinėt visus atsitikimus 
iš kelionės ir visą Istoriją 
tos kelionės. Ba jeigu jis 
pats rašys tai niekas ne
skaitys ir “Dirvai” nebus 
biznio. '

Pasišaukia aną vakara 
gerb. Redaktorius mane i 
savo Kabinetą ir sako:

— Ar žinai, gerb. Spra
gile, ką aš sugalvojau? — 
sako jis.

— Žinau, na o ką? — sa
kau aš.

— Aš sugalvojau kad tu 
musų kelionėj į Lietuvą ap- kiek biednesnis.
rašytum visus pletkus, at
sitikimus, butus ir nebūtus, 
visą istoriją ir visus žmones 
ir šalis kur tik ką matysi 
ar užuosi, pažymėdamas 
kiekvieną dieną kiekvieną 
atsitikimą, ir sutalpinsi į 
“Dirvą”, prisiųsdamas vė
jiniu telegramų, — sako jis.

— Tai yra labai geras 
sumanymas. Tai bus ma
no taip sakant DIENYNAS 
ar NAKTYNAS, ba neži
nau kada turėsiu daugiau 
laiko rašyt, dieną ar vaka
re, ba dieną reiks viską tė- 
myt. Ale kiek aš gausiu už 
savo rašymą mokėt? — sa
kau aš.

— Mokėt? Ar žinai kiek 
tau už tai garbės skaityto
jai duos. Tos garbės už jo
kius pinigus niekas nenu-j 
sipirktų, o tu uždyką gau
si, — sako jis.

Ką padarysi, visi rašyto
jai tik už garbę dirba tai ir 
gerb. Spragilas pasakė: Ge
rai. Ir nutarė nuo kito nu
merio pradėt rašyt savo ir 
savo šonkaulio ir visų kitų 
“Dirvos” Ekskursantų pri- 
potkus ir viską kitą ką eks
kursijoj pamatys.

Iš gerb. Redaktoriaus iš
ėjęs sumaniau užeit pas 
Tetulę pasimatyt ir pasi
kalbėt ir pasakyt jai kad į 
Lietuvą važiuoju. Kaip ki
ti visi prašė ką nors par-

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

*-------------------------------- - —
vežt jų giminėms arba uk- 
lonus atiduot tai aš misliu 
sau ir Tetulė turės uklonus 
perduot savo seserei ir ki
tiems giminėms.

— Labą vakarą, Tetule, 
atėjau prieš išvažiavimą 
atsilankyt ir paklaust gal 
ką nori kad Lietuvoj atlik
čiau, — sakau aš.

— Taip, vaikeli, aš ir pa
ti norėjau eit pas jus pasi
kalbėt, ba aš turiu labai 
svarbų prašymą, — sako ji.

— Na tai gerai patai
kiau. Kaipo giminei, galė
siu pasitarnaut. O ką to
kio turi? — sakau aš.

— 'Vaikeli, aš surinkau 
dvidešimts penkis dolarius, 
noriu kad tu nuvežtum Į 
Prienus kunigėliui ant mi
šių šventų už visą mano fa- 
miliją, — sako ji.

— Ant mišių? ir dar Į 
Lietuvą? Tai juokingas ta
vo sumanymas. Juk čia tu
ri kunigus kuriems reikia 
užlaikymas duot, dar tu ir 
kitus šelpsi, pati biedna bū
dama? — sakau aš.

— Kad tu nesupranti, 
vaikeli. Čia kunigai tai ku
nigai, bažnyčios tai bažny
čios, ale man vis rodos kad 
čia mišios nėra tokios vož- 
nos ir gana, todėl aš su- 
misliau per tave užpirkt 
minias pas Prienų kleboną. 
Kai ateisiu jus išlydėt atne
šiu pinigus, — sako ji.

— Aš maniau kad Tetulė 
sudėjai tuos pinigus nuvežt
biedniems savo giminėms 
atiduot. Pustrečio šimto li
tų jiems butų didelė para
ma, o Prienų klebonas ži
nau tikrai kad nebadauja 
ir be tavo pinigai nebus nei 

Todėl ap- tų.
simislyk geriau ir kai atei
si mus išlydėt paduok tuos 
pinigus nuvežt tiems ku
riems labai paramos reikia, 
— sakau aš.

— Vaikeli, vaikeli, mano 
užpirktos mišios pas Prie
nų kleboną duotų zupelnus 
atpuskus ir tau. Kaip ma
tau visai išbedievėjai, neno
ri kad tavo giminė užsipel
nytų loską Dievo akyse už 
mano pinigus, — sako ji.

— Tetule, ne tame daly
kas. Jeigu tu nueitum pas 
savo kleboną čionai, ir jis 
tave sudraustų nuo tokio 
sumanymo, dėlto kad jam 
čia irgi reikia pinigų, o tu 
užmokėjus tiek brangiai už 
mišias Prienų bažnyčioj il
gai nenuneštom savo kuni
gėliui nieko. Ar tai ir savo 
kleboną vadinsi bedieviu už 
tai? — sakau aš. 

OPEROS Į
Pasidėkojant Clevelando rėmėjams, galiu pardavinėti ? 

liaudies operą, “BIRUTĘ”, po $1.00. i
Bostonui ir kitų miestų rėmėjams ačiuodamas už pa- | 

rėmimą išleidime šešių aktų operos “EGLĖ, ŽALČIŲ KA- į 
RALIENĖ”, vieton $10 už operą, galiu atiduoti už $5.00. *

Papiginta kaina tęsis iki Liepos 1 d. š. m. |
Liaudies Dainos, VII Sąsiuvinis Chorui, $1.00. t

Reikalaujant siųskit ir pinigus: ?
M. PETRAUSKAS -

2263 — 24th Street Detroit, Mich. į
(P. S. Lietuviškos dainos, šeši sąsiuviniai kartu, pas mane | 
išsibaigę. Penkių Metų Kanklės irgi pas mane išsibaigę.) į

Skubiai atsilankykit “Dirvos” Agenturon ir padarykit sau rezervaciją — kurie esat šios 
šalies piliečiai spėsit be skubėjimo, bet ne-piliečiams reikia labai skubint, nes ilgiau ima 
išgavimas Gryvimo Permito. Kreipdamies sykiu atsineškit ir paveikslėlius del Pasporto.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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j Išeinu iš Tetulės, bėgu 
Superija sau namon, ba vė
lu, ale štai pasiveja mane 
draugas Stepas.

— šššš, drauge, aš tutu- 
turiu tau ką papapasakyt, 
—r sako jis.

— Sveikas gyvas, Stepai, 
ką tu tokio sugalvojai? — 
sakau aš.

— ššš, ne taip garsiai, ba 
gali išgirst vyčiai ir pra
nešt Fafafašistų valdžiai, 
— sako jis.

— Na, kas čia do miste
rija, Stepai, ar kokį juoką 
sugalvojai. — sakau aš.

— Dddrauge, tai vivivi- 
sai ne juokas. Kalbėk pa- 
tykiau. Tu man sasasakei 
kad tu esi darbininkų drau
gas, — sako jis.

— Taip, sakiau, ir tokiu 
esu. O ką? — sakau aš.

— Tai einam pas mane, 
kaip tu dadadabar važiuo
ji j Lietuvą, nuvešk tu ten 
dddarbininkiškos literatū
ros, ba mmmmes niekaip 
negalim jos ten nusiųst, — 
sako jis.

— A, tai tokį juoką tu 
sugalvojai? Ar daug tos 
literatūros turi? — sakau 
aš.

— Daug, dddrauge, ir tu 
galėtum ją nuvežt, ba ta
vęs Fąfafašistai nekrės, tu 
su jais eini išvien, — sako 
jis.

— Ar didelį pečių jus sa
vo name turit? — sakau aš.

— Didelį, dddrauge, o 
kodėl? — sako jis.

— Nunešk tu tą savo “li
teratūrą” ir sudegink, — 
sakau aš.

Ir nuėjau.
Pareinu namon, randu 

laukiantį brolį Martyną su 
pundu bibliją. Jis norėjo

Trys “Grenadierai” kurie padarys “Dirvos” Ekskursiją Linksmą kaip kokį Pikniką, o 
Lietuvoj būdami, su tenaitiniais Sportininkais, suruoš žingeidžių Sporto žaislų.

Pagreitinta išplaukimas, Milžinas Laivas
‘Dirvos’ Ekskursija išplaukia

Birželio-Jone 16
kad aš nuvežčiau jo bibli- 
jas į Lietuvą, kad žmonės 
pradėtų mokintis jog “mi
lijonai dabar gyvenančių 
nebemirs”, ba tas Ameri
koj jau įvesta nuo 1925 me-

Ale ir broliui Martynui 
pasakiau kad Lietuvai ne 
bibliją reik ale gerb. Spra
gilo, kuris užsisėstų visiems 
ant sprandų ir per metus 
laiko išmokytų kaip reikia 
gyvent.

Taigi nei vienam iš tų 
trijų — Tetulei, draugui 
Stepui, ir broliui Martynui 
— gerb. Spragilas nepasi
davė save išnaudot.

Ale kitą sykį pasakysiu 
kokių bėdų gerb. Spragilas 
sulaukė su savo Šonkauliu 
irgi iš priežasties šitos ke- { 
lionės į Fašistų Žemę.

LEVIAT
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš NEW YORKO (per Southamptoną) KLAIPĖDON 
ir atgal j New Yorką — 186.00 ir $5 taksų. (Ne piliečiams dar §8 gryžimo taksų)

(Svarbu: Mokestis už Vizas panaikinta šią vasarą: ant Lietuvos paso reikėjo mokėt $5, 
ant Amerikos $10. Dabar bus dykai.)

Smagi naujiena manantiems važiuoti Lietuvon ir dalyvauti didžiausiose šios vasaros iš
kilmėse — štai kame dalykas: Pamainyta išplaukimo diena ant BIRŽELIO-JUNE 16, 
ir pakeista Laivas — dabar visi “Dirvos” Ekskursantai keliaus didžiausiu pasaulyj lai
vu — LEVIATHAN, ir kelionė bus per KLAIPEDA, kurią visi Lietuviai nori matyt.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 

1420 Howe Street, Racine, Wis. i
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

DAR DAUGIAU, su šia Ekskursija vyksta Lietuvon du žymiausi Amerikos Lietuvių 
Ristikai — KAROLIS SARPALIUS ir JUOZAS ŠIMKUS — abu plačiai žinomi per vi
są Ameriką ir net Lietuvoje ir kada Lietuvoj patirta kad jie atvyks suruošta specialės 
sporto apeigos, ką viską matys visi kas šią vasarą Lietuvoj lankysis.

NEPRALEISKIT PROGOS neaplankę Lietuvos, jos Dešimties Metų Nepriklausomy
bės Sukaktuvėse. Visa Lietuva širdingai laukia sutikti Amerikiečius, kaip niekad kita
dos. Visi busim Lietuvos žmonių ir valdžios svečiais.
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Suviliojimas Merginų 
Lietuvoje
° Žiniose iš Lietuvos ant 
7-to puslapio rasite liūdną 
padavimą apie tai kaip vie
no turtingo jaunikaičio su
viliota mergaitė jam kerši
jo, pasiryžus išnaikinti net 
kuolų vietas kur to jauni
kio gyvenimas stovi. Tas 
ir padaryta, nes trimis at
vejais, jai pačiai ir jos se
serims padegant jų namus 
beveik viskas išnaikinta.

Šitokių atsitikimų Lietu
voje yra daug, ir jie šaukia 
didžiu garsu pataisymo, pa
galbos iš tos padėties.

Turtingų vyriškių prisi
viliojimų biednų gražių (ir 
kartais negražių) merginų 
sau pasimeilavimui buvo ir 
bus per visą pasaulį. Tai 
vis buna arba iš jaunystės 
paikumo arba su tikslu pa
sinaudoti mergaitės padė- 
čia. Po visko, mergaitė lie
ka atstumiama, net panie
kinama: visų akyse ji lieka 
nedorėlė. Koks jos likimas? 
Tūlos jų ir pačios nusižudo 
ir keršija savo suvedžioto
jams. Keršija visur ir vi
saip. Bet Lietuvoj degini
mo kerštas rodos turi sa
vo priežastį, ką galima bu
tų lengvai panaikinti.

Kam turi sudegti ūkinin
ko namai, kam jis turi pa
likti biednas kad galiaus 
turi kentėti visa šeimyna 
del vieno sunaus laidoko?

Kodėl mergina jieško at- 
keršto padegimu namų?

Todėl kad vargšės bied- 
nos mergaitės neranda tei
sybės niekur Įstatymų aky
se. Vietoj to, Įstatymai ap
sisukę jas pačias didelėmis 
bausmėmis baudžia.

Vietoj būti laimėtojomis 
jos nukenčia; vietoj gauti 
dali turto savo suvedžioto
jo sau jos ir pačios nieko 
negauna ir atima viską iš 
anoj

Kodėl suvedžiotojai ir jų 
tėvai negalvoja protingai ir 
nepamislina apie tai kad 
norėdami vargšę nuskriau
sti patįs nieko gali netekt?

Biednos mergaitės Lietu
voje, reikia spėti, neranda 
užtarimo teismuose. Kada 
prieš išdykėlį sūnų mergai
tė iškelia bylą to išdykėlio 
tėvai (arba jis pats arba 
giminės) šoka jam į pagal
bą papirkinėjimais teisėjų, 
visų kitų šaltinių užgrudi- 
mu pinigais kad tik mer
gaitė liktų kur randasi, kad 
ji nei cento negauti! atlygi
nimo už savo materiales 
skriaudas, neskaitant mo
ralių.

Retai kur girdėt kad nu
skriausta mergaitė gautų 
per teismą keletą desėtkų 
litų.

Jeigu Lietuvoje butų ma
da merginoms atlyginti už 
jų gėdą ir sunaikintą gyve
nimą nors pusiau žmoniš
kai jos pirmiausia kreiptų
si j teismą, o nesigriebtų 
ugnies sunaikinti savo su
vedžiotojo namus. ,

Amerikoje net perdaug į 
madą inėjęs . merginų pasi
naudojimas iš suvedžioto-

tojų. Čia nuskriausta mer
gina žino jog ras teisme 
teisybę. Retas kuris vyras 
išsisuka nuo atsilyginimo 
vienokiu ar kitokiu budu 
savo suviltai merginai. Tik 
tokiems nereikia atsilygin
ti kurie gali įrodyti jog ta 
mergina ir su kitais pana
šiai meilavosi kaip su juo. 
Kiti visi atsitikimai buna 
su nauda merginai.

Čia teisėjų nepapirks, o 
jeigu bylose kur apeina di
delės sumos pinigų ir pa
pirktų teisėją tai vistiek 
skundėjos advokatai nepa
leis, ir net milijonieriai ne
išlieka nuo atsilyginimo su
viltai mergaitei.

Toks tai skirtumas tarp 
Lietuvos ir Amerikos mer
ginų suvylimo atsitikimų.

Lietuvos advokatai salė

ti išjieškoti merginoms at
lyginimą. Tada diduma ei
tų teisybės jieškoti į teis
mą, o ne savo instinktiviu 
budu keršytų. Juk jauni
kiai daugiausia turtingi ii’ 
iš jų butų galima gauti už- 
mokesnis už savo trusą, o 
šitokiuose atsitikimuose ne
gali būti laimėjimas laido
ko vyro pusėje.

Bėgimas iš Savo Krašto
Lietuviai papratę bėgt iš 

savo šalies. Šitas paprotis 
pas Lietuvius prigijęs jau 
nuo senais Seniau tokiam 
bėgimui buvo daug prieža
sčių, kurias gimdydavo 
■Svetima priespauda. Ketu
rių metų badas irgi prisi
dėjo prie tų priežasčių. Ta
čiau tos priežastis laikui 

tų padaryti savo bizniu im-1 bėgant išsivystė pas Lietu-

PAVASARIS
Pavasaris aušta skaistus,
Medžiai sprogsta, lyja lietus,

Prausia žemės veidužį,
Daigin’ gėles, želia žolė.

Daug smagumo kasdien yra 
Kai išryto rasa byra

Nuo jaunų švelnių lapelių,
Kai mirg’ nuo saulės spindulių.

Jau paukšteliai sučiulbėjo
Ir tulpės jau sužydėjo,

Pinavijai aukštyn stiebias,
Narcizai prieš saulę šiepias.

Sesė tarp gėlių vaikščioja
Ii- lysveles kasinėja,

Džiaugiasi tulpių žiedeliais,
Bijūnų rausvais diegeliais.

Rūteles reiks tuojau sėti,
Kasdien laistyt, apravėti,

Kad jos augtų ir bujotų —
Kad dailus vaikins atjotų 

Pasidžiaugt gėlių darželiu 
Ir josios gražiu darbeliu;

Kad pamatęs jis suprastų,
O supratęs kad atjaustų 

Kam taip tulpės kvepia baltos, 
Ko laukia akis nekaltos....

Ko ilgu, krutinę spaudžia,
Kam mintis tik meilę audžia.... 

Pavasaris sielą budin’
Ir jauniems širdis sujudin’.

Laputė.

NESIMAČIUS
Nors šis rytelis skaistus yr’ 
Ir saulė šviečia taip gražiai, 
Bet širdis mano nelinksma 
Kad mylimiausios nemačiau.

Nors gėlės žydi taip puikiai
Praskleidę savo žiedelius, 
Bet a^kim mano nieko nėr’ 
Gražesnio kai veidelis jos.

Nors paukščiai čiulba taip jaukiai, 
Balsais nulieję miškelius, 
Bet man ramumo visai nėr 
Kad negirdėt balselio jos... .

Eič’ per pasaulį jos jie'škot, 
Širdis taip jaučiasi liūdnai, 
Nors tiktai šiandien nemačiau, 
Ji man lyg dingo amžinai....

Adonis.

vius bėgimo kroniška liga, 
kuri siaučia ir šiandien. 
Žmonės kaip galint skuba 
prarast viską ką jų tėvai 
užgyvenę jiems paliko, ir 
praradę bėga: į Braziliją, 
į Argentiną, į Filipinų sa
las, į Kanadą ir dar kitur, 

i bile tik bėgt iš savo krašto, 
I iš savo šalies. Ko jie be
lgą? Patįs nežino. Gal už
tai kad serga kroniška bė
gimo liga. Namie'jiems ne
ramu.

Iki šiol šita bėgimo liga 
siautė Didžioje Lietuvoje. 
Dabar ta liga jau apsireiš
kia ir nesenai prie Lietuvos

prisiglaudusiame Klaipėdos 
krašte. Ir iš ten žmonės 
jau bėga, pamestinai par
davę savo ukius, savo tėvų 
užgyventą turtą. Ir bėgi
mas iš ten kaskart vis di
dinasi. Laikraščiai minė
dami tuos bėgimus sakyda
vo kad Vokiečiai bėga iš 
Klaipėdos krašto. Tačiau 
iš “Liet. Keleivyje” skelbia
mų pardavimui ūkių pasi
rodo kad iš Klaipėdos kraš
to bėga ne Vokiečiai didu
moje, bet Lietuviai, suvo- 
kietėję Lietuviai, kaip tai 
rodo jų pavardės: Kairai
tis (Kairat), Šneideraitis,

(Schneiderat), Švider skis 
(Schvederski), Jakšis (Jac- 
shcies), Balčius (Balschus) 
ir daugelis kitaip suvokieti
nusių savo pavardes.

Ilgas plaukas —
Moteriškė atėjus į paštą 

paduoda valdininkui laišką.
— Apdraustam laiškui 

reikia dar vieną ženklelį 
prilipdyti.

— Taip, ponuli, aš prilip- 
džiau. Prašau gerai pažiū
rėti ir matysite kad yra du 
ženkleliai, nes užlipdyta vie
nas ant kito.

Gražus Nauji
LAIŠKAI

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams Į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

MOKSLAS POEZIJA — LITERATŪRA

4ttilos Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi...............................................50

Dabar 25 centai

Vilosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ................................................. $1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

į Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 .................................50.

Dabar 25 centai
I
| Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 

paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pušį.................................. .35

Dabar 15 centų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ...................................................... 1.00

Dabar tiktai 50c

Juodas Karžygiu — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 
suną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį vilio
to ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyra karalių del jo nunuodijo. Su puikiais 
paveikslais. II tomai, viso 430 pusi...................$2.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi....................... 75
Tvirtuose audinio viršeliuose ..................................$1.25

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiama, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

Dabar 10 centų
Laimūs Be j ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi. ....... ...........................................35

Dabar 15 centų

Mohamcdo Kelione į Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi.......................................... 50

Dabar 25 centai
Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 

žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi.................................... 25

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijon©” Vedėja Marija 

Bočkarcva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius........................................................... buc

Dabar 25 centai
šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 

vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........................................$0
Tvirtais audimo viršeliais ..................................... $1.00

Ęabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie, žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šilčius. Pusi. 67 .................................. 25

Dabar 10 centų
Tėvynės {spūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.......................................... 35

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Verte K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ..............................$1.75

Dabar 50c. Apdaryta audimu $1.00
Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman: 

tiškų ir juokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
144 pusi..........................................................................50

Dabar 25 centai.
Tautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla

macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi...................................................... 50

Dabar 25 centai

-------Reikalaukit
6820 Superior Ave.

No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku .......... 12c
Už visus keturis. . . . 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 
apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta ............................. 4.00

Apdaryta — dabar $2.25.
žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 

ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitu, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400. 1923 m.................................................. 1.50
Audimo viršeliuose ................................................ 2.2?

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

TEATRO VEIKALAI
(Už juos siųskit pilną kainą)

Algis ir Giedrybe — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, ilius
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų ir 4 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 pusi. .75

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidinime rei
kia 7 vyrų ir 2 moterų. 90 pusi. Parašė K. S.
Karpavičius........................................................................50c

Birute ir Kuprelis — trijų aktų tragedija iš Lietu
vių Belaisvių pas Rygos kardininkus 14-me šimtm. 
Parašė K. S. Karpavičius. Veikalas vaizduoja ko
vą Lietuvių su krikščionimis. . . . .............................50

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Vertė 
Šeinis. 36 pusi................  15

Ekscelencija — pirmutinė tokia komedija musų sce
noje. Apie Amerikietę butlegerio našlę kuri su 
duktere Kaune žentų jieškojo, kurias prisiviliojo 
Kauno žulikai, ir tik du Amerikiečiai vyrai jas iš
gelbėjo. Keturių aktų, reikia 3 moterų ir 8 vy
rų. Parašė K. S. Karpavičius. Taikyta statyti
Amerikoje. Puikus veikalas.......................................50c

Galiūnas — drama iš pasakiškų Lietuvių kovų su 
žmogėdžiais gilioje senovėje. Vaizduojama gyve
nimas musų pratėvių giriose. Parašė K. S. Kar
pavičius............................................................................ 50

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniutė. 50 p... .25

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(aktas II) — bibliška meilės drama, ne religiška
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusi., su
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų.................50

Jaunystės Karštis — vieno akto komedija. Parašė
K. S. Karpavičius. Vaidinime reikia 2 vyrų ir
2 moterų. 20 pusi........................................................ 25c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Garsaus 
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė A. A.
Tulys. 111 pusi..............................................................35

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lie
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsi- 
buna šiais laikais, o antras 13-me šimtmetyje.
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi.................. 15

Nenorėjai Duonos Graužk Plytas — komedijėlė vie
no akto. Parašė K. S. Karpavičus. Reikia trijų 
vyrų prie jos suvaidinimo.........................................20c

Palangos Ponaitis — trijų aktų, keturių atidengimų 
komedija iš Amerikiečių prietikių Palangoje. Tai 
yra kaip antra dalis “Ekscelencijos” ir patartina 
pirmiau statyti “Ekscelenciją”, paskui šitą. Vai
dinimui reikia 4 moterų ir 7 vyrų............................ 50

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa
rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitė. 67
puslapiai............................................ 35

Samsonas ir Deliia — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religiškas 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime rei
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi.......................... 50

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su ja. 
Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi. .25

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių aktų.
Lengva lošti. Parengė V. J. Pietaris. 35 pusi. .15

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška Schillero 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. ., .50

Dirvoje”-------
Cleveland, Ohio

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridedami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
(Visi laiškai su vokais)

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

Maloniai kviečiami apsistoti

“RYTO” Viešbutyje
Smulkesnių informacijų apie šitą 
Įstaigą pasiprašykite “Dirvos” 

Redakcijoje.
Šeimininkas Jokūbas Stikliorius.

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveikslų, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jį pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašą, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Kapsulėm 
Visose Aptekose

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row < New York City 
Lietuvos Atstovybės Antrašas;

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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(Tąsa)

Tik viena Bergla buvo nerami. Ji kal
bėjo maži, o daugiausia svajojo. Prasi
mušanti per tankius obelės lupus ir žiedus 
saulės spinduliai matė jos akyse raselę.... 
Per jos mintis ėjo vaizdai jos praeities: ji 
vaikščioja, rodos, po savo kūdikystės die
nose gyventas vietas — po Naugardą, po 
krantus Volkovo upės, po limeno ežero pa
kraštį. .. . Prisiminė jai gilus miškai, to
limi kraštai girdėti nuo pirklių kurie Į 
Naugardą suvažiuodavo. Ji žinojo apie ki
tokių rasių žmones kuriuos Naugarde ma
tydavo — žinojo kad jie iš toli, toli at
keliauja. ... Paskui vėl, mintyse stovėjo 
didelis laivas, Baltijos jura... . Kodėl ji 
tą viską prisiminė dabar, vietoj mąstyti 
apie tai ką mato aplink save? Tam buvo 
priežastis, kurią neužilgo pamatysime.

Pribuvo nuo karaliaus pasiuntinis su 
pranešimu jog karalius šaukia jarlą Gor
iną pas save pasitarimui. Gormas susku
bo, ii' neužilgo išsirengė plaukti. Hako su 
savim neėmė, nes jis ten nebuvo reikalin
gas, ir prie to žinojo kad Bergla, taip ilgai 
nesimačius, nori juomi pasidžiaugti.

Palydėjo jiedu savo tėvą iki valties, ir 
neužilgo, smarkių vyrų vairuojama, valtis 
nusitolino nuo jų įr pranyko už apžėlusių 
išraitytų užlajos kraštų, ir Hakas su Ber
gla gryžo taku per sodną atgal.

Pilnas gyvybės ir pasitenkinęs viskuo, 
Hakas linksmai šnekučiavo su-savo augyti- 
ne, eidamas šalę jos. Kada sugryžo prie 
tos pačios obelės kur pirmiau buvo, vietoj 
toliau eiti Bergla vėl sėdo ant suolelio.

— Sėsk šalę manęs, Hakai, ir pasakyk 
man ko tu toks linksmas? — tarė jauna 
moteriška, beveik per ašaras.

— Kodėl man nebūti linksmu, motin, 
kada jus mane taip mylit? Sugryžęs tė
vas parveš linksmų žinių — gal turėsim 
kur Į karą vykti, — atsakė vaikinas, žiūrė
damas į užlają, kurioje matėsi valtelės 
plaukiojančios ir virš kurios lakstė klykau
damos žuvėdos ir puldinėjo ant bangų, ką 
pagaudamos arba ne.

Kada atsuko akis i Bergla, matė jos 
plaukus apdribusius žiedų lapeliais, ir stai
ga patėmijo kad jai iš akių didelės ašaros 
rieda.

— Ar ką blogo nujauti su Gormu kad 
verki? Pasakyk man, motin, nes gal be
reikalingos mintis tave ima del tėvo išvy
kimo. ... — priklaupdamas prie jos kalbė
jo Hakas, ir pabučiavo jai ranką.

Moteriškės širdis suplakė visa savo ga
lybe, krūtinė siūbavo daugčiau kai prieš 
juos gulinčios užlajos bangos. Glostė ji jo 
plaukus, bet rankos drebėjo. Nedryso ji 
pažvelgt į jo plačias rudas akis, kurios i ją 
žiurėjo.

— Buk linksma, motin, niekas su musų 
tėvu neatsitiks, sugryš jis už poros dienų. 
Oras neišrodo Į audrą, — ir klūpodamas 
prieš ją bandė suraminti, šypsodamos Į jos 
akis ir pirštu rankiodamas nuo jos žandų 
riedančias ašaras.

— Linksma aš.... linksma kad tu li
kai su manim, — prakalbėjo ji, ir kaip ere
lis savo aštriais nagais paukštį taip ji su
griebė savo rankom Hako galvą, ir smar
kiai kietai gniaužydama, priglaudė.sau prie 
krutinės, ir paskui priglaudus savo lupas 
prie jo lupų taip sunkiai ir daug jį bučiavo 
kad vaikinui net dvasios pritruko kvėpuoti.

Bet ir dabar dar Hakas nieko nedasi- 
protėjo, nes perdaug jo siela buvo užarta- 
vota jurų karžygyste, galva užimta minti
mis apie karus ir keliones po tolimus kraš
tus; jam į mintis neineidavo jokios mote
riškos nei meilė prie jų. šiaurės kraštuo
se abelnai vėlai sunoksta lytiški jausmai, o 
ypač kariauninkų, 'Vikingų tais laikais, ku
rie tik vėlesnėje savo jaunystėje tepradė- 
davo žmonas rinktis ir apie namus rūpin
tis. Jie pirm apsivedimo pergyvendavo 
daug, daug žygių — gerų ir blogų — pla

čiose jurose, o kada iš to pralobdavo tada 
tik sau lizdą sukdavo.

— Nejaugi ji ką blogo Gormui nujau
čia... . — pamanė sau Hakas, — jeigu taip 
konvulsiškai prie jo glaudžiasi ir bučiuoja 
kaip dar nebučiavus iki tolei?....

— Motin, pasakyk man ką tavo širdis 
jaučia.... man pradeda rūpėti.... — pra
kalbėjo jis vėl į Bergla.

— Nevadink mane motina, mylimasis 
mano, nes man gėda tas vardas nešioti.... 
Aš negaliu būti tavo motina — nesu ja, 
pats gerai žinai....

— Bet Gormas ir tu esat man kaip tė
vai, ir kitaip aš tavęs negaliu vaidinti....

— Taip, Gormas du sykiu gali būti 
mano tėvas ir tavo, bet ne aš tavo moti
na. .. . Aš geriau tau tik sesuo.... o dar 
geriau vadink mane.... mano vardu....
— ir ji vėl pasipylė ašaromis.

— Negaliu aš sau to pasivelyt, nes tu 
mane užauginai, tu man parodei motinišką 
širdį ir meilę kada aš netekau savo moti
nos. ... — atsakė jai H^kas.

— Bet tu negali vadint mane motina, 
tu negali būti mano sunum daugiau... 
Tu tik keliais metais už mane jaunesnis; 
aš esu moteriška kurios tu tik draugu gali 
būti.... tik mylimuoju, o ne kuo kitu. ... 
Nejaugi tu nematai kad aš tave myliu mei
le savo moteriškos širdies?....

— Vienok tu turi vyrą, kuris yra man 
kaip tėvas, kurs mane išaugino kaip savo 
sūnų, pastatė mane į prakilnaus gyvenimo 
taką.... Nejaugi aš galėčiau nors valan
dėlei nueiti nuo minties kad judu — ir tu
— buvot man kas kitas negu mano tėvai?

— Bet dabar tas viskas pasibaigė, tau 
nereikia tėvo nei motinos, o mano širdis 
trokšta mylimojo kurs mano sielą paten
kintų, nes nejaugi aš turėsiu sunykt, pačią 
gražiausią savo gyvenimo dalį niekais nu
mesdama su tuo apkerpėjusiu akmeniu?

— Aš iš dėkingumo jam negaliu pasi
velyt sau pildyt tavo norų.... Juk jis 
mane padarė tuo kuo aš esu, jei ne jis bu
čiau kitur už vergą tekęs arba jau senai 
nebūčiau tarp gyvųjų.... — vis bandė per
kalbėt ją Hakas, kad pakeistų savo iškly
dusias mintis, ir pats tuo tarpu bandė ne
įsileisti sau į galvą minčių apie tai į kur ji 
iį nori pakreipti. Juk dėkingumas, prakil
numas ir dora jame buvo įauklėta labai gi
liai.

O Bergla? Ji nebuvo sugedus, ir iš- 
sykio tokių minčių neturėjo, bet tos gam
tos jiegos, tos nenugalimos meilės tiesos, 
atlieka viską griežčiausia pagal savo reika
lavimų, ir žmogus, su gyvybe ir kunti, iš jų 
neišsisuksi. Juk ne jos kraujo atžala prieš 
ją stovi bet vyriškis iš svetimos motinos 
yščiaus, ir tokis kurį jos širdis ir kūnas pa
milo. Ji yra tokiose aplinkybėse kurios ją 
prie to veda. Jos vyras senas ir nepažįsta 
meilės. Ji yra jam daugiau tik daiktas, 
o ne moteriška kuri turi gyventi žemišku 
gyvenimu. Tiesa, jis norėjo palikt savo 
įpėdiniu., bet ji jau trečia jam žmona, o 
ypėdinių nėra....

(Bus daugiau)

Labai naudingas kiekvienam

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS 
Angliškai-Lietuviškos Kalbos.

18,000 žodžių

Surinkti visi reikalingiausi žodžiai 
kuriuos tiktai naudojama kasdieni
niame gyvenime kalbant, laikraš
čiuose ir visur kitur. Yra labai pa
togus kišeniuje nešiotis, nes yra vi
sai siauras, ir kožname reikale ga
lima juo pasinaudoti.

Kaina tiktai 65c.

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

DIRVA

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi 
s -------- . -į
NETIKĖK BERNELIUI
Netikėk, mergele,
Žodeliams bernelio,
Neduok jam rankelę,
Nežadėk širdelę;

Jis tave myluoja 
Ir karštai bučiuoja, 
Tu vargšė nežinai 
Kad jis tau meluoja.

Prieš apsivedimą
Jis tau viską žada,
Gatvėj šalę eidams
Net už rankos veda;

“Tu mano mieloji, 
“Tu mano brangioji, 
“Kai tave turėsiu 
“Valgyt nenorėsiu;

“Vietoj veidrodėlio
“Į tave žiūrėsiu,
“Tu ką tik norėsi
“Viską gaut galėsi.

“Kiekvieną rytelį 
“Eidams į darbelį, 
“Glostysiu, bučiuosiu 
“Aš tavo veidelį.

“Tai laimingas busiu

“Kai tave turėsiu,
“Nei turtų pasaulio 
“Visai nenorėsiu;

“Nei gersiu, rūkysiu, 
“Švariai užs’laikysiu, 
“Ko trokš širdis tavo 
“Viską išpildysiu.”

Po apsivedimo
Tu to negirdėsi,
Per kiauras dieneles
Tik namie sėdėsi;

Visa tavo grožė, 
Visas puikumėlis 
Sunyks kaip purvyne 
Rūtų vainikėlis.

Nebus vainikėlio
Ant tavo kaselių, 
Nei aukso žiedelių 
Ant tavo rankelių.

Jisai pareis girtas, 
Pradės tave barti, 
Perširdęs, pamišęs 
Net grasins pakarti.

Jei tu ką sakysi,
Peklą sukiršysi,
Visad jį nešvarų, 
Purviną matysi.

Neliks ant galvelės
Tavųjų kaselių, 
Pajuos nuo darbelio 
Baltosios rankelės;

Paraus tavo akis

Nuo daug ašarėlių, 
Išblykš ir veideliai 
Nuo daug rūpestėlių.

Nuo visų apleista,
Prie sunkių darbelių,
Nerasi ramybės,
Kam paguost širdelę.

Viena graudžiai verksi,
Viena sau dainuosi, 
Meilingų žodelių 
Iš jo negirdėsi.

Netikėk, mergele, 
Žodeliams bernelio, 
Neduok jam rankelės, 
Nežadėk širdelės.

Nors jisai myluoja
Ir karštai bučiuoja,
Ką žinai, sesele,
Jis tau gal meluoja....

Rožė.

Nuo Juokų Red.: Ar gali 
kas nors, būdamas vyru, iš
tylėti prieš tokias eiles kaip 
gerb. Rožė čia parašė? Tai
gi netylime ir mes, ir pasa
kysime kodėl.

Pirmiausia, šios eilės kaip 
šaltu vandeniu perpils visus 
bernelius kurie sau merge
lių jieško, o mergelėms su
kels nuožiūrą prieš jų pasi
rinktus bernelius kurie jas

gražiais žodeliais kalbina — 
tokiais kokių čia daug gerb. 
Adonis paskleidė. Gerb. Ro
žė šiomis savo vienomis ei
lėmis sutrina į netikrybės 
dulkes visus gerb. Adonio 
per suvirš pusę metų išdė
tus puikius žodelius.

Jo (ir kitų poetų) meiliš
kos eilės yra tik atvaizdas 
tyros, karštos meilės kokia 
gema širdyse bernelių (ir 
mergelių iš kitos pusės) ka
da susitinka sau patinkamą.

O gerb. Rožė visus tuos 
apšaukia neteisingais — tie
siog melagiais, — o tu, mer
gele, kuri nusižiūrėjai ber
nelį ir pradėjai tikėt jo žo
deliams, atstumk jį nuo sa
vęs ir pasilik senmergiaut 
kad neatsitiktų taip kaip 
gerb. Rožė nudainuoja.. . .

Kurios manot kad gerb. 
Rožė kalba teisybę parašy
kit irgi apie savo patyri
mus, o kurios galit užginčyt 
pabandykit. Taipgi vyrai 
ir jaunikiai, pakelkit savo 
balsą ir prirodykit nejaugi 
jus kalbinat mergeles kad 
į ašaras jas pamerkus?

gražus istoriškas romanas, leidžia-
mas knygoje — proga kiekvienam H ||
ją Įsigyti už visai mažą kainą — S B

^£7 kurie iškalno užsirašys gaus už-A'
iNeatidėliokit! ||Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje’

bes prašymai, patarimai, pagei
davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

išpildyti. Ir bus išpildyti kaip visuo
met su nauda skaitytoj ams-pirkė jams 
knygos — ką “Dirva” jau daug sykių 
padarė ir vis skaitytojai buvo užganė
dinti.

“Baltijos Aras” bus didelė knyga, 
nemažiau 300 puslapių. Ir kaip ki
tais sykiais, kurie iškalno užsimokės, 
gaus knygą žymiai pigiau.

Ar knyga bus 300 ar 400 puslapių 
(tikrai dar nežinia) bet kaina iškalno 
užsimokantiems tiktai $1.00,

Kodėl taip pigiai už tokią didelę 
knygą? Dėlto kad “Dirva” nejieško

iš to sau pelno, nori tik duot savo skai
tytojams žingeidžių raštų ir su jais su
sidėjus išleisti juos. Skaitytojai duo
da pinigus už medegą, “Dirva” dade- 
da darbą, ir taip metas po meto skai
tytojai ir spaustuvė sudarius draugiš
ką leidėjų būrį išleidžia dideles kny
gas ir duoda visiems progos jas pigiai 
įsigyti.

Prenumeratorių vardai kaip ir vi
suomet, bus sutalpinti knygoje. Kny
ga bus stengiamasi išleist kuogreičiau- 
sia kad prenumeratoriai gautų pasi
skaityt visą veikalą daug pirmiau ne
gu jis pereis per “Dirvą”.

4- -y- *
“BALTIJOS ARAS” tolyn darosi 

žingeidesnis. Prisiminkite kad apysa
koje ineina ne tik Kastytis bet ir jo sy
kiu pavogta sesytė, ir paskui jo myli
moji. Dabar Kastytis švaistosi po ki
tas šalis ir svetimas juras, bet jis su
gryš į savo šalį, atras savo kūdikystės 
žymes, atras kad jis yra Lietuvis-Že- 
maitis, ir prasidės jo kovos už savo ša
lį. Paskiau dar eis aprašymai apie jo 
mylimąją, o dar toliau ir apie jo sesu
tę, kurią jis turės surasti. Bus susi
jaudinimų, smagumo ir ašarų “Balti
jos Arą” skaitant, bus didelis noras 
žinoti kaip apysaka baigsis.

Tuo tarpu šekit ją “Dirvoje” ir siųs
kit savo prenumeratas — po $1.00 — 
už knygą.

Marių dugnelis tavo lovelė, 
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis, 
Baltos bangelės tavo pagalvėlė....

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA’
ir aiškų adresą, uaht siųsti sykiu su Dirvos prenu- L 11 v
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.
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Akrono Naujienos
Dedasi prie S. L. A. Iš Šv. Stanislovo draugi-

siųstas i pamišėlių Įstaigą 
gydytis.

Užpultojo brolis bandė 
užpuoliką sulaikyti, bet ir 
jam padaryta tris žaizdos.

Lietuviu parapijos prigulėt te
gul užsiregistruoja; kas duos 
kokius pinigus kasierius J. že
maitis kiekvienam už priimama 
suma išduos kvitas. Bet jeigu 
Lietuviams nepasisektų atgaut 
savo bažnyčią kasierius visus 
Įmokėtus pinigus grąžins.

gauti.
Ant pakrikusio Lietuvių jau

nimo sprando dabar tyko bol
ševikai su Maskvos mokslais, 
tik del to kad Lietuviai neturi 
savo centro kur galėtų palaiky
ti tautiškumą.

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

paskirą
Akrone

naujoje

Nei tie klapčiukai nei 
pats buvęs klebonas nepri
eidami daugiau draugiją

PARAPI.IONŲ SUSIRINKI- 
MAS

Gegužės 6 d. žydų svetainėje 
prie Raymond st., nuskriausti 
buvusio Kun. Cybelio Lietuviai 
parapijonai susirinko tarp sa-

išnaudot, pasišalino iš jos. IY-S, pasitarti kas toliau veikti
71 u !>• Irom nrcrnnri im rrolimn a<»_

Kalnas.

Mujausi Lietuviški
Kekowai Columbia.

J. žemaitis rodos yra po už
statu ir nėra pavojaus duoti 
jam pinigus.

Dabar priklauso nuo pačių 
noro bažnyčią atgauti. Anot 
Ig. Hališo išsitarimo, reikalin
ga susirašyt 100 ypatų užtikri
nančių užlaikymą parapijos ir 
sudėt truputį pinigų apmokėji
mui nuošimčių už 
skolas ir atgavimas 
vasties užtikrinta ir 
Lietuvis kunigas.

Jei atsirastų šimtas 
norinčių Lietuvio kunigo 
sižadančių savo bažnyčią išlai- 

ir nuošimčius už skolas

AKRONIEČIŲ ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 Įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir j kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirva” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt, 
ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
151 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

10 inch 75c.
ir kaip atgauti, jei galima, sa
vo bažnyčią ir gauti Lietuvi 
kunigą. Mitinge dalyvavo ir 
Cybeliniai, jie užsilaikė ramiai. 
Visi darė užmetimų Cybeliui ir 
kalbėjo jog jis tiek žalos pri-

bažnyčios 
savo ša

bus duota

Draugija Šv. Juozapo ga- jos pabėgo paskutinis Cy- 
lutinai nutarė Įstoti Į Susi- belinis klapčiukas, V. S. 
vienijimą Lietuvių Ameri
koje. Iš centro gavo savo 
numerį ir sudarys 
kuopą. Dabar bus 
dvi SLA. kuopos. 

Numatoma kad
kuopoje prisilaikys rimtes
ni Lietuviai, o senoje, 198; o_ , , m , ----- .................... — -....  >-■, ......... 25 d. ant Tonawanda avė., darė Akrono Lietuviams, kuriakuopoje, bolševikai ir ni su- . . x , ... no,>in„ +{, 1 J r TZ • V,. meinant mainus su skalbi- Jie nežino nei kaip išlyginti. ______demoralizuoti. Kaip toliau! . . , ‘ , . . Nutarta ateityje būti atsar- kvti ibus matysime. , niais tapo subadytas ir nn- gesniai , blogiems kunigams j apmokėti, Lietuviams butu ge-

/. . j re Clark E. Glenn, 44 me- nepasiduoti, ■ ■’— • - • - - -- -
L. Lipinskas apsidegino (skalbyklos išvežiotojas. 

ii gerai susižeidė koją; gy-jjj užpuolė Paul Coryell, 42 
dosi namuose. ; m , vjsaį netikėtai ir be jo- ;įi prašalinti iš parapijos.

Jurgis Rokas gražiai pa- kios priežasties. Sakoma

Nužudė vežiką. Gegužės

jei kur.ligas ims Į rai. 
j ką daryt prieš tikėjimą ir Lie-į muro, 
tuvių tautą tuoj griebtis 
tinkamų žygių jam kelią pasto-

Mitingo dalyvių komisija iš- 
„ davė raportą iš savo darbuotės

puošė savo nuosavą namą'jog užpuolikas yra panti-'tuo reikalu, ką susirinkimas už- 
atotverdamas gražia muro' šes. Jis seniau, mokytojau-lgyre tol’au įgaliojo veikti , , i nustatytu planu.
tvorą. | damas dar, turėjo būti nu- Nutarta kad kas nori prie

ypatų 
ir pa-

Bažnyčios budinkas yra 
viskas puikiai Įrengta, 

ata- j apačioje yra svetainė ir astuo
ni kambariai; muro klebonija. 
Bažnyčioj viduj yra viskas su
pirkta už Lietuvių pinigus. Tą 
viską dabar globoja svetimi.

Nors vyskupas Kun. Cybelį 
iš Akrono išvijo, bet Lietuviai 
savo savasties negauna. Jeigu 
tikrai varytųsi yra vilties at-
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K. MENKELIUNIOTĖ IR F. STANKŪNAS 
Trys SesuUs. Duetas 
“Valia Valuže”. Duetas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
Viena Mergytė, Valcas 
Mergužėle, Eikš Pas Mane, Polka

Lietuvių Hymnas
Noriu Miego, Polka
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Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—-telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

16076 F |į
16078 F !

I

16088 F

16089 F i
l

PIKNIKAS

Įžanga ypatai 75c
Grieš Chet. Žiurio Orkestras.

Jack Ganson
Dabartinis čampionas

Su Ristynemis
Rengia

LIETUVIŲ PILIEČIŲ PAŠALPINIS
KLUBAS
NEDĖLIOJ

Birželio-June 3 d.
T. Pleuros Darže

Stop 68-tas Brunswick, Ohio
Pradžia 10 vai. ryto.

RISIS

K. Požėla
su

Jack Ganson
BUS PORA VIETINIŲ RISTIKŲ

Meldžiame visus atsilankyti pamatyti 
šias svarbias imtynes. Pirmą sykį atsi
lanko į Clevelandą naujas Lietuvių risti- 
kų ‘čampionas, JACK GANSON. Jis dar 
niekados čia nebuvo, bet kitose valstijose 
nepaprastai pasižymėjo.

Visą dieną bus šokiai prie gražios muzi
kos. Bus skanių gėrimų ir sočių užkan
džių. Atvažiavimas geras, vieta visiems 
žinoma.

Kviečia RENGĖJAI.

Karolis Požėla

Kaip nuvažiuoti:
Nuo Publik Skvero imkit MEDINA ka

rą ir važiuokit iki STOP 68, o ten išlipę
eikit po dešinei į mišką.

■©©®@©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©:©©_©©.©_©©©©©©.©©©_©©©©©©

Dry Radio A.B.&C.
Batteries

Visai šviežiai Darytos.
Sutaupysit Pinigų.

Iš'kirpkit šį skelbimą 
ir atsineškit su savim 
—jis bus jums vertas 
$1.00 prie pirkimo 
kainos dviejų 45 V

B Batarejų.
THE COMET CO.
1137 West 6th Street

CLEVELAND, OHIO
. Ant kalno netoli Union Depot

Delicious
ood

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

A food for pro
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal
va gėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vlsoe® aptiekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudola. Children’s Musterole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

JUSTAS KUDIRKA, TENORAS
Oi, Sopa, Sopa 
Supinsiu Dainužę

A. VANAGAITIS
Mergytę Prigavo
Eina Pati Į Karčiamą

ANTANAS VANAGAITIS SU ORKESTROS AKOMP. 
Lietuvoj Mados 
Pas Draugą Julių

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
Polka Karolka 
šaulių Polka

JONAS YOUNGAITIS, HARMONIKŲ SOLO
16090 F -j Aiškinti Polka

[ Algytė Polka

f RUSŲ NAUJA ORKESTRĄ
12072 F ■( Pijonkų Valcas

Į Pavasario Valcas

f KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTR, SOPRANO
16092 F ' Neveski Vaikine

[ Ak. Myliu Tave

( COLUM BIJOS ORKESTRĄ
16091 F ‘ Suirusio Gyvenimo Valcas

I Tosca—Valcas

t LIAUDIES ORKESTRĄ
16093 F ! Gaidžio Polka

[ Lėtutė Polka

Reikalaukit 
“DIRVOJ”

Columbian Records
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės dome į jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 Įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą Į biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija.

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU. INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)

SERGANTI ŽMONĖS t
.t KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ¥ 
į DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. ?

Dr. Smedley, garsus Specialistas X 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 4* 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, ¥ 
skilvio ir vidurių negerovių, odos ii- 
gų ir kitokių su tuo bendrų. X

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4* 
ir kitais budais yra beskausmis ir X 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- X 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi ¥ 
išegzaminuoja. 4*

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą X 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 4* 
syhę apie savo kūnišką stovį ir neuž- *:*

¥ Dr. C. W. Smedley, Specialistas keiskit, nes musų laikais beveik vi- ¥ 
sos ligos yra išgydomos. y

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot X 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. 4-

* Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 5‘ 
¥ silpnintus kūno organus. X
X Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. X

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
¥ 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland ¥ 
j; Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. Ž 
¥ Nedeldieniaia nuo 10 iki 1.
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ŽIAURUS KERŠTAS
Kauno apigardos teis

mas nagrinėjo Jurbarke 
įdomią seserų Skrickyčių ir 
jų draugių bylą del padegi
mo Knystautų vienkiemio.

Tarp Marcelės Skricky- 
tės ir Mečislovo Knystauto 
buvo artimi ryšiai; 
rio laiko Marcelė 
kad Knystautas ją 
Jis atsisakė ją vesti
nesusipratimai. Pereitų me
tų Liepos mėnesį kaž kas

po ku- 
norėjo 
vestų.
ir kilo

damas gaisro vieton rado 
prie įkišto pagalio laišką, 
kuriame greita rašysena 
parašyta: “ponams Knys- 
tautams Nemėtykitės ant 
nereikalingų, tas uždegė 
kas ir klojimą, tą sykį bu
tų sykiu uždegta, bet deg
tukai pabiro ir negalėjau 
trobų padegti, o ant to jos 
paskirtos, bet dabar”....

Tvartai su gyvuliais, ja
vais ir pašaru sudegė, c 
Knystautas su ' laišku nu
bėgo policijom Knystautas

padegė Knystautų kl°jim^,)pai.eiškė kad tai Skrickytė? 
kuris ii sudegė su visais i i-a§ySena, rasta prie gaisro 
ūkio įiankiais. j lazda irgi yra jo buvusios

Kadangi buvo aiškių žy- panelės, nes šia lazda neši
na Skrickytė ateidavo pas 
jį vakarais.

Padarius Skrickytės na
muose kratą klėtyje polici
ja' rado tokio pat popierio 
ir spalvos ir daugiau laiš
kų popierio ir tos pat spal
vos pieštuką. Skrickytė li
ko suimta. Pradėtas tar-

mių jog klojimas yra tyčio
mis padegtas tai Knystau- 
tai įtarė Skrickytę, bet gal 
but todėl kad pats jautė są
žinės graužimą, Knystau
tas policijai nepranešė.

Praėjo mėnuo laiko, ir 
vėl dega Knystauto trį ? 
tvartai. Knystautas bėg-

Į^UOMET biznis iššaukia jus iš miesto die
nai arba porai labai smagu esti kuomet 

žinai jog viskas namuose yra tvarkoje. Pa
šaukus savo moterį telefonu žinosit viską kas 
namuose girdėt ir prašalinsit savo žmonos 
rūpestį.

Telefono susisiekimas su namais esant ki
tame mieste yra didelis patogumas ir pasiten
kinimas. Tiktai ineikit Į telefonų budelę, pa
duokit Long Distance operatorei savo namų 
teleofno numerį ir beveik tuojau jums žino
mas balsas atsilieps "Hello'b Lėšos to yra 
stebėtinai mažos, ir dar kas, tai kad galit pri
dėti tas lėšas prie savo mėnesinės telefono bi- 
los savo mieste.

Nieko negali būti geresnio kaip sutvarky
mas pašaukimų iš kito miesto be gaišavimo ir 
laukimo. Suprantama, reikia šaukti nume
riu. Jeigu nežinot reikalingo numerio pa
šaukit Long Distance ir prašykit Long Dis
tance Information operatorės. Ji noriai pa
sakys reikalingą numerį.

dymas davė daugiau įrody
mų jos įkaltinimui. Kai ku
rie apielinkės gyventojai 
sakėsi matę prieš pat gais
rą vaikščiojant ją apie jų 
trobesius, bet, kadangi ji 
dažnai ten lankydavosi tai 
niekas ir akių nekreipė. 
Jau pradėjus antrą kartą 
Knystauto tvartams degti, 
Skrickytė prisiartinus prie 
gaisro paklausė stovinčių, 
‘ką ar šildotės?”

Skrickytė sėdėdama ka
lėjime perdavinėjo seserim 
slaptus laiškus. Ir vėl tre
čią sykį pradėjo degti Kny- 
štautų paskutinis tvartas. 
Kerštas matyti giliai įleido 
šaknis ir įžeista širdis dar 
zis negalėjo nurimti, reika
lavo daugiau aukų. Prie 
gaisro rado vėl įkištame 
smaigštyje laišką trumpo 
bet netaikaus turinio, “Pa
leiskite nekaltuosius, aš jū
sų ir kuolo vietą išnaikin
siu”. Knystautus ėmė im
si baimė: del vieno praeity- 

' je padaryto klaidingo žygio 
kenčia baisų kerštą visa 
šeima ir kerštininkas dar 
nerimsta....

Trečiu kart sudegė tvar
tas ir 36 avįs. Iš turtingi! 
dvarininkų Knystautų liko 
vargšai padegėliai be pa
stogės ir pusės turto. Taip 
visi ir sakė kad likusios se
serį, o ne kas kitas keršija 
už apgautą ir išniekintą jų 
jauną seselę. Policija su
ėmė ir kitas seseris ir jų 
drauges Danielienę ir Luk
šienę.

Štai del šio žiauraus ker
što, nesenai teisiamųjų suo- 
:e sėdėjo keturios pilnos 
energijos ir jaunos moterįs. 
Tų akyse sykiu su gailesiu 
nelaimingų jų dienų buvo 
matyti gilus pasiryžimas 
tvirtai stovėti už moters 
didžiausi turtą, lygų pačiai 
gyvybei.

Viena iš jų, už padarytą 
jai gėdą papildžius žiaurų 
itpildą ramiu žvilgsniu lau
kia savo likimo. Gal kiek 
gaila to kad jai teks savo 
dvidešimties vieneriu metu 
jaunystę kalėjimo drėgna
me rūsyje palikti. Kas ži
no, gal teks tik už penkių, 
šešių metų vargo sulenktai 
džiovininkei gryžti į šį pa
saulį. Kitos tris moteris, 
energingai stojusios nors ir] 
draudžiamu budu ginti sa
vo apviltos draugės ir se
sers teises, pasiryžusios pa
dėti nuskriaustajai panešti 
kalėjimo naštą, kurią savo 
kerštu užsidėjo karštuolė 
mergaitė.

Teismas Marcelę Skric- 
kaitę nubaudė atšųoniais 
mėnesiais paprasto kalėji
mo, j tą bausmę įskaityti 
atsėdėtus iš mėnesius iki 
teismo, o kitas tris teisia
mąsias išteisino.

“Liet. Aidas”.

DARBŠČIOS MOTERIS

. Nedaugiau kaip septyni 
metai kai susitvėrė Brook- 
lyne Lietuvių Moterį] Glo
bos Draugija. Kiek žino
ma ta draugijėlė yra nedi
delė, neturi daug narių, 
bet visos narės yra darbš
čios, ką parodo jų nuveikti 
darbai:

Savo gyvavimo laiku ta 
draugija į Lietuvą pasiun
tė daugiau kaip 60 siunti
nių su rūbeliais, kurie svė
rė 24 pudus ir sena kaina 
įkainuojami 8,000 litų.

Prisiuntė už apie 1,000 
litų vertės knygų. Kiek pi
nigais prisiuntė negaliu ge
rai skaičiaus nustatyti, bet 
tikrai perviršijo 10,000 li
tų.

Šios visos aukos buvo su
teiktos vargšams Vilnie
čiams ir Lietuvos našlai
čiams. Be to dar, tos drau
gijėlės paraginimu, Lietu
voje išaugo stambi pašaipū
nė draugija, ir daug, daug 
jaunuomenės gavo progą 
eiti prie apšvietos.

Tos draugijėlės iniciati- 
va susitvėrė daug švietimo 
kuopelių Lietuvoje, kurios 
savo kilnų darbą varo pir
myn.

Iš visų Amerikos draugi
jų. Brooklyno Liet. Moterų 
Globos Draugija bene dau
giausia pasirūpino apie Lie
tuvos našlaičius kaipo pas
kira organizacija. Ši drau
gija stojo gelbėti nelaimin
guosius tada kada jiems 
pagalba buvo labai reika
linga, kada našlaičiai šau
kėsi su ašaromis pagalbos, 
ir kada musų vargšė Tėvy
nė tik buvo pąsiliuosavus iš 
vergijos.

Ką daugiau kaip tik pa
dėką žodžiais galima tai 
prakilniai draugijai išreik
šti. P. Kriukelis.

Itsisassg Sieto
Relieved

Don’t sutler with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $1.00.

FOR SKIN IRRITATION «

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright
Your Work Less 

Use

“Cleans

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

as it
Polishes”

KONSULATO
PRANEŠIMAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
gai bei vertybės grąžinama 
prie pirmo pareikalavimo; 
b) Generalis Konsulatas už 
menką nuošimtį taipgi per
siunčia pinigus į Lietuvą ir 
pinigai išmokami tenai ar
timiausiame Lietuvos Ban
ko skyriuje arba pašto įs
taigoje.

5) Tiems kurie klausia ką 
daryti su Lietuvos pasko
los bonais ir kuponais, ar 
vežtis juos Lietuvon, ar 
Lietuvos iždas juos iškeis 
į litus, ar kas juos nupirks, 
etc., Generalis Konsulatas 
praneša kad Lietuvos Lai
svės Paskola Amerikoje 
pradėta 1920 m., faktinai 
iki šiai dienai nėra nutrau
kta ir todėl kiekvienas kas 
norėti] dalį savo pinigų in
vesting į Lietuvos reikalus 
gali dar ir šiandien nusi
pirkti 5 procentų Lietuvos 
Laisvės Paskolos naują bo
na. Šiuos Paskolos bonų ir 
kuponų apmokėjimo reika
lus veda ne Generalis Kon
sulatas bet Lithuanian Le
gation, 2622 — 16th St. N. 
W., Washington, D. C., kur 
T reikalinga kreiptis. Ka
dangi Lietuvos Laisvės Pa
skola “teberealizuojama” ir 
kad Paskolos bonai Lietu
vos iždo bus išperkami dar 
tik po astuonių metų tai 
suprantama kad Lietuvos 
iždas dabar bonų nekeičia

į litus ir jų nesupirkinėja. 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus iki 1935 metų galima 
tik parduoti ir juos perka 
privatiniai bankai Lietuvo
je ir agentai Amerikoje. 
Lietuvos įstaigos, daugeliu 
atvejų, bonus priima kaipo

užstatus. Kaipo auka įvai
riems' kultūros .reikalams 
Paskolos bonai rodos buvo 
ir yra mėgiami be išimties 
visu.

P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas.

į Plumberystės Reikmenys į 
( GELEŽINIAI DAIKTAI IR r į 
j MALIAVOS į

Didelės Vertybės už Žemas Kainas {

Dykai atvežama Cuyahoga apskrityje.

Vandenio
Šildytojas 

$4.50

2 Dalių Skal
bimo Geldos

$10.00

14 Colių Žolės 
Pjovikas 

$6.50

50 Pėdu Žolės 
Laistytojas 

$5.50

Karšto Vande
nio Katilas 

$7.00

Maudymosi 
Kubilas 

su prietaisais 
$25.00

Klosetas 
su prietaisais 

$17.00

Žolių Sėklos 
už svarą 

20c

į THE STONERSA^ ©O.
t 7106-10 Superior Ave. Randolph 1759
t Automobiliams pasidėti vieta užpakalyje.
| Atdara 7:30 ryte iki 6 vak. šeštadieniais iki 9 vak.

The Ohio Bell Telephone Company

The Cost Is Small—Wherever You Cail Utfadc b)
Lambert P h ar nu cal Co., Saint Louis, U. SlCA-

Jau Laikas

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos.

A. So BARTKUS į
Vienintelis Clevclar.de Lietuvis Artistas j;

Fotografas
FOTOGKAFUOJAM VISOKIAS GRUPES ; 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, i

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais“
----- Telefonas Randolph 5297 ------

Taisykitės dabar Mokėkit Vėliau

i į® sa

GARADŽIAI — EKSTRA KAMBARIAI' NAU
JOS GRINDYS — STOGAI — ■ PORČIAI

Reikia visai mažo jmokėjimo darbą pradedant. 
Visokis pataisymo darbas lengvai galimas jums 
musų ėmimu mažų ėnesinių atmok ėjimų. Rei
kia įnešti tik 20'' ir išsimokėjimas duodama ant 
12 ar daugiau mėnesių.

MARTIN KAZEN
Office 1308 E. 68th St. Rand- 6729

Namai 141 East 219ch St. Kenmore 0503R

Kuomet veikius maži kūneliai pareina iš 
mokyklos su šaltom, šlapiom kojelėm — 
Radiantfire pataisys viską į kelias miliutas. 
Sutaupys daug daktaro lėšų. Vaikai galės 
eit į mokyklą vėl pilnoje sveikatoje ir gerai 

jausdamiesi.

Lai jie parbėgę nusirėdo prie malonios, šil
tos ir sveikos ugnies, ir paguldykit juos į lo
vą ant nakties šiltus ir lai sekantį rytą atsi
kels vėl linksmi, sveiki ir smagus.

Pavelykit mums įdėti jūsų namuose Radi
antfire kokio jums reikia.

East 6th ir

TSSS 3SE

Clevclar.de
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Kas Girdei Clevelande-Apielinkese |Į!
II 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Komunistų byla su SLA. 
14 kuopos valdyba. Bolše- 
vikėliai išskirti iš 14-tos 
kuopos už trukšmų kėlimą 
ir neteisingą Įtarinėjimą 
kuopos valdybos, gavę by
lai pinigų, kaip sako iš ko
munistų “prieš-fašistinio” 
komiteto, iškėlė bylą prieš 
kuopos valdybą už jų “iš
metimą” iš Susivienijimo. 
Priešakyje savęs pasistatė, 
kaipo biznierių, laikrodi
ninką Simanauską. Jie no
rėjo kad teismas priverstų 
14-tą kuopą priimti juos 
atgal, jie nenori savo pa
skiros kuopos, nes neturės 
kur propagandą varyt ir 
su kuo peštis.

Byla ėjo Gegužės 23, 24 
ir 25 d. Teismas pasibaigė

Ruošia “Birutę”. L. V. 
25 kp. choras po vadovyste 
V. Greičiaus rudeni statys 
M. Petrausko operą “Biru
tė”. Rolės jau skirstomos.

Clevelando miesto majo
ras ir Chamber of Com
merce jau kelintas mėnuo 
kaip darbuojasi kad sekan
tis S. L. A. seimas butų pa
skirtas Clevelande. šitas 
parodo kad tokio didelio 
miesto valdžia nepražiuri 
sulyginamai mažos tautos 
Lietuvių. Kvietėjai dirba 
oer vietinės kuopos delega
tus ir pasiruošę siųst laiš
kus ir telegramus i seimą 
Baltimorėje su užkvietimu 
1930 metais Į ši miestą.

bet nuosprendžio išdavimą
teisėjas atidėjo ant toliau.

Kaipo liudininkas apkal
tintųjų pusėje buvo atvy
kęs ir “Tėvynės” redakto
rius S. E. Vitaitis ir iššau
kta visa eilė vietinių kuo
pos narių.

Paskutinę teismo dieną 
Simanauskas Įsipainiojo iš
sipasakodamas kad jie ne
išnaudojo visų SLA. kon
stitucijoje duodamų nariui 
teisių ii' kreipėsi Į valdiš
ką teismą.

Bolševikų laikraščiai pu
čia baisiausi burbulą buk 
SLA. viršininkai ir 14t-osĮ 
kuopos valdyba bylinėjasi j 
su nariais ir primeta Vitai-į 
čiui pinigų mėtymą ant to. Į 
Patįs bolševikai prie to pri
vedė. Jeigu jie norėtų tik
rai būti SLA. nariais, o ne 
agitatoriais tarp narių tai 
jiems butų geriau ta kuopa 
kur nereikia peštis, bet jie 
griebėsi net kapitalistiško1 
teismo, kapitalistų advoka-į 
tams mokėjo šimtus dola- 
rių “suradimui teisybės” ir 
savo melais Įsiveržimui at
gal į 14-tą kuopą.

Buvęs.'
nepraleiskit 

PROGOS IŠGIRST

'g Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Abel Salėj, 7017% Superior avė. 
Tyrinėjimai lygiai nuo 10 v. ryte, i 
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Kudirkinės piknikas. Ki-
tą sekmadieni, Birželio 10 
L, Dr. V. Kudirkos drau
gystė rengia savo dideli pi
kniką Maros darže, Broad
view keliu važiuojant.

Piknikas bus smagus ir 
bus geri muzikantai.

Tikietus išleistuvių va- 
karienėn galite iškalno už
sisakyti. Birželio 9 d. Lie- 
'uvių salėj bus smagi drau
giška ekskursijos Į Lietu
vą ir SLA. delegatų Į seimą 
išleistuvių vakarienė. Ti- 
kietai po $1 ypatai, gauna
mi pas A. Žuką “Dirvoje”.

Artistė Marijona čižaus- 
kienė apsirgo, randasi Šv. 
Jono ligonbutyje. Daktarai 
sako jog tai yra pleurisy.

Linkėtina jai greito pasi
taisymo.

Butėnas gryžta. Cleve- 
landiečių žinomas daininin
kas Jonas Butėnas, po ke
lių pasirodymų Kauno ope
roje ir koncertavimų Lie- 
'.uvoje gryžta Amerikon.

Moteries kova su vyru. 
Du Italai, Katrė Marano. 
34 m., ir jos vyras, susi
šaudė gatvėj. Moteris nau
dojo revolverį, vyras šau
tuvą, ir moteris tapo nu
šauta. Vyras pabėgo. Jie 
pykosi ir buvo pasimetę tū
lą laiką.

| THE CITIZENS j 
I SAVINGS ASSOCIATION | 
1"—

Praneša jog Mr. Nicholas C. Bogovich 
U paskirtas Manadžeriu Superior Ave. Ofiso g

Mr. Bogovich per pereitus tris ir pusę metų buvo kasieriaus ||| 
pagelbininmas prie American Express Co., turėdamas savo globoje gj 

g|| Laivakorčių ir Pinigų siuntimo biznį.
Mr. Bogovich ypatiškai atstovaus American Express Company 

111 šiame distrikte, parduodamas vietinius Money Orderius ir Užru- gj| 
|H bežinius Keleivių Čekius, taipgi Laivakortes.

Mr. Bogovich kalba Vokiškai, Lenkiškai, Serbiškai-Kroatiškai, Jjj 
iH Rusiškai, Slovėniškai, Vengriškai, Slaviškai ir Turkiškai. Jis tu- 
HE rojo daug metų patyrimo kaipo vertėjas ir šio ofiso klijentai tu- 
M rėš progą pasinaudoti jo plačiu patyrimu svetimose šalyse.

1
5% ir Saugumas |

Mokama ant Taupymų nuo dienos Padėjimo įL 
iki dienai Ištraukimo. Hl

The Citizens
Savings Association

145 Cleveland Arcade
. ir ......... —

3354 Superior Avenue

DAR SPĖSIT SU EKS
KURSIJA

K. S. Karpavičius

Kurie esat Amerikos pi
liečiais dar galit spėt prisi
dėt prie “Dirvos” ekskur
sijos. Stengkites netęsti į 
paskutines dienas, nes pas
kui nebus laive vietos jei ir 
norėsit. Dabar važiavimas 
prasideda didelis.

Trečia klesa kelionė i abu 
galu atsieina vos $200. Ar 
praleisit progą aplankyti 
savo tėviškę šią linksmą 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių vasarą?

Tuoj kreipkitės ‘Dirvon’ 
ir gausit visas informaci
jas.

Ateikit, prisidėkit prie 
“Dirvos” ekskursijos — 
išplauks Birželio-June 16 
(išplaukimas pagreitain- 
ta trimis dienomis).

K. S. Karpavičius, 
Ekskursijos Vadas.

Detektivai dirbs ilgiau. 
Clevelando slaptoji polici
ja, 131 vyrų, užriktuoti bū
ti tarnyboje po 12 valandų, 
iš priežasties padidėjusių 
plėšimų bankų ir šiai]) vi
sokių vagysčių.

Frank James, 65 m. be
darbis nuo Cypress avenue, 
nusišovė savo namuose.

Ant Coltman rd. netoli 
Euclid avė., gatvėje rasta 
nušautas vyras ir moteris 
su peršauta ranka. Juos 
užtiko kita moteris, kuri 
tuoj davė žinią policijai.

1927 melais mieste Įvai
rios didėsės labdarybės 
subendrintos labdarybės 
organizacijos praleido apie 
$600,000, daugiausia sušel- 
pimui tiesioginai pašalpos 
reikalaujantiems.

Perkūnas užmušė balio- 
■ nistus. Pittsburge Gegužės! 
30 d. Įvyko balionų lenkty
nės, dalyvavo 14 balionų. 
Clevelandas pasigamino vi
sai naują ir isštatė Į lenk
tynes. Perkūnas tą balio
ną sugadino visiškai ir su-! 
žeidė lakūnus. Kito balio-! 
no lakūną visai užmušė.

KAS LAIMĖS — POŽĖLA 
AR GANSONAS?

Jeigu Dievulis duos gerą 
orą ii' nebus lietaus tai ne- 
dėlioj Klubo piknike bus 
daug publikos. Daugelis 
■ruošiasi pamatyt Gansono 
imtynes su Požėla. Tai yra 
antras Požėlos susikibimas 
su Lietuviu. Pereitą metą 
jam buvo daugiau progų, 
bet Požėla bijojo: jis atsi
sakė ristis su Šimkum, su 
Brazausku, su Sarpalium. 
nors pirmi du yra mažesni 
už jį. Jis rengėjams saky
davo kad “nebus biznio” su 
jais imtynes darant ir už 
“biznio” paslėpdavo savo 
baimę.

Su Komaru, kaipo ma
žiausia nusimanančiu apie 
imtynes, Požėla pasidrąsi
no, nes žinojo kad galės iš
silaikyt keletą minutų, o 
kai Komaras pradės muš
tis tuoj sušoks jo atsivež
ti iš Chicagos “draugai” ir 
ristynės baigsis be pasek
mių. Mat, Komaro visi ne
kentė.

Bet kaip išeis su Ganso- 
nu? Gansonas yra beveik 
lygus Sarpaliui aukštumu 
ir sunkumu. Jeigu Ganso
nas Įsispirs Požėla jo nei 
iš vietos nepajudins. Ko
maras turėjo dvi ristynės 
su Gansonu šią žiemą ir nei 
vienose Gansonui nieko ne
padarė. Taigi Gansonas y- 
ra geras ristikas. Požėla 
taipgi pernai Komaro nei 
nepajudino. Kaip dabar iš
eis: ar Požėla mėtys Gan- 
soną taip kaip mėtė se
niau kitus milžinus ir pas
kui kaip pelų maišus iškė
lęs plumpteldavo ir pagul
dydavo? Ar Gansonas tik 
pelų maišas bus ir Požėla 
jį, dabartinį Lietuvių čam- 
pioną, pamėtės kaip maišą, 
paguldys?

Clevelando publika jau 
labai gerai nusimano apie 
ristynės ir sunku bus Po
žėlai pasirodyt su savo se
novišku “vikrumu”, o Gan
sonui pasirodyt jog jisai 
prieš menką vyrą Požėlą 
nieko negiliuoja.

Taigi, turės būti arba ti
kros ristynės arba risty- 
nėms nepasibaigus aplink 
ringę gali nelikti žiūrėtojų.

Pereitą vasarą Požėlos 
ristynėse su Komaru refe- 
ry buvo Marotta. Dabar jis 
sako kad jeigu girta publi

Clevelando policijos vir-, 
šininkas Graul sukėlė dide-1 
IĮ subruzdimą blaivininkų i 
abaze pareiškdamas jog jis 
pritaria sugryžimui seno
viškų teisingų karčiamų ir 
sako jog prohibicija pasi
rodė nepasekminga ir be- 
reikšminga.

“Sausųjų” vadai sukilo ir 
ėmė rėkt kad jie žino jog 
policijantai girtauja ir ne
žiūri tvarkos, nesaugoja 
prohibicijos Įstatymo.

Apie 300 žmonių perei- Į 
tos savaitės. pabaigoj buvo: 
areštuota už pasigėrimą.

ka norės savo tvarką daryt 
kaip pernai tai jis visai ne- 
apsiima but refery.

Klubas stato dar kitas 
poras ristikij tą dieną. Pik
nikas irgi bus smagus, nes 
yra gera vieta šokiams ir 
bus geri muzikantai.

Neima pabudavojo plat
formą su virvėmis aplinkui.

Sprts.

MAROTTA UŽKVIETĖ
K. SARPALIŲ

Birželio 7 Taylor Bowl1 
arenoj Marotta rengia pir-i 
mas imtynes atvirame ore.!

Jam buvo patarta staty-j 
ti Gansoną su kokiu nors: 
svetimtaučiu. Bet Marot
ta bijojo Gansoną kviest 
nežinodamas kaip išeis im
tynės su Požėla, kad ir šį 
sykį nesusiterliotų taip kaip 
pernai Komaras su Požėla 
susiterliojo.

Jeigu Gansonas gerai pa
sirodytų prieš Požėlą, sako! 
Marotta, tai per vasarą jis Į 
tankiau Gansoną kviestų Į 
Clevelandą, neskaitant jau 
ateinančią žiemą.

Atidarymui pirmutinių 
atvirame ore ristynių Ma
rotta užkvietė Sarpalių, bet 
atsisako pasakyti koks bus 
duota jam priešas, nori iš
tirt ar Sarpalius nepabijos 
stoti.

Jeigu galės užsilikti Šim
kus iki tolei tai gal jis bus 
užkviestas.

Sarpalių nešoko iki atsira
do Gansonas. Jis sykį ant 
Sarpaliaus laimėjo, bet Ko
maras du sykiu su Ganso
nu ėmėsi ir vis nelaimėjo.

Gegužės 17 d. Bostone 
Įvyko jų antros imtynės'ir 
jos išėjo lygiomis, jiedu ta
po perskirti, nes pradėjo 
muštis ir net perdaug su
sikumščiavo, o Komaras 
nelaimėjo ir gana.

Gansonas skaitosi čam- 
pionu, jeigu Požėla nuo jo 
tą čampionatą Clevelande 
“neatims”....

KOMARAS VĖL GANSO
NUI NIEKO NEPADARĖ

Juozas Komaras yra vie
natinis tarp musų ristikų 
vyras kuris nori būti čam- 
pionu dėlto kad jis jaučia
si tvirčiausias už visus Lie
tuvius ristikus ir yra sun
kiausias. Bet jam laimė ne
tarnauja kaip jis norėtų.

Pernai jis Sarpalių pari
to du sykiu pradžioj turna- 
mento, bet tada čampiono 
visai neturėjom ir Sarpa
lius nebuvo čampionas. Ko
maras pasižymėjo prieš ki
tus, bet tada Sarpalius jį 
nugalėjo ir niekas prieš

NAMŲ IR FARMŲ 
BARGENAS

Westride Clevelande turiu pardavi
mui gerą 5 kambarių namą, su vi
sais įrengimais, mažas jmokūjimas.

Netoli Clevelando ant Detroito link 
kelio turiu pardavimui labai pigiai 
57 akrų farmą su mašinom ir gyvu
liais. Puikus sodnas, yra šaltinis ir 
upelis.

Turiu dideliu ir mažų farmų, taip- 
pat namų pardavimui.

Turiu parduoti arti Clevelando sto
rą su 5 kambariais, didelis plotas že- 

i mes, prie storo yra gąsdino stotis. 
Daro gerą biznį. Parsiduoda pigiai 
arba mainysis ant namo Clevelande.

Matykit mane arba rašykit
BEN. RAKAUSKAS 

•6712 Wade Park Avenue 
Cleveland, Ohio.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

Apdraudė visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimes, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokių kitokią apdraudą kokios tik 
Amerikoj randasi, net piknikus nuo 
lietaus. Tvirtinu visokius notarialiūs 
raštus, esu registruotas Lietuvos Kon
sulate Notaras ir paruošiu visokius 
Lietuvoje reikalingus dokumentus.

Antanas Žukas
6820 Superior avė. (“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

- kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Okia

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jonas Milinavičius Lt. 150
Elz. Dukauskienė .... 100
Povilas Lukošius .......... 50
Jonas Stanislovaitis .. 600 
S. Karvelis ..................  300
Pranas Bakaitis ......... 400
Jieva Bagdonienė .... 100 
Simas Jokūbaitis ......... 150
Valerija Jankienė .... 200

SHARKEY MUŠIS 
BIRŽELIO 12

Jack Sharkio manadže- 
ris pasirašė sutartį šu Te.x 
Rickard Sharkio kumšty
nėms Birželio 12 d. New 
Yorke. Jo priešas dar ne
parinkta. Rickard nenori 
kad Sharkey nueitų pas ki
tus promoterius užtai pri
žadėjo jam duoti kumšty
nes.

IŠLEIDŽIAMAS KAMBARIS 
švarus kambaris, ramioje šeimy

noje, išleidžiamas vienam ar dviem 
v iaiom. Kas reikalauja ramaus gy
venimo meldžiame sužinot “Dirvos” 
Redakcijoje.

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

PATOGI UŽEIGA

PARSIDUODA
6208-10 Luther avė. didelis lotas, mū
rinis 2 šeimynų namas, po 5 kamba
rius ir 3 šeimynų medinis. Geras 
’nvestmentas. Prieinama kaina mo
kant visus pinigus. Kreipkitės

6210 LUTHER AVE.

Kviečiame savo vien
taučius atsilankyti ka
da turit liuoso laiko. 
Užlaikome Groseriškus 
dalykus, Saldainius ir 
visokius Skanius Gėri

mus.

STEVE ir K. GRINIS 
6802 St. Clair Avenue

Telef. Florida 7093

Lietuviška Valgykla
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS
6824 Superior Ave.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

RESTAURANTAS
Džiulė Juozukienė

Atidarė Lietuvišką Restauranlą, už
laikėm visokius valgius. Lietuviškus 
ir Amerikoniškus valgius, malonus 
užklausimas ir mandagus patarnavi
mas. Gerbiami Lietuviai, užkviečiu 
visus atsilankyt ir iškalno tariu ačiū.

Džiulė Juozukienė
7210 St. Clair Avenue

FLORIDA 4331-M

K. Urbšaitis,
A. Sheppard ir

A. Jakštas
MALIAVOTOJAI 

POP1ER1UOTOJA1 IR 
DABINTOJAI Iš VIDAUS IR 

Iš LAUKO.

1386 E. 65th St.
Kampas Luther avė. Cleveland

A. Jakštas ir K. Urbšaitis
Užlaikoni 

BUčERNį: IR GROSERNE 
ir

GERUS CIGARUS.
Užeikit del persitikrinimo pas 
savo tautiečius. Visiems prieina
ma vieta. Kampas Luther avė.

1386 E. 65th St.
. . Telef. Florida 4331 -M.

Parsiduoda Nebrangiai
Dviejų šeimynų namas, po 5 kamb., 

su visais įtaisymais, 3 metų senumo, 
geroj vietoj, 2 minutos iki karo; im
siu lotą arba mainysiu ant 1 šeimy
nos namo. Atėję patirsite viską.

Kreipkitės bile kada, savininkas 
gyvena viršuje,

13728 EAGLESMERE AVĖ.
Cleveland. Euclid Beach karai, iš
lipt ant E. 140 St. Pirmas stop po 
Colman karšapės, į ežerą. (21)

Jonas Kastyrka
STOGU DENGĖJAS IR RYN(J 

SUDĖJĖJAI 
MAL1AVOTOJAS

Dengiu visokius stogus ir darbą ga
rantuoju. Esu ekspertas per 10 me
tų tame darbe. Duodu ant lengvų iš- 
mokesčių už padirbtą darbą. Šauki
te arba parašykit laišką, duosiu ap- 
skaitliavimą.

Tfclef. Broadway 3358-M 
JOHN KASTYRKA 

3080 Soutel Rd., City

DIDELI PINIGAI!
Turiu pardavimui gerą Gasolino 
Steišiną, prie to mašinas, auto
mobilius partraukt sugriuvusius 
karus. Storas su automobilių 
daiktais, šriubais, daug t’jerą ir 
kitų dalykų. Biznį daro gerą per 
16 metų. Savininkas apsirgo, 
nori važiuot gydytis į šiltus kra
štus. Parsiduoda labai pigiai ar-

• ba ims namą mainais bile kokia
me mieste. Gera proga pirkti, 
turėsit darbą namuose. "Ateikit 
arba rašykit:

B. Rakauskas
6712 Wade Park av. Cleveland, O.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

421 St. Clair, arti E. 9th St
<**<■«**♦<■ 

j ri O ROSEDALE oi 
i Ki Dry Cleaning Go.J 
X Rand. 7906 Į
i- C. F. PETRAITIS, Prop. +
* 6702 Superior Ave., J

JAU PAVASARIS
Jei manai namą pirkt pigu ar 

brangų, matyk mane. Jei nori 
savo namą parduot pavesk man. 
Aš turiu daug namų, parduosiu 
su mažu įmokėjimu. Turiu gerų 
bargenų. Esu Laisnuotas Agen
tas. Mano ofisas randasi po No. 
6712 WADE PARK AVE. Cle
veland, Ohio, du blokai nuo Lietu 
vių bažnyčios ir svetainės.

Benedict Rakauskis.

Telefonai Main 8111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių _ reikalais 
Lietuviai,'~ Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingu patarnavimų, r: , . i ....... ....

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, jį išrendavosit 
ir gausit pinigus, o tuščias lotas ne
neša naudos.

Jei nenorit namo statyt galit su 
mumis ant jau gatavo namo išmai
nyt. Kur jus kokiame mieste Am.1-, 
rikoje turit lotą galit su mumis į na
mą išmainyti. Mes turim namų Cle
velande ir kitur.

Pasitarimas dykai. Ateik į musų 
ofisą arba rašyk šiuo antrašu:

Lily Building Co. 
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

[ P Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. ”
Rand. 6729.


