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Maskva. — Sovietų val
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordo auto
mobilių darbuose pereitą 
savaitę darbininkų skaičius 
pasiekė aukšto laipsnio, vi
so dirba 115,395. Savaitė 
pirm to dirbo apie pora 
tūkstančių mažiau.

Newark, N. J. — Penkios 
merginos kurios dirba prie 
laikrodžių rodyklių ir nu
merių tepliojimo radiumu, 
ir kurios nuo to apsinuodi- 
nę ir būtinai turės mirti, 
laimėjo teisme bylą prieš 
kompaniją ir gaus po $10.- 
000 'atlyginimo pinigais ir 
lėšas jų tolesniam užlaiky
mui iki bus gyvos.

Lee pralaimėjo. Gelžke- 
lio vagonų darbininkų uni
jos posėdyje Clevelan'de"rV 
ko išrinktas naujas prezi
dentas, Whitney. Lee, ku
ris tarnavo toj vietoj per 
19 metų, keliais balsais ta
po sumuštas. Lee buvo žy
mus gelžkeliečių vadas per 
keliolika metų.

Kearny, N. J. — DuPont 
dirbtuvėj eksplozijoj užmu
šta trįs darbininkai.

Wilkes Barre, Pa. — Už- 
pereitos savaitės kasyklos 
eksplozijoj žuvusių skaičius 
pakilo iki 10 kada mirė dar 
vienas darbininkas nuo su
žeidimo.

New York. — Pullman 
vagonų darbininkai, vyrai 
ir moterjs tarnautojai, tu
rėjo balsavimą ar streikuo
ti ar ne. Jie reikalavo nu
statyti algas po $72 Į mė
nesį. Balsavimo pasekmė > 
dar nežinoma.

Clevelande, surinkus ži
nias iš 100 didesnių dirbtu
vių, pasirodo jog jose darbi
ninkų skaičius bendrai pa
didėjo. Gegužės mėnesį dir
bo daugiau negu kurį kitą 
mėnesį šiais metais, nors 
pernai tuo pat laiku dir
bančių skaičius buvo šiek 
tiek didesnis.

Metalo darbuose šiuo lai
ku dirba daugiau negu ki
tais prastais laikais dirbda
vo. Gegužės mėnesį tuose 
darbuose dirbo 17,233, kuo
met pereitą Gruodį dirbo 
apie 12,000?

Cambridge, O. — Nors 
nekuriu nutarta eiti dirbti 
į kasyklas nesiskaitant su 
unija, mažai kas iš darbi
ninkų Gurnsey apskrityje 
tepasirodė darbe.

I PIRMUTINĖ KELIONĖ 
Iš AMERIKOS Į 

AUSTRALIJĄ
San Francisco, Calif. — 

Didelis orlaivis, užvardin
tas “Pietų Kryžius” (tokiu 
vardu vadinasi grupė žvai
gždžių pietiniame dangu
je), su keturiais vyrais 1 
d. Birželio pasiekė Honolu
lu miestą ant Hawaii salų 
Pacifike, išskrisdami iš Ka
lifornijos. Jie truko kelio
nėj 27 valandas ir 28 mi
liutas ir pralėkė 2,400 my
lių kelio. Pereitą vasarą 
tą kelionę padarė keli kiti, 
bet keletas kitų lakūnų žu
vo bebandydami. Tas ke
lias yra ilgesnis atviru van
deniu negu tarp Amerikos 
ir Europos lakūnų perlėk
tas plotis.

. Aptra Kelionė
“Pietins Kryžius” išsilei

do 7,800 mylių kelionėn per 
Pacifiką į Australiją su 
dviem sustojimais. Pirma 
ir antra dalis kelio jau at
likta ir tai trumpu laiku, 
be ilgų laukimų ant Hawaii 
salos.

Birželio 3 dieną jie ap
leido Hawaii salą ir išsilei
do į didžiausią ir pavojin
giausią kelionę virš vande
nų kur jokis orlaivis nie
kados nebuvo matyt ir kur 
net laivai retai užplaukia. 
Antras jų žingsnis buvo iš 
Hawaii j Fidži salukes gi
liame Pacifike. Tas tarpas 
yra didžiausias kokį kada 
kas virš atvirų jurų perlė
kė — net 3,144 mylios. Jie 
šitą kelionę atliko į 34 va
landas ir 30 minutų. Tą 
vandenį greičiausiam lai
vui perplaukti trunka as
tuonias dienas.

Liko dar 2,300 mylios ke- 
rio iš Fidži salų iki Sydney 
miesto Australijoje.

Šioje kelionėje jie sutiko 
dideles audras ir prieš pa
baigą negalėjo net siųsti 
savo radio pranešimų. Vi
su gi keliu apie save davė 
žinias per valandą kelis sy
kius.

Šie lakūnai yra pirmuti
niai perskridę Pacifiką ir 
nei vienas kitas dar nežuvo 
šiuose bandymuose, neskai
tant žuvusius kelionėj į Ha
waii salas.

Užmušta septyni vaikai. 
Auburn, Ilk, automobiliui 
važiuojant per gelžkelio bė
gius užlėkė ant jo trauki
nis ir užmušė šešis vienos 
šeimynos vaikus.

—-------------------------------
TAI VALGYMAS SALDU

MYNŲ
Suv. Valstijose kas me

tai suvalgoma už netoli bi
lijoną ($1,000,000,000) sal
dumynų, ir ta suma nuolat 
didinasi.

SEPTYNI UŽMUŠTA
Į Danville, 111. — Du tarp
miestiniai tramvajai užlėkė 
vienas ant kito ir tame su
simušime užmušta septyni 
žmonės ir daug sužeista.

Visi užmuštieji ir sužeis
tieji buvo mediniame tram
vajuje; antras tramvajus 
buvo plieninis ii- jame pa- 
sažieriai mažai nukentėjo.

SUDEGĖ AšTUONI
Covert, Kans. — Ukėje 

netoli čionai sudegus na
mui ugnyje sutiko mirtį 
astuonios to ūkio šeimynos 
ypatos.

DIDELĖS AUTOMOBI
LIŲ LENKTYNĖS

Indianapolis, Ind. — Ge
gužės 30 d. čia įvyko tarp- 
tautiškos automobilių lenk
tynės, kuriose pasižymėjo 
jaunas 23 m. vaikinas, Lou 
Meyers iš Los Angeles. Jis 
laimėjo 500 mylių lenktynę 
važiuodamas abelnai po 99 
ir pusę mylios į valandą. 
Jis važiavo senu automobi
liu, nes neturėjo už ką nu
sipirkti naujo. Laimėjęs 
lenktynes gavo $35,000.

Gauta nauji radio šauki
mai pagalbos ir manoma 
jog jie randasi ant Franz 
Joseph salos, rytuose nuo 
Spitzbergeno salos, iš kur 

; jie išlėkė. Frąnz Joseph 
sala yra Arčiausia prie Ru
sijos ir Rusai greičiausia 
gali paduoti pagalbą.

Tuo pat sykiu jų jieško 
ir kiti laivai ir orlaiviai.

Retkarčiais gaunama vis 
nauji signalai, kurie spėja
ma paeina nuo tų nelaimėn 
patekusių lakūnų, bet ne 
visi radio pranešimai gali
ma aiškiai suprasti ir kiti 
nepaduoda vietos kur jie 
randasi. Tiek tik nustaty
ta iš pirmesnių pranešimų' 
jog orlaivis “Italia” busiąs 
ant Franz Joseph salos.

Nei popiežiaus įduotas] 
Gen. Nobilei kryžius, kurį j 
jis numetė ant šiaurės aši
galio, nepadėjo- jiems lai-j 
mingai gryžti.

NUŽUDYTA 400 KOMU
NISTŲ

Kantonas, Chinija. — 30 
d. Gegužės susirėmime val
džios kareivi! su komunis
tais Linksni mieste, ant sa
los Hainan, 400 'komunistų 
užmušta ii- apie tiek suim
ta.

j Voldemaras vėl Neužsileido
Geneva, Birž. 6. (A.P.)— 

Mažiukas Lietuvos diktato
rius, Augustinas Voldema
ras, pasekmingai atsikirto 
prieš visą Tautų Sąjungos 
Tarybą šiandien, išlaikyda- 

; mas gyvu savo šalies reika
lavimą 'Vilniaus, kurį Len
kija su militariška spėka 
užėmė 1920 m.

Jis užkirto kelią Tarybai 
kuri buvo pasiryžus perlei
sti rezoliuciją reikalaujan
čią greito susitaikymo su 
Lenkija.

Ta trukšminga diena bu
vo atžymėta Francuzų at
stovų pagrąsinimu kad jei
gu Lietuva ir Lenkija ne
galės susitaikyt per tam ti
krą Tautų Sąjungos nusta
tytą laiką tai Taryba pati 
padarys tvarką ir Lietuva 
turės klausyti.

Nei grąsinimai uždėjimo 
bausmės nei karšti prašy
mai iš kitų šalių atstovų 
pusės negalėjo padaryt įte
kmės ant Voldemaro, kuris 
kovojo prieš visokias pa
stangas didžiųjų valstybių 
atstovų nustatyti laiką iki 
kurio Lietuva turi susitai
kyt su Lenkais. Voldema
ras taipgi reikalavo kad jo
kiose kalbose ir rezoliucijo
se nebūtų išleista Lietuvos 
teisė prie Vilniaus srities.

Kvietimas Klaipėdon
KLAIPĖDIEČIŲ ATSI
ŠAUKIMAS I LIETU

VIUS IŠEIVIUS
Vergijos pančiai nukr 

to....
Lietuvių tauta laisva!
Šitos laisvės šviesoje lai 

mingai vaikštinėja Di< 
ji Lietuva jau dešimtis

Ine kaipo svečius bet kaipo 
I savo mylimus vaikus, ku
riems ji jaučia tą pačią 
meilę kaip ir namie gyve- 

1 nan tiems.
i “Broliai, atsiliepkit i mo
tinos balsą ir ateikite švęs- 

' ti sykiu su mumis vienoje 
.šeimoje didelę jos šventę!”

Iš VODKOS GERIAUSIAS 
BIZNIS RUSIJOJ

Maskva. — Vodkos nau
dojimas Rusijoj didėja ne
paprastai smarkiai, per pa
starus tris metus beveik 
pasitrigubino.

Kas metai komunistai ir 
paprasti mužikai praleidžia 
ant vodkos virš bilijoną 
rublių. Rusija, sako Bu- 
charinas, Komunistų Inter
nacionalo sekretorius, turi 
įgimtą palinkimą prie deg
tinės ir tas negreit bus ga
lima išrauti.

Iš KO KILO MATHER.
PA., EKSPLOZIJA

Penn. valstijos kasyklų 
inspektoriai po atidaus iš
tyrinėjimo priežasties eks
plozijos Mather kasykloje, 
kur Gegužės 19 d. užmušta 
virš 200 darbininkų, sako 
jog sprogimas įvyko užsi
degus anglies dulkėms, o 
užsidegimas galėjo paeiti 
nuo lokomotivo batarejos.

APVOGĖ ŠOKIKUS
Indianapolis, Ind. — šeši 

maskuoti plėšikai užpuolė 
klupą kuriame buvo suva
žiavę turtingesnieji pasi
šokti ii' atėmė iš 200 ypatų 
apie $100,000 pinigais i” 
brangmenimis.

Belgijoj du lakūnai išbu
vo išsikėlę ore net 60 va
landų, tuomi sumušdami re
kordą Italų, kurie išskrai- 
dė ore 58 valandas ir 37 m.

Nužudė moksleivį. Mas
sillon, O. — Jaunas 17 me
tų moksleivis palydėjo va
kare namon tų pat metų 
merginą. Prie jos namų ji 
kas tai iš pasalų nušovė.

Serbijoj, Belgrade, mok
sleivių riaušėse sužeista a- 
pie 100 žmonių ir daug su
imta. Protestuota prieš su
tartį su Italija, kurią Ita
lai prievarta nori Jugosla
vijai užmesti.

Chicagoj įkaitinta 101 
degtinės šmugelninkas ku
rie metų bėgiu darė iki 
$5,000,000 vertės apivartos. 
Šitie šmugelninkai labai 
priešigni prohibicijos įsta
tymo panaikinimui.

NACIONALISTAI UŽĖMĖ 
PEKINĄ

Pekinas. — Birželio 3 d. 
Chinai nacionalistai po va
dovyste Generolo Sun Gang 
Fank inėjo ir užėmė šiau
rinės Chinijos sostinę Peki
ną, kurį Gang Tso-Lin ap
leido ramiai. Laike aplei
dimo mieste buvo ramu nes 
policija ir žandarai užžiu- 
rėjo tvarką.

Cang Tso-Lin buvo dikta-į 
torium Pekine per du me-Į 
tu ir dabar turėjo trauktis.

Gang Tso-Linui artinan
tis prie Mugdeno, kelionėje j 
iš Pekino, po traukinu bu
vo padėta bomba ir jisai | 
sunkiai sužeistas. Užmuš-] 
ta 30 jo sargų kareivių. j

tų.
Mes Mažosios Lietuvos 

žmonės, 500 metų dejavę 
svetimųjų priespaudoj, ką 
tik prieš penkis metus iš
vydome laisvojo gyvenimo 
šviesą, susijungdami su Di
džiąją Lietuva.

Kas nesidžiaugtų su mu
mis !

Kas nenorėtų atvykęs gė
rėtis tuo kraštu kuris atva
duotas!

Kas nenorėtų su mumis 
švęsti valandas atsimini
mų ....

Mes žinome kad jus pa
dėjote mums, nors už toli
mų jurų gyvendami.

Mes imame progos pa
kartoti ką tarė Komitetas 
Amerikos Lietuviams Pri
imti Kaune išleisdamas sa
vo atsišaukimą į brolius A- 
merikiečius:

“Šiandien musų motinos 
Tėvynės šventė. Ji šian-

Aplankykit Klaipėdą
Kada bus Kaune Didžioji 

Paroda ir Dainų Šventė pa
sibaigus (Liepos 1 ii- 2 d.) 
ii' vasaros karštis jums ra
si bus padaręs nuovargio, 
mes jus kviečiame į vėsų 
pajūrį, kur šviežus oras jus 
atgaivins ir malonus musų 
šalelės reginiai jums duos 
suprasti kodėl musų poetas 
Vydūnas (kurio šiais me
tais švenčiame 60 metų su
kaktuves) pragydo:

“Lietuva, brangi šalele, 
visados aš Tavo!

Vis tik prie Tavęs širdelė 
Tu Tėvyne mano!....”

Liepos pabaigoj žada bū
ti didžios Jojimų Lenktynės 
Labi enciškėj, arti Klaipė
dos. Jeigu viskas pavyks 
kaip nužiūrėta tada daly
vaus lenktynėse ne vien 
Kauno raitelių pulkų ge
idausi žirgai, bet ir Latvi
jos, Estijos ir Suomijos jo-

dien jus kviečia pas save (Tąsa ant 7-to pusi.)

Vasaros Ekskursija 

į LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo

S.S. LEVIATHAN
(per Cherbourg)

išplauks iš New Yorko LIEPOS 4-tą, 
po vadovybe Mr. M. FLAM, United States Linijos Atstovo.

Mr. Flam pridabos visus reikalus kelionės jūsų grupės ir bagažo ir 
aprūpins viską iki kelionės galo.

Keliausite smagioje draugėje jūsų tautiečių, neprilygstamuose 
patogumuose pasaulio galingiausio laivo.

Klauskite savo vietos agento pilnų informacijų ir kainų, arba 
rašykite pas

BAKER PASKIRTAS HA 
GOS TRIBUNOLAN

Washington. — Prezi
dentas Coolidge paskyrė į 
Hagos Tarptautinį Tribu
nolą taikintoju-teisėju Cle- 
velandietj Newton D. Ba
ker, buvusį karo sekreto
rium Wilsono kabinete lai
ke pasaulinio karo.

AMERIKOS AUKOS
Amerikos žmonės per sa

vo įvairias religiškas ir ge
radarystės organizacijas po 
visą pasaulį 1927 metais iš
dalino aukų nepaprastai di
delę sumą, $2,219,700,000.

Per pereitus keturis me
tus tokių aukų dalinimas 
vis viršijo du bilijonu dola- 
rių kas metai.

United States Lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland

r A Restful Ni'

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 large, comfort
able staterooms that insure a long night's refreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A ttip 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 & B Line.

New Low Fare $4.50 WAY 

$8.50
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
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DETROIT
Dingo agentas. John H. 

Waidelieh, kitados buvęs 
turtingas nejudinamo tur
to pardavėjas, dabar bizniui

Neklauso “sausųjų”. Po
licijos viršininkas Walsh 
pasekė Clevelando polici
jos viršininką Graul ir pa
skelbė jog jis nepritaria da
bartinei prohibicijos siste
mai, kurioje eina didžiau
sios šmugelystės ir girta-,
vimas. Tą išgirdę, Pitts-'sumažėjus dingo. Rasta jo 
burgo “sausieji”, bažnyčių' Paščius paupyje. Bet ne- 
kunigai ir kiti, pakėlė ler- ^i ^niekad kad jis nusi- 
mą ir pareikalavo majoro ’’ ' ............ '
Kline kad Walsh butų at
statytas iš vietos. Vienok 
Kline visai jų neklauso ir 
pasakė jog Walsh turi tei
sę pareiktšti savo ;
nuomonę kaip ir bile kuris 
kitas pilietis.

Policijos Magistratas E. 
M. Hough taip pat pareiš
kia jog prohibicija pasiro- 

• dė neįvykinama ir kaipo to- j 
kia nenaudinga.

Dvasiškiai tiki į blaivy-l 
bę ir nori kad ji butų, bet j sudarydamos didelę korpo- 
neišeina į liaudį pažiūrėti 
kaip toks nevykęs prohibi
cijos įstatymas laužomas ir 
kaip žmonės nori ‘blaivais’ 
būti. Vietoj to, turėtų im
ti žmones šviesti, o ne prie
varta atiminėti svaigalus, 
kurių vėl pasidaro arba nu
siperka.

Užbaigė politikierių teis
mą. Kriminaliame teisme 
pasibaigė bylos politikierių j 
ir jų gizelių bei šiaip į tai 
įtrauktų žmonių, kurie per
eitais rinkimais klastingai 
balsavo už savo žmones ir 
dalykas išėjo viršun.

79 ypatos nubausta',' ne
kuriu bausmės neša net po 
$500. Bet visi pastatyta 
penkių metų priežiūrai ir 
bausmių užmokėjimai ati
dėta. Jei per tą laiką vėl 
butų sugauti klastuojant 
balsavimus turės bausmes 
užsimokėti.

skandino ir pradėjo jieško- 
ti jo ir jo sunaus Vokieti
joje. Jis buvo apsidraudęs 
gyvastį ant didelių sumų ir 
spėjama kad norėdamas už

ypatišk? į Pagėrusi pasiduoti norėjo 
- ’ -.Į kad 'šeimyna gautų iš ap

draudos kompanijų 
gus. Policija tyrinėja 
pačią, kuri čia gyvena.

pini-
jo

Vienijasi automobilių 
irbystės. Dodge Brothers 

ir Chrysler automobilių iš- 
I dirbystės susidėjo į vieną, 

i.........

iš-

raciją, kuri galės lenkty- 
niuot savo produktais su 
kitomis didelėmis išdirbys- 
tėmis.

šmugelystė bus varoma.
Windsor, Ont., policijos in
spektorius užginčija jog 
Kanados degtinės pardavė
jams buvo duota įsakymas 
sulaikyt pristatymą ir par
davimą degtinės ir alaus 
Detroito šmugelninkams.

Detroito šmugelninkai po 
senovei gaus iš Kanados 
degtinės kiek tik reikia.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

Slickville, Pa. — Du ang
liakasiai sekmadienį susi
vaidijo ir vienas iš jų, Fe
liksas Grabauskas, tapo 
užmuštas.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašvkit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
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LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvipnvtose Vaistuke, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitšs šiue a Arėtai

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

BROOKLYN, N. Y. I 
Gegužės 15 d. minėjimas. 

Šįmet Brooklyne Gegužės 
15 dieną, kaipo Tautos iš
kilmę, minėjo Federacija 
su Tautininkų Klubu išvien 
Gegužės 19 d. Klasčiaus sa
lėje. Programas buvo gra
žus, su dainomis poros cho
rų; prie to kalbėjo vice-kon- 
sulas Daudžvardis. Po vis
ko buvo šokiai.

Ant rytojaus paminėji
mas buvo surengta Kun. 
Kodžio parapijos svetainėj.

Tautininkai darbuojasi. 
Gegužės 20 d. įvyko Tauti
ninkų Klubo susirinkimas 
“Vienybės” svetainėj. Klu
bas kaip atrodo gerai gy
vuoja, visi nariai pilni ener
gijos. Liepos 22 d. nutarta 
rengti išvažiavimas ir kvie
sti visas draugijas prisidė
ti prie to, paminėjimui A- 
merikos pripažinimo Lietu
vos nepriklausomybės.

Sukaktuvės. Gegužės 22 
d. Vytautas ir Ona Sirvy
dai apvaikščiojo penkių me
tų sukaktuves savo vedybų. 
Vakarienė buvo pas tėvus 
Maspethe. Vakarą pralei
do su svečiais linksmai. Su 
jais prie stalo sėdėjo jau 
du jų vaikeliai, Viktoras ir 
Giedrutė, taigi per penkis 
metus priaugo jau du tau
tiečiai. Linksma matyt svei
kus ir energingus tėvus. 
Senieji Sirvydai suteikė sa
vo marčiai gražų žiedą at
minčiai. Visi palinkėję il- 
kų ir laimingų metų Sirvy
dams išsiskirstė.

Babravičiaus koncertas. 
Gegužės 27 d. New Yorke 
atsibuvo artisto J. Babra
vičiaus koncėTtfts. Progra
mas buvo ilgas ir išpildyta 
gražiai, bet publikos buvo 
visai mažai. Tai rodos jau 
buvo paskutinis Babravi
čiaus koncertas Ameriko
je. Jis šią vasarą jis išva
žiuoja Lietuvon.

Pilkos vakaras. Gegužės 
29 ir 30 d. atsibuvo artisto 
St. Pilkos išleistuvių vaka
rai. Pirmą vakarą statyta 
“Aušros Sūnus”, o antrą 
buvo margumynų vakaras. 
Atlikta gražiai, tik publi
kos mažai buvo. Apgailėti
na kad kulturiškus parengi
mus darant tarp musų jau 
pradeda publikos nebūti — 
ar žmoneliai taip sukultu- 
rėjo ar prie buteliukų rūg
sta ....

Sodeikos išleistuvės. Bir
želio 1 d. būrelis Brookly- 
niečių surengė išleistuvių 
vakarienę artistui Ant. So
deikai, kuris Birželio 2 d. 
išplaukė Lietuvon.

Tat Pats.

D I R V 'A

MO-

LONDONAS, ANGLIJA
Darbai čia eina neperge

riausia, vietomis kad ir ge
riau eina tai kitose vietose 

Tarp Lietuvių yra

TMD. WISCONSIN AP- 
APSKRIČIO KUO

POMS

Varde L. M. G. D. tariu 
akuotojams širdingą ačiū.

K. Širvydienė, 
L. M. G. D* Pirm.

BROOKLYNIEČIŲ
TERŲ AUKOS

Liet. Moterų Globos Dr- 
ja Brooklyne praneša kad 
visas aukas kurios buvo su- 
siųstos jau pasiuntė Lietu
von. Pasiųsta šiaip: Lie
tuvių Labdarybės Draugi-

BYESVILLE, OHIO
Mes Byesvillės apielinkės 

streikuojanti angliakasiai 
Lietuviai tariam širdingą 
ačiū Akrono geros valios 
Lietuviams už aukas $6.00. 
kurios surinkta krikštyno
se pas Alb. Daukintą. Pri
siuntė Pr. Martinkus ir nu-!jai pas iždininką Dr. Igną 
rodė kad pasidalintume vi-Į šlapelį Vilniuj našlaičiams 
si Lietuviai streikeriai po ($25. Lietuvių Moterų Glo- 
kiek išeis. Žinoma, išėjo Į bos Komitetui Kaune naš- 
tik po 53c., vienok ir už tai Į laičiams $25. Rokiškio Pa- 
esam dėkingi. Gavo šie: Į tiekos Draugijai per pirmi- 
P. Kymas, J. Butkus, L. Ja- ninką P. Kriukelį našlai- 
sulaitis, J. Baronas, A. Jo-[čiams $10. Viso išsiųsta 
kubauskas, A. Norkus, D. $60. Aukos suplaukė įvai- 
Ulis, F. Velavičius, A. Miel- riais budais, tai iš parengi- 
dažis, J. Alaburda, J. Rud- 
valis. Viso išėjo $5.83. Li
kusieji centai pasidarė lėšų 
važinėjant iškeitimui gau
to money orderio.

Smagu kad Akrono ge
ros valios Lietuviai neuž
miršta mus kovojančius su 
kapitalu. Mums begalo yra Į 
sunku kovot, nes pašalpos, tuviai vėl papildys, 
iš unijos negaunam. Uni
ja nešelpia tuos streikerius 
kurie turi savo nuosavus 
namus ir nešelpia pavienių 
vyrų. Unija sako kad ku
rie turi savo namą gali iš 
banko gaut pinigų, o pavie
niai gali gaut kitą darbą. 
Viršininkai neklausia ar ta
vo namas išmokėtas ar ne. 
Daugelis vis moka ii’ turi blogiau, 
mokėt bankui nuošimčius, ir bedarbių, daugiausia to- 
o dar prie to reikia taksusi kių kurie dirbo prie kailių 
mokėti, ir gyvenk tu žmo-1 apdirbimo.
gus su šeimyna, graužk to Į Rendos už namus šiek 
namo sienas kad nori. į tiek atpigo, taip pat atpigo 

Kapitalistų spauda labai j ir pienas, cukrus ir kai ku- 
tėmija kaip streikeriai yra 
šelpiami ir kaip jie gyvena. 
Sužinoję kad unija jau ne
šelps tuojau paskelbia jog 
unija neturi pinigų, negali 
visus angliakasius šelpti, 
tai kompanijos gauna ati
daryt kasyklas nepaisyda
mi unijos. Keturios kom
panijos atidarė kasyklas 
atmetę unijistus, tikisi su
laukti streiklaužių iš pačių 
streikerių kurie iš unijos 
negauna pašalpos. Neku- lėšas jis gavo atlyginimo 
rie nuėjo dirbt bet mažai, apie 20 svarų sterlingų. 
O vietos spauda skelbia jog 
labai gerai einasi su streik
laužiais kasyklas operuot T 
ir galės pilnai anglį iš ka- j 
sykių išduoti. Skelbia ir | 
kiek algų kompanijos jau 
išmokėjo darbininkams. O 
tas viskas netiesa, tik ka
pitalistų spauda suvedžioja 
streikerius ir vilioja gryžti 
dirbti “open shop”, be uni
jos. J. Rudvalis.

mų tai iš asmenų.
Varde Lietuvos našlaičių 

visiems geros širdies Lietu
viams giliai ačiuojame. Ma
lonėkit ir toliau našlaičių 
nepamiršti kurie ikšiol rė- 
mėt. Visas musų iždas li
ko tuščias, bet turim vil- 

1 ties kad geros širdies Lie-

rie kiti mažmožiai.
Keletas savaičių atgal čia 

mus lankė koks tai misijo- 
nierius, kurio,, pay ardės ne
patyriau, tik tiek žinau jog 
yra Lietuvis ir pragarsėjęs 
tarpe musų savo misijomis. 
Jis čia tarp Lietuvių misi
jas laikė ištisą savaitę. Lai
ke misijų žmonių prisirin
kdavo bažnyčioje gana žy
mus skaičius.

Už savo laiką ir kelionės

Iš TMD. 3-čIOS KUOPOS 
DARBŲ

Brooklyn, N. Y. — Ge
gužės 24 d. atsibuvo TMD. 
3-čios kuopos susirinkimas. 
Dalyvavo nemažai narių iv 
apsvarstė daug naudingų 
dalykų. Plačiai buvo išsi
kalbėta apie baigimą tre
čio tomo “Pasaulio Istori
jos”. Visaip kalbėta ir iš
sireikšta, bet visi kreipė į 
tai mintį jog reikia stoti ir 
dirbti dar energingiau, pri
rašyt daugiau narių, kal
binti gerus Lietuvius kad 
prisidėtų su centais, tokiu 
budu bus galima tą knygą 
baigti. O jos baigimas dar 
yra darbas reikalaujantis 
nemažai pastangų.

Kuopa išrinko pora or
ganizatorių, A. Mickevičių 
ir M. Miškinį, kurie apsi
ėmė traukti narius į kuopą 
ir tokiu budu didint orga
nizaciją.

Toliau sekė balsavimas 
TMD. centro viršininkų, ir 
balsai atiduota už visus 
tuos pačius, išskyrus iždi
ninką ir visi balsavo už 
naują kandidatą, A. Mika
lauską.

Kuopoje išsireikšta jog 
musų organizacijoje viskas 
yra tvarkoj, viskas eina ge
rai, tik geistina butų kad 
rastųsi daugiau darbuoto
jų. TMD. nėra politiška 
organizacija, reiktų kad vi
si susidomėtų ir imtųsi ją 
daugiau plėsti. Juk ši or
ganizacija labai daug pa-

si gali prie tų knygų priei
ti ir apie jas nežino. Tik
tai patįs žmonės kada susi
deda j draugiją ir leidžia 
knygas, jie sykiu užsideda 
sau pareigą šviestis ir švie
sti kitus. Musų Draugijo
je narys užsimokėjęs $2 į 
metus gauna knygas ir jas 
perskaitęs gali pasiųsti sa
viškiams Lietuvon, tokiu 
budu už du dolariu padaro 
dvigumą naudą. Lietuvoje 
mažai kas gali knygą nu
sipirkti, gerą knygą tokią 
kokias išleidžia TMD. O iš 
knygų leidžiamų Lietuvoje 
tik 20-ta tepasitaiko būti 
naudinga, kitos tik taip 
kad tik knygos: tai kokio 
ten moderniško poeto sapa- 
lionės, tai kas kito tam pa
našaus.

Taigi, dar apsimislykim 
visi kurie ikišiol ėjom ap- 
švietos žibintą nešini ir ra
gindami kitus prie apšvie- 
tos, kad musų darbas dar 
nepabaigtas: dar nenuleis- 
kim rankij bet tvirta dva
sia ir pasiryžimu stumkim 
kultūros ir apšvietos dar
bą pirmyn.

Visur Buvęs.

Gegužės 20 d. atsibuvu
siame TMD. apskričio su
važiavime Kenosha, Wise., 
nutarta ruošti piknikas.

Šiuomi pranešu visoms
darė gero musų tawtai tuo-^p„ .apskričio kuopoms L

KA

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

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

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki!' pinigus ir laiškus siųsdami:

, “AMERIKOS LIETUVIS”
1 4 Vernon Street Worcester. Mass.

WINDSOR, ONT. 
KANADA.

Motina nužudė kūdikius. 
Tula 28 metų motina, bijo
dama kad ją pasiųs į be
protnamį kaipo pamišusią 
ir norėdama “išgelbėt savo 
vaikus”, 4 ir 5 metų, nuo 
vargų, paėmus juos abu pa
smaugė. Kada jau žinojo 
jog vaikai negyvi moteris 
pati pašaukė policiją ir pa
sakė kad lai atvažiuoja ir 
pasiima ją.

Moteris per kelis pasta
rus mėnesius buvo apsėsta 
minčių jog ją išveš į beprot
namį, užtai paguldžius vai
kučius į lovą paėmė virvę

$ ir abu pasmaugė.

ji 
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pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas šun
inis uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos”

Kalnavertis.

Apskrities Rast.
M. Kasparaitis.

“DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

se laikuose kuomet apšvie- 
ta buvo tik pradėjus būti 
mums pažįstama.

Jei veiksim, kurie stovė
jom ir tebestovini apšvietos' 
plėtime per TMD. organi-į 
zaciją, daug dar gero pa
darysim savo tautai, nes 
ji vis dar reikalauja švie
tėjų ir šviesos.

Pasitaiko girdėti kalbas ti, o visiems įtemptai ruoš- 
esą kam reikalinga knygų tis prie Apskričio pikniko 
leidimo organizacija čionai, ir stengtis kuoskaitlingiau- 
juk Lietuvoje daug knygų jsia dalyvauti, 
išleidžiama. Tas teisybė, 
išleidžiama daug, bet ne vi- j

jog jau yra užimta Root 
River Parkas, Four Mile 
Road, prie Highway 15 ke
lio (toj pačioj vietoj ką ir 
praeitą metą buvo Apskri

čio piknikas).
Piknikas įvyks Liepos- 

July 8 d., sekmadienį. Vi
sų kuopų prašau tą dieną 
jokių išvažiavimų nereng-

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 1 52 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.
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GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

KAIP GERE. SPRAGILO 
ŠONKAULIS RUO
ŠIASI LIETUVON

Kaip žmogus pamislini, 
ištikro vyrams ant šio mar
go svietelio butų buvę ge
riau gyvent jeigu Dievulis 
nebūtų išlaužęs gerb. Ado
mui šonkaulio. Ale kad ši
taip atsitiko, nuo to sykio 
vyrams tik galvos grauži
mas ir vargai paliko.

Būdamas vienas, kur pa- 
mislinęs, kepurę ant šono 
pakreipęs ir eini arba va
žiuoji. O kai turi savo šon
kauli tai kaip tik pasijudi
ni kur tai ir ji sako:

— Na tai gerai, važiuo
sim. ...

Ir nuo tada pats apie sa
ve neturi kada rūpintis ale 
reikia rūpintis apie ją.

Štai kad ir dabar. Gerb. 
Spragilas pasijudino aplan
kyt Fašistų Karalystę. Pa
sijudino rengtis, ale nespė
jo apsidairyt kaip žiuri kad 
ir šonkaulis rengiasi sykiu 
važiuot. Važiuosim, sako 
ji....

Nesako: Važiuok, pama
tyk vėl Lietuvą, aš ten ne
buvau, nežinau, nenoriu 
nei matyt.... Tada sau 
vienas sėstum, išvažiuotum 
ir nereiktų kelionėj apie 
nieką rūpintis ir žiūrėt 
kad nepasimestų....

Kokie devyni mėnesiai 
atgal, kai tik mano šonkau
lis pajuto kad važiuosiu iv 
nutarė sykiu važiuot, pra
dėjo ir ji rengtis, ir rengia
si visą laiką. Pradėjo pir- 
kinėtis, siūtis ir krautis 
sau suknias lyg jaunamar
tė kraiti, ir taip anksti 
pradėjo krautis kad kitos 
suknios net iš mados išėjo 
ir dabar vėl naujų reikia.

Ale kad ir pabaiga butų 
tokia kaip buvo pradžia tai 
'butų nieko. Bet dabar vėl 
iškila naujos kalbos kada 
ateina laikas važiuot. •

Pareinu aną vakarą iš 
“Dirvos” agentūros ir pa
rodau jai gatavą šifkartę. 
O ji vis tik suknias riktuo- 
ja ir skrybėles krauna.

Kai parodžiau šifkartę, 
pažiurėjo ir sako:

— Ale ar žinai kokia man 
mislis užėjo? — sako ji.

— Kas čia tavo mislių 
supaisys, — sakau aš.

— Ale man užėjo labai 
svarbi mislis, — sako ji.

— Na tai pasakyk, — sa
kau aš.

— Man dabar pradėjo 
mislytis štai kas: Aš bi
jau kad laivas gali nuskęst 
ir mes galim prigert, — sa
ko ji.

— Tas laivas jau daug 
metų plaukioja ir nei sy
kio nenuskendo, ims ir nu
skęs kai tu ant jo užlipsi, 
— sakau aš.

----------------------- :-------- • _
— Visko atsitinka ant 

tokių didelių marių, — sa
ko ji.

— Daugybė laivų vienas 
paskui kitą kasdien plau
kioja, o dar nei vienas su 
keleiviais į Europą dabar
tiniais laikais nenuskendo, 
tai gali visai nesirūpint, — 
sakau aš.

— Ale mane vistiek bai
mė ima kad mes galim nu
skęst, — sako ji.

— Tai kam tiek daug 
suknių prisisiuvai jeigu mi- 
slini apie nuskendimą? — 
sakau aš.

— Tai kaip tu mislini, ar 
aš nuoga skęsiu? — sako 
ji-

Ir vėl nutilom.
Ale už kelių minutų ji 

išskleidžia dar vieną kokią 
tai prašmatnią suknią.

— O kas čia? — sakau 
aš.

— Kas? ar nežinai nei 
tiek? Tai plaukiojimo suk
nia, — saiko ji.

— Plaukiojimo? Tai tu 
tikrai prie plaukimo ren
giesi ir tiki kad laivas gali 
skęsti — sakau aš.

— A, tu, neišmanėli: ne 
mariose plaukyti jis yra ale 
kai eisim maudytis Lietu
voj, — sako ji.

— Ha, ha, ha! — sakau 
aš. —

— Ko tu juokiesi iš ma
no apvalkalo, kibą negra
žus, — sako ji.

— Labai gražus, ale tu 
nieko apie Lietuvą neišma
nai, — sakau aš.

— Kaip tai, kas tau do 
juokas? — sako ji.

— Lietuvoj su tokiomis 
sukniomis panelės tik i baž
nyčią eina, o ne maudytis,
— sakau aš.

— Tai ką moteris nešio
ja eidamos maudytis? — 
sakau aš.

— Nieko — Lietuvoj nie
ko nenešioja vyrai nei mo- 
terįs kada eina maudytis,
— sakau aš.

— Ar tu juokus kreti ar 
teisybę kalbi? — sako ji.

— Tikrą teisybę. Tenai 
vanduo padalintas pusiau: 
vienoj pusėj linijos maudo
si vyrai, o kitoj moteris, — 
sakau aš.

— O iš ko ta linija pada
ryta, ar kokia siena? — 
sako ji.

— Kokia ten siena: per 
smiltis nurėžta pirštu ar 
lazda bryžis, gale bryžio iš
kaba su pirštu rodanti Į 
vieną pusę “Vyrams”, Į ki
tą “Moterims”, o kitas ga
las bryžio nueina i vande

ni, — sakau aš.
— Ar ištikro taip yra? 

Tai butų gerai ten maudy
tis Amerikos senberniams, 
— sako ji.

Kai ta kalba pasibaigė ji 
pradeda kitą, ir vis žmogus 
turi mislyt ką jai atsakyt. 
Užklausia, ar pasitiks mus 
Lietuvos Prezidentas jeigu 
taip gražiai kvietė atsilan
kyt; ar ištikro Lietuvos po
naičiai moterims rankas 
bučiuoja, ir kitokių klausi
mų užduoda.

Kas gerb. Spragilui atsi
tiks kelionėj ir Lietuvoj tą 
viską apsakysiu gerb. skai
tytojams ir skaitytojoms.

O dabar pasakysiu kad 
turbut visi rengiasi Į dide
les ar mažas gerb. Spragi
lo išleistuves, ba net Lietu
višką svetainę tam tikslui 
baltai ir žaliai numaliavo- 
jo kad išlydėtojams ir išva
žiuojantiems butų smagiau 
j naujai išpuoštą svetainę 
susirinkt.

Kita istorija apie išleis
tuves ir prisirengimą Į Fa
šistų Karalystę bus patal
pina kitame num.

Ir nuo to laiko eisis apra
šymai kiekvienos dienos at
sitikimų visų ekskursantų 
ir ekskursančių ant laivo 
ir Lietuvoj. Kas skaitys 
gerb. Spragilo aprašymus 
turės juoko ir linksmumo ir 
per pora mėnesių nenorės 
nei miego.

ANTRA AMERIKIE
ČIŲ EKSKURSIJA 

LIETUVOJ
Klaipėdoj Gegužės 14 d. 

įplaukė į uostą garlaivis 
“Estonia” su antra šiais 
metais Amerikiečių ekskur
siją. Atkeliavo “Vienybės” 
ir “Draugo” ekskursantai. 
Laivą kaip paprastai suti
ko valdžios ir Amerikie
čiams Priimti Kauno bei 
Klaipėdos Komitetų nariai.

Svečius sveikino Pulki
ninkas Leitenantas Lior- 
monas, Klaipėdos Krašto 
Gubernatoriaus ir savo kai
po Krašto Komendanto 
vardu.

Sutikimo komitetas apdo
vanojo ekskursijų vedėjus, 
A. Kundrotą ir Kun. Alba- 
vičių, gėlių puokštėmis ir 
apjuosė juos tautiškomis 
juostomis.

Kauno komiteto vardu 
sveikino to komiteto sekre
torius Karosas ir Klaipėdos 
Komiteto vardu Adomas 
Brakas.

Išlipant į krantą vietinio 
pulko kariškas orkestras 
grojo sveikinimo maršą.

Buvo ir kiti sveikinimai 
ir kalbėjo ekskursijų vadai.

Išviso parvažiavo 99 sve
čiai.

Prieš išvažiuojant Į Kau
ną ekskursijos vadai aplan-

kė Klaipėdos Krašto Gu
bernatorių su pasveikini
mais.

Tą pat dieną specialių 
trukiu išvažiavo į Kauną ir 
ten vėl buvo nepaprastai

gražiai • sutikti ir sveikina
mi ir vaišinami.

Kas tik šią vasarą važiuo
ja j Lietuvą bus taip gra
žiai savo šelyje sutiktas.

Kitais metais irgi panaši

mada bus palaikonia, bet 
nebus tokių specialių komi
tetų iš valdžios, nes šįmet 
valdžia kviečia Amerikie
čius iš priežasties dešim
tiems metų sukaktuvių.

“Dirvos” Redaktoriaus
K. S. Karpavičiaus 

Pranešimas

Jau pradedu gauti iš 
Lietuvos nuo pažįstamų ir 
‘Dirvos’ bendradarbių už- Į 
kvietimus juos atlankyti 
kada busiu Lietuvoje.

Šiuomi pranešu visų tų 
žiniai jog mielai steng
siuos atlankyti ir visų už- 
kviętimus patenkinti, tik 
kad neįvyktų nesusiprati
mų ir nebūtumėt pamiršti 
prašau savo 'kvietimus pa
antrinant pasiųsti juos i 
United States Lines, 47 
Laisvės Alėja, Kaunas, ir 
tada nei vienas nebūsit 
pralenktas. Adresuokit j 
mano vardu. Siunčiant 
kvietimus Amerikon gali 
pasitai'kyt pražiurėt kenc 
antrašas ir tt.

K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” Red.

Jau Laikas

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

921 St. Clair, arti E. 9th St.

Feeira-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kuri 

Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

OPEROS
Pasidekojant Clevelando rėmėjams, galiu pardavinėti 

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

rėmimą išleidime šešių aktų operos “EGLĖ, ŽALČIŲ KA
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. 

Reikalaujant siųskit ir pinigus:
M. PETRAUSKAS

2263 — 21 th Street Detroit, Mich.
(P. S. Lietuviškos dainos, šeši sąsiuviniai kartu, pas mane 
išsibaigę. Penkių Metų Kanklės irgi pas mane išsibaigę.)

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
suli. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola- 

I tinę ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 

i jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 

1 dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė- 

(ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1963-F Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

SKAITYTOJAMS
Kurie negauna! “Dirvos 
pora numerių pagretu ne 
vilkinant rašykit ir reika 
laukit užvilktų kopijų.

Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

c

Dar Jums Gali Tarnauti

Detroit, Michigan

Cleveland, O

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIU

dalyse.

gauti.

jie jums atsidėkuos. Uz $0 metuo-
Ka-

visur $3. Pusei metu puse kainos.Same 
Price 

for over 35 years 
25 ounces for 25c 

USE LESS 
than of high 
priced brands

USFLni2NS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

‘DIRVA yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio

Neužmirškit saviškiu gy
venančių ten kur sunku laikraštis

Suteikit i lems ši naudinga,
pilną gražių skaitymų laikrašti, o

e prahnksininsit visa kaima.
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur

G820 Superior Ave.

PRIDĖJUS KELETĄ DOLARIŲ 
JUS GALITE VAŽIUOT TŪKSTANČIUS MYLIU 

SAVO SENUOJU AUTOMOBILIU

^/T ODELIO T Fordas vis dar tebėra puikus automobi
lis. Jis pirmavo automobilių pramonėje per 20 me

tų ir šiandieną daugiau žmonių ji vartoja negu kokį ki
tą automobilį. Daugiau kaip astuoni milijonai Modelio 
T Fordų tebėra veikliame naudojime miestuose, mieste
liuose ir sodžiuose, ir daugeliu jų dar galima važinėti 
dvejus, trejus bei penkerius metus ir net ilgiau, su la
bai mažomis užlaikymo lėšomis.

Modelio T dalis ir reikiamas darbas lėšuoja nepa
prastai mažai, ačiū Įsigyvenusiam tokiam Fordo nusi
statymui.

Nauji palaip?.i-sparnai, pavyzdžiui, telėšuoja tiktai 
$3.50 iki $5 kiekvienas, už darbą skaitant tiktai $1 iki 
$2.50. Suderinimas motoro ir pakeitimas komutato
riaus dėžutės, elektrinių šepetukų i)- vibratoriaus galiu
kų lėšuoja tik $1, su maža kaina už medegas. Stabdytu- 
vų (brakes) spragės gali būti įdedamos ir rankiniai, 
priepuolio stabdytuvai pritaikomi, teskaitant už darbą 
tiktai $1.25, Gi $4 iki $5 apmokės darbo lėšas viso nu- 
taisymo priešakinės ašies, resorų ir jų skersinėlių su
varžymų bei ratų tiesaus nustatymo, nutaikymo ir su
derinimo.

Darbo kaina už pilną pataisymą vidutinės užpaka
linės ašies siekia nuo $5.75 iki $7. Valvų ištekinimas ir 
karbono išvalymas galima atlikt už $3 iki $4.

Visi keturi nauji pistonai telėšuoja tiktai $7. Už
mokėjus už darbą $20 iki $25 galit turėti savo motorą 
ir transmisiją pilnai sutaisytą. Dalys kainuoja ekstra.

Visos kainos, žinoma, yra aplamos, todėl kad kai
nos reikalingų dalių priklausys nuo kiekvieno automo
bilio stovio. Jos, tačiau, parodo žemas lėšas, reikalin
gas sulaisymui Modelio T Fordo, taip kad jis tarnautų 
dar tūkstančiams mylių.

Pasimatykite, todėl, su artimiausiu Fordų pardavė
ju ir tegul jis apskaito lėšas nuodugnaus sutaisymo jū
sų Modelio T Fordo. .Jis jums išanksto pasakys kiek 
tikrai lūšnos tas visas darbas.

Ford Motor Company



DIRVA

Klaipėdiečių Patriotizmas
Nors Klaipėdos kraštas 

apsivalė nuo Vokiečių ir 
Francuzų įtekmės išlauki
niai, bet vidujiniuose reika
luose ten visgi dar užtekti
nai svetima dvasia viešpa
tauja ir Lietuvystę stelbia 
kiek galint. Ten yra dar 
daug žmonių užimančių žy
mesnes vietas valdžios Įs
taigose, kur tie ponai Lie
tuvystei daro Įvairias sker- 
spaines, bent tiek kiek lei
džia jų gale. Paveizdan. 
šiais metais, minint Lietu
vos nepriklausomybės de
šimties metų sukaktuves 
Lietuvos valdžia įvedė pri
verstiną vaikų mokinimą. 
Tokia prievarta paliečia ir 
Klaipėdos kraštą, kuriame 
mokyklose ponauja dar Vo
kiečiai ir suvokietėję Lie
tuviai. Toki mokytojai kaip 
tik tuo pat laiku pradėjo iš 
mokyklų stumt laukan Lie
tuvišką kalbą, pasilikdami 
tik prie Vokiškos, o Klaipė
dos direktorija iš mokyto
jų seminarijos Lietuvių 
kalbą vijo oficiališkai, pa
siteisinant buk Lietuvių 
kalbos niekas nenori mo
kytis, todėl ji mokyklų kaip 
ir seminarijos programe 
visai nereikalinga.

Tačiau tikrieji Lietuviai 
pasirodė patriotais ir savo 
krašto šeimininkais. Už to
kį Lietuvystės pažeminimą 
jie išmintingai paskelbė to
kiems mokytojams ir semi
narijos direktoriams boiko
tą. Jie atsisakė leist į mo
kyklas savo vaikus tol kol 
valdžia prašalins suvokie- 
tėjusius mokytojus ir jų 
vieton atsiųs mokytojus 
Lietuvius, kurie mokyklose 
pripažins Lietuvių kalbai 
tiesas, o seminarijos užlai
kymui atsisakė mokėt mo
kesčius kol direktorija at
šauks savo paskelbimą ofi
ciališkai prašalinantį Lietu
vių kalbą. Ir to pasekmė
mis buvo kad direktorija 
savo paskelbimo vykdymą 
“atidėjo” vėlesniam laikui 
(greičiausia bus kad tas 
paskelbimas ir nebus vyk
domas). Tai pradžia. To
liau gal but laimės ir pra
dinės mokyklos. Tai vis 
bus vaisiai tikrųjų Lietuvių 
patriotizmo.

Garbė Klaipėdos Lietu
viams, kurie nesidrovėjo 
pasirodyt patriotais ir sa
vo krašto tikrais šeiminin
kais! 

▼ ▼ ▼

Ar Sulauksime Kada?
Tūli laikraščiai ir pavie

niai žmonės tankiai skun
džiasi viešai kad musų raš
tiškoji kalba, vieton eiti 
prie kokio nusistovėjimo, 
vis kaskart drumsčiasi la
biau ir nesimato ar sulauk
sime kada nors kad ji nu
stovės, jei valdžia į tai ne
atkreips savo atidą ir ne
pasirūpins aprubežiuot kal
vius kalančius vis naujus 
terminus, veliant svetimų 
kalbų žodžius ir tokiu budu 
gaminant kokį tai vis ne
aiškesnį mišinį, vieton to 
kad rūpintis išauklėt gry-

ną produktą.
Negana to kad kaskart 

musų raštiškoje kalboje vis 
dauginasi Francuziški, An
gliški, Itališki ir kitokių 
kalbų žodžiai (pavyzdžių 
užtenka Račkausko versto
je Wells’o “Pasaulio Istori
joje”, kurią taisė vienas 
musų kalbos žinovas), pra
dėta laikas nuo laiko kalbėt 
kažkokiu mišiniu. Pav. “L. 
Aido” 70 num. randame ži
nutę kuriai uždėta šitoks 
antgalvis: “Slapti gyvuliai 
pjovėsi”.

Skaitant šitą eilutę žmo
nių kalba butų suprantama 
kad koki tai nematomi ir 
nežinomi gyvuliai patįs sa
ve pjovė, arba pjovė vieni 
kitus, ar tarpe savęs pjovė
si. Kaip ten nebūtų, gyvu
liai visgi buvo slapti, nie
kam nežinomi ir nematomi.

Ir taip viskas liktųsi sla
ptu, nežinomu dalyku, kai

kam net labai baisiu. .. Tik 
žinutę skaitant toliau paai
škėja kad 'Vilkaviškyje mė
sininkai pjovė gyvuliui ir 
jų mėsą pardavinėjo be 
daktaro inspekcijos ir pažy
mėjo apie mėsos sveikumą, 
kaip tai tiesos reikalauja. 
Ir kaip dabar matosi ten 
nebuvo jokių slaptų gyvu
lių, neigi jie pjovėsi patįs 
save; juos pjovė mėsinin
kai, žmonės. O kalviai ne
žinomo mišinio mat ką pra
džioje pasakojo!

Visgi laikas jau butų kad 
Lietuvos Apšvietos Minis
terija pasistengtų nors kiek 
suvaldyt tuos kalvius ka
lančius naujus žodžius, dar 
labiau veliančius Lietuvių 
kalbon svetimus žodžius, ir 
gaminančius tokias baisias 
pasakas kokių vieną mėgi
no papasakot “Lietuvos Ai
das” ir.... papasakot ne
mokėjo.

“Naujienos” ir Voldemaras
“Naujienos” noriai per

spausdina žinią iš Pary
žiaus kurioje sakoma jog 
Anglijos užsienių ministe- 
ris Chamberlain pasakęs 
kad Voldemaras esąs “pa
vojingas Europos taikai 
gaivalas”.

Talpina tokius dalykus 
be jokio pamislinimo. Tam 

i socialistų laikraščiui sma
gu ką nors blogo kalbėti a- 
pie ne savo partijos žmo
gų. Išeina, jeigu Voldema
ras pereitą žiemą nesuriko 
Pilsudskiui jog nori karo 
su Lenkais tai jis “pavojin

gas Europos taikai”. Mat, 
per Voldemarą Europa ne
gali turėt naujo karo. Jei 
jis butų pasakęs jog nori 
kariaut su Lenkais tada 
butų kilęs karas ir Francu- 
zija, Rusija, ir kitos šalįs 
butų gavusios progą vėl pą- 
rėkaut jog kariauja už ‘pa
saulinę taiką’.

Jeigu Voldemaro vietoje 
butų buvęs koks ‘Naujienų’ 
kamarotas ir butų atrėžęs 
Pilsudskiui jog nori karo 
tai jis vistiek butų buvęs 
geras ir nepavojingas Eu
ropos taikai.

'Visi gražiai atmename

kaip Grigaitis smerkė Vol
demarą kam1 “nusileido” 
Pilsudskiui.

Grigaitis senas ir turėtų 
turėt išminties nors kiek, 
bet vis pasirodo be logikos.

Pypkoriai-Pasakoriai
— Arti šiaurės poliaus 

taip esti šalta kad ugnies 
liepsna į ledą sušąlą, reikia 
kirviu kapoti.

Antras atsakė: — Tas tai 
nieko, ale aš girdėjau kad 
pietų kraštuose taip šilta 
jog vištas ledais lesina, ba 
kitaip imtų virtus kiauši
nius dėti.

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

Kttilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 203 ..........................$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audinio viršeliuose $1.00

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

Dabar 25 centai

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

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

Dabar 25 centai

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...SI.00 
Audimo apdaruose ................................................. $1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.......................................... 35

Dabar 15 cer.tų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

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

Dabar tiktai 50c

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

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

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

PAVASARIO TROŠKIMAI
Graži gimtoji šalelė, 
Mus tėvynė Lietuva!
Gražiai skamba ten dainelės
Malonia tėvų kalba.

Pavasarėlį kiekvieną
Vai norėčiau tenai but, 
Išgirst vyturėlių dainą, 
Tyru oru pakvėpuot;

Pasidžiaugt žydinčiais sodais
Ir lankomis, paupiais,
Ir rugeliais liūliuojančiais,
Ir giružės šlamesiais.

Norėtųs išgirst gegutę 
Beržynėlyj kukuojant, 
Ir vakarėlį lakštutę
Linksmą dainą dainuojant.

Atlankyč’ gimtą kaimelį, 
šešupėlę mylimą,
O labiaus, seną tėvelį,
Ir kaimyną artimą.

Atsigautų man ten siela,
Širdis linksmesnė liktų,
Vai kaip butų man tad miela 
Jei likimas taip leistų... .

Gegutė.

Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 
suną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kuri vilio
jo ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrą 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 audimo viršeliuose ..................................$1.25

Dabar 50e. Audimo viršeliuose $1.00
Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jauną bastuną-klajotoją po pasauli gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, 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
Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

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

Dabar 15 centų

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.
Žemes Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 

ir daugybes 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 kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapiu 400, 1923 m................................................. 1.50
Audimo viršeliuose ................................................ 2.25

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

Galit užsisakyt tiek laiš
ku kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
(Visi laiškai su vokais)

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

“DIRVA” 
6820 Superior Ave, 

Cleveland, Ohio.

PAVASARIS LIETUVOJE
Nemuns tvirtus šarvus ledynų sulaužė, 
Vanduo jo liuosybę savąją atgavo, 
Teka per Lietuvą, šaukia vaikus josios, 
Stokite prie darbo, žemė sualsavo!
Susprogo medeliai, žolės sužaliavo, 
Žiedai pumpuruose rengiasi žydėti, 
Paukšteliai pragydo, artojai sukruto, 
Griebiasi už darbo — art, akėti, sėti.
Bandos piemenėlių, pulkai gyvulėlių 
Laukuose, pakrumiuos’ juda, sumargavo, 
Ore veversėlis čirena, dainuoja, 
Darželiuos mergelės gražiai sudainavo.
Linksma čia Lietuvoj, mus gimtoj šalelėj, 
Iš širdžių tas džiaugsmas plačiai ore liejas, 
Visi kampai skamba jaunimo dainelėms, 
Jų aidai į tolius per Lietuvą skliejas.
Visi čia laimingi kurie dirbti nori,
Kurie močią žemę moka išnaudoti, 
O kurie ant kito darbo vaisių tyko 
Tie paliks ir vėliai alkani snapsoti.

Adonis.

Mohamedo Kelionė j 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 Batalijono” Vedėja Marija 

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

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. 1G0 pusi............................................M
Tvirtais audimo viršeliais ..................................... $1.00

Dabar 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 įspūdžiai — 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. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ..............................$1.75

Dabar 50c. Apdaryta audiniu $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.

' 1 , ’

TEATRO VEIKALAI
(Už juos siųskit pilną kainą)

Algis ir Giedrutė — tragedija iš.Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, ilius
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų ir 4 
moterų. Paraše 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. Paraše K. S. 
Karpavičius..............  50c

Birutė ir Kuprelis — trijų aktų tragedija iš Lietu
vių nelaisvių pas Rygos kardininkus 14-me šimtm. 
Paraše 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. Paraše K. S. Karpavičius. , Taikyta statyti 
Amerikoje. Puikus veikalas................................... 50c

Galiūnas — drama iš pasakiškų Lietuvių kovų su 
žinogėdžiais 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 faraono Sapnas 
(aktas II) •— bibliška meilės drama, ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašė K. ,S. Karpavičius. 117 pusk, 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. Verte 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. Paraše K. S. Karpavičus. Reikia trijų 
vyrų prie jos suvaidinimo.........................................20e

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. Verte B. Skripkauskaitč. 67 
puslapiai...........................................................................35

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religiškas 
veikalas. Paraše 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

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, Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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



DIRVA B

(Tąsa)

— Jo nėra, Gorinąs iškeliavęs, ir aš 
meldžiaus Aegirui kad jį paimtų pas save 
Į jurų dugną, kada jis išplaukė....

— Vienok dievai neklauso tokių prašy
mų, jie gerus prašymus pildo, o panaudoja 
savo galybę nubaudimui blogų žmonių... 
Gormas sugryš, ir vėl busi linksma.... 
Mes gal neužilgo vėl išplauksime....

— Jeigu tu Gorino bijais, sėskiva į lai
bą ir keliaukiva Į Gardariką, ten aš kelius 
žinau, ir galėsim gyventi laimingai. Nu- 
vyksim Į tolimas pietų žemes prie Juodųjų 
jurų, ir niekados ten mudu Gormo ranka 
nepa sieks....

Ir vėl ji griebė ir bučiavo savo dievai 
tį karštai ir daug, tik stebėjosi kodėl jis 
jos nebučiuoja... . Priglaudė jo galvą sau 
prie sujaudintos krutinės, ir jis aprimo. 
Jautė jis jos šiltą krutinę, girdėjo jos šir
dies smarkų plakimą. Iš kito šono jo galvą 
spaudė jos viena ranka, o kita ranka ji ner
vingai glostė jo smakrą, žandus ir kaklą ir 
kartais prigriebdama jo petį bandė jį visą 
prie savęs prispausti....

— Bergla, — prabilo Hakas, — ištikro 
tu graži, tu jauna ir žavėjanti.... Tavo 
akįs primena man nepersiekiamą dangaus 
mėlynę, neišmatuojamą jurų gelmę... . Ko
dėl tu sutikai Gormui už moterį, juk ten 
galėjai rasti sau patinkamą ir nebūtų rei
kėję nepasitenkinimo kęsti....

— Nekalbėk apie nieką, mylimasis, li
kimas mudu taip suvedė ir tavo meilės man 
liepė prašyti.... Pabučiuok mane.... ma
tai kaip aš trokštu kad tu pabučiuotum... 
Priglausk mane prie savo krutinės — ne
jaugi tu nemoki to padaryti, tu kurs savo 
rankose gali sutrinti kaulus bent paprasto 
vyro; kurs gali stoti prieš pačius smarkiau
siu priešų eilėse.... — maldavo perimta 
meilės Bergla.

Kažin kas butų toliau nutikę, bet bu
vo jiedu sutrukdyti dvaro užvaizdos, kurs 
tuo tarpu savo šeimininkės jieškodamas 
artinosi. Tas juodu perskyrė, ir jau leido
si saulė ir slinko ant jų naktis.

Atėjo vakaras, sutemo, o Hakas-Kas- 
tytis blaškėsi neramus. Jis negryžo į na
mus, bet sodne po krantą vaikščiojo ir už
verstas naujomis mintimis blaškėsi. Po 
pasikalbėjimo su Bergla, jam lyg nuodų į 
širdį įpilta — ar gal dievų nektaro, kuris 
sukelia žmoguje meilę prie moteriškos. Su
judo jame tie jausmai kurie iki tolei mie
gojo. Jo širdis pradėjo trokšti meilės, pra
dėjo trokšti Berglos, apie-kurią jis iš tos 
pusės pirmiau nieko nepamanė. Ar jis bu
vo aklas ar perdaug dorai išauklėtas jisai 
dabar nežinojo.... Bergla jauna, graži, 
ji jo trokšta ir net nyksta be jo glamonė
siu. Keli metai skirtumo amžiuje nedaro, 
ypač kad jis išrodo daug suaugesnis negu 
jo metai išduoda. Ji yra moteriška grožio 
pavidale, už kurią jis išrodė vyresnis, arba 
jei kam butų reikėję spėti jų amžių butų 
pasakę kad jiedu yra vienmečiai. O mei
lėje amžiaus nėra, nors žmonių priimta pa- 
protis kad vyras turi būti senesnis už mo
terį sueinant į moterystės gyvenimą....

Bangavo jo protas, daužėsi mintis ir 
plakė širdis, kai vakaras virto į vidurnaktį.

Pagaliau ji pasiryžo eiti pas ją — eis 
pas Berglą, kuri jo laukia, mylės ją, nes ji 
to nori. .. . Kodėl ne... .

Spyrė-vertė jis savo kojas nešti jį pas 
Berglą — į jos kambarėlį, nes žinojo kuria
me ji ilsisi.... Nueis, apkabins ją, my
luos, pamyluos ją taip kaip tik jos širdis 
trokšta.... Pradžiugins ją, pats galės 
pasigerėti moteriška, nes juk jau yra pil
no amžiaus vyras. Jei kokios, juk Baltija 
neperplačiausia — sės abu į laivą ir atsi
durs Gardarikoj....

Žengė jis, kojos jį nešė, mintįs vedė, 
širdis traukė, o akįs vis atgal atsižiūrėjo 
ar kas jo neseka. Nors nebuvo ko bijoti, 
jis ėjo su didele baime.... Ėjo ir mąstė:

kas 'bus kada pas ją nueis: ar neliks sugė
dintas, nes gal jos mintįs persikeitė ir ji vėl 
pradėjo manyti kad jis jai yra niekas dau
giau kaip tik augytinis sūnūs; gal jos su
klydęs protas vėl susitvarkė....

Daėjęs akmeninių laiptų vedančių auk
štyn į namus, palengva jais žengė į viršų. 
Dažengė iki paskutinio akmens ir kojos su
linko ir Ha'kas atsisėdo, galvą suimdamas į 
rankas ir bandė išvyti iš savęs tas mintis 
kurios nesenai jį vertė eiti par Berglą, pas 
savo motiną, kuriai jis kaipo sūnūs buvo 
pavestas ir kuri jam tokia turi pasilikti. 
Doras Vikingas, kurs ateityje pasižymėji
mų jieško ir nori į Valhalą patekti nepriva
lo pasiduoti piktoms pagundoms, nes tas 
nuves jį nuo narsybės kelių ir gali jį pra
žudyti ....

Taip ir prabėgo naktis — jis visai ne
juto, ir štai pradėjo tekėti saulė, kuri vos 
nesenai vakaruose — toli šiaurėje — už 
kalnų užlindo.... Ar tikrai jam naktis 
buvo tokia trumpa, ar paskendęs mintyse 
jis nakties nei nejuto? Ne. Ten vasaros 
naktis yra nepaprastai trumpos, nes vos 
tik saulė nusileidžia, nespėja nei sutem
ti, visai mažą kelionę atlikus patamse, šal
toj Ymiro karalystėj, ir vėl rytuose išnau- 
jo teka.

Ką per naktį'veikė Bergla? Ryte ji 
pasirodė persiverkus ir nemigus. Ji pra- 
sikankino, prasiblaškė geisdama jo, lauk
dama kad ateitų, nes ji tikrai tikėjo kad 
Hakas paklausys jos širdies balso... . Nie
ko ji nemanė pikto, tik norėjo būti su juo, 
norėjo kad jis butų prie jos, kad ji galėtų 
džiaugtis savo dievaičiu, kad jis nesi tolin
tų nuo jos, kad prisiglaustų, glostyti] jos 
veidus, apkabintų, bučiuotų....

Visą sekančią dieną Hakas vengė su
sitikti su Bergla ir prabuvo pavandenyje 
su žvejais, padėdamas jiems tinklus trauk
ti, tai valtes taisyti, patarimus duodamas, 
o taipgi jam buvo užėjus mintis išnykti iš 
čionai ant visados, nes Bergla ar vienaip 
ar kitaip mastydama nuo dabar nebus ra
mi ir linksma jam čia esant. ... Jeigu ji 
susigriebs kad klydo dasileisdama sau bris
ti į tokias mintis, ji gėdysis jo.. .. manė 
jis. Bet jeigu jis pabėgs be žinios, Gormas 
gali jį pasmerkti ir gali jam laimė visą gy
venimą daugiau netarnauti. .. . Negali pa
sirodyt nedėkingas tam kuriam daugiausia 
dėkos priklauso, todėl Hakas laukė jarlo 
gryžtant su kokiomis nors ypatingomis ži
niomis nuo karaliaus.

(Bus daugiau)
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kui- 
nors, nuėjus krautuvčn, pas daktarą, pas barzda
skutį, paskriaučių ir 1.1. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 . .......................................... 35c

3411. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formatu .......... 61.25
Drūtais apdarais ............................................. $1.50

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

a------  — - £

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

KAS PRIDAINUOS?
Kas pridainuos tau 
Tiek daug dainelių, 
Kas tiek išdėstys 
Meilių žodelių

Kaip aš, nabagas,
Tave pažinęs
Širdyje savo
Karštai pamilęs....

Kas but apsakęs
Tavo gražumą,
Plačiam pasauliui
Tavo meilumą;

Kas but aprašęs
Akių puikybę,
Tavo lupelių
Didžią saldybę;

Kas but atskleidęs,
Mano mergele,
Kad esi graži
Tu kaip gėlelė?

Kas apie tave
Butų žinoję
Jei nepatekus
Mano dainoje?

Bet ak, daugiau dar

Garbės tu verta, 
Tokių gražybių 
Mažai sutverta....

Dievams dėkingas
Kad taip priliko
Jog tave, brangi,
Jie man išrinko....

Kiek jie gražumo 
Išduot galėjo 
Turbut į tave 
Visą sudėjo....

Dėkuok ir tu jiems, 
Graži mergele, 
Kad leido tave
Į mano kelią — 

Tapai taip gausiai 
Tu apdainuota, 
Dainų vainikais 
Apvainikuota.

Jei kitan kelian
Tave but leidę,
Nebuč išvydęs
Aš tavo veido — 

But likę dainos 
Neišdainuotos, 
Tavo dorybės 
Neišskaičiuotos....

Adonis.

Tikrai turbut ateina pa
saulio pabaiga, nes jau po- 

I ra metų kaip jokie prana

šai neskelbia kad užeina 
svieto galas....!

Rokiškėnų Naujos Patarlės
1. Kvaksi kaip Ragelių 

ražančiaus giedotojos.
2. Nepatiko kaip davat

koms Kun. Butvilo pamok
slas.

3. Veikia kaip žemės 
rūmų atstovai.

4. Spaudžia cukrinę kaip 
kunigo K. brolis.

5. Riejasi kaip Ragelių 
giedorkos ant viškų.

6. Pešasi kaip Pavasari
ninkai su davatkų vaikais.

7. Derasi kaip-Mariam- 
polietės mergos del lovos.

P. Kriukelis.

Šernas ir Asilas • 
šernas stovėjo po dideliu me

džiu ir galando! savo iltis. Iš
vydo tai asilas ir sako,

— Kam gi iltis galandi, nuo 
ko ginsies? Juk pavojaus iš 
niekur neregėti.

— Pervėlu rengtis prie apsi- 
gyenimo kada priešininkas pri
siartins ir užsės ant sprando, — 
tarė šernas.

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

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

5 moteris.................................. 50c
Kiyžiokas •— 2 atidengimų komedija. 

Lošia 2 vyrai ......................... toe
Reikalaukit “Dirvoj”

DAINOS IR JUOKAI

“MARGUTI S” 
kviečia tamistą tuojau užsi
rašyti metams juoko ir dainų 
su gaidomis laikraštį. Kaina 
metams 75c. Kas prisius $1 
gaus. “Vanago Plunksną” ir 
“Snapą”. Antrašas:

Redaktorius-Leidėjas 
Art. ir Komp. A. Vanagaitis 

“MARGUTIS”
3241 So. Halsted St. 

Chicago, Ill.

Telefonas Main 6111

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

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

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
mas knygoje — proga kiekvienam 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už;i®J

Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidėliokit!

BALTIJOS ARAS ruošiamas ir 
bus išleistas knygoje. Daugy
bes prašymai, patarimai, pagei

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

-į

s ■ . ■ ■: •'.-'.ii
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Ir bus išpildyti kaip visuo-išpildyti.
met su nauda skaitytojams-pirkėjams 
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”.

# Ą*
“BALT ĮJOS 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 $ I .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. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.
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| Akrono Naujienos

Jus apleidžiate mokyklą ir ruošiatės eiti

darbo jieškcti. Iki šiolei jus turėjot mo

kytojus vadovauti jus, paraginti siektis į

tai ir kaip toli jus kur nueisite ir ko priei-

site priklausys grynai nuo jūsų ambicijos,

energijos, pasiryžimų ir padedamų pai

tangų.

Fradekit anksti mokytis naudoti taupymų

banku._ Niekas taip tikrai nepriveda prie

pasisekimo gyvenime kaip pripratimas dė

ti pinigus Į banką taupymui.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

me-
jam

iš-
Jocį

dienose atsibuvo 
Agnieškos Gutaus- 
Ji apkaltinta par- 

tapo

liekate patįs savo kėravotojai. Kaip grei-

Megstat Sportą? skaity 
kit Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

Your Home Prettier
Your Furniture 

Bright
Your Work Less

Use

EKSTRA! 18,000 GYVAS
ČIŲ NUŽUDYTA 

AKRONE!

balių; iškalno 
tikietus busin- 

garsindami jog 
muzikantai ku- 
milijonieriams.

Lietuviai bolševiku
PRENUMERATOS 
pasibaigia prenumerata u> 

ilit pas mane atnaujint 
siuntinėjimo laiką ir lė- 

į užsirašys “Dirvą’

priešakį ir eiti pirmyn. Nuo dabar jus

AKRONIEČIU ŽINIAI
L l ET UVI š K1 REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 Įvairių rūšių, naujausia išėjusiu 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir g-aišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siuti
nu ir j kitus miestus. Reikalaukit

Keno 
‘Dirva” 
sutaupysit s’ 
šas. Kas naujų _____ ____
ant metų duosiu $1.00 vertės knyga 
dovanų.

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

S. Hodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

Vandens šildymui
Nebūtinai Reikalinga

Laipiojimas
EREI'KIA laipiojimo aukštyn ir žemyn laip
tais i skiepą, kuomet prireikia arba nereikia 

šilto vandens, jeigu jūsų namas yra moderniškai 
Įrengtas su gaziniu automatišku storage vandens 
šildytoju, kadangi —

Automatiškas Gazinis Šildytojas 
Prisuka Gazą Mažiau ar Daugiau, 
Užsuka ir Atsuka, Automatiškai

Jus galit užmiršt apie automatišką vandens šil- 
dytoją. Jis reguliuoųasi pats, duodamas užtek
tinai karšto vandens visais laikais kuomet tiktai 
jums reikia.

Kitas nuostabus dalykas apie patogumą tų 
matiškų vandens šildytoji] kad jie kainuoja 
kai prieinamai ir duodasi ant išmokėjimo.
Mes turim nepaprastai žingeidi] išstatymą 
dens šildytoji] musų priemenėj ši mėnesi.

auto- 
visiš-

van-

TH E EAST OHIO GAS CO
E. 6TH IR ROCKWELL

Mokyklą Baigiantiems
Jaunuoliams

" Incorporated 1849

Society for Ratings
in.the Citig of Cleveland.

• PUBLIC SQUARE4 
■

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką
__   -r—»  - — -

o

[L Nesusipratimai. Nekurie 
!■ Akrono Lietuviai už menk
ių niekius pradėjo tąsytis po 

teismus. Taipgi prasiplati- 
ino girtuoklystė, nuo ko ne- 
! atsilieka ir nekurios mote
ris.

I Šiose 
teismas 
kienės.
davinėjime buzos ir 
nubausta $300 ir dar užmo
kėti teismo lėšas. Ji neno- 

j rėdama pabaudos mokėti 
i apeliavo i aukštesni teis
mą.

Kita moteris butlegerka 
susipyko už ką tai su savo 
kostumeriu ir tas taip ją 
sumušė kad ji kelinta sa
vaitė sudaužyta vaikščioja. 
Žinoma, tokie žmonės laik
raščių neskaito ir saulės 
šviesos niekad nemato. Bet 
tokie žmonės daro sarma
tą visiems Lietuviams.

Bolševikams nepasisekė. 
Akrono bolševikai po prie
danga SLA. 198 kp. neva 
jaunolių vardu Gegužės 26 
d. surengė 
pardavinėjo 
čio baliaus, 
baliuje gros 
rie groja 
Rimti
kalboms netikėjo, sakyda
mi jog baliuje grajys nige- 
riai. Taip ir buvo, iš ko 
publika pasipiktino, o ypač 
graudinasi tėvai kad davės 
save bolševikams suvilioti, 
nes kiti prisikaštavo reng
dami vaikus kaipo Į prakil
nų balių.

Publika daugiau neina Į 
bolševikų parengimus tai 
jie sumanė jaunuolių var
du pasinaudoti, o likusi pel
ną apvers savo reikalams.

Negirdėtas teismas. Per
eitą metą nekoks Jonas 
Sandukas atsibaladojo iš 
Chicagos pas Lietuvi biz
nierių M. Jocį, pasigirda
mas esąs didelis mekanikas 
ir turis ilgą paliudijimą sv 
aukso raidėmis apie save 
gabumus, ir prašė Jociaus 
priimti i darbą, ką tas ir 
padarė. Sandukas dirbo ir 
uždarbi leido, neužmokėda
mas nei rendos už vietą, o 
pagaliau išėjo pas farmer] 
bulvių kasti. Matydamas, 
Jocis kad turi iš savo 
kaniko skriaudą liepė 
išsinešdint. Sandukas 
ėjo ir išėjęs apskundė
teisman, reikalaudamas at
lyginimo $500.

Gegužės 31 d. atsibuvo 
'.eismas; Sandukas sakės 
oradėjęs dirbt pas Jocį 20 
1. Rugpjūčio 1927 m. ir nuo 
tos dienos iki išėjimo rei
kalavo sau užm.okesnio už 
laibą, skaitydamas po 83e. 

į valandą.
Bet Jocis prirodė teisme 

kad Sandukas išvažiavo iš 
Chicagos Rugpjūčio 26 d., 
ką mini savo laiške rašyta
me į Jocį, ir kada teismas 
sugavo Sanduką meluojant 
apie išvažiavimo laiką ir 
kituose dalykuose, skundą 
prieš Jocį panaikino ir lie
pė Sandukui užmokėt teis
mo lėšas.

Tai ką daro žmogaus ne- 
gudrumas. Kas nors jį pa
kurstė kibti Į Jocį ir pasi
naudoti, ir jis samdė advo
katą, prisidarė lėšų, o iš to

nieko
Pas 

more, 
brolis 
do. 
šeimyną,

negavo.
; Kazį Bartkų, Ken- 

lankėsi svečiuose jo 
Antanas iš Clevelan- 

Atlankęs broli ir jo 
išvažiavo namon.

Kalnas.

Bėgyje šešių dienų parei
tą savaitę Akrone žuvo net 
18,000 gyvasčių.

Tik nenusigąskit, tai bu
vo pelės ir žiurkės.

Tūlas Amann, profesio- 
nalis žiurkių ir pelių nuo- 
dintojas, po sandėlius ir vi
sokias vietas kur žiurkės ir 
pelės užsilaiko dideliais 
skaičiais, su pagalba trijų 
vyrų padarė šitą baisią žu- 
dystę. Jis darbą varo ir 
toliau, ir gali atsitikt taip 
kad Akrono katės išmirs 
badu.

Dry Radio A.B.&C. 
Batteries

Visai šviežiai Darytos. 
Sutaupysit Pinigų.

Iškirpkit ši 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

VIsom aptlekoae—*5c Ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Musterolc (lengves

ne forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

“Cleans 
as it

listbrine.

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

Laikas Sveria

The Ohio Bell Telephone Company

The Cost Is Small—Wherever You Call

Bėgyje Gegužės mėnesio 
Akrone budavonės tiek pa
didėjo jog tą mėnesi užves
ta $200,000 vertės daugiau 
naujų budavonių negu tuo 
pat mėnesiu pereitą metą.

Per Geguži išduota leidi
mai naujiems budinkams 
kurių vertė siekia $1,811,- 
722. Išduota net 580 leidi
mai paskiriems budinkams, 
kas reiškia kaip vienam pa
skiram naujam miesteliui 
pabudavoti. Tan skaičiun 
ineina dideli budinkai, dirb
tuvės, gyvenami namai ir 
garadžiai.

Prevent 
& Relieve 

Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

ČMade by 
Lambert Pharmacal Co., Saint Louia, U. St TA.
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■Kuomet

REIKALINGA buvo svarbių informacijų 
išsprendimui būtino klausimo. Žmogus 

kuris tą žinojo buvo labai toli. Už kelių mi- 
nutų buvo pasiektas long distance telefonu ir 
pasikalbėjus buvo išspręsta ir per tai užtik
rinta didelis pelnas. Ir tas kainavo tik $1.

Kuomet laikas apeina telefonas stovi gata
vas jums patarnauti. Pašaukimas galima pa
prastai sulaukti neatsitraukus nuo linijos. 
Tik paduokit numeri Long Distance operato
rei. Jeigu nežinot, pašaukit Long Distance 
ir prašykit Long Distance Informacijų ope
ratorės. Ji noriai suteiks.

Kuo tik neisit kainuos mažai. Paveizdan, 
šaukiant numeriu dienos laiku Į vietas už 60 
mylių tolumo kainuoja tik apie 50 centų.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metą pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-

Dr C W. Smedley, Specialistas nes laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedeldienials nue 10 iki 1.1
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PRIVERSTINAS PRA
DŽIOS MOKSLAS

Visoj Lietuvoj įvesta įs
tatymas priverstino pra
džios mokslo, ir jau šįmet 
pilnai mano tą įstatymą vy
kinti. Lietuvos liaudis tam 
sumanymui labai marga, 
yra palankių, bet daug yra 
ir priešingų.

Nėra ko laukti kad šis 
gražus sumanymas išsykio 
ątneštų vaisius, nes tam vi
sam yra labai didelių kliū
čių. Penki nuošimčiai tėvų 
yra kurie dar savo berniu
kų vaikų neleidžia į moky
klą, o 20 nuošimčių nelei
džia, mergaičių, nes dar te
beviešpatauja pas mus ak- 
džia mergaičių.

Priverstinas mokslas ta

skaičius nelankančiųjų mo
kyklas panaikins. Bet rei
kia žinoti kad tame skai
čiuje randasi tokių kurie iš 
skurdo negali mokyklos 
lankyti. Neturi kuo apsi
auti ir. apsivilkti, neturi lė
šų nusipirkti mokyklai rei
kmenų, ir dar permažas 
skaičius mokyklų, nes į to
limas mokyklas 7 metų 
vaikeliai neįstengs nueiti.

Šias visas kliūtis mano
ma greitai nuveikti. Vie
nok aiškiau žiūrintį ^ulyg 
dabartinio mokyklų stovio 
tos kliutįs nebus greičiau 
nuveiktos kaip 
tu.

per 20 me-

kliūčių 
neturtėliai

bus duodama drapanos ir 
knygos. Butų labai gerai. 
Aš būdamas Tėvų Komite
te šiuo klausimu rūpinaus, 
bet pasirodė kad musų sa- 
vivaldybose sėdi žmonės se
no proto, kurie mokslą lai
ko užpakalyje. Jeigu vals
čiaus valdybai reikia sumo
kėti nors vienai mokyklai 
150 litų sargo užlaikymui 
tai su ponais viršaičiais tu
ri gerai pasilojoti ir tada 
vargais negalais pusę algos 
išgauni. O jeigu reikės 
duoti vaikams pašalpą, kas 
tada dėsis?

Tegul sau kai kur vaiku
čiai ir gaus pašalpos, bet iš 
tos pašalpos nesidžiaugs, 
nes ji tokia bus nežymi kad 
neturtėliams vistiek nebus 
galima leisti vaikus į mok
slą. Tą numatau dėlto kad 
gerai pažįstu savivaldybių 
nusistatymą. Juk musų sa
vivaldybėse dar nuo krikš
čioniškos politikos laikų te
besėdi žmonės mažo supra-

Kokių yra
Sakoma kad

bus šelpiami savivaldybių, timo, daugiausia yra bros-

tvininkai-’bevaikiai ir taip 
. tvirti ūkininkai. O Lietu-
■ vos žmonės taip išsiauklėję 
, jog gerai bile tik jam gerai.
■ o apie kitus nėra ko rupin-
■ tis.

Permažai mokyklų
Sulyg vaikų skaičiaus 

Lietuvoje mokyklų mažai, 
. norint įvesti priverstiną 

pradžios mokslą turi stotjs 
keletas šimtų naujų mo
kyklų. Kad mokyklų skai
čius padidėtų tai tas nebū
tų sunku padaryti, bet jos 
sunku tinkamai užlaikyti 
Dabar yra tokių tėvų kad 
savo vaikų nenori leisti į 
mokyklą bijodami sugriau
ti jiems sveikatą.

Iš nuomuojamų mokyk
loms namų 80 nuošimčiai 
jų nėra tinkami mokyklai. 
Tąsus, drėgni, žemi, nešva
riai užlaikomi, kūrenami j 
savaitę tris sykius, savinin
kas aslos neduoda plauti, 
ir perdaug ankšta.

Štai pavyzdis. P. moky
kloj per trejus metus ap
sirgo džiova trijų tėvų vai
kai, ir gydytojas nustatė 
jog jie apsirgo iš užsikrėti
mo mokykloje, o kosulius 
ir mažakraujystę del blogo 
oro tokiose mokyklose turi 
beveik visi vaikai.

P. Kriukelis.

MS' - J*
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Dovanos—kurios Padaro Gerus
Velijimus Tikrais

Vestuvių dovanos reiškia jūsų linkėjimus 

Laimingam gyvenimui. Atsargiau parink

tos dovanos prisideda prie išpildymo jūsų 

gerų linkėjimų.

Elektriškos Dovanos 
kurios Jaunajai 

Labai Patiks 
•y- * *

KLAIPĖDIEČIŲ ATSI
ŠAUKIMAS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 
jikai su savo lenktynių žir
gais. Tai bus graži “Pabal
ti jos Valstybių Arklių O-

Kuomet padovanojate jaunavedžiams elek
trišką padargą namams, jus suteikiat do
vaną kuri padarys daug gero jaunosios sva
jonėms laimingo gyvenimo ir jos troškimų 
išsipildymo.

«>

“Dovanų jieškotojai” suras daugelį naudin
gų sumanymų atsilankydami į Parodą Vis
ko Elektriško del Namų, ant 14-to Aukšto, 
Hotel Statler.

Boudoir Lempos 
Keptuvas 
Garbiniuotoj as 
Skaitymui Lempa 
Fenas
Grindų Lempa 
Grilleris
Plaukų Džiovintojas 
Prosas
Perkolatorius
Radio
Refrigeratorius 
ISiuvama Mašina 
Stalinė Lempa 
Toasteris
Vacuum Valytojas 
Waffle Keptuvas

Jeigu atvyks gana drau
gų iš Amerikos, padarysim 
prie tos progos “Amerikie
čių Savaitę”, kurioje rody
sime musų krašto gražiau
sias vietas: Kuršių Užma
rį, Lietuvos Sahara su auk
štomis smėlių kopomis, pi
liakalnius, Rambyno švent
vietę, ir tt. Matysite ko
kioj kultūroj stovi krašto 
ūkis ir pramonė. Gausit 
sužinoti jų kainas ir gal 
vienam kitam bus noro ir 
išrokavimo pas mus apsi
gyventi. Komiteto uždavi- 
nis bus visiems sąžiningai 
patarnauti.

Laivais atplaukiančius di
delėmis ekskursijomis pasi
tiksime uoste ant kranto.

Priėmimo Komitetas
Lietuviams Išeiviams Pri

imti Komitetas Klaipėdoje 
veikia jau dveji metai. Jis 
yra visų Maž. Lietuvos kul
tūrinių organizacijų atsto
vybe. Jame dalyvauja įga
liotiniai iš Mažosios Lietu
vos Lietuvių Susivienijimo, 
Jaunųjų Draugijos “Santa-

i

kick 
pra- 
kitą

Radiantfires yra greiti, švarus, patogus — 
nes jie yra gazas.

SAULĖ pirmiausia įleido šilumą į gazą kurį 
mes deginame. Radiantfire duoda tą šilumą 
jums atgal tuo pat budu kaip ji atėjo iš saulės. 
SPINDĖJIMO ŠILUMĄ.

Radiantfires yra taupymas gazo, nes jie yra 
^sutvarkyti teisingu, nustatytu principu. Jie 
yra efektingi kadangi jie yra nudirbti ir pabu- 
davoti atsakančiai.

šviesos i.

patogiose vietos 
Reikalinga kiek
ir kontroliuoja 

ineigos. Nerei

Radiantfire

■

ros”, “Aukuro” Draugijos, 
Šaulių Sąjungos 20-tos rin-l 
ktinės, Budžių-Skautų, Kul
tūros Būrelių, Krikščionių 
Draugijos “Sandoros” ir 1.1 
t. Prisidėjo kaipo rėmėjai I 
visų žymesnių bankų ir įs
taigų direktoriai kaip ir j 
žymesni Amerikiečiai Klai
pėdoj apsigyvenę.

Lietuviams Išeiviams 
Priimti Komiteto vardu , 

Kemėža, 
Braks, 
Liandsbergis, 
Stikliorius, 
šuišelis, 
Jakužaitis.

Naudokit Namuose Elek
triškas Reikmenis

Kuriant sau naują namą, 
xpie jį primislinot, kiek laiko 
eidot dėstydami planus, tą ar 
<ą pirkti ar nepirkti!

Bet protinga ta moteris kuri tu- 
•ės savo namuose atsakaničose vie- 
ose įvestas elektros vielas, nes nė- 
•a nieko geresnio naujuose namuo
se patenkinimui kaip turėjimas vi
sų patogumų palengvinančių atlikti 
lamų darbus ir turėti viską kaip 
reikia.

Darbą taupančios įmones, kurias 
kiekviena moteris nori turėti yra 
:ai elektriškas stotkų mazgotojas, 
ialdytojas, vacuum valytojas, pe
nius, skalbiama mašina, prosijimo 
našina, rankinis prosas ir siuvama 
našina.

Gerai įrengtuose namuose stalas 
ori valo turėti elektrišką toąsterį, 
spirginto ją, waefliu kepėją, kavos 
□erkolatorių ir tam panašiai.

Svarbu taip pat kad butų tinka- Į 
nose vietose sustatyta lempos kad 
lamas turėtų užtektinai 
kad negadintų akių.

Taigi turėkit 
lempoms vielas, 
vienam kambariui 
mas svičius prie 
kės visada patamsėj grabaliotis.

Mes turime jų daugelyje gražių stilių, ir pla
čiame pasirinkime kainose kokiuos kas išgali. 
Jie visi yra lygiai atsakanti ir ilgai tarnaujan
ti.

East 6th ir Rockwell

arda vėjo
.Tunu Buick pardavėjo aukštas biznyje stovis jo 
srityje — jo tvirta, senai įsigyvenus reputacija 
teisingo prekiavimo — apsaugoja jūsų invest- 
mentą i naudotą karą kuomet perkat nuo jo.

Jis duoda jums didelį pasirinkimą naudotų ka
rų — tarp kurių yra visų išdirbinių ir visų mo
delių. apimančių beveik visas kainų klesas.

Jisai teisingai apsakys padėtį visų karų kokius 
lik turi savo sandėlyje, 
met užganėdinti savo 
nori palaikyti jus savo 
naujo karo ateityje.

Jis nori kad jus butu- 
perkamu karu, nes jis 
kostuineriu del pirkimo

LEAGUE < CLEVELAND
Hotel Statler

14 Aukštas Prospect 3466

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co., Dept. II. S.,9 E. Ohio St., Chicago

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

M&s. Winslow’s 
SyRUP

kuri pirksit iš teisingu-Spręskit naudotą karą
mo ir gero stovio pardavėjo kuris jį parduoda. 
Eikit pas Buick pardavėją. Jus galit pasitikėt 
jo žodžiams.

SEDANAI $1195 iki $1995 COUPES $1195 iki $1850 SPORT MODELIAI $1195 iki $1525

Visos kainos f. o. b. Flint, Mich., valdžios taksai ekstra. G. M. A. 
C. finansavimo planas, patogiausias koks yra, galima naudoti.

THE OHIO 
1900 East 

Buick Co.
Lakewood 
Lakewood

The Bailey 
14400 Detroit avė. 
13550 Lorain avė.

The Broadway
8401 Broadway

4255 Pearl rd.

KADA GERESNI

BUICK COMPANY
24 th St.

9100
9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave. Cedar 3415
12516 Penobscot ave. Cedar 3415

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1136 West 25th st. Superior 2460

AUTOMOBILIAI BLS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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Kas Girdei Clevelande-Aptelinkese
SPORTAS

| J 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 
Į]LL_------ \

-------  —~~ —
KATALIKŲ SUSIVIENI

JIMO SEIMAS
S. L. R. K. A. 41-42 sei

mas atsibus Clevelande ki
tą savaitę, Birželio 11 iki 14; . __ _____  ______
d. Tikimasi apie 200 dele-lj^ naujoje vietoje, bet jau 
gatų. Dienomis bus laiko-, Lietuviams žinomoj, Maro

URA VISI I KUDIRKI
NĖS PIKNIKĄ

Dr. V. Kudirkos dr-stės 
metinis piknikas įvyksta 
šį sekmadienį, Birželio 10

siog malonu ir graudu da
rosi, negali susilaikyt nuo 
ašarų pamačius kaip tenai 
viskas sava, Lietuviška, vi
si tave gražiai priima, kal
bina. Sako, bolševikai ku
rie peikia Lietuvą turėtų 
parvažiuot, patįs tuojau pa
keistų savo pažiūrą j Lie
tuvą ir ją mylėtų.

Kadangi Kriaučiūnas se
niau buvo komunistu, o ši
taip kalba apie Lietuvą, ir 
po to kai ten lankęsi nega-

gatų. Dienomis bus laiko-1 Lietuviams žinomoj, 
raa sesijos, o vakarais pil- daiže, ant Broadview kelio, 
doma programai. Tas įvyks Nuvažiuoti galima W. 25th 
Lietuvių svetainėj. j karais persėdant ant Bro-

Pirmadienį, Birželio ll.adview karo, kur linijos ga- 
d., bus didelis koncertas. j lo lauks trokas. Kurie no- 
Dalyvaus šimtinis suvieny- vės iš miesto važiuoti tro- _ __ ........__
tas choras su naujomis dai-ku susirinkit prie Lietuvių į vo jokios vietos kaipo dai
nomis, vadovaujant Vincui salės 10 vai. ryte, nuveš už niniiakas, jo žodžiams kiek- 
Greičiui; dalyvaus artistai: 20c. | vienas blaivas žmogus pil-
S. Greičienė, J. Olšauskas j Įžanga į pikniką 30c. Bus nai patikės.
ir smuikininkė A. Medonie-Įgera muzika šokiams ir vi-: 
nė iš Detroito, ir visa eilė sokios dovanos vyrams,!

moterims ir vaikams už 
atsižymėjimus.

nė iš Detroito, ir visa eilė 
vietinių solistų ir solisčių. 
Taipgi keturios gabiausios 
Lietuvaitės pianistės pa
skambins didelį maršą ant 
dviejų pianų.

Antradienį, Birželio 12 
d., rengiama iškilmingas 
banketas su delegatais ir 
vietiniais. Tą vakarą bus 
išpildyta gražus, tam tyčia 
pritaikytas programas su
sidedantis iš dainų, piano ir 
smuiko šmotelių ir tt. Vai
kučiai šoks “Kūdikio Sap
nas” baletą, vadovaujant S. 
Greičienei.

Trečiadienį, Birželio 13 
d., 7:30 vai. vakare, para
pijinėje salėje bus prakal
bos, teatras ir dainos. Jau
nuolių 297-ta kuopa vaidins 
komediją “Susimildamas”, 
dainuos bendrai jaunuoliai 
ir parapijos choras po va
dovyste muziko J. Čižaus- 
ko. Dalyvaus artistė Ma
rijona Čižauskienė ir Kun. 
J. Čižauskas iš Detroito.

Koresp.

Nenusiminkit. Nepaisant' 
kaip blogas oras nedėlioj,! 
Birž. 10 d. butų, Petraičio 
Piknikas vistiek bus. Jeigu 
nebus galima išvažiuot į 
laukus tai turiu tuščią di
delį storą, bus gana vietos 
šokt ir viskam.

Su pagarba C. F. Petrai
tis, Rosedale Dry Cleaning 
savininkas, 6702 Superior 
avė. Del platesnių žinių te- 
lefonuokit Rand. 7906.

Šis piknikas rengiama 
paminėjimui musų 10 metų 
biznio sukaktuvių.

Iš-EKSKURSANTAI 
KELIAUJA

Sekančią savaitę, 
iio 14 d., Clevelandą 
džia vietiniai ekskursantai, 

! K. S. Karpavičius, O. Kar- 
Į pavičienė, J. Gilius, A. Re- 
; meikienė, J. Verbila, M.
Verbilienė, K. Leimonas, M. 
Petrauskienė, J. Alekna; iš 
Elyria: P., Stankūnas ir O. 
Stankūnienė; iš Columbus: 
Z. Janušionis; iš Detorito:

'.jJ. Danėnas, A. Danėnienė,

Birže- 
aplei-

Ly-

Iš Kudirkinės susirinki
mo. Birželio 1 d. įvyko Dr. 
V. Kudirkos draugijos su
sirinkimas. Narių atsilan
kė visai mažai, ir kai reikė
jo rinkti piknikui darbinin
kus nebuvo iš ko, per ką 
reikėjo net bartis, valdyba 
barė narius kam niekas ne
apsiimu. Tokiuose atsitiki
muose valdyba turėtų šauk
ti specialius mitingus.

Protokolų raštininkas V. 
P. Banionis rezignavo nuo 
vietos nesulaukdamas nei

American Equality 
gos piknikas bus Birželio 
27 d., trečiadienį po pietų, 
Luna parke. Tai bus dide
lis visų tautų priklausančių 
į tą lygą išvažiavimas.

Tikietai į tą pikniką bus 
dalinama dykai sekančiam 
Lygos susirinkime Birželio 
11 d., Winton hotelyje, nuo 
8 vai. vakare.

Galit dalyvauti su šei
mynomis ir visi turėsit ge
rus laikus.

A. Macijauskienė, S. Jasi- 
lionienė; iš Loraino: Jonas 
Miller; iš Ashtabula, O.: P. 
Vaineikis su sunum; Ane
lė Juozaičiutė.

Per Worcester, Mass., at
važiuos J. Šimkus, ir dasi- 
dės dar daugiau Lietuvių iš 
kitų miestų.

Leimonas prašo drau- 
ir pažįstamus, jei ką 
atlikti jiems Lietuvoj, 

i kuogreičiausia, nes

Mockaus “misija”. Bol
ševikų užkviestas “kuni
gas” Mockus laikė misijas 
du vakaru, Gegužės 31 ir 
Birželio 1 d. Šis Mockus 
yra gerai žinomas Ameri
kos Lietuviams iš senesnių 
laikų. Jis ir dabar kritika
vo kunigus ir bibliją, bet jo 
los kalbos neminėsiu. Jis 

_ _ _ lik štai ką gero pasakė, ra- 
pusmetinio susirinkimo de- S*no žmones rūpintis dau- 
lei neaiškių priežasčių. Jis ?iaH ,savP gyvenimu, o ne

K. 
gus i 
turi ; 
ateiti 
paskutinę dieną, .kreipiantis 
bus nepatogu."KVeipkitės į 
krautuvę, 1364 E. 68 th st.

Jis dėkuoja Jonui Dagi
liui už $5, kurią įteikė nu
sivežti Lietuvon ir susiėjus 
su jo broliais Lietuvoje iš
sigert su jais šampano.

Ohio Bell Telefonų kom
panija pasiryžus šiais me
tais praleisti Clevelando 
srityje $7,000,000 naujiems 
budinkams ir pataisymams.

sako kad jam nepatogu šio
kiais vakarais lankyti susi
rinkimus, o pradžioj metų 
kovojo kad susirinkimai bu
tų perkelta į Lietuvių salę 
šiokiais vakarais. Narys.

_ _ NEPRALEISKIT 
f Ji PROGOS IŠGIRST 

'į UT S Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

TEMA
“Bilijonai Dūšių Neužilgo 

Išeis iš Peklos”
Kalbės J. Masloveckas .
Abel Salėj, 7017% Superior avė. 

Tvrinėjimai lygiai nuo 10 v. ryte. 
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui.

kokiais tikėjimais, liepė lei
sti vaikus į viešas mokyk
las ir mokyt nors pora kal
bų, kas gyvenime reikalin
ga; pagyrė Lietuvių kalbą 
ir ragino mokyti vaikus 
Lietuviškai.

“Misijų” pelną dalijosi su 
komunistais. Komunistėliai 
vis išranda budus pasirink
ti dolarių.

Su Medine Galva.

Nušovė butlegerį. Žymus 
Italas Butlegeris Lupo, 43 
m., tapo nušautas ir išmes
tas iš automobilio kuomet 
išvažiavo su menamu drau
gu pasivažinėti. Tarp jų 
matyt buvo nesutikimas. 
Žudeikos dar neranda.

Lankėsi Kriaučiūnas. Su- 
gryžęs iš Italijos ir Lietu
vos dainininkas J. Kriau
čiūnas, seniau gyvenęs Cle
velande, atsilankė “Dirvo
je” ir šį tą pasakojo apie 
Lietuvą. Lietuva ypač da
bartiniais laikais jam pati- 

Rinkiiavų nėra. ko. Sako, pargryžus, tie-

Išvažiuojančiųjų prašy
mas. Ekskursantai prašo 
savo draugų ir giminių, jei 
turės pas juos kokius rei
kalus, atsilankyti ir pasi
matyti kuoanksčiausia ga
lima, nelaukiant paskutinių 
dienų.

G ANSON AS NEPASIRO-!
De PRIEŠ POŽĖLĄ

Jack Gansonas, 
Lietuvių čampionas, prieš ; 
Požėlą nieko negiliuoja — 
tokia liko Clevelandiečiuo- 
se nuomonė po pereitos ne
dėlios jų imtynių ant Neu- 
ros farmos Klubo sureng
tame piknike.

Gansonas, kuris parito 
Sarpalių j 8 minutas ir ku
rio Komaras nepaėmė per 
dvejas ristynes šią žiemą, 
buvo Požėlos priplotas po 
1 valandos laiko, ir kaip žiū
rėtojai matė, visu laiku jis 
buvo silpnas ir menkas prieš 
Požėlą, o Požėla jį tik tar
šo da taršo kaip pelų mai
šą. Tokį tai čampioną Lie
tuviai susilaukė. Išeina kad 
Požėla geriausias už juos 
visus.

Antru kartu išėjus, Gan
iomis parito Požėlą į kelias 
minutas, ir tada Požėlos 
Iraugai kuždėjo kad Požė- 
’a “tyčia jam pasidavė, ki
taip Gansonas butų jo ne
paėmęs”.

Ristynes išėjo lygiomis, 
nes trečiu kartu nei vienas 
kitam nieko nepadarė.

Buvo duota dvi valandos 
laiko, ir nors jiedu vartėsi 
gana gražiai, vistik buvo 
įerilgai ir publikai nusibo
do stovėt. Po sykį parsi
risi jie galėjo į kelias mi
nutas ir baigt darbą vienos 
valandos bėgiu.

Kurie žino Požėlos risty
nių būdą dar diena prieš 
tai ir ten pat prie ringės 
sau juokėsi kad “išeis ly
giomis”, “jiedu žino ką da- 
•o”, ir tam panašiai. Met, 
gudresni žino kad Požėla 
kitaip nevažiuoja ristis jei 
jam neužtikrinta kad jo ne- 
paguldys. . Kiti gi tiki 
kad jis “nepaguldomas” ir 
kad pats “pasiduoda” kada 
užeina loska....

Imtynių refery buvo Po
žėlos draugas iš Chicagos 
atsivežtas Bancevičius, su 
kuriuo jis po bažnytines sa
les ten ristynes rengia ir 
penki metai kaip nepabai
gia imtis.

Jau Požėla Nusmuko
Savo pasekėjų šįmet Po

žėla Clevelande mažai at
rado, kas parodė jogei jo 
“didvyriškumo” kursas nu
krito po pereitos vasaros 
ristynių su Komaru. Tada

j visi manė kad jis paims Ko
marą ir sumals, bet nei ne
pajudino jo. O pirmiau, ži
nomus savo vyrus milžinus 
daužė kaip pelų maišus.

Pernai prieš imtynes ir 
j po, pulkai Požėlą sekiojo ir 
! ant rankų iškėlę nešė, šį- 

naujasjmet gi nei šlubas vaikas ne
sekė jo, vienas sau po pievą 
vaikštinėjo....

Daugelis buvo apspitę ir 
žingeidavosi Gansonu prieš 
imtynes, nes jis išvaizda ir 
subudavojimu yra tikras 
imtikas ir didelis vyras.

Visi suvažiavo pažiūrėt 
Gansono, bet ar daugiau va
žiuotų tai klausimas.

Požėla gi jeigu dar sykį 
čia imsis tai neturės žiūrė
tojų nei pusės kiek dabar.

Pernai, kada jis ritosi su 
Komaru, nors buvo ruduo 
ir piknikai nusibodę, svieto 
buvo daugiau ir pinigų jie 
gavo dikčiai daugiau, šį
met buvo pirmutinės risty
nes, o ne visi skubinosi jų 
matyt. Tas yra geras lė
mimas kitam sykiui, kad 
bus dar mažiau.

Nauji Požėlos Planai
Po šių ristynių, Požėla 

siūlo Klubui rengti kitas, 
kviesti jam Komarą vėl ir 
lai pavelija abiem muštis. 
Požėla tiki kad publika eis 
už jį arba jo keletas Chica- 
giečių kamarotų tam tiks
lui atvežtų supuolę bute
liais Komarą sumuš, ir Po
žėla gaus atsikeršyt Ko
marui už pereitos vasaros 
apdaužymą. Tokios žinios 
ateina iš Chicagos.

Gansoną, Lietuvių čam
pioną, Požėla suporavo su 
dar mažesniu už save vyru
ku Bancevičium.... Tai 
prasidėtų Požėlos cirkas, o 
ne imtynės už čampionatą.

Požėla sako, jis visai ne
paiso pinigų, imsis kad 
dykai, bile tik Komaras 
juo eis imtis.

O kaip su Šimkum?
Kada su Komaru, nepa

tyrusiu ristynėse, tai Požė
la nori eit ristis kad ir dy-

kai, visai sako nepaiso pi
nigų, o kaip tik jam pasiū
loma Juozas Šimkus, dar ir 
lengvesnis už Požėlą, tuoj 
Požėla užsigeidžia pinigų 
ir reikalauja $300 garanti
jos, žinodamas kad niekas 
iš rengėjų Clevelande jam 
to neduos. Kada Šimkus 
užsistato $500 jeigu Požė
la jį paris tai Požėla atsa
ko kad “publikos mažai eis 
į tas ristynes, biznio nebus” 
ir taip Clevelandiečiųs nu- 
blofina.

Bet vėl patariame publi
kai nesiduot jam blofyt: 
Šimkus šią vasarą išvažiuo
ja į Lietuvą tai Požėla ga
lės per vasarą šnekėt kad 
Šimkus nuo jo “pabėgo”...

Tik tada Clevelandiečiai 
matys tikras ristynes kada 
Požėla eis su Šimkum.

Šimkus sugryš į Ameri
ką dar šią vasarą ir jei Po
žėla sutiks jis atvažiuos į 
Clevelandą persirist.

Ir tada publikos bus dau
giau negu kitados kada bu
vo Clevelando Lietuvių im
tynėse ir bus gana biznio 
Požėlai ir rengėjams.

Sprts.

ir
su

NAMŲ IR FARMŲ 
BARGENAS

Westside Clevelande turiu pardavi
mui gerą 5 kambarių namą, su vi
sais įrengimais, mažas įmokėjimas.

Netoli Clevelando ant Detroito link 
kelio turiu pardavimui labai pigiai 
r>7 akru farmą su masinom ir gyvu
liais. Puikus sodnas, yra šaltinis ir 
upelis.

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

Turiu parduoti arti Clevelando sto
rą su 5 kambariais, didelis plotas že
mės, prie storo yra gąsdino stotis. 
Daro gerą biznį. Parsiduoda pigiai 
arba mainysią ant namo Clevelande.

Matykit mane arba rašykit
BEN. RAKAUSKAS 

G712 Wade Park Avenue 
Cleveland, Ohio.

Ekskursantų ir SLA. 1< 
kp. delegatų išleistuvių va
karienė įvyksta Lietuvių sa
lėj šį šeštadienį, Birž. 9 d. 
Norintieji dalyvauti užsi- 
sakykit tikietus pas A. Žu
ką “Dirvoje”. Kaina $1.

Karolis Sarpalius Birže
lio 2 d. turėjo imtynes New 
Yorke su Rusu Železniaku. 
Po 36 minutų, Rusas pri
trenkęs Sarpalių vieną sy
kį, gavo pripažinimą laimė
tojo.

Juozas Komaras žada šią 
vasarą apsigyvent Cleve
lande. Bet šįmet jau pėkš- 
čias nevaikščios, Bostone 
praturtėjo ir nusipirko pui
kų Nash automobilį.

SHARKEY SU INDIJONU
Jack Sharkey suporuo

tas su indijonu Leo Gales, 
su kuriuo neužilgo turės 
muštynes. St. Loliis mieste.

Iš Bostono ateina žinių 
jog Sharkey nori pamainyt 
savo manadžerį, ir atsiran
da norinčių paimti iš Bulk- 
ley kontraktą ant Sharkio 
už $60,000. Nežinia ar to
kia apivarta bus padaryta, 
nes Bukley laikosi įsikibęs 
į Sharkį ir daro su juo ge
rus pinigus.

IŠLEIDŽIAMAS KAMBAR1S
Švarus kanibaris, ramioje šeimy

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

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOC.RAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

to;,-rafijas visokių kitų traukimų.

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

Jei kam suskaudus dan
tį nubėgsit pas dentistą ir 
nerasit namie, žinokit kad 
jis išėjęs j konvenciją. Šią 
savaitę Clevelande jvyksta 
dentistų konvencija, kurio
je dalyvauja keliolika šim
tų dentistų.

Clevelando automobilių 
išdirbystė Jordan vienijasi 
su pragarsėjusia Pierce; 
Arrow išdirbystė iš Buffa
lo. Jordan dirbtuvės pasi
liks Clevelande.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE) 

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

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

(•820 Superior avė.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir Btaty- 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandu# pa 

kuo jam, išleidžiam ir Bukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Okia

ŠIMKUS CLEVELANDE
Juozas Šimkus, kuris per

eitą žiemą pietinėse valsti
jose nugalėjo pasaulinį pu
siau sunkaus svorio čampi- 
joną Clapham, per tris die
nas viešėjo Clevelande. At
važiavo nedėlioj, dalyvavo 
Klubo piknike, pasimatė su 
savo senais pažįstamais.

Jis antradienį su Ganso- 
nu išvažiavo į Columbus, ‘o 
iš ten važiuos į Worcester, 
Mass., pas savo seseris at
sisveikint ir susitiks su vi
sais “Dirvos” ekskursantais 
New Yorke Birželio 14 d. 
ir paskui visi sykiu iške
liaus Lietuvon.

Naujas Restaurantas
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią musų patogią įstaigą — 
viskas pataisomu kuogeriausia, 
mandagus ir prielankus patar
navimas.

J. GABRIUNAS
995 East 79th St.

PARSIDUODA VALGYKLA
Lietuviškas restaurantas parsi

duoda prieinama kaina. Prie jo yra 
6 kambariai gyvenimui, renda pigi. 
Biznis gerai išdirbtas, prie didelių 
dirbtuvių, White Motor Co. ir kitų.

7210 ST. CLAIR AVE.
Šalia barberries.

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

6210 LUTHER AVE.

Lietuviška Valgykla
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j 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 Restaurantą, 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

Parsiduoda Nebrangiai
Dviejų šeimynų namas, po 5 kamb., 

su visais įtaisymais, 3 metų senumo, 
geroj vietoj, 2 minutos iki karo; im
siu lotų 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)

DIDELI PINIGAI!
Turiu pardavimui gerą Gasolino 
Steišiną, prie to mašinas, auto
mobilius partraukt sugriuvusius 
karus. Storas su automobilių 
daiktais, šriubais, daug tijerų ir 
kitų dalykų. Biznį daro gerą per 
10 metų. Savininkas apsirgo, 
nori važiuot gydytis į šiltus kra
štus. Parsiduoda labai pigiai ar
ba ims namų mainais bile kokia
me mieste. Gera proga pirkti, 
turėsit darbą namuose. Ateikit 
arba rašykit:

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

I
m ° ROSEDALE 
Kl Dry Gleaning Col
Kl Rand. 7906 J

C. F. PETRAITIS, Prop. X 
6702 Superior Ave., |

PAJIEŠKAU . .
Juozą Kreivėną, girdėjau gyvena 

Pennsylvania valstijoj. Aš turiu 
del jo varbii] dalykų. Prašau atsi
šaukti tuojau arba kas žino praneš
ti apie jį.

JOHN VOSYLIUS
4614 Denison avė. Cleveland, O.

13601 Dcise Avė. Parsiduoda
5 kambarių 2 šeimynų naujai iš
puoštas namas, gatvė grysta; ma
žai reikia įnešti, lotą arba mortge- 
čių. Gausit pigiai nes būtinai rei
kia parduoti. Šaukit

E, J, HALL, MAIN 4386

JAU PAVASARIS
Jei manai namą pirkt pigų 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.

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 Ame
rikoje turit lotą galit su mumis į na
mą išmainyti. Mes turim namų Cle
velande ir kitur.

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

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.
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