
“BffiVA" LITHUANIAN WEEKLY 
(THB FIFtn)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Bate:

In the United States........................... $2.00
Canada and Mexico... ........................ 2.50
Lithuania and other countries........  3.00

Advertising rates on application.
“D i R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO B1RŽELIO-JUNE 22, 1928

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriie
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose........................ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje........................ 2.50
Lietuvoje ir kitur................................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsiraAy-
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokas! iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit lalžku-

“D J R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 25 KAINA 5c VOL. XIII (13-TI METAI)

S. L.A.85 Seimas
Prasidėjo 18 Birželio
Delegatų yra 318

SLA. 35 Seimą atidarė 
seimo rengimo komisijos 
pirm. J. Laukaitis. Sugie
dota Suv. Valstijų ir Lietu
vos himnai. Laike giedoji
mo Suv. Valstijų himno vi
si bolševikai stovėjo kaip 
siena. Giedojant Lietuvos 
himną'keletui kojos sulinko. 
Bet tokių buvo mažai.

Paėmus SLA. pirm. S. Ge
gužiui vest Ssimą ir pagal 
SLA. įgyventas tradicijas, 
pirm, paskyrė mandatų ko
misiją. Čia tai atsivėrė pra
garas. Pradėjo šaukti visi 
v‘enu balsu/‘pirmininke bal 
so, balso”, ir visi vienu kar
tu. Visi sustoję, visų akyse 
rodosi kad ugnis žėruoja.

Triukšmui besitęsant, ant 
estrados pasirods Baltimo- 
rės miesto majoras, (pavar
dės neteko nugirst). Čia 
trukšmadariai pamatę sve
timtauti, aprimo ii- majo
ras pasakė tinkančią pra
kalbą. Pabaigus majorui 
kalbėti ir išėjus iš svetainės, 
mandatų komisija pradeda 
darbą.. Bet vos tik bando pa
sakyti keliatą žodžių vėl pa- 
kjla triukšmas. Nenutylant 
triukšmui, sek. Jurgeliutė 
ima šaukt delegatų vardo- 
šaukj ir priimt mandatus. 
Lermas aptilo; iššauktas de
legatus, komisija ima tvar
kyt mandatus. Vėl triukš
mas ; lemui, nenutylant, 
pirm. S. Gegužis uždaro se
siją iki 2 vai. po pietų.

Sesija 2
Antrą sesiją atidarius, 

priduota, skundas ant vieno 
komisijos nario, kad nelega- 
liškai yra išrinktas delega
tu ir negali but mandatų 
komisijoj. Pirmininkas pa
skyrė jo vieton kitą. Man
datų komisijai tvarkant 
mandatus, pasako po pra- 
kalbėlę šie delegatai: J. Ta- 
reila, L. P. Baltrukonis/M. 
Bacevičius, F. Zyvatas, J. 
Skritulskas, J. Rauktytė, O. 
Katkevičienė, K. Liutkus, 
P. Grigaitis, J. O. Sirvydas. 
Šalaviejus, F. J. Bagočius, 
A. B. Strinaitis ir J. Žc- 
mantauskas.

Mandatų priėmimo komi
sija praneša, kad priduota 
321 mandatas ir ant dauge
lio kuopų delegatų yra pa
duoti skundai. Komisija re
komenduoja priimti tiesė
tus delegatus, o ant kurių 
paduoti skundai, palikti 
(spręst Seimui. Rekomenda
cija priimta. Pirm; S. Gegu
žis paprašo delegatus be

žinklelių pasitraukt i kitą 
pusę svetainės ir balsuot li
kimą apskustų delegatų. 
Didžiuma balsų priimama 
komisijos recomendaciją, 
kad visiems apskųstiems de
legatams suteikt seimo žen
klelius. Ženklelius prisegio- 
jo Baldauckiutė, Draugeli li
te, Kirienė ir Karsokienė.

Reikia psakyt, kad tokiij 
apskųstųjų buvo 97 delega
tai. Komisija raportavo, 
kad daugelis tų skundų ra
šyti viena mašinėle ir vienu 
stilium. Delegatų, kuriems 
rupi SLA. gerovė, yra did
žiuma.

“Dirvos” Reporteris.

KASYKLOJE GAZO EKS
PLOZIJA

Morgantown, W. Va.— 
National Fuel Co. anglių 
kasykloje ištiko smarki gu
zų eksplozija, prieš pat dar
bininkų pasitraukimą iš 
darbo naktinės atmainos. 
Ekspliozijoj žuvo penki dar
bininkai, dešimts tapo akau- 
dšiai apdeginti, kiti spėjo 
pabėgt. Iš sužeistųjų tris 
turės mirt, kaip daktarai ti
krina. Valdžia tyrinėja eks- 
plizijos priežastį ir žada pa
trauki kasyklų kompaniją 
atsakomybėn.

ŠOKO Iš ORLAIVIO 3000 
PĖDŲ

Roma, Italijoj.—Ties Cen- 
tocello skriejantis kariškis 
orlaivis, kasžinkokiu budu 
užsidegė, ir jame buvę du 
lakūnai, atsirado pavojuje, 
būdami 3000 pėbų augštu- 
moje, ir kitokios išeitės ne
likus, abudu šoko žemyn; 
vienas išliko gyvas, kitas 
ant vietos užsimuėšė. Pats 
orlaivis pirmiau nupulsiant 
tna žemės, ekspliodavęs su- 
teškėjo ore ir ant žemės nu
puolė jo tik skeveldros.

REPUBLIKONŲ KANDI
DATAS HOOVER

Kansas City, Kansas.— 
Praėjusioje savaitėje čia 
atsibuvo republikonų parti
jos didis suvažiavimas, ku
riame rinkta kandidatas į 
prezidentus ii- apkalbėta 
daug tekniškų dalykų, rei- 

j kalingi] agitacijai prieš rin
kimus. Kandidatūrą laimėjo 
Herbert Hoover, karės me
tais buvęs maisto adminis
tratorium. Hoover suvažia- 
me turėjo porą konkurentų, 
tačiaus didžiuma tinka
miausiu atrado Hooverį, ir 
jį išrinko kandidatu. Dabar 
netrukus Houstone įvyks 
suvažiavimas demokratų, 
kurie irgi rinks savo kandi
datą.

PAKLIUVO I MUITININ
KŲ NAGUS.

New York, N. Y.— Gar
sioji aktorė Marė Pickford, 
parvažiuodama iš Italijos 
parsivežė labai daug, net 47 
skrynias Italijos miestuose 
prisipirktų drabužių, kurių 
vertę muitininkams ji pada
vė $7,000. Muitininkai vie
nok netiki jos tikrinimui ir 
mano, kad pirkiniai yra 
daug brangesni, todėl visas 
bagažas sulaikyta kol bus 
patirta kiek kainuoja toki 
drabužiai New Yorko krau- 
auvėse, kad paskui už pir
kinius atlupus muito 30-80 
nuošimtį.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
KETURIS ŽMONES

Bloomington, Ind.—Užė
jus lytaus audrai, penki at
letai pasislėpę nuo audros 
norėdami, atsistojo po me
džiu. Tuomkart perkūnas 
trenkė j medį ir keturis iš 
stovėjusių, tapo nutrenk
tais. Penktasis, nors likosi 
gyvas, tačiaus daktarai turi 
mažai vilties jį palaikyt 
prie gyvybės. Visi čia mini
mi žmonės priklausė India
nos universiteto atletų kliu- 
bui, visi dar jauni vyrai.

kai suvežė savo vaikus, pa- 
i rodos komisija apie 300 jų 
susodino ant laktų, kurios 
ne atlaikydamos sunkumo, 
sulužo ir vaikai, risdamies! 
iš viršutinių laktų į žemes- 
niasias, vieni kitus mankė. 
Kol katastrofos vieton at
vyko pagelba, triukšmas 
tarpe vaikų ir jų tėvii išgąs
tis buvo didelė. Surankiota 
50 vaikų, kurie turėjo but 
gabenami ligonbutin.

duotojas Arancueren nesu
randamas, galbūt eksplozi
ja jį kur nors toliau nunešė. 
Nuo ekspliozijos trenksmo 
nukentėjo ir artima Sitis 
Nuevo prieplauka.

IŠGĄSTIS DĖL ŽEMĖS 
DREBĖJIMO

Vera Cruz, Meksikoje.— 
Pačiame vidurnaktyje įvy
ko lengvas žemės drebėji
mas, kuris nors didelę kata
strofą ne pagimdė, tai vie
nok žmones labai išgazdino. 
Namų sienoms judant, žmo
nės pusnuogiai bėgo į gatves 
sukaudami išgasties balsais, 
ir į būrelį subėgę, klaupėsi 
gatvėse ir rankas iškėlę 
šaukėsi dangaus pagelbos. 
Tokia panika tęsėsi per 3 
valandas laiko, nors žemės 
drebėjimas jautėsi tik dvi 
minutas.

CIKLONAS SUTRUKDĖ 
MANEVRUS.

Paris, Francuzijoj.— Iš 
Nancy į Paryžių beskrie- 
jantį skadroną kariškų or
laivių, kad pradėjus mane
vrus, netoli Le Bourget juos 
užklupo cikliono viesulą ir 
visus išblaškė taip, kad or
laiviai skubinosi leistis ant 
žemės, kur kuriam papuolė, 
kad taip išgelbėjus lakūnų 
gyvybę, nors vienas jų vis
gi žuvo. Iš viso skadrono 
dar nesurandama dešimties 
ir nežinia kas su jais atsiti
ko, tačiaus tikima, kad jie 
visgi išliko audros ne suga
dintais.

KANDI DUOS KAD IR 
AKLAS

Tulsa, Okla.— Thomas 
Gore, kuris del senatvės yra 
jau netekęs regėjimui reika
lingos šviesos, buvęs sena
torium iš Oklahomos valsti
jos, ruošiasi j demokratų 
suvažiavimą, kuriame jis 
pilnai tikisi laimėt kandida
tūrą į Suvienytų Valstijų 
prezidentus ateinantiems 
rinkimams. Jis tikisi gavęs | 
presidento kėdę galės pada-i 
ryt labai daug gero ūkinin
kams, nes ūkininkų reikalus 
jis gerai pažįsta.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

Princenton, N. J. — 1 
Princentono universiteto 
studentų loši atvykęs iš 
Pittsburgh, Pa. Robertas 
Paterson, palydėjo savo gy
vybę, kuomet audrai užėjus 
jis atsistojo po medžiu ties 
Palmer stadija; perkūnas 
užgavęs medį, kartu užgavo 
ir čia stovėjusį Pattersoną, 
kuris ant vietos užgeso. La
vonas, roosi, bus gabena
mas palaidot į Pittsburgh, 
kur gyvena jo giminės. Kiti, 
kurie stovėjo po tuom pa
tim medžiu, visi išliko ne 
užgautais.

SULUŽUS LAKTOMS SU
ŽEISTA 50 VAIKŲ.

Pottsville, Pa.— Schuyl
kill apskričio parodų lau
kuose, laike ūkininkų paro
dos, viena diena paskirta 
vaikams. Kada pažymėtoje 
dienoje iš apielinkių ūkinin

EKSPLOZIJA ANT KA
RIŠKO LAIVO.

Bogota, Kolombijoj. — 
Ant Magdalena upėje stovė
jusio kariško laivo “Hercu
les” ištiko katilo eksplozija, 
kuri patį lavą žymiai suga
dino. Iš laivo Įgulos dešimts 
jurininkų eksplozijos tapo 
sudraskyti negyvai ii- kelin
tas sužeista, iš kurių trįs 
turbut mirs, o laivo koman-

UŽSIMERKUS IR 
NEVALGIUS

Painsville, Ohio.— Lake 
Erie kolegijos studentė, H. 
Buschman, savo laiku gat
vėje tapo automobiliaus pri
trenkta taip smarkiai, kad 
neteko žado. Ligonbutyje ji 
per 150 dienų išbuvo užsi- 
mei'kus ir nevalgius; dakta
rai jos gyvybę palaikė tik 
tam tikru aparatu leidžiant 
arbatos su pienu. Dabar ji 
atmerkė akis ir pirmu kar
tu be aparato pagelbos iš
gėrė ketvirtdalį stiklinės 
pieno. Tačiaus dar nieko ne
kalba. Daktarai tikrina, kad 
netrukus ji sugrįžš prie 
normališko stovio.

ORLAIVIU GABENS 
BELA KUN.

Vienna, Austrijoj.— Belą 
Kun, kuris čia tapo suimtas 
Balandžio 28 dieną, kuomet 
ruošė 'Vengrijai sukilimą, 
netrukus bus orlaiviu išga
bentas į Vokietiją, o Voke- 
tija taipgi orlaiviu išgabens 
jį kur nors į Paba.ltijos uos
tą, kur atėjęs Rusijos lai
vas, nusivežš jį i Maskvą. 
Belą Kun yra pavojingas 
komunistas; jis kartą jau 
pirmiau buvo išvytas iš 
Austrijos.

DIDELI TVANAI SU- 
AUDROMIS 

Washington, D. C.— Pabai
goje prabėgusios savaitės, 
eiklionai su dideliais lytais 
nusiaubė Oklahoma, Mis
souri, Arkansas ir kitas ar
timas valstijas. Viesulus su
griovė daug triobų, išgriovė 
medžių, o lytus išardė ke
lius, pripildė upes, o tos už- 
tvinę, užliejo didelius plotus 
žemės. Tūkstančiai žmonių 
likę be pastogės, gyvena da
bar laukuose, kur vanduo 
ne pasiekia. Tvanai sunaiki
no ir daug javų, kurie lau
kuose dar buvo likę.

KOVOS SU MALERIJOS 
EPEDEMIJA

Manilla,, Filipinuose. 
Kaip visame achipelagiška- 
me plote, taip ir Filipinų 
salose, paprastai siaučia 
malerijos epedemija, imda
ma labai labai daug gyvy
bės aukų, nekalbant jau 
apie paprastus sirgimus. 
Pernai metais materija Fi
lipinų salose paėmė gyvy
bės aukų 20,000, gi šiais 
metais tikimasi, kad mirčių 
bus daugiau. Del epidemi
jos labai trukdoma cukraus 
pramonė Rockefelerio fun
dacija šiais metais rengiasi 
pradėt kovą su epidemija, 
pasikvietus iš Suvienytų 
Valstijų visą armiją dakta
rų. .

poj visur vengta mašinų 
prie darbų, kad tuomi ap
saugojus žmones nuo be
darbių, arba kitaip sakant 
čėdyta darbas žmonėms. 
Tik Šiaurinėje Amerikoje 
mašinomis stumta žmones 
iš darbo. Dabar betgi ir 
Vokietijoj pasirodė maši
na kasanti grabes Berlino 
gatvėse tiesiant požemines 
elektros vielas. Kiti jau 
galvoja kad šitą mašiną bus 
galima panaudoti ir karės 
laukuose kasimui tranšėjų, 
nes labai paranki tuomi kad 
jai pagelbstint penkiems 
žmonėms, darbo padaroma 
tiek kiek rankom padaro 
150 žmonių.

IR VOKIETIJOJ DIRBS 
MAŠINOS

Berlinas. — Ikišiol Euro

MAUDYNĖS TURISTŲ 
VILIOJIMUI

Paryžius. — Francuzija 
seniau traukė didelę sau 
naudą iš pasaulio turistų, 
bet visko to nustojo pasau
linio karo metu. Po karui 
turistams atsidarė nauji 
keliai į kitas šalis kaip An
glija, Vokietija ir kitur.

Dabar Francuzija norė
dama susigrąžint praeitus 
laikus, ėmė steigt minera- 
liškas maudynes, kad taip 
viliojus turistus, neva svei
katos žvilgsniu. Pietinėje 
valstybės dalyje pristeigta 
tūkstančiai maudynių: tai' 
“purvo”, tai “kalkių”, tai 
“marmuro’ ’, tai “geležies” 
maudynių ir kitokių, net ir 
“sauso vandens”, ir vis 
sveikatai naudingų.

BEDARBIŲ DEMON
STRACIJOS

Warszawa, Lenkijoj. — 
Maskvoj įvyko didelės be
darbių demonstracijos, ku
rių išvaikymui pasirodžius 
policijos jiegoms ne užtekti
nomis, pašaukta pora šimtų 
ginkluotų kareivių. Ištiko 
kruvinas susirėmimas be
darbių su policija ir kariu- 
mene. Kol ginkluota spėka 
ėmė viršų, gatvėse negyvai 
krito 30 žmonių, gi sužeis
tais tapo 127 ypatos. Su
žeistieji surankiota ir nuga
benta į ligonbučius, kur 
juos pagydžius visi bus sta
tomi prieš teismą.

IŠKELIAVO JIEŠKOT 
ŽMONIJOS LOPŠIO

New York. — Dr. E. Ca
dle iš Denver ir Dr. W. Ca
meron iš Chicagos, su savo 
ekspedicija iškeliavo į vi
durinę Afriką, Kalahari ty
ruose jieškot žmonijos lop
šio. Jie tiki, kad tik Afri
koj atsirado žmogus ir iš 
ten paskui persikėlė į Azi
ją, o iš tos į kitas pasaulio 
dalis. Ekspedicija išsiga
beno maisto dviem metam, 
ir mano tiek laiko Afrikos 
tyruose užtrukt. Savo bu- 
tynei pasirinko vietą arti 
Tonga, pietinėje Afrikoje.

Vasaros Ekskursija 

į LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo

S.S. LEVIATHAN
(per Cherbourg)

išplauks iš New Yorko LIEPOS 1-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

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

O

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 trip you will long 
remember.

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

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

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

New Low Fare $4.50
B?®D $8.50

AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio



Korespondencijos
YOUNGSTOWN, OHIO.

Nenusisekęs Bolševikų 
Jomarkas

Vietiniai bolševikai 3 die
nai Birželio čia rengė savo 
jomarką arba “kunigui” 
Mockui prakalbas. Kad jo
markas butų pasekminges- 
nis, jie rengė tas prakalbas 
toje pat dienoje ir toje pat 
salėje, kur turėjo Įvykt 
SLA. 157 kuopos susirinki
mas. Išgarsino plačiai spau-i 
dintais plakatais, su Moc
kaus paveikslu ir pilnai ti
kėjo, kad Susivienijimo na
riai, atėję, susirinkime, duos 
jiems Įžangos 25 centus ir 
užpildys jų jomarką. Tiesa, 
tuomi jie dalį narių biski 
suklaidino,nes tūli pradėjo 
teirautis kas čia pasidarė, 
kad nariams į susirinkimą 
nuėjus reiks mokėt įžangos 
25 centai.

Tačiaus viskas tuojau pa
aiškėjo ir jomarko rengėjai 
atsidūrė dideliame keblume. 
Mat jų nežinota, kad netu
rint čarterio negalima 
rengt jokį .susirinkimą su 
įžanga. Prisiartinus laikui, 
kuris plakatuose buvo gar
sintas, tuojau prie salės at
važiavo policijos viršininkas 
su keliais policijantais, “pri
imt Mockų”. Jomarko ren
gėjai pamatę policiją, susi
traukę stovėjo prie salės, 
lyg žvirbliai pamatę vana
gą. Policijos viršininkas 
Mockų įsivedė i salę ir pra
dėjo klausinėt, ar čia atke
liavo savanoriai ar jį kvie
tė. Mockus paaiškino, 
kad jis čia atkeliavo 
kviestas rengėjų, kurie 
pasirašę plakatuose. Tada 
policija ėmė klausinėt ren-i 
gėjus, o tie pečiais trauky
dami ir vienas kitą pirštais 
rodydami, išsisukinėjo — 
“aidono, meiby dat fele”. 
Vieniems niėko “nežinant”, 
kiti pradėjo trauktis, po- 
vieną, ir šaltinis; vienas 
nuslinko pasieniu, kitas pri
ėjo prie savo autom obilo, 
nunėrė šalin. Taip tai

“draugai” pamatę policiją, 
išsižadėjo savo “kunigo” ir 
lai su juom policija žinosi. 
Taip dalykams dedantės, iš
siskirstė ir “publika” kurios 
buvo prisirinkę 9 vyrai ir 3 
moters, taigi visas “angelc- 
kas dozenas”. O Mockus, 
matydamas tą viską, užsi
movė kepurę ant ausų, ir 
išdrožė į stotį, negavęs pro
gos nieką pakeikt.

Ten buvęs

Juozas Abazorius išvažia
vo i Europą, tik ne į Lietu
vą, bet į Rusiją, kartu su 
motere ir dviem sunais. Jo 
moteris buvo čia užaugus, 
nes iš Lietuvos atkeliavo 
būdama tik 6 metų amžiaus. 
Tūli vietinių lietuvių klaus
davo Abazoriaus, ar jam ne 
gaila savo vaikus vežt iš 
šios šalies, į ką jis atsaky
davo, kad jis nori savo vai
kus išvežt iš šitos "buožių 
valstybės”.

Abazoriai buvo geri drau
gai su seniaus Clevelar.de 
gyvenusiais Mažeikais, ku
rie prieš tūlą laiką irgi bu
vo Rusijon iškeliavę. Ir kaip 
Mažeikai iš ten sugrįžo, tai 
pirmiausia Abazoriam davė 
suprast, kad ir Rusijoje rei
kia pačiam balandį išsikept. 
Tačiaus Abazorius tam ne
tikėjo ir visgi iškelia-m į 
“žemę žadėtą”, kuria Mažei
kai labai greitai apsidžiau 
gė. Jis sakė, kad“... .Mažei
ka nenori plytų dirbt, tik 
agentaut.... ” Ir iškeliavo. 
Kaip pačiam Abazo’iui pa
tiks Rusijoje plytas dirbt, 
tą ateitis parodys.

Susiedas,

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

PHILADELPHIA, PA.

Pagarbos. Išreiškimas Da
bartinei Lietuvos Valdžiai.

Philadelphia, Pa. Birželio 
11 dieną, 1928 m. Lietuvių 
Katalikų Konferencijos pa
žangesnė’.' mažuma dalyvių, 
statanti augščiau meilę ir 
reikalą savo Tėvynės Lietu
vos, už partijų rietynes, 
slaptai ,nuošaliai, užgyrė 
letik vien pasitikėjimą da- 
lartiniai valdžiai, bet ir vie
šą išreiškimą kuodidžiau- 
;ios pagarbos ir simpatijos 
ink Jos, už Jos drąsą— įdė
jimą į Lietuvos Republikos 
Konstitucijos paragrafo, 
kuris pasauliui skelbia vie
šai ir iškilmingai Vilnių 
Lietuvos sostine esantį.

O gerbiamą Augustina 
Voldemarą, Konferencijos 
nažunia skaito antru Vy
tautu politikos srityje, už 
jo drąsų, nuoseklų ir pasek- 
ningą gynimą Lietuvos Re- 
oublikos reikalų, prieš Tau
tų Lygą.
Lietuvių Katalikų Konfe

rencijos Mažuma.

:: Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių § 
H pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių g 
H žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. . Užsi rašykit « 
H jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. H

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par- H 
g davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- :: 
g kit pinigus ir laiškus siųsdami: H

“AMERIKOS LIETUVIS“
g 14 Vernon Street Worcester, Mass, gi

GERB. SPRAGILAS JAU 
ANT LAIVO

Birželio 14 d. naktį: Va
žiuoja pleška traukinis iš 
Klyvlando į Najorką kai 
devynių biesų vejamas, ne- 
spėjam nei stulpų skaityt.

Prasideda žiožavimo va
landos, pradedam skirsty
tis po vagonus gulti.

Birželio 15 d., 1 vai. ryto: 
Bandom miegot, ale trau
kinis daužosi, juda, kruta ir 
išokinėja tai kaip tik akis 
sumerkiant vėl reikia atsi- 
merkt, nors už miegamą 
mokėjom po $4.50 ekstra. 
Laukiam kolei pradės švist 
ir akįs nenorės miego.

6 vai. ryto: Jau saulė už
tekėjus. Vyrai skuta barz
das, moteris šukuoja trum
pus ir ilgus plaukus ir dai
lina veidus, ba jau netoli 
Najorkas.

7:58 vai. ryto. Najorkas. 
Visi jieškom savo bagažus 
ir dabojam vienas kita kad 
neprapultume, ba dar rei
kia surast laivas ir paval
gyt pusryčiai.

10 vai.: Jau po pusryčių. 
Aplankymas Konsulato, re
dakcijų ir Susivienijimo 
ofiso. .Visur randąm; žmo
nų ir visi .skuffimaši kad 
neapsidirba, ale mes kaipo 
svečiai norim su jais kuo- 
laugiau pasikalbėt ir pasi- 
klausinėt kaip jiems einasi, 
kas girdėt ir kaip politikos. 
Susivienijimo viršininkai iš
važiuoja Į seimą Baltimo- 
•ėn.

7 vai. vakaro: Visi lipam 
į laivą ant nakvynės, ba ry
toj anksti išeina tai bijom 
kad nepasivėlytume.

Prasideda apžiūrinėji
mas laivo. Laivas didelis, 
panašus į geldą, ale daug 
sykių didesnis. Susigrūdo 
daugybė žmonių, vienu lai
vu važiuoja tiek kiek rei
kia sudarymui didelio Lie
tuvos kaimo. Stebėtina ko
dėl geležinis laivas ir su to
kia sulipusia daugybe žmo
nių neskęsta. Tai vis tų 
žmonių išmislas. Kada da
rė pirmutinį plieninį laivą 
galvočiai aplink vaikščio
dami galvas kraipė, tisus 
suko, barzdas krapštė ii1 
šaipėsi: Pamatysim kaip 
toli tokia sunkybė galės 
vandeniu paplaukt.

Ir mums pradėjo misly- 
tis štai kas: gerai kaip lai
vas dabar krašte ant dug
no stovi tai nenuskęsta, ale 
kas bus kaip išeis į gilesnį 
vandenį....

O, beje, musų laivo var
das “Leviathan”, sveria sa
ko apie 53,000 tonų (ale aš 
tam netikiu, ba kas tokią 
baisybę gali pavožyt....)

Visi stebimės kaip tie in- 
žinai gali suktis be sustoji
mo, ir kaip nepailsta arba 
nenudyla laivo propeleris 
kuris į vandenį trinasi suk
damasis tūkstančius sykių

į valandą per šešias dienas 
be sustojimo.

Prasideda naktis ir bai
giasi Birželio 15 diena.

Birželio 1G d. rytas: Gerb. 
šonkaulis atsikėlė ir papa
sakojo sapną, kad plaukio
jo valtelėj Erie ežere prie 
Gordon parko Klyvlande ir 
didelė žuvis ją norėjo pra
ryt.

Visi Klyvlando ekskur
santai jaučiasi narsus ir su
gulę ant laivo šono žiuri į 
išlydinčius. Tarp daugybės 
išlydėtojų matyt ir būrelis 
Lietuvių išlydinčių mus ir 
kitus ba važiuoja sykiu ir 
daugiau Lietuvių.

Laivas suužė ir pradeja 
jį traukti mažiukas laive
lis iš vietos. Toks mažiu
kas tokį didelį patraukia, 
kažin ar tas didelis tą ma
žiuką patrauktų....

Išplaukėm.
Palengva slenka pro mu

sų akis Najurko ir jo pa
šalių murai, paskui nyksta 
viskas po biskį, ir pasirodo 
marios.

Gerb. Spragilas užriktuo- 
ja savo ekskursantus eit’ 
gulti ir laukt kada pradės 
galvos suktis ir sirgt.

Gerb. Šonkaulis žiuri i) 
sako: Aš nemisliau kad ant 
žemės tiek daug vandens 
yra. ... ba ji tik pirmą sy
kį išvažiavo ant marių.

Ateina naktis, ir mes ei 
nam gult, ale rupi ar laivas 
patamsėj vienas nepaklys 
kad nenueitų kur į mariu 
kraštą ir nenupultų nuc 
briaunos... .

Birželio 17 d.: Atsikėlėm 
anksti, einam valgyt, ak 
bijom, kad nereikėtų.... 
ba žinot kad ant laivo vai
kščiot tai ne po Superiją.

Išeinam ant viršaus, žiū
rim ar toli Najorkas, ak 
nematyt jo. Paskui žiūrim 
gal jau matyt kitas kraš
tas, ale nieko nematyt, tik 
vanduo ir dangus.

Prasideda antra ekspedi
cija jieškojimo daugiau sa
vo tautiečių laive.

Po pietų gerb. Spragilas 
duos pirmą lekciją ekskur
santams apie apsiėjimus 
Lietuvoj: kaip vyrai mote
rims rankas turi bučiuot ir 
kaip moterįs turi rankas 
paduot.

(Apie tai pasiskaitysit 
kitą sykį, kaip greitai tik 
gerb. Spragilo pranešimai 
pasieks redakciją.)
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $1.00.

zemo
FOR SKIN IRRITATION*

Anglijoj perdaug 
Gema

Anglija palengva turės persi- 
piklyti gyventojais, ir tas klau
simas pradeda rūpėti. Didžioji 
Britanija, jos salos, yra apie 
89,000 ketvirtainių mylių. Ta
me plote, nei dusyk nedidesnia- 
me kaip Pennsylvanija, gyvena 
apie 44,000,000, arba beveik 
trečdalis kaip yra visose Suv. 
Valstijose.

Nežiūrint kad 1927 metų sta
tistikos rodo jog tenai gimimų 
skaičius buvo mažesnis nuo tūk
stančio gyventojų negu kitose 
Europos šalyse, nekurie visuo
menės gyvenimo tyrinėtojai sa
ko kad Anglija perdaug auga ir 
perdaug užsigrudus.

Kiti kurie priešingi gimimu 
kontroliavimui skelbia jog šiuo 
laiku Anglijoje yra 1,500,000 
vedusių bevaikių porų, kurios 
esą niekam nenaudingos jeigu 
taip gyvena.

gana kraujo ir nuo to paeina 
liga vadinama anemia arba ma
žakraujystė.

Savo tyrinėjimus darydamas 
i nt žiurkių Dr. Hart patyrė tą 
jog naudojant varį tam tikru 
budu buvo išgydyta jau gerai 
pažingėjus mažakraujystė pas 
žiurkes.

Dabar tas būdas pradėta nau
doti Įvairiose ligoninėse ant vi
sokiuose laipsniuose esančių ta 
liga apimtų žmonių.

Kaip dar nėra pilnai aišku 
kodėl gyvulių kepenįs žmogui 
duoda daugiau kraujo taip ir 
vario veikmė dar neišaiškinta, 
bet manoma kad su laiku ta pa
slaptis bus ištirta.

Pastarose dienose stovi gata
vi lėkti Vokiečiai lakūnai, kurių 
dar niekas nežuvo.

Kaip tik oras pagerės prasi
dės kiti kėsinimaisi, ruošiasi ir 
Prancūzai išnaujo bandyti, ir 
viena Vokietė moteris, kuri ma
no skrist iš šios pusės iš New 
Yorko į Berliną.

Vokiečiai lakūnai kurie dabar 
randasi Airijoj ir pasiryžę pa
kilti link Amerikos, nesiima su 
savim nieko, nei jokių apsisau
gojimo Įmonių juroje jeigu rei
kėtų nusileisti, tik pasiima re- 
veiverius. Jeigu nupultų į van
denį arba patektų kur į tolimą 
šiaurės tuštumą jau perlėkę, 
vietoj atsiduoti lėtai mirčiai nu
sišautų.

ŽMOGUI REIKIA IR 
VARIO

Wisconsin universiteto profe
sorius Dr. Hart skelbia kad 
žmogaus kunui reikia. ne tik 
geležies, kaip iki šiolei yra pri
imta, bet ir vario. Be vario ir 
geležies žmogaus kūnas neturi

16 Jau Žuvo Skraidyme 
per Atlantiką

Pradėjus lakūnams bandyt 
perskrist Atlantiką šešiolika jų 
jau žuvo, vienok tas nesulaiko 
kitų nuo bandymo. Visi kurie 
skrido iš Europos pusės į vaka
rus žuvo, nei vienas neatlėkė, 
žuvo keli ir į rytus lėkusieji vė
liau.

Pora savaičių atgal žuvo du 
Anglai, vyras ir mergina, tai 
Europos lakūnai kožnas nori bū
ti pirmutinis perlėkęs Atlantiką 
iš anos pusės ir prie to ruošiasi.

Birkite vienatini gražų 
Automobilį, kurį pripažįsta

Du Milijonai Savininkų
Į) EREIKALINGAS butų jieškojimas 
17 jieškojimas ilgesnio ir gražesnio 
rekordo tarnavimo kokį turi Buick.
Du milijonai Buick’ų priparodč Buick’o 
vertybę ant kelio. Suvirs milijono ir 
pusės dar tebevažiuojančių patvirtina 
Buick’o stiprumą.

Kiekvienas Buick turi — kaipo “regu- 
guliarį prietaisą” — spėką viršijančią 
visus reikalavimus, grožę ir patogumus 
nesulyginamus su kitais — ir pasitikėji
mo laipsnį kuris per ilgus laikus jau li
ko tradicijinis.
•Jus galit būti tikri jog gaunat vertybę 
kuomet perkat karą kurį išbandė du mi
lijonai savininkų.

Pirkit BUICK
Visi Buick modeliai turi Lovejoy Hydraulic Shock 

Absorbers, priešakyj ir užpakalyj, kaipo Standard dalis

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

Visos kainos skaitosi’!. o. b. Flint, Mich. Galima pirkti visai prieinamu G. M. A. C.-finansavimo planu

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave. , 
13550 Lorain ave.

The Broadway
8401 Broadway

4255 Pearl rd.

Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave.
12516 Penobscot ave.

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

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460

Cedar 3415
Cedar 3415

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

Clevelar.de


Pažvelgus Kiton Pusėn
Mes kaip Įsikarščiavome 

po perversmų Lietuvoje a- 
nais metais, taip ir karš- 
čiuojamėsi, kas kart vis la
biau. O laikas jau butų at- 
včst ir j dalykus pažvelgt 
kiek šalčiau. Kam čia gali 
svarba but, kad kas turi y- 
patiškumus su tūlais dabar
tinės Lietuvos valdžios na
riais? Kam nauda iš to, kad 
męs, ar bent tūli iš mus, bu
tus ir nebūtus, tankiai net 
prasimanytus dalykus pri- 
kiašioja tai prezidentui, tai 
priemerui, tai dar kam? 
Konstitucija negera? Juk 
konstitucija, keno ji nebū
tų, nėra teismo dekretas, ji 
yra taisytina visur ir visuo
met, ir Lietuvos konstituci
ja bus dapildyta, taisoma, 
eitos pažymėjimas svarbes
nių konstitucijos punktų 
dar nereiškia kad tie punk
tai liekasi amžinais. Seimo 
nėra? Gandai eina, kad ne
trukus bus paskelbta ir sei
mo rinkimai, galbūt rude
niui prisiartinus. Ir reika
lai prisiartins prie norma- 
liškumo. Ir galbūt viskas iš
eis gerojon pusėn, visi blo
gumai bus pamiršti. Tik no
rėkime, idant dalykai eitų 
geryn, gerintųsi, o ne norė
kime, kad jie blogėtų, ir ne- 
sidėkime prie tų dalykų blo
ginimo. Kurstymai visuo
menės, ar bent jos dalies, 
darkymai tūlų dabartinės 
darkymai tūlų dabartinės v 
valdžios narių Lietuvoje ne
gali but priskaityta prie ge
rų norų. Atvėskime ir pra
dėkime šalčiau j dalykus pri 
sižiurėt; mėginkime už
miršt blogumus, kurie buvo 
nes juos minėdami dalykus 
ne pataisysime.

Pripratę prie erzinimosi 
ir karščiavimųsi męs nese- 
priemero Voldemaro Ge- 
nevoje ištartą Pilsud
skio! žodį “taika”, bitk 
tai buvęs Voldemaro “pasi
bučiavimas” su Pilsudskiu 
ir atsižadėjimas Vilniaus. 
O matome šiandien kaip tas 
pats Voldemaras ir kalbėt 
su Lenkijos diplomatais ne
nori kol tie pripažis Lietu
vai Vilnių. Matome kaip 
Lenkija širsta ant Lietuvos 
už naujoje konstitucijoje 
pažymėjimą, jog Lietuvos 
sostine liekasi Vilnius. Ma
tome kaip Lenkijos sėbrai 
iš visų pusių gula ant Lie
tuvos valdžios, kad Vil
niaus išsižadėtų. Matome 
kaip didžiųjų valstybių di
plomatai pravardžiuoja Vol 
demarą už ne išsižadėjimą 
Vilniaus. Rugsėjo menesy
je susirinks Tautų Lyga ir 
vėl dalykai pablogės. Ar da
bar mums laikas tarp savęs 
varinėt intrigas ir sėt ypa- 
tiškumo kerštus prieš Lie
tuvos valdžią kuomet ta de
da visas savo jiegas atjieš- 
kojimui savo tiesų, Vilniaus 
atvadavimui. Nesidžiauki
me, bet pasipiktinkime, kad 
išeivijoje dabar atsibūvanti 
seimai ir konferencijos ne
gamini griežtas rezoliucijas 
siu “Vilnius Lietuvai!” Da

bar turėtų but visai kitaip. 
Seimai ir konferencijos 
kaip tik patim laiku turėtų 
gamint griežtas rezoliucijas 
ir jas siųst Tautų Lygai 
kaip ir joje atstovaujan
tiems didžiąsias valstybes 
diplomatams. Užpildydami 
savo rezoliucijomis “galiū
nų” diplomatijas ir pačią 
Tautų Lygą, męs suteiktu
me didelę, morališką para
mą Lietuvos valdžiai, kovo
je už Lietuvos tiesas. Męs 
tuomi patremtume ir aukš
tyn galvas keliančius Lietu
vos priešus, kurie šiandien 
vieni kitiems talkininkau
dami, iš visų pusių gula ant 
Lietuvos. Jie tai daro pasi
drąsinę musų tarpe vieny
bės ir sutikimo stoka, prisi
žiūrėję kaip męs vieton neš- 
pagelbą Lietuvos valdžiai,ją 
darkome, ją siundome tam
siomis miniomis ir dėl savi
meilės apakusiomis partijo
mis.

Pažvelkime 'kiton pusėn 
ir palikę savo partyviškus 
ir ypatiškus reikalus, pra
dėkime rūpintis opiausiuo
ju šių dienų dalyku — Vil
niaus likimu, kurio klausi
mas vargiai kada bus la
biau įtemtas kaip šiuom 
kartu.

Del pinigų Stokos
Veik visą Lietuvos nepri

klausomybės laiką žmonės 
tęp vis skundžiasi stoka pi
nigų. Tiesa, valstybė pini
gais negali pasigirt, tą su
prantame, bet niekad ne bu
žo ir nebus tokių dienų, ka
la kas nors pasakytų, kad 
užtenka pinigų. Pinigas tai 
toks dalykas, kurio niekam 
niekad negana. Tad ir ne
stebėtina, kad Lietuvoje vi
si jo dejuoja.

Tačiaus dėl pinigų stokos 
priežasties yra nevien val
stybės neturtingume. Yra 
ir daugiau sluogsnių, ku
riuose tos priežasty glodo. 
Bet iš visti svarbiausia prie
žastis tai valstybės gyven
tojų ne ekonomiškumas, iš
laidumas; kuo daugiau pi
nigų žmonės Įgyja, tuo dau
giau jų išleidžia. Žmonės 
atprato nuo sau reikalin
gųjų dalykų pasigaminimo 
namie ir ėmė viską pirktis 
Paveizdan kad ir drabužj, 
kurį seniaus patys namie 
pasigamino, dabar jį pasi- 
gamint beveik jau niekas ne 
moka, perkasi gatavą, o ki
ti giria, kad žronės su pirk
tu drabužiu gražiau išrodo, 
greičiau jį įsigyja ir taip 
mažiau privargsta negu 
kad ji gaminantės.
Į šituos ir kitus išlaidumus 

teisingai patėmija p. S. Mi
liauskas “Vienybėje”, kad 
jieškant valstybei gerovės, 
kad žmonės aprūpint pini
gų didesniu kiekiu, yra bū
tinai reikalinga įgabent 
anglius be muiato tik pra
monės reikalams, o namų 
apšildymui reikalinga iš- 
naudot durpynai; padidint 
muitus ant visų Įgabenamų 
audinių, kad tuomi priver- 
rušies staklėmis; uždraust 
gamint namie pagerintos 

tus kaimo žmones audinius 
iš užrubežių Įgabent plytas, 
o darban leist vietines plyt- 
nyčias; paleist darban 
“Drobės” fabriką popieros 

j gaminimui ir tam panašiai, 
!o tada atsirastų ir darbo, ir 
i žmonės pramoktų speciališ- 
(kų darbų, ir valstybėje at- 
Įsirastų pinigų daugiau, nes 
gaminant sau reikmenis na
mie, nereikėtų juos gabent 
iš svetur, už juos išmokant 
beveik paskutinius pinigus, 
kad paskui vėl dejuot dėl 
pinigų stokos.

Tai sveika mintis, sveiki 
patarimai. Labai butų lin
kėtina, kad jie patektų 
praktikai, o kad tada jie iš
eitų valstybės ir jos gyven
tojų sveikatai, mažiausios 
abejonės but negali.

Perdaug Pesimizmo
Musų tarpe, išeivijoje, 

dabartiniais laikais pla
čiausia kalbama apie pri
augantį, lietuviškąjį jauni
mą ir visaip galvojama, 
kaip tą jaunimą butų gali
ma palaikyt prie Lietuvių, 
kad jis laikytųsi lietuvišku 
jaunimu, idant jis užimtų 
vietą savo pirmtakunų. 
Tame pat reikale skaitome 
“Garse” tūlo Morkaus min
tis irgi apie lietuviškąjį 
jaunimą. Tas klausimas, 
mat, visiems svarbus. Tik 
gaila, kad pas p. Morkų 
perdaug pesimizmo. Jis ne
randa net reikalingu rū
pintis jaunimu, nes, girdi 
nebus galima jį išlaikyt lie
tuvišku. Pavyzdžiui jis ima 
Lenkus, Airius, ir Žydus, 
kurie patriotizme daug sti
presni už Lietuvius, o visgi 
jų jaunimas ištautėja. To
dėl Morkus ir daro išvadą, 
kad Lietuviams ir nėra rei- 

Ikalo rūpintis savo jaunimu, 
'o senesniems lyg reikalin
ga tik ant visko numot 
ranka, nuleist galvas ir 
sekt jaunimą. Tas lyg reik
štų, kad senesniems, vieton 
rūpintis jaunimu, reikalin
ga eit paskui jaunimą, arba 
kitaip kalbant, skubintis 
ištautėt.

“Garso” redakcija su to
kia nuomone nesutinka. 
Nesutinkame ir mes. Ir 
nesutiks nė vienas Lietu
vis, kuris save skaito tikru 
Lietuviu. Prie jaunimo 
klausimo męs sugrįšime ki
tą kartą ir išsireikšime 
plačiau. Dabar pirminsime 
tik, kad Morkus klysta ir 
pavyzdžius nurodydamas. 
Lenkai yra prie savo tau
tystės prisirišę labai ank
stai. Tiesa, išgamų yra ir 
pas juos ne mažai, tačiau 
ne taip daug kaip kam iš
rodo. Airiai, nutautę, bet 
juos prie to privertė aplin
kybės: Anglijos priespauda 
juos labai nutautino, o ku
rie bėgo nuo Anglijos, atvy
kę čia, pateko tų pačių an
glų mašinon. Gi žydai vėl 
kitas dalykas. Jie nėra tau
ta, tik rasa (kaip kad čigo
nų). Tautos jie ne pripažį
sta, net ir savo kalbos ne
turi. Lietuvoj, Baltgudijoj, 
Lenkijoj ir kitur, jie kalba 

vokišku žargonu; Austri
joj, Vokietijoj ir dar kitur, 
kalba vokiškai; Turkijoj, 
Francuzijoj, Hispanijoj ir 
kitur, vartoja vietines kal
bas. Amerikoj jie griebiasi 
angliškos kalbos. Lietuvoj 
jie netrukus kalbės lietu
viškai. Su perėjūnais visur 
taip yra. Su Lietuviais kits 
dalykas. Lietuviai turi savo 
valstybę, savo kalbą ir savo 
būdą. Išsižadėt to visko ir 
sulyg Morkaus recepto, 
sekt Lietuviams Žydus, bu
tų perdidelis apsurdas.

Tautų Sąjunga
Tie Lietuviai ir abelnai 

žmonija kurie netiki Tautų. 
Sąjungos naudingumui lai 
atkreipia atidą į šitą.

Genevoj Birželio pradžioj 
buvo Tautų Sąjungos Tary
bos posėdis. Suvažiavo at
stovai didžiųjų valstybių di
deli vyrai, suvažiavo jų di
delis pulkas, ir atvažiavo 
mažutės Lietuvos mažiu
kas premjeras Valdemaras.

Didėsės valstybės nori 
sutaikyt Lietuvą su didele 
kaimyne Lenkija, bet drą
sus mažiukas vyras Valde
maras atsirėkia prieš jų 
barimąsi, prieš jų argu
mentus, prieš jų norą pri
versti Lietuvą išsižadėti sa
vo sostinės.

Taryba išsiskirsto, ir Lie
tuva lieka nepriversta Vil
niaus išsižadėti.

Tai yra Tautų Sąjungos 
nauda ir svarba. Joje su
sirašę visos valstybės tar
tis, taikytis ramiu keliu. Be 
vienos sutikimo kitos liku
sios negali nutarti priešin
gai tai vienai. Valdemaras 
nesutiko su visų kitų noru 
atiduoti Vilnių Lenkams ir 
jos negali nieko nei Lietu
vai nei Valdemarui daryt.

Kas būdavo seniau kada 
nebuvo Tautų Sąjungos? 
Seniau, Lenkija, būdama to
kia galinga kaip dabar, bu
tų be jokios kalbos puolus 
visą Lietuvą ir pasidarius 
ją tuo kuo dar pūvančių no
rų Lenkai ir po šiai dienai 
trokšta. Jeigu įsikištų Vo
kietija, Lenkai duotų jai 
dalį Lietuvos, ir taip butų 
padaryta kaip seniau buvo 
mada daryti su mažomis ir 
kartais didelėmis valstybė
mis.

Jeigu gi Lenkai nenorė
tų Vokiečiams nieko duoti 
Vokiečiai galėtų pulti Len
kiją, ir taip eitų karas kaip 
seniau eidavo.

Taigi nors Tautų Sąjun
gos naudingumo tūli nema
to, ji yra labai didelis šios 
eros pasaulinis žygis prie 
taikos palaikymo. 

GINČIJAMA SALA
Maža, vienutė, niekeno ne 

apgyventa salutė Oceanijo- 
je, kuri praeituose laikuose 
stebino keleivius, pastarais 
laikais pradėjo'darytis prie
žasčia diplomatiškų ginčų. 
O daug tokių salų yra, ku
rių vienos dar niekeno ne 
tyrinėtos, kitos, kad ir buvo 
pradėtos tyrinėt, tai visgi 
likosi nuodugniai ne ištir
tos, ir visos jos šiandien ži
nomos vienu vardu—“Ro
binsono salos”. Nuo 160 me
tų yra viena “slapta” sala 
pietiniame Atlantike, vadi
nama Buoveto sala. Rodosi, 
jog nėra visame pasaulyje

kitos salos, kuri butų taip 
toli nuo sausžemio, kaip ši 
sala; ji randasi 2,600 kilo
metrų atstume nuo Afrikos 
pietinių pakrančių, ledais 
užsikimšusioje, tirštomis 
miglimis apsuptoje ir meke
no ne apgyventoje oceano 
dalyje. Ir nors plotas jos ne
turi daugiau dešimts kilo
metrų, tai vienok šita sala 
likosi priežasčia tarptautiš- 
kų nesusipratimų.

Naujų Metų dienoje, 1738 
m. Francuzijos kapitonas 
Pierre Bouvet de Loiziers, 
pirmutinis užtėmi jo sniegu 
ir ledais pridengtą šios sa
los viršūnę ir prisiartinęs 
kiek galint arčiau, apžiūrė
jęs, ją praminė “Sala atgi
mimo”. Metuose 1755 gar
sus savo kelionėmis James 
Cook, nors labai stengėsi 
arčiau susipažint su “Atgi
mimo Sala”, bet jokiu budu 
ją surast negalėjo, tad pas
kui pradėta manyt, kad ka
pitonas Bouvet turėjo klai
dą, kad jis matė ne salą, tik 
ledynę, arba ledų kalną, 
stukstantį vanbenyje, ir jį 
paskaitė sala. Metuose 1808 
kapitonas Lindsay, toliau į 
pietus užtiko dvi salas, ku
rių vieną pavadino Liver
pool, antrą Thompson ir 18 
dienoj Gruodžio tų pat me
tų, pats užėjo ant Thomp
son salos. Apžiūrėjęs kaip 
reikiant ir sugrįžęs namo, 
apipasakojo visą salų išveiz- 
dą, sulyg kurios abi šios sa
los įtraukta j valdžios žem- 
lapį.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

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

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka

mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi.............................................. 50

Dabar 25 centai
Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš

tai Įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas.
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00
Audimo apdaruose .....................................................$1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........................................ 30
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 audimu $1.00
Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman

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

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

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

Dabar 25 centai
'I’antos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au

torių. vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ii šiaip skaitymui. Pusi. 144 ...................................50

Dabar 25 centai
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. lodomus ir svarbus aprašymas

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

Dabar tiktai 50c

6uc
Dabar 25 centai

------- Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Ave.

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

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

ir 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 kitu, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m.................................................. 1.50
Audimo viršeliuose ................................................ 2.27

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.
n________

Cleveland, Ohio

Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 
«uną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį 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 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Kandidaa — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį 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 centu
Muhamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 

tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi. ... ...............................50

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

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

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijone” Vedėja Marija 

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

Sekančiais metais išsiųsta j 
inžinierius, kad tas salas iš
tirtų. Bet inžinieriai nuvy
kę ton vieton, sulyg žemla- 
pio, tų salų negalėjo niekur 
surast. Nesurandant, pa
skaityta, kad tai buvo tik 
vulkaniškos liekanos, laiki
nai iš jūrių dugno iškilę, ir 
vėl dngnan nuslinkę; ta- 
braugta ir žemlapyje pasili
ko kaip Lindsay jas buvo 
geografiškai numatavęs Tik 
po 83 metų, vokiška ekspe
dicija, nukeliavus “Valdiva” 
laivu, pateko geografiškoje 
plotvėje Buoveto salos, ir iš
lipus ant jos 5 d. Lapkričio, 
1898 m. padarė jos atsakan
tį braižinį ir išmatavo jos 
tolumą nuo sausžemio.

Vadu o j antės vokiečių ek
spedicijos braižiniu, 1927 m. 
nukeliavęs ant šios salos 
Norvegijos konsulis Lars 
Christensen, užkišo Norve
gijos vėliavą, ir tuomi salą 
paėmė Norvegijos valdžios 
nuosavybėn. Tam užprotes
tavo Anglija, tikrindama, 
šita sala kai lygiai ir sala 
Thompson, jau nuo 1825 m. 
priklauso Anglijai. Ir jeigu 
iš tiesų yra tai ta pati sala, 
kurią Anglijos ekspedicija 
surado ir kutią vokiečių ek
spedicija atlankė, tai ji bu
tų Anglijos kaip ir nuosa
vybe, tačiaus Norvvegija 
tam priešinga ir salos apie- 
linkėse duoda savo žuvi
ninkams. o Anglija rengia 
Norvegijai naują protestą. 
Bet jei anglų surastos salos 
buvo tik vulkaniškos lieka-

buvo sprendę, ir jos nuslū
go jūrių dugnan, tai Norve
gija turėtų tiesą. Tačiau 
tarpe Anglijos ir Norvegi
jos ginčai eina toliau.
nos, kaip kad patys anglai

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—35c ir 65c puodukas Ir 
dūdele. Children's Musterole (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

SKAITYTOJAMS i 
i 

Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagreiti ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy- 
kit savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

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

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

Biogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Kapsulėm 
Visose Aptekose
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DIRVA

Baltijos Aras
Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje 

-H[K. S. Karpius}*-

h (Tąsa)

IV.
“Baltijos Aras”

Ar likimas taikėsi išpildyti Berglos, 
jaunos jarlo žmonos, geismus — kad Gor
inąs žūtų mes turbut niekad nesužinosime, 
bet iš to kas kovoje dėsis matysime jog ta 
graži, jauna, jautri moteris, pamilus Haką- 
Kastytj kaipo mylėtini, staiga turės prie
žastį pradžiugti, nors nežinia kaip ilgai.

Nes ištikro šis žygis į Skani ją buvo 
paskutinis musų narsiam Gormui, kuris 
niekados nemanė apie mirtį lovoje bet mū
šyje. Ar gali Vikingas patekti į Valhalą 
jeigu sulauks mirties namie sėdėdamas? 
Bet ne į mirtį Gormas plaukė, ne apie tai 
jis galvojo, vienok kas dedasi turi dėtis, ir 
jo apie Jomo užpuolikus ir kaip juos muš. 
žmogus nesitiki mirties, užtai jis tegalvo-

Diena viena, antra, ir kelinta, ir štai 
jau Skanijos pakraščiai. Kelyje vadai buvo 
susiėję į Gormo laivą ir kalbėjo apie kovą 
su Jomo užpuolikais. Vieni ir ’kiti darė 
visokias klastas, norėdami priešus apsupti 
po dalis, ir taip tęsėsi savaitė po kitai besi
taikant pradėti muši.

Jomsburgėnai buvo labai patyrę kovo
tojai laivais, ir išviliojo Švedus į atvirą 
vandenį. Bet neprastesni kovotojai buvo 
ir švedai, todėl užvirė mušis, ir buvo baisi 
kova. Laivai su laivais turi susieiti, vyrai 
su vyrais susisiekti, ginklais reikia pasiek
ti, tada tik buna mušis, nes šalp saidokų 
ir vilyčių kitokių šaudymo įmonių nebuvo. 
Geriausias Vikingas galėjo kovoti kada jo 
ginklas siekė priešą — kada kirviu galėjo 
skaldyt galvas, kardu kapot, jiešmu badyt.

Artyn ir artyn laivai — priešų ir gy
nėjo — vieni prie kitų slinko. Vietoj ku
riai pusei šalintis, iš abiejų pusių kabliais 
griebdami laivus traukė į krūvą kad grei
čiau galėtų vyrai ant vyrų pulti, ginklą ant 
priešų panaudoti. Laivams šonais susi- 
glaudus šoko vieni Į kitus, laivai nuo subė
gusių vyrų sunkumo pasviro abu j daiktą, 
ir tada užvirė mušis. Taip išsilavinę jie 
ginklą naudoti ir apsiginti kad nelengvas 
darbas dviem susikirtusiem vienas kitą nu
blokšti. Tik kada užeina pats įšėlimas, 
prasideda baisi kruvina muštynė. Kraujas 
taškosi iš kūnų kovotojų: vieni krito po 
kojų kitiems, sužeisti arba nužudyti; kiti 
krito Į vandenį, kiti į savo laivą atgal arba 
nusviro Į priešo laivą, vaitodami, bet steng
damiesi ginklą naudoti kolei dar gyvybė 
juose tuno.

Pats baisiausias mušis. Vieni ir kiti 
bando pereit Į kitų laivus, nugalėti juos, ir 
bando atmušti priešą iš savo laivo. Krin
ta į vandenį nuo briaunų kada laivai kiek 
prasiskiria, kovoja vandenyje ir pasinėrę 
gilumoje, tai vėl iškildami ir bandydami 
vienas kitą nukirsti. Vikingas vandenyje 
stovi taip kaip ant žemės, todėl nėra jam 
skirtumo ir nemano bandyti lipti į laivą 
kolei aplinkui jį dar pluko priešų. O kada 
kiti lipo į priešų laivus norėdami vėl juos 
pulti, viduje buvusieji kirto jų rankas, jieš- 
mais iš viršaus smeigė ir stūmė atgal į van
denį, į toliau plakančius šaudė iš saidokų.

Kaip laivuose taip ir vandenyje virė 
baisiausia kova, riksmas, pastangos paim
ti viršų. Vandenyje plukantieji prisitai-

kę kirviais kirto priešų laivų šonuose sky
les iki jų kas nepamatė ir nenusmeigė.

Mūšyje švaistėsi ir Gormas ir Kastys, 
su savo paskirais priešais, su paskirais lai
vais. Čionai pirmą sykį tikriausia gavo 
pasižymėt Hakas, kurs smarkiai veikė kaip 
koks draskantis paukštis, savo galingom 
rankom, sunkiu kirviu ir dideliu kardu at
simušdamas kad ir kelis užpuolėlius ant 
jo, o 'naikindamas po kelis ant syk savo 
puolimais. Hakas buvo gabus šokinėjime 
iš laivo į laivą; kur matė reikia apginti 
saviškį ar kelis, jis ten buvo ir skynė prie
šus savo galingais užsimojimais kai žaibas. 
Kada vieną priešų laivą sunaikino arba už
valdė stūmėsi prie kito ir vėl užpuolimą 
darė. ■» 1

Tas musų jaunikaitis buvo tokios pri
gimties kad dryso atakuoti priešą visai 
ginklo neturėdamas, galėjo gabiausia gin
tis nuo trijų ar keturių, nepasiduoti bent 
pustuziniui, o tiktai nuo desėtko bėgti ne
skaitė negarbingu pasielgimu. Tokis tik 
galėjo visur turėti pasekmes ir tokį dau
gybės sekti nori.

— Gormas žuvo! Karaliaus pusbrolis 
nužudytas! — pasklido gandai tarp Švedų 
kai Hakas traukėsi su savo laivu į tą pusę 
kur Gormo laivas buvo apspistas dviejų 
Jomsburgo laivų.

Gormas krito nuo kirvio vieno nepa- 
prasto. Vikingo — stipraus, galingo Joms
burgo narsuolio Sigvaldo. Žuvus vyriau
siam vadui Švedų upas pradėjo pulti, nes 
spėkos buvo beveik lygios abiejose pusėse, 
o kas vadovaus niekas nežinojo.

— Hakas! Hakas! — sušuko Gormo 
laivą gynę vyrai kada pamatė Hako laivą 
slenkantį artyn. Tas užmas nustebino už
puolikus, nes vietoj trauktis netekus savo 
vado Švedai apšaukė vadu jauną narsų vy
rą savo išgelbėtoju, ir su naujomis jiego- 
mis šoko ant priešų.

Bet kaip tik Hakas plaukė prie užpuo
likų laivo jo laukė tas pats galiūnas Sig- 
valdas, kurs savo kirviu nudėjo Goriną.

Jei sulyginti abu — Haką ir Sigval- 
dą — pamtysime kad Sigvaldas visame yra 
didesnis ir galima spėt jog stipresnis. Nors 
nesilpnas buvo Gormas ir daugiau pergy
venęs kovų negu Sigvaldas, bet prieš šio 
spėką jarlas neatlaikė. Kas nutiks su Ha- 
ku, kurio taipgi laukia to Vikingo kirvis, 
smailas jiešmas, aštrus kardas, kada pri
sieis jiem susikibti visai iš arti?

(Bus daugiau)

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybe laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų ir mato kaip tų patį laiškų reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911,
puslapių 393 ........................................................ 1.25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

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

“DIRVA”

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
o ------ O

NEMUNAS VASARĄ 
(Sekant Futurizmą)

Feeifa-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 

Kramtoma 
kaip Gumą

kito SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Naujausi LietuviškiRekordai Columbia.
10 inch 75c.

L Dešinė pusė 
Nemunėlis — gerumėlis, 
Vanduo šiltas.
Jo gelmėse žuvįs nardos, 
Nuo meškerių sliekus gaudo 
Maisto jieško.
O paviršium nuogi kūnai 
Tiktai maudos, tiktai 

maudos,
Drungną vandenį tik spardo 
Prunkščia, šniokščia it 

malūnai
Savo ratais.
O ant kranto, karštam 

smėlyj
Kas ten dąros!
Tikras rojus:
Nuogos fėjos skerečioja,' 
Visą dieną nenustoja, 
Kaitinąs prieš saulę.

II. Kairė pusė
Bet paraliai — 
Anoj pusėje, iš parko 
Viską darko.
Džentelmanai mat pajuto: 
Stiklus optiškus tik neša, 
Šakas laužo, žolę peša — 
Žiuri fėjų kaip pasiutę — 
Jiems įdomu.
Ten vėl kitas kaip patrakęs 
Ceiso vamzdį pasistatęs, 
Kampiu plotį bematuoja. 
Prie jo kojų antras krapštos 
Visus davinius užrašo, 
Nuožulnumus apskaitliuoja; 
Abu kartu prakaituoja.... 
Praktikuojąs.

Kudlius.
▼ ▼ v

Biblistai skelbė, skelbė 
kad “milijonai žmonių da
bar gyvenančių nebemirs” 
ir buvo paskyrę 1925 metus 
kada tie milijonai turėtų 
nustot mirę, bet milijonai 
kaip mirė taip ir miršta.

Dabar jie skelbia: “Bili
jonai Dūšių Neužilgo Išeis 
iš Peklos”.

Remiantis neišsipildžiu
sia pirmutine pranašyste, 
jei kur pamatysit naują ne
regėtą biblistą kuris skelb
sis jog jis yra “dūšia par
ėjus iš peklos” vistiek persi- 
tikrinkit ar jis teisybe sa
ko.

-----o-----
Vilkijoj pas Maųškę

Jauna šeimininkė, inėjus 
Į krautuvę, norėjo kulkelių 
nusipirkti. Pačiupinėjo vie
ną, antrą, trečią, dešimtą. 
Visas apčiupinėjus, pradė
jo išpradžios čiupinėti.

Mauškei nepatiko čiupi- 
nėjimas ir jis sako:

— Ui, ar tamistos vyras 
taip pat ilgai čiupinėjo kol 
išsirinko sau už žmoną?

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
I Jaunimo Polka
Į Žemaičių Polka

{Aukatalčių Polka
Zanavykų Polka

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

5 motcrjs..................................50c
Kryžiokas — 2 atidengimų komedija. 

Lošia 2 vyrai ........................ 15e
Reikalaukit “Dirvoj”

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
mas knygoje — proga kiekvienam 
ją įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus užl®"

Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidėlioki t! ||

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.

Same 
Price 

Sor over 35 years 
25 ounces for

USE LESS 
than of high 
priced brands 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

“NAUJAS RIMBAS”

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

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

Vienas iš svarbiausiu-jų problemų že 
nybiniame gyvenime taipasinaudojimas 
iš šeimynikų jeigu.

Vienatinis protingaskelias
mui šeimyniškų įeigų gerai apgalvotu bu 
džeto planu, neužmirštant kaip galint di 
desnę dalį savo uždarbiomui.

Musų Namo Ekono-minis 
mentas pagelbės jumsorganizuot jus 
namų finansus šiaje linkme. Patarnavi
mas dykai, ypatingaijuniem žmonėm, 
pradedantiem ženybinį gelbstint pasiba- 
ryt gerą pradžią.

Jis mano, kad jos dra-bužiai kainuoja 
perbaug; ji žino, kad jisišleidžia pinigu 
golfo lošimui, beisbolološiui, cigarams 
ir kam kitam.

16096 F

16094 F

16095 F

16089 F

16086 F

16087 F

16090 F

16092 F

16091 F

16093 F

16078 F

16088 F

K. MENKELIŪNIŪTĖ ir F. STANKŪNAS
■< Tryi Sesutės, Duetas
[ Valia, Valužė, Duetas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
J Viena Mergytė, Valcas

I Mergužėle, Eikš Phs Mane, Polka

(Lietuvių Hymnas 

Noriu Miego, Polka

{Polka Karolka 

Saulių Polka

{Lietuvaitė, Polka 

Polka Marcelė

(Krekždutė, Polka 

Trimola, Polka

f JONAS YOUNGAITIS. HARMONIKŲ SOLO
-j Aiškinti, Polka
[ Algytė, Polka
f KASTANCIJA MENKELICNIŪTC, SOPRANO

< Neveski, Vaikine
[ Ak, Myliu Tave

iCOLUMBTJOS ORKESTRĄ 
Suirusio Gyvenimo Valcas 
Tosca, Valcas

f LIAUDIES ORKESTRĄ
•j Gaidžio Polka
l Lėtutė, Polka *

A. VANAGAITIS

{Eina Pati j Karčinmą

Mergytę Prigavo

Lietuvoj Mados
Pas Draug«i Julių

Schubert Centennial-Organized bi| Columbia Phonograph Companq

Pirkit šiuos rekordus iš savo vietinio pardavėjo , 
arba užsisakykit paštu iš artimiausis vietos.

Reikalaukit pilno Katalogo 
Columbia Phonograph Company 

1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

Columbia^^-Records

)

Geriau, Blogiau

* Incorporated J849

Society formattings
imtHe'City»oUCteveland

* PUBLIC SQUARE8
Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką



MECHANIŠKAS 
ŽMOGUS

Per ilgus laikus pasaulyj gal
vota apie išradimą dirbtino-me- 
chaniško žmogaus, ir kitų bai
mintasi kad jei" bus toks žmo
gus padaryta jis gali atlikt bai
sius dalykus.

Šiose dienose New Yorke bu
vo daryta bandymai su vienu 
tokiu mechanišku tvariniu. Jo 
pirmas darbas buvo atidengi
mas stovylos Jurgio Washing- 
tono, vieno iš žymiausių ii- an
kstyviausių Amerikos inžinie
rių, kuris vėliau buvo preziden
tu.

Tas mechaniškas žmogus tu
ri akis, ausis, balsą ir viską iš
skyrus smegenis.

Jis tačiau nėra koks siaubū
nas. Jis yra naudingas tvari- 
nis pritaikytas reikalavimams 
šio amžiaus kuriame gyvename.

Nors jis neturi sielos nei sme
genų, jis turi širdį. Ta širdis 
yra centras jo veikimo, nes jo
je randasi bilijonai elektronų, 
suleistų į stiklinį tūbą, kurie 
naudojama atlikimui jo darbo.

Mechaniškas žmogus, trumpai 
sakant, perstato naujas pastan
gas inžinerijos ir mokslo pada
rymui šio pasaulio geresniu gy
venimui. Mes turėjom telegra

fą, telefoną, radio, ir dabar tu
rim šį naują žmogų kuris yra 
laikinas vadovas elektronų žy
gyje prie didesnio naudingumo.

šiandien tas žmogus tarnauja 
svarbiausia elektros industrijo
je, prie saugojimo vandenų re
zervuarų, kaip Washingtone, del 
Karo Departmento, ir įvairiose 
kitokiose vietose kur darbas yra 
perdaug pavojingas arba kur 
galima apsieiti be žmogaus.

Rytoj, jeigu panorėsime, jis 
galės atlikti musų namų darbą. 
Jis gal bus naudojamas telefo- 
navimui per Atlantiką arba per 
kontinentą. Jis galės dirbti 
kur tik bus nutiesta telefono 
viela.

Jis galės būti padarytas pasi
tarnauti, sykį pastatytas atsa
kančioje vietoje, bendrai su ki
tomis mašinomis kurios pildys 
jo norą. Dabar tas žmogus pil
do norus to kuris nori jį nau
doti.

Kas nori priversti tą žmogų 
veikti, naudoja paprastą telefo
ną, pasako kokį nors to mecha
niško žmogaus numerį per tele
fonų centrą, kaip šaukiant bile: 
kitą žmogų. Per telefoną triš' 
sykius sušvilpiama davimui sig
nalo tam mechaniškam žmogui.

Išgirdęs “savo pono balsą” 
tas mechaniškas žmogus atsako

tam tikru balsu kuris reiškia 
jog “gatavas”. Tada įsakymai 
jam perduodama bent kuria vie
na iš trijų notų prie kurios jo 
sistema pritaikyta, ir jis dirba
kas liepiama. Po to jis signa- 
luoja jog užduotį atliko, ir jei
gu negavo kitokių įsakymų, jis 
nutraukia savo veikimą.

Jis naudojamas sargybos par
eigoms eiti. Jeigu kas nors ne
gerai su ta vieta kur jis patal
pintas, dirbtuvėj arba namie, 
jis automatiškai pradeda šauk
ti telefonu savo kontrolės nu
merį, ir daro tai iki jam neatsi
liepiama.

Tas žmogus vadinama tele- 
vox. Jis gimė iš reikalingumo 
elektros industrijoje, turėjimui 
geresnės automatinės kontrolės 
sub-stotyse kurios gauna elek
trą iš didžiųjų stočių.

Jeigu gyvą žmogų toj vietoj 
turėtų laikyti, elektra butų žy
miai brangesnė. Galvojus vi
sokius kitokius išradimus, pa
galiau sugalvota pabudavoti to
kį dalyką kuriam butų galima 
duoti įsakymus paprasta telefo
no balso srove.

Tik pati idėja šito dalyko yra 
nauja. Visos įmonės jau buvo

Pamanykite Apie Savo
Vandens Šildytuvą

fl

Abelnai, bilė koksvan dens šildytuvas 
užkaitins vandenįUkaipnors ir kada nors.

Bet vandens šildytuvas bile koks ne
duos jums karšto vandens kiek reikia 
ir kada reikia, reikalingapažiurėt j ji.

Atsakymu i šitą klau-simą, 
pliumerj, arba paklau-skite 
sielgkite abejaip. Dabaretam 
laikas, tai padaryt.

matykite, 
mus—arba pe
pats geriausis

-o-

THE EAST OHIO GAS CO. į
East 6th ir Rockwell

x SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

i

f
t

D I R V A
iš seniau, tik reikėjo panaudoti.

Dabar telieka priimti tam me
chaniškam žmogui viena kalba 
per visą pasaulį, kad visur vie
nodiems reikalams vienas sig- 
nafas-žeiiklas butų duodama.

Tas žmogus sveria 600 svarų.
Išrado R. J. Wensley.

EDISONAS NEPRO-
GRESIVIS

----- o-----
Tamas Edisonas, žymiau

sias išradėjas elektros sri
tyje, kuris nori kad jo išra
dimai butų naudojami ir 
tuo pasaulis progresuotų, 
pats netiki progresui.

Jisai 1912 metais nusi
pirko automobili, ir po šiai 
dienai tuo pačiu važinėja, 
nors ir važinėti mažai no
ri. Nors per tą laiką auto- 
biliai nepaprastai pakitėjo 
ir pasigerino, jis neatkrei
pė domės Į jų progresą ir 
nesistengė tankiau įsigyti 
naują, parėmimui tos in
dustrijos.

Kur pasaulis butų jeigu 
ir kiti žmonės tik kreipti! 
domę į naujus dalykus ir 
visai jų nenaudotų?

~ 7 '

Vienuolyno Slaptybes
Buvo po 1.00 Dabar 50c

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. .1

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Nepalyginama Verte
Sitų Gražiųjų Siutų

Apart Richmono 
taupinimo ir taupu
mo, mokėsi $40 ar 
daugiau, už drabu
žius tos vertės, ku
riuos męs parduoda
me už $22.50 — tai 
jūsų proga įsigyt bile 
siutą, žiponą, sporto 
siutą, ar surdutą su 
šilkiniu brnslotu, už 
vieną ir tą pačią kai
ną.

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų 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 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus 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.

Nedėldicniaifi nuo 10 iki 1.

x

Pasaulyje didžiausias“Iš fabri
ko tiesiok” pardavimas dideliuo
se kiekiuose lengvai skaistus ir at- 
sakomingas musų garsus fabriko, 
lojališkumas ir teisingumas mu
sų darbininkų, kurie dalinai yra 
savininkais musų pramonės; ope- 
ravimas musų 3 I krautuvės be 
bereikalingų išlaidų—viskas tas 
veda prie kurio męs Jus vedame.

PARDUODAME TIESIOK
Iš FABRIKO

Atskiros Kelnės 
Įvairios okažijos

Y on Save the Middleman’s Profit

Richmono drabužiai negali 
rast sau lygių, jūsų užganėdini- 
mui. Jus rasite šituose netik nu
duodant! stilių ir manierišką for
mą, bet ir padirbimo turtingumą, 
kurio jus tikitės už tą kainą; jų ir 
pasiuvimas užtikrina ligai paten
kantį stilių, kuris dėvėjimui tin
ka ilgesniam laikui negukad, kol 
jo tvirtumas patenka.

SS t

THE RICHMAN BROTHERS CO.
Du Clevelande Storai

įsteigta 
‘ 1879

725 Euclid Ave.
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Prospect and Ontario
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Kas Girdėt CleveBande-Apielinkese
H 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Seimas pasibaigė. SLRK. 
seimas pasibaigė praėjusios 
pėtnyčios dieną. Kiek mus 
informuoja, seimas praėjo 
labai gražiai. Buvo kiek už- 
sikarščiavimų prie konsti
tucijos taisymo, tačiaus ki
taip ir but negali. Kilo bis- 
kutis nesusipratimo ir priė
jus prie tarimo pasiųst pa
sveikinimą Lietuvos val
džiai, kada dvasiškas vado
vas griežtai priešinosi ir 
rengėsi iš seimo išeit. Ta
čiaus Klebonas Vilkutaitis 
savo taktiška kalba nesusi
pratimą likvidavo.

Išvažiavo seimam Praėju
sios subatos ryto 4 valandą 
išvažiavo SLA. seiman, i 
Baltimore, Md. 14 kuopos 
delegatai: Baltrukoniai, Ba- 
nioniai, Šmigelskis, Žukas, 
Mičiulis ir Grigienė. 339 
kuopos delegatė Grigiutė iš
keliavo subatos vakare. 14 
kp. delegatai visi išvažiavo 
automobiliais, gi 339 kp de
legatė, trukiu.

Didelis išvažiavimas. A- 
teinančiame nedėldienyje i- 
vyksta katalikiškųjų drau
gijų išvažiavimas, arba pik- 
nin'kas. Kadangi tą dieną 
yra diena šv. Jono, tai, sa
koma, išvažiaviman, apart 
paprastosios publikos, ren
giasi ir visi Clevelando Jo
nai kad iškilmingai paminėt 
savo vardo dieną. Išvažiavi
mas atsibus Loesch Grove 
darže prie State Road ir 
Longwood Ave. Nuo Public 
aikštės imkite karus 
“West 25 St.’’ iki Car Barn, 
o nuo ten busą “State 
Road”

Visų žiniai. Nash nauji 
automobiliai 1929 m. mode
lio jau išėjo. Visi, kurie ren
giatės pirkt šitos rūšies au
tomobilį, kviečiame atsilan
kyt ir pasižiūrėt, j firmą 
Zucker Nash Motor Co. prie 
Superior Ave. ir 68 gatvės.

A. Zdanis.

Deportuoja 27 ypatas. 
Imigracijos Inspektorius J. 
A. Fluckey skelbia, kad 27 
“nepageidaujami gyvento
jai”, kurie iki šiol prabuvo 
apskričio Ikalėjime, paga-

{vairiose

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentu Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI

temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

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

p-jvnš. veltui. Rinkliavų nėra. 

A. S. BARTKUS 
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų

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

liaus tampa deportuojami iš 
Suvienytų Valstijų. Iš su
rašo skelbiamų pavardžių 
matosi, kad deportuojamieji 
yra daugiausia meksikonai, 
ispanai, italai ir keliatas 
slavų. Jie veik visi i Suvie
nytas Valstijas atvyko ne- 
legališkais keliais.

Advokatas kalėjimam 
Teisėjas Baer pasiuntė ka
lėjimai! advokatą D. Kam
mer, kol tas užmokės $200 
užvilktos alimonijos savo 
buvusiai pačiai, su kuria 
persiskyrė. Kammer turėjo 
savo buvusiai pačiai mokėt 
po $25 kas savaite, bet ne
mokėjo, vis vilkino, kol su
sidėjo čia minima suma, ir 
kurią dabar teismas verčia 
ant kart užmokėt.

ARTIS. ČIŽAUSK1ENĖS 
PASIRODYMAS

! LRKSA. seimą atvyku
sių svečių iš kitų kolionijų, 
prašyta art. M. Čižauskie- 
nę išpildyt aria iš operos 
“Lucia” (viena iš pasauliu 
nių operos koloratūrinių 
dalykėlių), šis veikalas sy
kiu su “Sevillana” parodė 
p. Čižauskienės tekniką ir 
augštų gaidų švelnumą, ku
rių tik koloraturo soprano 
pasirodė p. Čižauskienė sa- 
gali padaryti. Tokio balso 
vininkė, ir visus svečius nu
stebino. Komplimentų jai 
nesigailėjo, net tapo kviesta 
ateinančiam sezonui Į kitas 
kolionijas koncertuot.

Reportieris.

LIETUVIAMS PIRMENY
BĖ GORDON PARKE.
Muz. Čižauskai užkviesti 

luoti Lietuviškų dainų kon
certą sui choru, panašiai 
kaip pereitą vasarą, kurį 
svetimtaučiai dar ir šiądien 
itmena. Kaip išsitarė mies
to manadžeris W. R. Hop
kins—“I hope to hear that 
ine Lithuanian choir again 
his summer.” Prie to ir 
iridurė apie p. Čižauskie- 
lės “wonderful voice”.

Šimet žada būti daug Įdo- 
nesnis vakaras, nes prie di
lelio jungtinio choro (veda
mas mųz. J. Čižausko) a- 
iart parapijos choro, pri
sižadėjo Teatrališko Choro 
nariai, LRKSA. 297 kuodos 
nariai, taipgi ir Art. M. Či- 
žauškienės vedamas mažy
čių choras iš 80 mergaičių; 
prie to ir jaunos lakštinge- 
los (kurios taip gražiai pa
sirodė Public Auditorium 
prieš kelis mėnesius), tau
tiškose drapanose, pašoks 
lietuvių šokius.

Po lietuvių programo bus 
ir kitų tautų koncertai.

Taigi, kurie dainuojat ir 
norite dalyvaut tame dide
liame vakare, su tuom mil
žinišku choru, esate malo
niai kviečiami ateiti i prak
tiką pėtnyčioj, 7:30 vak. šv. 
Jurgio Svetainėn.

Reportieris.

PAKVIETIMAS.
Clevelando Statistinių ži

nių ir Federacijos! 22-ro 
skyriaus atsibus susirinki
mas panedėlio vakare, 25 
Birželio, Lietuvių svetainė
je. 'Visi nariai ir atjaučianti 
tam darbui kviečiami atsi
lankyti. Kurios Draugijos 
išpildė savo ankietas, taipat 
profesionalai ir pramonin
kai kad priduotų ant susi
rinkimo, o kurie neišpildė, 
kad pasiskubintų išpildyti.

Statistinių Žinių 
Rink. Komisija.

TARPTAUTINIS 
KONCERTAS

Panašiai, kaip pernai va
sarą, Lietuviai ims dalyvu- 
ma Tarptautiniame koncer
te, Liepos 18 d., Gordon 
Parke. Programas bes pil
domas Į radio. Gros 50 in
strumentų Simfonijos Or
chestra.

Kadangi Lietuvių bus 
daugiau negu vienas cho
ras, todėl išvengimui berei
kalingo mokinimosi vienam 
ir kitam chorui, tų pačių 
dainų, kurios paskui gali 
netyčia susidurti ant pro
gramo, Suvienytas Choras 
pažymi savo progromą se
kančiai: Tykus buvo vaka
rėlis, Kas subatos vakarėlį, 
Godelis, Pamylėjau vakar. 
Vilniaus kalneliai. Oi mo
čiut, motinėle, Trys sesutės, 
Vėjužėlis, Oi tu Rnta, Vil
nius (Vanag.), Lietuva.

Štai dar viena šauni pro
ga clevelandiečiams pasi
rodyti prieš tūkstantinę 
svetimtaučių minią!' Nuo 
šio prisirengimo prigulės 
arba geras, arba blogas iš
garsinimas Lietuvių vardo. 
Todėl jaunime, prie darbo 
Stok j Suv. Choro eiles. A- 
teik į Lietuvių Svetainę ant 
praktiko ketverge, Birž. 28 
dieną. Jau tik trys ketver-

S. BONCHOREK 
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

Telefonas Main 6111

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

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

o ROSEDALE
Dry Cleaning Co.::

Rand. 7906 J J
C. F. PETRAITIS, Prop. • >
6702 Superior Ave., ; • 

gai liko; subruskime!
Suv. Choro mok. V.Greičius 

18830 MeredithAve., 
Euclid, Ohio. 

Tel. Kenmore 3314-M.

RICHMAN BRO’S FIRMA 
RENGIASI PRIE 

VAKACIJOS
Fabrikas skubinai dirba ir 
netrukus užsidarys invento- 

ro surašymui.
Pabaiga antro bertainio 

1928 m. atidengia CIevelan
de vadovaujantį drabužių 
siuvimo darbą ir augščiausį 
aktyviškumą, su prospektu, 
kad pramonė pasieks augš- 
čiausią viršūnę madose, bė
gyje vasaros ir rudens.

Fabrikas Richman Bros, 
dabar dirba pilnu smarku
mu, nes netrukus bus pada
ryta pertrauka inventoro 
surašymui laike vakacijos, 
kuri prasidės Birželio 29 ir 
tęsis iki Liepos 9 dienai, ta

| Didelės Ristynės |
Į Atsibus Ketverge, |
| Birželio 21 d. |
I Taylor Bowl |
| HARVARD AVE. NEWBURG HTS.

E Charles Marotta reprezentuoja pirmą se- | 
| zono kortą. |

= Risis: =
= Jack Johnson su Rusu, Paulium Jacob- =
= son. =
= Frank Noener (ledų žmogus) su George
= Buchwalter, iš Warren, Ohio. =
= Karl Sarpolis su Mykolu Bratell. =
= Jack Ganson, Lietuvių čampijonas su
= Frank Judson, Lenkų galiotu

= Įžanga vyrams: $1.00, $1-65 ir $2.20

i Moterims: .50 c. ir $ I. I OVaikams: 25c.
F. i. 1111111111 i 1111111 II 11111111113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1H111111,1F

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokią kitokią apdrauda 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
6820 Superior avė. (“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais

£jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'£

| Dr. E. A. BAILEY | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4927 Central Avenue
Kampas East 55th Street E

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. =
Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX- =

= Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata
rimai dykai. =
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v. “

Ši..... .

Prospect 2420

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

kuo j am, isleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland. OHu

me laikotarpyje fabrikas 
bus uždarytas.

Sulyg N. G. Richman, 
prezidento ir generališko 
vedėjo, pramone labai pasi
didino bėgyje praėjusio mė
nesio, ačiū pasi tarnavimui 
darbščių darbininkų.

Laike vakacijos kaip įy 
visuomet, Richman Bros, 
savo darbininkams apmoka 
už visas vakacijos dienas, 
kaip kad ir jiems dirbant.

ATYDA
Savininkas Clevelando nori mai- 

nyt namą ant farmos. Kurie far- 
meriai norit eit miestan matykite 
mane arba rašykit. Gausit pilnas 
informacijas. Turiu visokių namų, 
farmų, didelių ir mažų pardavimui 
ir mainymui.

B. RAKAUSGAS, Agentas
G712 Wade Park a v. Cleveland, O.

Telef. Pennsylvania 1'481

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
i šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

SPORTAS

GANSONAS IMSIS 
BIRŽELIO 21

RISIS ŽYMUS RISTIKAI
George Buchwalter iš 

Waren, kuris stengiasi pa- 
daugint savo finansus mo
kslui baigt Western Reserve 
universitetą, vidutinio sun
kumo, atidarys ristynių se
zoną tyrame ore, 'ketverge 
vakare Taylor Bowl laukuo
se, kur jis risis su Frank 
Noewer iš Clevelando; re
prezentuos Charlie Marot
ta. Jis yra nugalėjęs tokius 
ristikus kaip B. Singhi, J. 
Parelli, E. Nelson ir kitus.

Noewer, žinomas kaipo 
Collinwoodo ledų žmogus, 
vienas iš Clevelando kandi
datų į drutuolius, pasiren
gęs griebtis su vyru, lygiu 
savo sunkumu. Marotta ti
kisi gerų pasekmių taip 
kaip tikėjosi ir iš Sarpa- 
liaus, Lietuvio. Kita viršūnė 
susidarys iš1 Jack Ganson iš 
Kalifornijos ir F. Judson iš 
Detroito. Ganson per žiemą 
grūmėsi su tokiais kaip 
Zbyszko, Garkawienko, 
Steinke ir kitais. Juodspal- 
vis Johnson susikabins su 
Rusu Jakobson, vidutinio 
sunkumo ristiku.

Akrone Parsiduoda 
GASOLINO STOTIS

Savininkas serga, negali biznio 
varyt. Biznis išdirbtas per 10 metų 
ir savininkas pasidarė didelį turtą. 
Galima pirkt arba bile kokiam mie
ste priims namą mainymui. Kas 
silpnai dirbat, o norit eit į biznį im
kit gazolino stotį.

B. RAKAUSKAS, Realtor 
6712 Wade, Park av. Cleveland, O.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Geroj vietoj, arti E. 55th St. ir 

Payne avė. Visai nebrangiai imsit. 
Atsišaukit šiuo adresu:

4503 PAYNE AVE.

įsteigta 1881
John Jacoby & Son 

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos 

7036-7038 Superior Ave.

G ER ADŽIUS ANT REN- 
DOS

Taisoma automobiliai. 
Yra ryna vandens nubėgi- 
mui. Cymentuota asla. Vie
ta gera, lietuviais apgyven
ta, 1275 E. 61 St. Kreipkitės

adresu: 1207 E. 61 St.
ŪKĖS, FARMOS. 

BARGENAS..
mes pačiame meste Lektri-

Parsiduoda 30 akrų že- 
kase. Vanduo stuboje. 14 
akrų sodo. Žemė gera, su 
moliu. Kaina $3,200. Įmokėt 
$1,300.

200 akrų ūkė, 30 akrų gi
rios, 15 akrų sodo. Upė te
ka per ūkę. 14 galvijų, 3 ar
kliai, 5 ikiaulės, mašinos,pa
dargai. Kaina $7000.

338 akrai žemės, dvariški 
budinkai, 30 galvijų, 5 ar
kliai, 30 avių, 25 kiaulės, 30 
akrų sodo. Mašinos, padar
gai. Tik 1 mylia nuo miesto. 
Kaina 13,0z0. ą z 
80 akrų žemės, prie ežero 
kranto. Labąi pelninga Vie
ta. Žemė: molis su juodžže- 
miu. Budininkai, miškas. 
Kaina3,500.

40 akrų žemės, geri bu- 
dinikai. Miškas, upė, 6 kar
vės, 2 arkliai, 500 vištų, so
das, mūrinė
2,856.

P. R. Andrekus,
P. O. Bo* 107, 

PENTWATER,MICHIGAN-

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

A. Giedaudas......... Lt. 70
Jonas Radzevičius.. .. 60
Petras šūkis.................. 300
Marė Marčiulionaitė... 150
Pranas Bakaitis........... 400
Petras Raponkus.........  100
Morta Jakštienė........... 150

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave.

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

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

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
Kreipkitės tuojam geram pirki

mui, nes tokių progų mažai pasi
taiko. Biznis eina gerai.

995 East 79th St.

PARSIDUODA VALGYKLA
Lietuviškas restaurantas parsi

duoda prieinama kaina. Prie jo yra 
G kambariai gyvenimui, renda pigi. 
Bižrlls gerai išdirbtas, prie didelių 
dirbtuvių, White Motor Co. ir kitu.

7210 ST. .CLAIR AVE. 
Šalia barbernės. -------

LIETUVIŠKAS RESTAURANAS
Parsiduoda pigiai, biznis išdirb

tas ir laikomas jau 3 metai. Par
duodame arba mainysim ant loto. 
Kaina prieinama. Lystas ant 3 me
tų. Renda 65. Kreipkitės 6820 
Superior avė., Randolph 147G.

7413 MELROSE AVE.
Namas parsiduoda, trijų šeimy

nų, dvi gatavos užėmimui. Gera 
ineiga. Apleidžiame miestą. Par
duoda savininkas. Šaukit:

PENN. 2227-R.

PAJIEŠKAU ..
Juozą Kreivėną, girdėjau gyvena 

Pennsylvania valstijoj. Aš turiu 
del jo varbių dalykų. Prašau atsi
šaukti tuojau arba kas žino praneš
ti apie ji.

JOHN VOSYLIUS 
4614 Denison avė. Cleveland, O.

13601 Deise 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 438G

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 CIe
velande ir kitur.

Pasitarimas dykai. Ateik į 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.


