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Lietuviu Kova su Antvyskupu
Apvogta“ Leviatan” Laivas

“Jack Sharkey” Laimėjo
LIETUVIŲ KOVA PRIEŠ 

ANTVYSKUPj
Vilnius, okupuoto j Lietu

voj.—‘Vilniaus ir aplinkių 
Lietuviai katalikai, nepa- 
kęsdami antvyslkupio Jal- 
brzykowskio šovinizmo, ku
ria jis visomis pusėmis 
spaudžia ir persekioja Lie
tuvius bažnyčios srityje, 
skundėsi ant jo popiežiaus 
nuncijui Varšavoje, o 
nieko nelaimėję, dabar 
siuntė savo memorialą 
čiam popiežiui, griežtai 
kalaujant antvyskupį
brzykowskj prašalint iš Vil
niaus.

da dukart metuose rengia 
medžiokles ant šitų gyvulių 
ir juos naikina:, rudenio 
metu muša lazdomis ir nu
lupę kailius, likusią dalį de
gina, gi vasaros metu, kada 
į jūrių pakraščius susirenka 
neršėjimui ryklės (sharks), 
suvaroma Į jūres ir ten šitie 
gyvuliai tampa ryklių auko
mis. Dabar praėjusios sa
vaitės bėgyje tokia medžio- 

|klė laukinių ožkų Į jūres su- 
ivarė 2,000, kuriuos ryklės 
Isurijo keturių valandų bė-

čia;
pa-l
pa
rei-
Jai- gyje-

AUSTRALIJOS AUGA- 
i LAIS NAIKINS VUODUS.

Ithaca, N.Y.—Cornell u- 
l niversiteto profesoriai su- 

' au- 
Igantis augalas, vadinamas 
“Nitella Phaulotoes” naiki
na vuodus, pargabeno tų 

’augalų'Ir d'abdr dirbama'; 
prie tų augalų auginimo ’ 
New Jersey valstijoje, vadi-

VAGYSTĖ ANT LAIVO! 
“LEVIATHAN”.

London, Anglijoj. — At-į sekę, 'kad Australijoje 
plaukus j Southampton prie
plauką Suvienytų Valstijų 
pasažieriniam laivui “Le
viathan”, apšižiureitc; >Md 
pačto skyriuje pavogta visi 
registruoti siuntiniai, siųsti 
Anglijon. Siuntiniuose buvo narnoj “vuodų karalystėje”, 
daugybė piniginių pirklybos kur žmonės labai daug ken- 
perlaidų ir kitokių tos pat [čia nuo vuodų, ir tikimasi, 
vertės popierų, kurių abel- 
na suma siekia 100,000 sva
rų sterlingų (apie pusė mi
lijono doliarių). Iš Londono 
išsiskubino visas batalijonas 
“Scotland Yard” detektivų, 
kad jieškot vagių visose a- 
pylinkėse. Spėjama, kad va
gystė papildyta laivui tuo
jau iš New Yorko išplaukus kvapsniu žudo. Tik šitie au-i 
(Birž. 16.) dar, Suvienyti! galai auga ten, kur žemėje j naujojama 
Valstijų vandenuose. yra kalkių, todėl jie ne augs [ni -• •• 

--------------- Naujos Anglijos kalnuose.
NUMIRĖ VAŽIUODAMA

AUTOMOBILIUM
Newark, Ohio.—Automo

biliam važiuojant keturiems 
pasažierams ir automobiliui 
bėgant skersai geležinkelį, 
antobiliaus ratas truko ii- savo kaimynu Weatherly 
automobilis biskį pačiuože mainė pačiomis, palikdamas 
išilgai geležinkelio šėnis. Iš savają 
automobilyje važiavusių pa-j parsivežęs į Brooklyną 
saž’erų, Ona Green, 58 me- ja gyveno. Dalykui paa

NE ŠIOS GADYNĖS 
IŠRADIMAS

Munich, Vokietijoj.—Ar- 
heologas Stadelman, sugrį
žęs iš tolimųjų rytų, kur ka
sinėjo žemę jieškodamas se
novės liekanas, liepia nesi- 
džiaugt šių gadynių išradi
mais ir prie jų pe skaityt 
elektros išradimą, kadangi 
elektra išrasta daug seniau 
negu iki šiol pasakota ir tik
rinta. Jis surado Egipto pi- 
ramidose prietaisas gamini
mui elektrikinių žiburių, o 
kitose surado dar užsiliku
sius, nors jau ne veikiančius 
žiburius, su elektrikinėmis 
lempukėmis. Tas pats Sta
delman dabar suranda ir 
šventraštyje, kad elektros 
žiburiai vartota ir Jaruzalė- 
je, Salomano šventynėje, o 
anas varinis žaltys ant kry
žiaus pakabintas, apie kuri 
šventraštis kalba, nebuvo 
kas kitas tik elektri-kinė vie-

lė Gates ir vėl kabinosi prie Irios žymiai suretėjo, ir jose 
|Žukausko antru kartu. Bet'gyvenę žvėrys sumažėjo. 

*..i--- i,„„ Dabar Washingtono giriose
užsilikę pilkųjų meškų tik 
15 stukių, 50 karibų ir 80 
laukinių avių, kurių seniaus 
čia buvo nesuskaitomos 
daugybės. Yra dar kiek dau
giau užsilikusių briedžių ir 
juodųjų meškų, bet ir tų da
bar nėra nė pusės kiek jų 
buvo seniau. Nenyksta tik 
laukinės ožkos, katės ir vil
kai. Elnių ir kaugru 
taipgi mažai. Visi šitie 
rys nyksta vis labiau, 
draskančiųjų kaimynų, 
daugiausia juos išžudo žmo
nės, gaudydami ir šaudyda
mi tai dėl kailių, tai savo 
maistui.

Žukauskas ji nubloškė pir
mu savo smugiu, ir Gates 
vėl sudribo prie Žukausko 
kojų. Laikas pasibaigė ir 
Žukauskas apšauktas laimė
toju.

ATSIRADO “NUMIRĘS” 
KAREIVIS

Moskva, Rusijoj.—Dioni- 
gi Modusehi, karės metu 
tarnavęs Italijos kariume- 
nėje ir likęs sugautu Au-I 
strijos nelaisvėn, iš ten kas- 
žinkur dingo ir per trylika 
metų ji visi užmiršo paskai
tę mirusiu ar kitaip žuvu
siu. T’k aną diena šitas “nu
mirėlis” atėjo Italijos amba- 
sadon Maskvoje ir paprašė, 
kad ambasada pasiųstų ži
nią jo giminėms Italijoj, ap- 
reiškiant, jog jis yra gyvas, 
sveikas ir netrukus mano 
sugrįžt pas juos, kaip tik 
gaus iš ambasados leidimą. 
Kokiu budu jis ikišiol pra
buvo giminėms nežinomas ; 
ir kaip jis pateko Rusijon, 
nespėta išklaust.

likę 
žvė
rį uo 
bet

Žinios iš Lietuvos
Nelaimė

Vartainėliai (I’advi'iškio
valšč.). Gegužės 11 d. uk. valšč.). Naujakuris
Taunys vežė nusipirkęs do
bilų, ir važiavo per upę Kro- S. J., susitiko autimobilį, au- 
jo per tiltą, virsdamas ve
žimas išsuko Tauniui ranką.

K. K.

Nulaužė Koją
Karžygiai (Radviliškio 

s Punis, 
važiuodamas i Šiaulius su

tomodiliaus pasibaidę ar
kliai ėmė smarkiai bėgti, 
vežimas pataikė i akmenį ir 
sulaužė S. J. koją.

K. Kulešius.

kad su šitų augalų pagelba 
pasiseks labai daug vuodų 
išnaikint. Augalai turi pla
čius, gleivėtus lapus be žie
dų, ir auga tik prie vandens, 
kur vuodai paprastai deda 
kiaušinius. Gleivėti lapai 
tuos kiaušinius sunaikina, 
dargi pačius vuodus savo į

Pavaišino
Pietariu Kaimas (Šunskų 

valšč.). Gavusi iš vyro esan-i „^. . . Į Kaip kovojama su dropu .rt i r. /\ I v •« n ■*-» i *
Liepalotai (Graž. valšč.). 

Liepalotų km. gyventojai 
susirinkę nutarė, jog savo 

[kaime neleisią laikyti “dro- 
po” kuris čia be galo išsipla- 

I tinęs, nes kiekviename kal
ime yra po keletą slaptų 
“monopolių”. Tai yra reikš
mingas ir sveikinantis ūki
ninkų žygis, kovai su slap
tomis kaimo traktierinėmis, 
ir na'kties1 triukšmingais 
skandalais. Bravo!

Šešupės Aidelis.

čio Amerikoj, pinigų, vienai 
pilietė sukvietė pažystamus 
pasivaišmt. Prisigėrę sama- 
gono, svečiai susipešė, su
daužė visus šeimyninkės 
puodus ir lėkštes, supjaustė i 
drabužius, išlaužė tvoras ir)

ANGLIAKASIŲ STRAI- 
KAS BAIGIASI

Columbus, Ohio. — J. L. 
Good, sekretorius Ohio Coal 
biuro skelbia, kad angliaka
sių straikas, besitesęs per 
keturiolika mėnesių, galima 
sakyt, jau baigiasi straikie- 
rių pralaimėjimui. Kasyklos 
atsidarinėja vienos po kitų 
ir darbininkai grįžta prie 
darbo, priimant Jackson- 
villenustatą algomis po pen
kis doliaris j dieną. Tas pats 
Good sako, kad dar yra 
daug straikerių, kurie ši
tam nustatai priešinasi, ta
čiaus yra viltis, kad ir jie 
netrukus sutiks grįžt prie 
darbo.

sau kojas, rankas.
Tai bobai balius. V.D.

yra 
til-

Niekšų Darbas
Pamusis (Lygumų valšč). 

Netoli Pamūšio dvaro 
ant vieškelio Linkuvos
tas. Nepersenai kas tai nu
pjaustė šio tilto geležis. Tii-j 
tas taisomas valdžios lėšo-! 
mis. Spėjama, kad čia dar
bas apylinkės kurio nors 
kalvių. Keleivis.

Jei negelbės—pražus
IVidgiriai (Graž. valšč.). 

Čia Vasilkavo, Eistiškinėje 
ir Vaztelinės miške yra ap
sodinta ap'c- 50 ha. mišku,

. Kadangi tose draudžiama 
įganyti gyvulius, tai pernai 
[užaugo didelė žolė, kuri da-

ANGLIŠKOS BAŽNYČIOS
vėlykos

London, Anglijoj. — An
glijos parlamentas priėmė 
Anglijos bažnyčios viršinin
kų pasiūlymą nustatymui 
Velykų šventės, kuri dabar
tiniais laikais, sekant Ro
mos tvarką, sulyg žydų se
novės papročių, kilnojama 
sulyg mėnulio atmainų. Pa
siūlyme Angliškos bažny
čios dvasiškių, nurodoma, 
kad Velykoms turėtų but 
nustatytas laikas, kad šita 
šventė butų pastovi, geriau
sia tiktų ją švęst antrame 
nedėldienyje, po pirmai su- 
batai Balandžio mėnesio. 
Parlamentas pasiūlymą pri
ėmė, bet jis bus dar svarsto
mas parlamentui susirinkus 
po vakacijų.

Kita Nelaimė
Barvainiai (Stačiūnų I. 

valšč.). Gegužės 4 d. p. Če i, - „ ,
paitis, važiavo iš Radviliš-j ?a.r yra užgulus jaunas eg- 
kio su vežimu šieno; jam 

Į bevažiuojant nuo kairu j 
j Radviliškio dvaro lauke, 
arkliai pradėjo 
nuo kalno bėgt, vežimas vir
to ir minimas uk., krisda
mas nuo vežimo, sulaužė Į 
kelias vietas koją.

K. Kulešius.

STATO KARVELIAMS 
PAMINKLĄ

Tokio, Japonijoj.— Japo
nijoj naudojama labai daug 
taip vadinamų “pačtinių” 
karvelių, kurie nešioja ži
nias . Mat, Japonijoj yra to
kių teritorijų, kuriose že
mėj esantis magnetizmas 
neperleidžia elektros sriovę 
ir todėl šiose teritorijose ne- 

[ gali veikt nė telefonais, nė 
1 telegrafas. Todėl čia pasi- 

karveliais ži- 
jais naudo- 

laikraščių 
ir žuvinin- 
aplinkybių, 

karvelių

laites. Šiemet vėl žadama 
daugiau sodint, bet geriau
siai jau pasodintas apžiurė- 

■markiai neSelbės—visos pra-
I žus. Šešupės AidelisEKSPLIODAVO “SENAS

GEI.EŽGAL1S”.
Bruges, Belgijoj.— Senų

jų geležgalių sandėlyje dar
bininkai krustinėdami ge
ležis ir jas kapodami, kad 
paskui krovus į tarpinimo 
katilą, užgavo nepatėmytą 
seną granatą, kurioje buvo 
dar užsilikęs uždegimo pis
tonas. Nuo sutrenkimo gra
nata ekspliodavo, ir aštuoni 
darbininkai ant vietos tapo 
ekspliozijos sudraskyti, li-

Ikusiujų didesnė dalis skau
džiai sužeista, iš kurių ke- 

[ liatas sužeista pavojingai, i 
Ekspliozijos trenkimas patį 

1 sandėlį ir keletą artimųjų go ir griebtis švietimo. 
. • i “ • - v I tz

Mandagumas ir “man
dagumas“.

Radviliškis (Šiaulių (ap- 
skr.). Pas mus įėjo j madą 
priežodis:“Buk mandagus”! 
Ištikro, mandagumas puo
šia žmogų. Bet yra ir tokių 

I vaikinų ar mergaičių kurie 
'yra mandagus tik ten, kur 
į yra arti jos meilužis ar šiaip 
tinkamas. Kur jo nėra, kur 
tik seniai ar šiaip netinka
mai, tai sako: “Kam turiu 
aš dar del jo varžytis”?! 
Tie, 'kurie taip kalba, nėra 

[ mandagus, mandagus lygiai 
, su visais apseina, gražiai ir 

K. girnytė. padoriai. K. Kulešius.

Tamsus Kampelis
Navinykai (Krasnavo 

valšč.). Navinykai visoje 
Į musų apylinkėje yra už vi
sus labiausia tamsus, apsi
leidęs. Žmonės visai neskai
to laikraščių, neturi moky
klos. O ypatingai tamsus 
yra jaunimas, kuris be deg
tinės ir lazdomis galvų dau- 

I žynio nieko daugiau nežino. 
; Laikas butų atbusti iš mie-

Įnių nešiojimui; 
jasi kariumenė, 
korespondentai 
kai. Prie tokių 
suprantama, šitų 
labai daug žūva. Dabar val
džia, įvertindama karvelių 
pasitarnavimą valstybei, 
stato žuvusiems karveliams 
paminklą, kuris kainuos 

anam, o ano pačią! I.
, su stulpas, ant kurio viršūnės 

tupės auksinis karvelis, sna
pe turintis laišką.

JAU ĮSTATYMAI EINA Iš 
MADOS

Brooklyn, N. Y. —Vyriš
kis, Emmett Hafa, pietinė
je Karolinoje būdamas, su

ŽVĖRIŲ MAŽĖJIMAS 
WASHINGTONE

Olympia, Wash.—Seniaus 
Washingtono valstija buvo 
vadinama valstija girių ir

5,000 jenų. Bus tai augštas' žvėrių, bet laikui bėgant čia
i pasidaugino žmonės, gi gi- triobų visai sugriovė.

tų amžiaus, taip persigando, 
kad tuojaus neteko sąvokos 
ir Įpuolė apmirimam. Kon
vulsijoms kankinamą, mote
riškę paėmė šalę prabėgan
tis automobilis ir skubinosi 
su ja i ligonbutį, tačiaus ji 
kelionėje numirė.

MĖDŽIKLĖ ANT LAUKI
NIŲ OŽKŲ

kaipo vulkaniškoj teritori- 
Kilanea, Hawaii. — Čia, 

joj, yra didelė daugybė lau
kinių ožkų, kurios graužda
mos Įvairius augalus, žmo
nėms pridaro ne apkainuo- 
jamus nuostolius. Todėl gy
ventojai, su valdžios pagel-

ja gyveno. Dalykui paaiškė
jus, jis tapo areštuotas ir 
iki bylai kalėjime laikytas 
po $5,000 užstato, dabar tei
smo likosi išteisintas. Nese
niai mieste Cleveland, Ohio 
irgi buvo panašus dalykas, 
kur du lenkai apsimainę pa- kuriose grūmėsi pagarsėjęs 
čiomis gyveno per 18 mene- Lietuvis J. Žukauskas (Jack 
siu ir paskui abu atsidūrė [ Sharkey) su Leonu Gates, 
teisme, kuris visą dalyką ir- Žiūrovų prisirinko suvirš 
gi nutrynė nė šiaip nė taip. 7,000 ir visi godžiai prisižiu- 
Tokis elgimasis Manno Įsta-irėjo grumtynėms. Lietuvis 
tymo skaitomas nemorališ- “Sharkey” savo priešą nu- 
kumu ir už prasižengimus veikė trečiame iš dešimties 
prieš jį yra bauda. Tačiaus lankų. Kada Gates sudribo, 
šis įstatymas, kaip jau ma-j Žukauskas dar bemosuoda- 
tome, eina iš mados kaip irjmas savo kairiaja ranka už- 
Shermano 
įstatymas.

LIETUVIS PUGILISTAS 
LAIMĖJO

St. Louis, Mo.— Čia atsi
buvo pugilistų grumtynės,

Vasaros Ekskursija 

į LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo

S.S. LEVIATHAN
(per Cherbourg)

mauuo nciip n (iiiab betvu Kamaja ranka uz- 
prieštrustintis davė per smakrą ir Mohawk 

jlndijonui; tuomkart pasikė-

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

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

At Special Exconioo Rates 
Toronto and 
return . • . $3.45 
Clayton, N. Y. 
and return $16.10 
Alexandria Bay 
and return $16.65 
Montreal and 
return... $25.20 
Quebec and 
return . . . $35.35 

With return limit equal 
to Niagara Falls Excur

sion Tickets 
Send for Free Tourist 

. Guide and Auto 
Map

TRIPS
Visit Niagara Failo and Canada this summer via 
beautiful Lake Erie. Enjoy a cool, delightful Lak<; 
Trip on a palatial C &. B Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE 
Cleveland to OiO 
Niagara Falls a

ONLY™ Rd. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. IE.S.T.) July 1 1th, 
18th, 26th; August 2nd, 8th, 1 5th, 22nd and 29th. 
Tickets good returning anytime within 12 days 
including date of sale, now obtainable at cur 
Cleveland Office.

Steamers each way—every night leaving 
at 9:<X) P. M.; arriving at 7:30 A. M.

New Low Fare $4.50 (o Buffalo; $8.50 Round Trip 
Autos Carried $6.50 and up

The Cleveland a nil B uff alo Transit Co.
East 9111 SL Pier Cleveland, O.



DIRVA

Korespondencijos
AKRON, OHIO. kestj, o publikai Lietuviai

persikeliu palei Michigan 
ežerą žvejoti. Sugryžęs, ge
riesiems duosiu žuvų, o blo
gųjų kupras lyginsiu.

Kalnas.
Buvo turtingas, mirė 

pavargęs.
Birželio 17 dieną numirė 

Lietuvis, Ignas Baltrūnas; 
palaidotas tapo Birželio 21 
dienoj iš graboriaus namų, 
Glendel kapuose. Velionis 
Baltrūnas jokio turto ne pa
liko; priklausė vos vienon 
pašelpinėn draugijon “Lais
vės”, kuri jo laidotuvėms 
išmokėjo $150, o už tiek pi-
nigų, suprantama, ne'kas- 
žinkokias laidotuves galima 
surengt.

'Velionis Baltrūnas savo 
laiku buvo skaitomas tur
tingiausiu Lietuviu Akrone. 
Prieš kelis metus pradėjo 
su savo motere nesutikt, ga
vo atsiskyrimą nuo jos, pas
kui ėmė teismuose bylinėtis 
ir taip piningus praleido ir 
gabaus apsirgo. Buvo pa
talpintas i pavargėlių prie
glaudą ir prieš mirimą ge-

muzi kantai geriausia pa
tinka. Pikniko rengimo ko- 
misijon ineina V. Vasiliau
skas ir K. Jurevičia.

Kalnas persikelia atosto- 
įgon. Po ilgos ir nuobodžios 
žiemos kas tik gali nori pa
kvėpuot šviežiu oru ir iš 
namų išeit. Vieni rengia 
piknikus laukuose, kiti va
liuoja Į miškus, treti Lie
tuvon, žodžiu, visi ką nors 
daro.

laširdis J.Stukas jį išėmė iš 
prieglaudos namų ir patal
pino Į gerą ligonbuti, bet 
tas nieko negelbėjo; pagu
lėjęs porą dienų numirė. Į 
Dabar tūli spėja, kad velio-! 
nis Baltrūnas dar turėjo pi-į 
nigų, bet gyvu būdamas kur 
nors juos nudėjo, ar kasi 
nors iš jo tuos pinigus išvi
liojo. Velionis buvo labai 
šykštus žmogus. Lietuvių 
tautos reikalams remt nie
kur neprisidėjo. Paliko mo
terį Mortą, sūnų ir dukterį, 
kuri lanko vidurinę moky
klą, ir švogerius: J. Mače- 
rauską ir K. Butelį.

Praėjusioje savaitėje lan
kėsi seniaus Akrono buvęs 
kunigas Cybelis, iš Yonkers, 
N. Y. bet greitai iš Akrono

Clevelando ‘Dirvos’ gerb. 
Spragilas su šonkauliu iš
važiuoja Lietuvon bolševi
kų apkult, pasigrobęs gam
ta, bitelėmis, pasiklausyt 
gegutės ir lakštingalos bei 

į mergelių dainų, ir viską tą 
I mums aprašyt ir apsakyt.

Aš irgi pailsau belygin
damas Akrono duobes, klo
nius, užlygindamas Lietu
vių kišenius kuriuos bolše
vikai buvo pragraužę čiulp
dami sau dolarius nuo dar-
bininkų. Dabar jau jie dau
giau dolarių negauna nei 
Lietuvos valdžios griovi
mui, nei neva angliakasių 
šelpimui, ir neturi kuo sa
vęs šelptis....

Užlyginau ir tuos klonius 
kur Cybelis ir jo klapčiukai 
buvo iškasę buzos virimui; 
šlapius griovius padariau 
sausais, o juos pačius pri
verčiau metavot už pardavi
mą ir pralakimą Lietuvių 
bažnyčios ir svetainės. Su
tvarkęs tą viską dabar no
riu atilsėt.

Kadangi Kalno negalima 
~nei pavest nei pavežt, o tik 
galima persikelt, tai aš pa
likdamas savo vietoj mažus 
kalnelius trumpam laikui

DAYTON, OHIO.
Linksmas Piknikas.

Rengia SLA. 105 kp. Bus 
Liepos 1 d., Nedėlioj, šau
niausioje girioje, Brozow- 
skio kempėje Hickory 
Grove. Grieš geri muzikan
tai, gera salė šokiams. Tai 
pirmas toksai smagus pik
nikas bus šią vasarą. Taipgi 
primenu visiems Lietuviams 
ir Lietuvėms kad naujiems 
nariams prisirašant prie 
SLA. 105 kp. yra nupiginta 
mokestis įstojimo per pusę, 
tai gera proga visiems Lie
tuviams abiejų lyčių, be 
skirtumo pažiūrų ir tikybos, 
prisirašyti prie didžiausios 
Lietuvių apdraudos ir pa- 
šelpos organizacijos.

Trįs jaunuoliai garbingai 
baigė mokslus High School 
Stivers. Andrew A. Keydo- 
šius, tai yra sūnūs musų 
graboriaus. Charles (Ka
sys) Paulauskas, tai yra 
Minus pirmininko SLA. 105 
kp. Panelė Jieva Dambrau
skaitė, gera pianistė, tai yra 
luktė pramoninko tėvų.

Taipgi abudu jaunuoliai 
A. Keydošius ir K. Paulau
skas yra nariai SLA. orga
nizacijos, o p-lė Jieva Dam- 
brauskiutė ketina tojaus 
prisirašyt. J.A.U.

SKELETAI PRIEŠISTO-
. RIŠKŲ ŽMONIŲ
Browning, Ill.— Daktaro 

F. M. Hagans iš Lincoln u- 
kėje atkasta trįs nrvai, ku
riuose surasta 79 prieisto- 
riškų žmonių lavonų skele
tus; suguldyti jie poromis, 
po vieną vyrišką ir vieną 
moterišką, kurių vieno ran
ka uždengus antrojo veidą, 
kitoje rankoje kiekvienas 
turi po akmeninį Idą. Nė 
vienas iš mokslininkų negali 
pasakyt iš kokios gadynės 
šitie skeletai čia patekę. Tik 
vienas Smithsonian institu
to profesorius Morehead ti
krina, kad tai skeletai 
priešistorinių žmonių, iš 
daug ankstyvesnės gadynės 
negu Lewiston tikrina, žmo
gų ant žemės atsiradus. Gal
būt kiek daugiau paaiškės, 
kada pasiseks perskaityt 
urvų sienose iškalti užrašai, 
kurie ant greitųjų perskai
tyt nepasisekė.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

ItshitBg Skira
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, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATION*

vėl išvažiavo. Jo buvimo tik
slą čia dabar žmonės visaip 
spėlioja Kalnas.

AKRON, OHIO
Akrono Lietuviai muzi

kantai rengia didelį pikni-
ką. Atsibus rodos vidury-i 
je Liepos mėnesio. Laiką 
ir dieną parinkę pagarsins! 
jie patįs. Jie yra verti pa
rėmimo, nes yra puikiai iš-i 
silavinę muzikantai ir pa-, 
tarnauja Lietuvių draugijų 
parengimuose už pigią mo-

AKRONIEČIŲ ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 Įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va- 

' žiuot. jieškot ir gaišuot, gausit vieto- 
i ,ie. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun- 
| čiu ir Į kitus miestus. Reikalaukit 
i katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

MIKAS PETRAUSKAS
Parduoda Operą “BIRUTĘ”, kurioje yra solo, duetu, 

ir choralių dainų, po $2.00.
OPERA “ĖGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ”, šešių aktų 

opera, geriems artistams opera $6.00.
Penkių Metų KANKLĖS, knyga Telpa apie 60 mu

zikos dalykų: dainavimui, pianui, smuikai, po $5.00.
Trijų aktų operetė, “APVEZDINKITE MANE”, Vi

siems tinkama, $1.50.
Operetė “CONSILIUM FACULTATIS, po $100.
VII SĄSIUVINYS. Naujos choro dainos, po $1.00.

M. PETRAUSKAS
2263 — 24th Street Detroit, Mich.

DAYTON, OHIO
Gera proga. Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoj 105- 
ta > kuopa , nutarė .„("nupiginti 
įstojimo mokestį ant pusės 
ir apmokėti aplikanto dak
taro lėšas, patraukimui di
desnio skaičiaus Lietuvių į 
Susivienijimą. Tas nupigi- 
nigas tęsis iki pabaigai šių 
metų.

Taigi visų Daytono Lie
tuvių ir Lietuvaičių pride- 
rystė yra prisirašyti prie 
šios didžiausios ir turtin
giausios Lietuviškos orga
nizacijos, apsidraud ž i a n t 
gyvastį ir įsirašant į pašal
pą ligoje. Susivienijimas, 
lelaimei patikus, gelbsti sa
vo narius kaip ta gera mo
tina kuri myli savo vaikus 
ir visus lygiai žiuri.

Visi supratingi žmonės 
priguli prie apdraudų ir pa
šalpų organizacijų, ir dau
gybė Lietuvių priguli, bet 
toli ne visi ir ne visi tokie 
kuriems nelaimei ištikus 
tokios organizacijos pagal
ba yra labai reikalinga.

Jurgis Zubrickas turėjo 
operaciją Birželio 9 d. St. 
Elizabeth ligoninėje. Lin
kėtina jam greito pasveiki
mo ir sugryžimo prie savo 
kasdieninių darbų.

J. A. U.

ŪKĖS, FARMOS. 
BARGEN AS..

mės 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 (kiaulės, 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. Labai pelninga vie
ta. Žemė: molis su juodžže- 
miu. Budininkai, miškas. 

J 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

Jau Laikas

i * i| Dabar užsirašyk įį
į “AMERIKOS LIETUVI” |

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

Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par- p 
davinėti knygas ir gražias laiškams popiefraa. Adresuo- :: 
kit pinigus ir laiškus siųsdami: J

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass. Si

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.

, .Ą| L-.J -____ ■____

Naujas “Dvigubo kuro” mo
toras, augščiausis laipnis grei
tumo ir speciaiškas “400” mode
lis, tai teisingai sakant, atsta
tyta jiega.

Tai yra didelio spaudimo mo
toras, vieton dviejų skiltuvų 
prie kiekvieno cilinderio, vieton 
360 kibirkščių per sakunbą prie 
augščiausio laipsnio greitumo, 
vieton 180 prie taupiausio ir e- 
konomiškiausio naudojimo ku
ro, taupinant gazaliną,

Tai naujausia pritaisymas, 
pralenkiantis visus kitus, koki 
ikišiol yra buvę motorinių va
žių istorijoje.

Nash “400” yra šešių modelių, 
kurių jiega neša nuo 75 iki 80 
mylių per valandą, be pertrau
kos bėgant

“Nash” turi specializuotus še
šis modeius, kurių jiega neša 
nuo 70 iki 75 mylių per valandą 
pilno bėgio.

Kiti patobulintos išdirbystės 
“Dvigubo kuro” automobiliai 
labai ekonomiški— daugau jie- 
gos, daugiau greitumo, mažiau 
gazalino.

Važiuokite su nauju “Nash” 
“400” o persitikrinsite kas yra 
dviguba ingnacija su dideliu 
spaudimu, kad davus pasauliui 
tobuliausi važį.

Salon važiai
Bohnlite aluminiai pisto

nai (Invar Struts).
7 šruotinės sukamos ašys 

(su užlenktais virbalais)
Lengvas ir smagus supi

mas, be jokių kratymų, 
ar sukrėtimų.

Išlaukinis metalas sausai 
apvilktas viršum nikelio.

Trumpai sukamas ratas.
Lengviausia paša nlyje
Pagilinti Nash atramai ir 

atramėliai.
Suktai drebantis sulaiky

tojas.

Naujas, dvigubas nuleidi
mo “tremas”.

Paranki ir centralizuota a- 
pi mos lubrikacija.

Vieno šmoto Salon fende
riai.

Viskas aiškiai mato
ma perdėm.

Nash firma įsteigė Lietuvišką Departmentą. Kada atsilankysite musų 
firmon, i bile skyrių iš čia parodytų, reikalaukite pardavėjo ir patarnau
tojo Lietuvio.

THE REEKE-NASH MOTORS COMPANY
6611 Euclid Ave. RAND. 5312

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

“NASH” NAUDOJA OR
LAIVIŲ KURĄ SAVO 
NAUJIEMS AUTOMOBI

LIAMS

'Vienas iš naujausių būdų 
naujujų“400”serijos “Nash” 
automobilių tai didžiojo kon
tribucija inžinierystėje nau
dojant dsigubai kuro siste
mą.

Dvejopas kuras pritaiky
ta visiems “Nash” automo
biliams naujosios sistemos 
modeliams, turintiems dvy
liką orlaivių pavidalo skil
tuvų (spark plugs), vieton 
seniaus buvusių šešių, kurių 
vienas gamina baltą liepsną, 
kaitindamas kiekvieną cilin- 
derį ir vienas veikia prie 
tikrojo cilinderio.

Vėliausių laikų toks bū
das pritaikytas orlaiviams, 
atkreipė atydą “Nash” an- 
tomobilių inžinierių ir dve
jopas kuras čia tapo pritai
kytas ir dabar to pasekmė
mis turime šituos automobi
lius su dvejopu kuru, kuris 
suteikia trigubą greitumo ir 
ištvermės jiegą.

Su šitąją pagerinta siste
ma, su pagelba dvigubo skil
tuvų veikimo ir kitų patobu
linimų, kurių ateitį užtikri
na musų inžinieriai, užtik
rina gerumą “Nash” anto- 
mobilių. Lengvas vežhno 
bėgimas, kuriuomi jis ope

ruojamas, jau užgirtas or
laivių operavimuose. Leng
vas būdas važio operavimo 
lengvai nuskrieja po 80 my
lių per valandą.

“Nash” publikacija—specia- 
liškas paskelbimas suteikia 
kompletišką informaciją 
link naujausios sistemos vi
sos eilės motorinių vežimų.
VĖLIAUSIO MODELIO 
“NASH” AUTOMOBILIAI 
PRALENKIA VISUS KI

TUS.
Dvigubas kuras, nauja 

mašinerijos energija ir a- 
belnas išdirbimas Salon ti
po važio davė progą naujai 
pažangai amerikoniško au- 
tomobiliaus industrijoj, ka
da Nash Motor kompanija 
susipažino su gražiaja “400” 
serija automobilių, skirtų 
publikos pasinaudojimui.

Šita negirdėta naujiena 
apie šešioliką naujų modelių 
vėliausios sistemos automo
bilių, specializuotų lengvam 
operavimui, lengvam bėgiui, 
ko nebuvo ikišiol už tą kai
ną. Tai yra atsakymas C.W. 
Nash į plačius reikalavimus, 
motorinės transportacijos 
nioderniškumą, taipgi paro
dymas inžinieriškos ambici
jos, kuri skamba per suvirš 
trisdešimts metų jo darba

vimosi pasekmingoj važių 
pramonėje.

“Vaisius mano ambicijos 
iš viso mano fabrikacijos 
gabumo, kad patobulint au
tomobilių išdirbystę, kuri 
suteiks viską, ko žmonės ga
li reikalaut ir ką męs galime 
jiems suteikt. Šitą idėja kom 
pletiš'kai realizuota, aš tikiu 
į naują “400” seriją. Dau
giau negaliu nieko pridėt 
prie jos. Mano vienatinė i- 
dėja buvo padirbt tokį auto
mobilį kaip “400”.

Visi pagerinimai naujųjų 
modelių užbaigia pageidavi
mą publikos ir industrijos. 
Didžiausia ateitis to visko 
tai dvigubas kuras ir augš- 
čiauso laipsnio jiega, atsta
tyta Nash firmos inžinierių 
atydaus studijavimo per 
mėnesių laiką.

Naujieji šeši modeliai at
sižymi savo lengvu bėgimu; 
pirmieji bėga 75 mylias, an
trieji 70 ir tretieji 65 mylias 
per valandą. Lengvas bėgis, 
smagus važiavimas, taipgi 
priklauso prie šio stiliaus 
važių smagumo ir patogu
mų.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son 
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ąve.
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Dienos Klausimais

pusių, tu- 
užsispyri-

netrūksta 
mažesnių

Nešvarus Kovos įrankiai.
Kova tarpe žmonių grupų 

buvo nuo ne atmenamų lai
kų, yra ji dabar ir bus ko 
žmogaus giminė gyvuos ant 
žemės kamuolio. Kovų prie
žastis neminėsime, nes jų 
yra nesuskaitoma daugybė 
ir įvairių, pradedant bar
niais ir baigiant žudynėmis. 
Tokios kovos susidaro tarpe 
dviejų priešingų 
rinčių atskirus 
mus. '

Panašių kovų 
tarp didesnių ir
grupų. Tokios kovos eina 
tarpe plačiųjų minių, tarpe 
tautų, giminių ir net papra
stų šeimynų. Tik visos tos 
kovos turi savo formas— 
žiaurumo ir švelnumo. Pa
našių kovų netrūksta ir tar
pe musų tautos, Lietuvių 
tautos žmonių, už mažesnius 
ir didesnius reikalus, o tan
kiai ir visai bereikalingai, 
bent taip butų galima pasa
kyt žiūrint iš šalies.

Kad atskiros tautos, žmo
nių giminės veda kovas šva
riais įrankiais, tokias kovas 
kaikas pateisina. Tačiaus 
kuomet kovoja vienos tautos 
ar šeimynos žmonės, varto
dami tai kovai nešvarius į- 
rankius, tokią kovą patei
sint negalima ir ją ne patei
sins nė vienas save guodo- 
jantis žmogus.

Nuo kovos, kurioje varto
jama nešvarus įrankiai, ne
same liuosais ir męs, Lietu
vos išeiviai, pragyvenę išei
vijoje ilgus metus ir turėję 
progą pasimokint kultūros 
pas svetimtaučius. Tačiaus 
vieton pasimokinimo męs 
išmokome to, kas kultūrai 
ne priklauso. Pavyzdžiui, 
prisiminsime praėjusioje sa
vaitėje Baltimorėje atsibu
vusį SLA. seimą, kuriame 
dalyvavo suvirš trįs šimtai 
parinktų žmonių. Suvažiavę 
jie kovojo vieni prieš kitus 
už savo užsispyrimus cielą 
savaitę, vieni kitus erzinda
mi ir patys Į desperaciją į- 
puldami, savo “priešams” 
keršijo kaip kas įmanė.

Suvažiavusiems ten “ka
reiviams” butų galima at
leist, ar pateisint juos dėl 
dauglio dalykų. Vienok ne
galima pateisint ir negali
ama atleist jų įrankiams— 
tai tūliems laikraščiams, 
kurie per visą savaitę savo 
šalininkus drąsindami, kitos 
pusės pasekėjus darkė kuo- 
šlykščiausia, koliojant gat
viniais žodžiais ir iškrai
pant jų ištartus žodžius. To
ki laikraščiai yra nešvarios 
kovos įrankiais ir kiekvie
nam doram žmogui reikia 
jais bjaurėtis.

Geras šeimyninkas.
Kad yra blogų šeimynin- 

kų, kurie savo šeimynos ne
paiso, su ja šiurkščiai apsi
eina arba ja ir visai nesirū
pina, tai paprastas dalykas 
šiais laikais, nes jų yra 
daug ir visur. Tačiaus yra 
ir gerų pavyzdingų šeimy- 
ninkų, ką reikia paskaityt 
didele retenybe, o ypatingai 
retenybe, su kuria mums

reika-

Kana- 
D. Se -

šią savaitę teko susitikti ir 
persitikrinti, jog šituom go
ru šeimyninku yra svetim
tautis, besirūpinantis savo 
šeimyniščio Lietuvio 
lu. Dalykas ve koks:

Iš North Cobalth, 
doj, mums rašo p. J.
guin, užsiimantis anginimu 
avių. Prie avių auginimo 
darbo jis pasisamdė Lietuvi, 
kuris visgi tame reikale ne
turi daug prityrimo, o spe
cializuotis reikalinga. Kad 
reikalingą speciališkumą i- 
gijus, reikalinga skaityt tos 
specializacijos rankvedžiai. 
Lietuvis tas moka skaityt 
.tik lietuviškai, o mokintis 
angliškai nėra laiko. Todėl 
gerasis šeimyninkas krei
piasi “Dirvos” Redakcijon 
klausdamas knygelių, pamo
kinančių kaip reikia specia 
lizuotis avių priežiūroje; 
sako,“.... o jei jus tokių 
knygelių ne turite, tai gal 
butų galima jų gauti Lietu
vos ukininkystės ministeri
joje”.

Baigdamas p. Seguin sa
ko: “Atleiskite. Mano žmo
gus nemoka rašyt savo mo
tinos kalba, negi aš tą kal
bą moku, todėl rašau an
gliškai”. Taigi, matydami

kaip šis svetimtautis, priė
męs prie darbo Lietuvi, rū
pinasi ir jo likimu, męs pa
žymime, kad šis žmogus 
vertaspavadint tikrai 
šeimyninku.

geru

Dildo Savo Skolas.
Kad Lietuva yra pavyz

dinga valstybe savo kaimy
nėms, tą parodo jos dildy- 
mas savo skolų. Kaip žino
me, -karei pasibaigus ir Lie
tuvai atsistojus ant griuvė
sių reikėjo pradėt gyvenimą 
nieko neturint, kas reikalin
ga pradžiai gyvenimo, par
siėjo užsikabint skolą. Did
žiausią skolą Lietuva užsi
traukė Suvienytose Valsti
jose, bene keturis milijonus 
doliarių suvirš, paimant nuo 
karės atlikusius vaistus, 
drabužius, daktarų instru
mentus, kiek maisto ir kito
kių dalykų, kuriuos parduo
dančios Suvienytos Valsti
jos paskaitė gera kaina ir 
perdavė Lietuvai, skolon, 
kurią sutikta atmokėt dali
mis kas metai. Tokią skolą 
Suvienytose Valstijose už
sitraukė ir kitos, Lietuvai 
kaimyniškos valstybės.

Dabar tos skolininkės 
kasinėtai Suvienytoms Val

stijoms atmoka savo skolas 
ir nuošimčius už jas. Bet tas 
skolų atmokėjimas kaiku- 
rioms valstybėms eina gana 
sunkiai, tūlos save ratas už
velka ir tuomi nuošimčius 
padidina. Tik Lietuva ir An
glija savo skolas moka regu- 
liariškai. Ir dabar neseniai 
Lietuva išmokėjo savo me
tinę ratą, sumoje $33, 507.50 
ir nuošimčių $44,542.50.

Lietuva dargi tuom pa- 
vyzdingesnė valstybė už ki
tas, kad ji skolą pasiėmė tik 
patiems svarbiausiems rei
kalams, kuomet kitos, kad 
ir tokia Lenkija, skolinosi 
vien ginklams ir tam pana
šiems dalykams, be 
galėjo apsieit.

kuriu

EI, ŽIRGELI!
Ei, žirgeli, juodbėrėli,
Kodėl esi nesmagus?
Trypki kojoms, bėginėki,
Linksmink mane ir laukus.

Linksmink laukus, linksmink pievas,
Linksmink kaimus ir miškus, 
Žvengk, žirgeli, juodbėrėli, 
Linksmink save ir kitus!

Ko nežvengi, mano žirge,
Kodėl manęs neklausai, 
Kodėl galvą taip nuleidai, 
Toks nulindęs tik stoksai?

Ko nulindęs, ko nežvengi,
Gal nelinksmi šie kalnai,
Gal nuobodžios šitos vietos,
Gal baugina tie miškai ?

O gal balnas labai kietas, 
Gal kamanos nebe tos ?....
Žvengk, žirgeli, o išgirdus
Mums lakštutė pagiedos!

Ei, berneli, kareivėli,
Aš negaliu linksmas but, 
Trumpas kelias, ir su priešu 
Prisieis tuoj susidurt.

Ten už miško, už kalnelio
Priešai būriais mus sutiks, 
Švytruos kardai, liesis kraujas, 
Taip kaip musės žmonės kris.

Kris daug priešų ir mūsiškių, 
Šimtai, tūkstančiai, kartu;
Nors ir priešą nugalėsim, 
Tačiau žūsim — aš ir tu.

Ei, žirgeli, nebūk liūdnas, 
Garbės lauke lengva mirt — 
Savo krauju ir gyvybe 
Kitiems laimę, laisvę pirkt.

Bukim linksmi, mano drauge,
Nors ryt gyvų mus nebus, 
Garsiai žvengki, aš dainuosiu, 
Kartu einam į kapus!

Kudlius.

Bereikalinga Kova.
Chicagoje kas ten kviečia 

konferenciją visų lietuviš
kų tikybinių sektų. Konfe
rencijos tikslas busiąs susi
tart visoms sektoms bendrai 
kovot su Romos katalikų 
bažnyčia.

Iš šitos konferencijos, drį
stame tikrint, niekas ne iš
eis, nors dar labai abejoti
na, kad konferencija įvyk
tų. Bet ir įvykus jai, ji nieko 
naudingo ne duos savo su
manytojams,nes esant kelia- 
tui atskirų sektų, kiekviena 
jų turi užtektinai rūpesčių 
pas save, o be to dar, kiek
viena sekta turi šiokius-to- 
kius atskirus principus, dėl 
kurių sutartin sueit nega
lės. Paveizdį galime imt 
kad ir iš svetimtaučių pro- 
testonų, kurie jau daug kar
tų mėgino tokias konferen
cijas sudaryt aptarimui sa
vųjų reikalų, o vienok, nors 
kartais tokios konferenci
jos ir įvyko, naudos iš jų ne 
buvo nė vienai.

Dabargi konferencija sta
to sau tikslu “kovą”. Ką ga
li kovot silpnas prieš stip
rų, to jau aiškint nereikia. 
Beto tų “kovų” pas mus yra 
privisę ir beto perdaug, ir 
vargiai atsiras bent vienas 
išmintingas dvasiškis, kuris 
tokiam tikslu pritartų, ka
dangi dvasiškiai gerai žino, 
jog religija yra platinimui 
tarpe žmonių meilės, sutiki
mo, o ne peštynių, kurias 
veisia ir auklėja kas kitas, 
tik jau ne religija, ne bažny
čia tuom turi užsiimt.

Atmosfera Jau Keičiasi.
Pirmiaus Lietuvoje nesi

matė rūpesčio pagerinimui 
šalies sveikatos, nes laikraš
čiai sirgo politikomis tiktai, 
savo skaitytojams kalė gal
von vien tai, kas politikie
riams rūpėjo—politiškos ė- 
džios, prie kurių tie už jų 
tas ėdžias kariautų. 'Vie
niems laimėjus, kiti pavy
dėdami laimėjusiems, kure 
savo atskirus legijonus ir 
skelbė karę pirmiesiems, 
kad tuos išbaidžius iš poli
tiškos guštos ir patiems joje 
apsigyvenus.

Bet štai jau jaučiame at
mosferos keitimąsi toje sri
tyje. Užstojus 
krypties valdžiai, 
demoralizatoriams 
kaskart pradeda 
sveikesnės mintys 
čioje Lietuvoje.
nauji laikraščiai, kurie kar
tas nuo karto viešumon sta
to klausimus kaip reikia ge
nint šalies pramonę, kas yra

kitokios 
uždėjus 

apinasrj, 
rodytis 

toje pa- 
Atsirado

valstybės sveikata. Nėra tos 
savaitės, kad atėjusiuose 
laikraščiuose nerastume ko
kią nors sveiką mintį, kokį 
nors sveiką patarimą kaip 
reikia šalies gyventojams 
rūpintis pagerbimu gyvulių 
veislės, javų sėklos, išnaudot 
gamtos turtus ir tam pana
šiai. Kad ir dabar štai, atė
jusiame laikraštyje “Now- 
iny” randame paraginimą 
savo skaitytojų užsiimt vė
žių auginiui, kas ladai dide
lį pelną duotų bent tiems, 
kurie gyvena prie vandenų 
ir žemės turi nedaug. Prieš 
30 metų siautės vėžių maras 
veik visus vėžius išnaikino 
Lietuvos vandenuose, o rin
kose, kaip vietinėse taip ir 
užrubežinėse, vėžių reikala
vimas yra didelis. Laikraš
tis duoda ir trumpus patari
mus kaip reikia apsieit su 
vėžiais, kad iš jų turėjus ge
ras pasekmes ir naudas.

SPARNUOČIŲ 
LEKIOJIMAS

Mažieji oro paukščiai ore 
laksto, proporcionališ kai, 
po 30 mylių per valandą; 
laukinės antis ir žąsis nule
kia 50 mylių per valandą, 
gi purpliai (laukiniai kar
veliai) gali nulėkt per va
landą laiko iki 60 mylių. 
Kuo paukštis didesnis tuo 
proprcionališkai turi ma
žesnius sparnus, tas pats ir 
su įvairiomis laknomis 
lekiojančiomis.

'Vuodai ant kiekvieno 
vo kūno sunkumo svaro
ri dvidešimts šešias pėdas

ore

sa-
tu-

is devynis colius sparnų 
paviršiaus. Peteliškių spar
nų paviršius išneša apie 27 
keturkampes pėdas ant 
kiekvieno svaro jų kūno 
sunkumo, o kregždžių spar
nų paviršius jau sumažėjęs 
iki penkių keturkampių pė
dų ir dviejų colių ant svaro 
jų kūno sunkumo; pas ma
žesnius paukščius, laike lė
kimo, judėjimas sparnų yra 
lėtesnis.

Mat yra žmonės kurie 
surinko žinias ir kaip tan
kiai sparnus judina paukš
čiai laike kridimo. Žvirb
lis, lėkdamas, sparnais su
moja 80 kartų per minutą; 
antis 540 kartų, karvelis 
480 kartų, o varna 120 kar
tų per minutą. Kuo paukš
tis didesnis tuo tankiau tu
ri sparnais mosuot kad pa
sidarius užtektinai po sa
vim oro atlaikymui savo 
sunkumo.

PASAULYJE YRA 2,796 
KALBOS

Pastarais laikais tapo ap
skaičiuota kiek pasaulyje 
yra kalbų, ir pasirodo kad 
jų yra net 2,796, arba daug 
daugiau negu mes kada bū
tume spėję.

Tas kalbų skaičius susi
mažina jeigu neskaitysi pa
našių kalbų paskiromis. Pa- 
veizdan Lietuviška ir
maitiška kalbos yra dvi, bet 
gali būti skaitoma viena.

Kalbų paskirstymas yra 
tekis: Europoje yra 48 pa-

Že-

skiros kalbos, Azijoj 153, 
Afrikoj 118, Amerikose 424 
ir Okeanijoj 117.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
nunierj, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

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

Gyląs ir Skausmus

Vlsoee aptlekobe—35c Ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children's Musterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvas” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktu kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

j
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Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate
Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16fh Street, N. W. 

Washington. D. C.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Kttilos Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............................ $1.09
Drutuoso 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..................

Dabar 25 centai
.50

Fi'ilosofijos Straipsniai—-žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budnikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ....................................................... $1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 

suną 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..........................................................
Tvirtuose audimo viršeliuose .................................

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Candidas — 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 Amerika 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

$1.25

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 

de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........
Dabar 10 centų

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi......................................................

Dabar 15 centų
Muhamedo Kelionė i Dangų — aprašymas Mohame- 

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

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...................................
Dabar 10 centų

Rusijos Moterų “Mirties Ba tali jone” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius...............................................................

Dabar 25 centai
------- Reikalaukit “

6820 Superior Ave.

25

.50

.25

50c

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............................................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

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir 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 centų

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ............................................................ 1.00

Dabar tiktai 50c

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 kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m....................................................... 1.50
Audimo viršeliuose ..................................................... 2.2?

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

Cleveland, Ohio



DIRVA

Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

*H[K. S. Karpiusį?-

(Tąsa)

Hako laivas artinosi prie Vikingų lai
vo, smarkiai vairininkų varomas, o Hakas 
įsakė taikyt laivą kad pirmgaliu rėžtų Vi
kingų laivui Į šoną kiek smarkiausia gali
ma.

Tą Sigvaldas nujautė, ir jo svarbiau
sias tikslas buvo prysais nukreipti Hako 
laivą Į šalį kaip tik galės jį dasiekt, kad lai
vai susiglaustų šonais, arba apvirstų. Iš 
kito Sigvaldo laivo šono buvo Gormo lai
vas, kuris vijosi paskui.

Susirėmė daugybė prysų į Hako laivo 
pirmagalį, kuriuos Hako vyrai bandė vai
rais atmušti kad sumažinus atsistumimo 
spėką, ir Hako laivas pirmagaliu atsimušė 
į Vikingų laivo užpakalinį galą, nors ne 
taip smarkiai kaip tikėtasi. Kur taikėsi 
Hako laivas ir artinosi pats Hakas ten jau 
buvo prišokęs Sigvaldas su savo pagelbi- 
ninkais. Hakas jį aiškiai matė, ir nors 
matė jo didumą bet nejautė jo baisumo, o 
tas kovose daug reiškia. Kada laivai susi
mušė Sigvaldas nukrito į vandenį, nežinia 
kodėl, ar per neatsargumą, užmiršęs kur 
stovi, ar laivo briauna buvo kruvina ir jis 
turėjo paslysti. Visa jo nelaimė šita ir 
buvo.

Bet nusistebėsite jeigu pasakysim kad 
ir Hakas nuo savo laivo pirmagalio kai rąs
tas tėkštelėjo vandenyje. Kas atsitiko? 
ar ir jis nedalaikė laivų susimušimo ir per 
neatsargumą nukrito į savo pražūtį? Ne. 
Hakas-Kastytis kai aras iš aukšto puolė 
ant savo aukos — galingo Vikingų vado, 
ir puldamas tiesiai ant jo smogė jam į gal
vą savo kirviu. Smūgis buvo negerai pa
taikytas, todėl priešas išliko gyvas. Tai 
buvo perstaigus ir neatsargus Hako žygis 
pulti iš viršaus prie Sigvaldo, kuris galėjo 
matyti ir puolantį kardu persmeigt, jeigu 
butų spėjęs. Išsykio laivuose buvę žmonės 
nepatėmijo kas vandenyje dedasi, nes jie 
varė savo kovą, o manė kad tiedu netyčia 
sukrito į vandenį. Laivuose buvusieji žiu
rėjo kožnas savęs. O kadangi Hakas ir 
Sigvaldas savo kovoje buvo daug sykių pa
sinėrę ir po vandeniu tai jų iš laivų kartais 
nei nepatėmijo.

Vanduo raudonavo nuo Jomsburgo va
do kraujo, bet jis dar kovojo ir sudarė Ha- 
kui nemažą pasipriešinimą. Laimė kad jo 
kirvis iškrito iš rankos netikėtai puolant 
nuo laivo, šiaip gi jis butų Hakui buvęs pa
vojingas. Dabar Hakas smaugė savo stip
riais pirštais Sigvaldo gerklę, ir iškelta jo 
ranka su aštriu kardu durti Hakui į kaklą 
ar į krutinę iškelta ir liko, nes musų jau
nuolis spėjo jį užslopinti nedavęs progos 
tos rankos nuleisti. Dar sykį šiame susiki
bime abu galiūnai pasinėrė po vandeniu, o 
kada Hakas iškilo vienas, pamatė jis prie 
savęs įšokusį į vandenį naują priešą, kurs 
mojosi jam kirviu per galvą. Bet smarkiai 
kai vijurkas susisukęs vandenyje Hakas 
spėjo pasišalint, o kada kirvis kirto į van
denį, Sigvaldo nugalėtojas vėl puolė atgal 
prie naujo užpuoliko ir pasinėrė su juo po 
vandeniu.

Iš laivo viršaus į vandenį ėmė kristi 
vilyčios, nes dabar abu laivai buvo pasito- 
linę ir vyrai vieni su kitais nesusisiekė. 
Jomsburgo užpuolikai dabar jau matė kad 
jų vado lavonas pluko ir kad jo nužu

dytojas dar sveikas blaškosi kai ryklys po 
vandenį, tai jie tolindamiesi leido iš saido
kų vilyčias ir norėjo nors taip savo vado 
nugalėtoją nudėti.

Nors vandenyje vilyčia perdaug nega
li pakenkti jei į galvą nepataikys, tačiau 
galva yra labai opi dalis kūno ir ją reikia 
saugot. Hakas nuo vilyčių niro po savo 
laivu ir už valandėlės jau jo vyrai kitame 
laivo šone jį išgirdo ir tada nuleido virves 
ir jis įlipo į laivą.

Pavargęs buvo Hakas, bet ne laikas 
ilsėtis kada priešas po akių. Todėl likęs 
Gormo vietoje jisai metėsi prie savųjų, ir 
davė įsakymus kitiems laivams laikytis, 
kadangi atkaklus Sigvaldas jau negyvas 
O kada Švedai patyrė kas tą Vikingą nu
žudė, apšaukė Haką nesulyginamu narsuo
liu, atlikusiu didžiausi darbą Baltijos jurų 
siaubūnų naikinime, ir praminė “Baltijos 
Aru”, nes iki šiolei nebuvo nei vieno tokio 
sumanaus — nes spėkoje susilygint negalė
jo niekas — kurs butų galėjęs Sigvaldą nu
galėti.

Pusiau sumušti, Jomsvikingai traukėsi 
atgal. Baisus pasidarė jiems naujas Švedų 
karžygis — toks nepaprastas ir galingas 
kad pavertė į pabaigą to nepergalimo Sig
valdo gyvenimą. Lyg aras iš viršaus pul
damas ant jo, Hakas nugalėjo šį Baltijos 
ir aplinkinių jurų baisūną, kurs nedavė ra
mumo ne tik Švedams, bet ir už jurų gyve
nantiems taikingiems Žemaičiams ir Kur
šiams.

Kas galėtų spėti kad Hakas-Kastytis 
ne tą patį siaubimą nudėjo kurs keliolika 
metų atgal, jei ne pats tai per savo pasiųs
tus plėšikus, išžudė jo tėvus ir jį su sesyte 
pagrobė, tik paskiau jo neteko kada Švedų 
Vikingai netyčia mažai jų jurose sutikę 
atėmė vaiką ir daug grobio. Ar ne vienam 
iš Sigvaldo vyrų švedas Vikingas nukirto 
ranką kuri tempė Kastytį į kitą laivą ir 
taip jį pagavo sau, ir jis teko Gormui, kaip 
dievų buvo skirta? Bet apie tai kalba ki
ta. Visi tik džiaugėsi kad Jomsburgo Vi
kingai sumušti, kad Skanijos užpuldinėto- 
jai per ilgą laiką nedrys toli lysti ir turės 
pasiganėdinti mažais užpuolimais jei norės 
iš plėšimų gyventi.

Mušis baigtas — ore skraido nemato
mos ant žirgų Valkyros ir ren’ka karžygius 
vertus garbės, ir ima ir gabenasi juos i 
Valhalą, į dievų bustynę. Vaivorykštės 
keliu lėkė jos su sielomis vertųjų, ir iš to 
džiaugėsi gyvais likusieji. Jie matė ir Gor
iną — seną narsų jurų žygūną — su Valky- 
ra jojantį į Vėlių Viešpatystę, kur jis su 
kitais narsuoliais puotaus, kariaus ir link
sminsis. Apie tai Švedai svajojo ir tas juos 
į rausius pastūmėdavo.

(Bus daugiau)
3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 

kalbose. Šioje knygelėje yra daugybe laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
y pa ta s: Laiškai tėvų į 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 lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911,
puslapių 393 ........................................................ 1.25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

PASTABĖLĖS
Lietuviški kamunistai la

bai rūpinasi Kanados lietu
viais, taip labai kad net ren
giasi siųst ten savo kalbėto
jus, žinoma, ne kam kitam, 
kaip tik kad ten rinkus bur- 
žuaziškus doliarius, kurie 
komunistams yra labai pa
rankus dalykas palaikymui 
jų proletariškos gyvybės, 
nes Amerikoje jau pradeda 
užtrukt jiem karvutė, ir 
keikūnams jau pradeda ro
dytis šmėkla. Doliariai vis 
rečiau rodosi, o dirbt tingi, 
tai reikia važiuot į Kanadą, 
kur jie dar nėra taip labai 
žinomi.

Komunistas Fosteris, ku
ris likosi nominuotas kan
didatu į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, kaip “L” rašo, 
yra lankęs net tris metus 
pradinę mokyklą.... Ot! 
Tai bent mokintas žmogus. 
Toks mokslinčius vargiai 
tiktų but pirmininku kiek 
didesnėje pašelpinėje drau
gijoje, o čia vargšai tie ko
munistai, nominuoja jį į 
valstybės prezidentus. Nė
ra ko geresnio iš jų tikėtis.

Lietuviškiems komunis
tams besirengiant siųst sa
vo kalbėtojus į Kanadą gry
baut, arba doliariaut, kata
likai pasiskubino ir pasintė 
į Torontą savo du kalbėto
ju: kunigą Deknį ir Dr. 
Bielski, kuriem Kanados lie
tuviški komunistai, ant 
keršto, sukėlė tokį kačių 
koncertą, kurio pasiklausyt 
net ir policiją reikėjo pak
viest, nes komunistai buvo 
pasirengę net kraują pra
liet tų kurie drįstų pasakyt 
kuom yra tie komunistai ir 
prie ko jie eina.

“Sandaros” redaktorius 
išpleškino ilgą straipsnį, ku
riame sako: “Musų laik
rašti jos praktikoje yra įsi
gyvenusi viena labai kenk
sminga ypatybė, tai savo 
pakraipos žmones girt, o ki
tus. vien tik peikt. Tas pa- 
protis turi tą labai ne svei
ką ypatybę.... ” Jeigu p. 
Pronskus pats prisilaikytų 
to savo pamokslo, tai jam 
nereikėtų nuolat su purvais 
maišyt kad ir dabartinę Lie
tuvos Tautininkų valdžią. 
Bet, deja, pas Pronskų to 
nėra. Jis pasakė tokį pa
mokslą tik tiems, kurie drį
so pastebėt jam jo šmeižtus. 
Tai tikrai kunigiška: nema
tyk ir negirdėk to ką aš da
rau, tik daryk taip kaip aš 
liepiu. Reiškia, Pronskus 
gali kitus šmeižt ir purvint, 
bet jam tai net primint ne 
valia.

Lietuva maža valstybė, 
mažas ir jos valdovas, pro
fesorius Voldemaras. Ale

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

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

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.

a^ągaaii"ri~T f eaaaaa

jis geras gaspadorius. Jei
gu kuris jo šeimynos naris 
pradeda valstybei ne nau
dingai darbą, tą tuojau “pa
deda ant loskavos duonos”. 
O jei kuriam liežiuvis pra
deda perdaug klibėt, tam 
įkabina spyną, ir vėl gerai. 
Jis nekrečia baikų nė su 
tais ponais, kurie užrubežy- 
je būdami nori jam padik- 
tuot kaip jis turi keist savo 
ūkį. štai atėjo žinia iš Lie
tuvos, kad Voldemaras įka
bino spyną net ir Romai, 
kas labai nepatiko “Sanda
rai”, ant kurios irgi spyna 
užkabinta.Tas ir gerai. Mal- 
kit savo liežiuvį už dantų, 
kiek tik jus norite, tas Lie
tuvai nieko ne kenks.

Žinučių Rinkėjas.

Naujausi Lietwiskp
REKORDAI COLUMBIA

10 inch 75c.

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

, T-i Jaunimo Polka16097 F ( Žemaičių Po,ka

1 KOOS F I Aukštaičių Polka
IbUOS P < Zanavykų Polka

Feenį&inint
Liuosuotojas
Viduriu kuri 

Kramtoma' 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSTI TIK MĖTŲ

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

“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.

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

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

(Mišriam chorui)
Mamyte (1 balsui) 60c
”Aš Bijau Pasakyt” 40c
Vėjužėlis (chorui) 35c
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c
Vilnius ” ” 50c
Stasys .............................. 50c
Dul Dul Dūdele ................. 50e
Godelės .............................. 60c
Klumpakojis ..................... 50c
Suktinis ............................ 50c
Litai .................................. 50c
Malda ” ” 35c

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.

16096 F

16094 F

16095 F

16089 F

16086 F

16087 F

16090 F

16092 F

16091 F

16093 F

1607S F

16088 F

r K. MENKELIŪNIOTĖ ir F. STANKONAS
] Trys Sesutės, Duetas
[ Valia, Valužė, Duetas

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

(Lietuvių Hymnas

Noriu Miego, Polka

(Polka Karolka

Saulių Polka

{Lietuvaitė, Polka

Polka Marcelė

{Krekždutė, Polka

Trimola, Poika

f JONAS YOUNGAITIS, HARMONIKŲ SOLO
•j Aiškinti, Polka
į Algytė, Polka
f KASTANCIJA MENKELICNIOTĖ, SOPRANO

■. Neveski, Vaikine
[ Ak, Myliu Tave

f COLUMDIJOS ORKESTRĄ
J Suirusio Gyvenimo Valcaa
[ Tosca, Valcas

f LIAUDIES ORKESTRĄ
] Gaidžio Polka
l Lėtutė, Polka

A. VANAGAITIS

(Eina Pati j Karėiamą

Mergytę Prigavo

Į Lietuvoj Mados

Schubert Centennial-Organized bų Columbia Phonograph Company

Pirkit šiuos rekordus iš savo vietinio pardavėjo 
arba užsisakyki! paštu iš artimiausis vietos.

Reikalaukit pilno Katalogo
Columbia Phonograph Company 

1825 E. 18th Street Cleveland. Ohio

[Columbia^-Records
I —tonal Recording
I The Records 
I vdthouf Scratch

AfljV PEG.

iMade the NewWaij /

AUTOMOBILIAI— NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžia 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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiniiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHti’£ 
1 Dr. Ė. A. BAILĖY f 

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -
= 4927 Central Avenue
= Kampas East 55th Street E

= Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178 ~

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

Ray įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- į- 
rimai dykai. „
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v.

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiii?;
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
M
M

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpoj 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.90.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nartai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pu«o kaiaaa.

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

Del platesniu informacijų kreipkitSa šiuo adreaai

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

rrxxiinxxirxxxxxrxxxxxxxxrxxxTTxxgTTZTx'xxixxxxxxxxai



DIRVA

VILNIEČIO LAIŠKAS - 
PATARIA SIŲST AME
RIKOS LAIKRAŠČIUS

ščius patėmijau jog daug 
siunčiama jų į pačią Lietu
vą. Tas yra labai gerai, 
bet ten jau nėra abejonės 
apie ištautėjimą, o musų 
dalyje, okupantų globoja
moje, gręsia didelis pavo
jus jei mes nesigriebsime 
visų priemonių.

Taigi labai ačiū už pri
siųstus laikraščius ir ti
kiuosi nepamiršite ir atei
tyje ir kitus paraginsite tą 
pat daryti, ____

Nuo Redakcijos: ‘Dirvą’ 
j Vilniaus kraštą leidžia ir 
kiekvienas galit pasiųsti ją 
kas savaitė patįs perskaitę 
ir tvirtai susukę ir užadre- 
savę kaip reikia. Viėnas 
egzempliorius “Dirvos” at
sieina tik 2c persiuntimas, 
taigi užlipykite 2c 
ir leiskite.

Nevyniokit sykiu 
nistiškų laikraščių,
jais drauge bus neperleista 
ir “Dirva” arba kitas tau
tiškas laikraštis. Nuo kož- 
no laikraščio sykiu įvynio
to reikia lipyti po 2c.

“Dirva” metams į Vilni
ją kainuoja $3, pusei metų 
pusė kainos.

N eužmįrškit saviškių o- 
kupuotoje Lietuvoje — už-

. ..’SĮl 
-SBJJJIBĮ SOJĮĮ.I0UIV nq.IBAS 
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-ŠIE 
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Vilniečio laiškas rašytas 
draugui Z. L. M. D. į Chi- 
cagą:

Labai širdingai dėkingas 
už prisiųstus man laikraš
čius “Dirvą” ir “Vienybę”. 
Labai malonu tokią dovaną 
sulaukti nuo savo tautiečių 
iš užjūrio. Užjūrio laikra
ščiai turi daug reikšmės 
musų Rytų Lietuvos so
diečiams, nes žmonės mėg
sta juos skaityti .ir pasi
klausyti kaip gyvena mušu 
broliai ten toje laimės ša
lyje Amerikoje, apie kurią 
girdime ir matome parva
žiavusius su glėbiais dola- 
rių. Daugumas dar ir šian
dien svajoja kaip pasiekus 
tą laimės šalį. Tiesa, da
bar jau daug sunkiau pa
siekti toji šalis negu buvo 
prieš karą, bet randasi ir 
važiuoja nemažai, nors į 
kitas kolonijas, kaip tai Į 
Braziliją, Argentiną, Uru
gvajų ir Kanadą.

Iš nuvažiavusių mažai 
kas džiaugiasi, dauguma 
dejuoja.

Musų sodiečiai nusistatę 
prieš Lenkus ir neužjaučia 
jiems, bet dauguma nieko 
nedaro, nesiorganizuoja.

Dar daug reikia pastan
gų kad visi susiprastų ir 
pradėtų eiti j kokias nors 
organizacijas. Tiesa, jau 
gerokai randasi iš jaunimo 
ir buriasi į kuopas, prade
da susiprasti, bet tik ten 
kur daugiau skaito laikraš
čių. Kitur gi ne tik nesi
organizuoja bet nei vieno 1 
laikraščio neišsirašo. Nau
dojama tam tikri -budai 
ėjimui prie jų ir švietimui. : 
bet geriausia prie tokių 1 
prieiti su Amerikoniškais i 
laikraščiais. Vieną kitą kar
tą priėjus, paskui jie patįs 1 
prašo tų laikraščių, 
nors skolindami skaito, o 
tas reiškia šviečiasi. To
kie tada ir vietinius laikra
ščius ima išsirašyti, na ir i 
švietimo darbas užvestas.

Taigi, brangusis, labai 1 
pageidautina šelpti musų 
sodiečius Rytų Lietuvoje 1 
spausdintu žodžiu iš Ame- 1 
Tikos. Žinoma, tamista vie- 1 
nas ar du to nepadarysite, 1 
bet galėtų dėti pastangas 
ir daugelis kitų, ir butų ge-'Pilvelių ir 8 skersgatviais. Gat- 
rai Šį klausimą pakėlus ju- Vės šitaip pavadintos: Daržu, 
su spaudoje Amerikoje, o 
iš to butų didelė nauda — 
musų okupuotame 
lyje butų pavaryta 
ta tarpe sodiečių.

Skaitydamas jūsų

štampą

korali
nes su

Vytauto, Trumpoji, Kęstučio, 
Birutės, Plento, Juros (eina ne
toli upės Juros), žemaitės, Vin
co Kudirkos, Papušynės, Šilalės; 
skersgatviai: Plento — 6, Vin
co Kudirkos — 1 ir Daržų — 1. 
Visų gatvių bendras ilgis 14 ki
lometrų. Visos gatvės veik ne-1 
grystos arba tik dalinai grys- 
tos. Tik Plento gatvė, kuria ei
na plentas, tėra ištisai grysta.

Pernykščiams metams mies
tas buvo paskyręs 10,000 litų 
grindimui, bet grindimo darbų 
nedaug tepadaryta. Tik vieną 
Stoties gatvę norint užbaigti, 
grindžiant Maironio ir Jurbar
ko gatves, reikėtų apie 100,000 
litų lėšų!

Kiek daugiau iišgrysta šali
gatvių, tai bent pėstiesiems ne
reikia klampoti purvyno rudens 
ir pavasario metu, šaligatvius 
ir kai kurias gatves patįs gy
ventojai grindžia savo lėšomis, 
bet ne visi įstengia. Tų piliečių 
grindimo darbą imasi miesto 
valdyba bet jų sąskaiton — iš
simokėtinai per tam tikrą lai
kotarpį. Gir-užis.

siuoįĮ dim; ojptsnd retą 
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TAURAGĖS MIESTAS
Dabartinis Tauragės miestas 

atstatytas po karo. Prieškari
nis miestas buvo karo metu su
degintas, sunaikintas: liko ak
menis ir plikos mūrų sienos. Iš 
viso Tauragės miesto belikę 
sudegę vieni menki mediniai na
mučiai, kurie pernai 
griauti.

Visame mieste yra 
900 gyvenamų namų.

metą

ne

nu-

apie 800-
Ju tarpe

patįs Yra gražių mūrinių dviem auk-
štais bei medinių ir visai men
kučių namelių, pastatytų greito
mis, kad tik butų kur “galvą 
pakišti nuo lietus ir vėjo”.

Geri dviejų aukštų (4 šeimy
noms) gyvenami namai kainuo
ja apie 50,000—60,000 litų. Vi
sai menkučiai (1 šeimai) apie 
6,000—8,000 litų. Mediniai na
mai kiek pigesni, bet pati miš
ko medega labai brangi.

Miestas išraižytas 19 agtvių

krašte- 
apšvie-

laikra-

i vės šitaip pavadintos:
Stoties, Maironio (pirmiau Ma
jorato), 
kiečių,
(prie jos yra trijų tikybų baž
nyčios ir turgavietė), Tauro 
(pirmiau Mindaugo, Griniaus),

Jurbarko, Siauroji, Vo- 
Gimnazijos, Bažnyčių

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

LAIMINGASAI
(FELJETONAS)

Radviliškio stotyje traukiniui 
pradėjus eiti kuliais įvirto į 
gono kupę jaunas ir dailiai 
sirėdęs vyrukas.

— Po čiortais, tai ne į tą 
goną įlipau, — sukalbėjo vyru- 

toje ku- 
pasažie-

žiuoji? — užklausė bendrakelei
vis.

— Et, sužiūrėsi laimingo dur
niaus! Važiuoju medaus mė 
nėšio praleisti.

— Nejaugi vedeis?
— Taip, šiandieną vedžiaus, 

ir su savo deimantu sykiu va
žiavau, bet tas prakeiktas ko
njakas vagoną sumaišė. Eisiu 
jieškoti vagono kuriame randasi 
mano gyvenimo laimė. Ak, ko
kia mano peteliškė graži! Tu 
dangaus angelėli! Elikzirai šir 
dies mano! A, kojelės! Vieš
patie! Rodos paimk ir suryk! 
Kaipgi aš gailiu neiti jieškoti 
vagono, ji manęs laukia.

Tuo syk per vagoną praeina; 
konduktorius.

— Gerbiamas pone, — nauja- 
vedis kreipėsi į jį. — Kai eisite 
pro vagoną Nr. 19 tai pamatysi-, 
te moterį mėlyna skrybėle, pa
sakykite jai kad aš čia.

,— Vagono Nr. T9 čia nėra, o; 
yra tik 109.

— Vistiek! Tik pasakykit tai 
poniai kad jos vyras 
kaip ridikas.

Jaunavedis linksmai 
į savo bendrakeleivius
dėjo filosofuoti gyvenimą.:

— Tas žmogus kuris nevedęs 
niekados negali jaust tikros gy- 
veninio laimės. Be moteries gy
venimo nėra. Vis tas pats ar 
apsivedei ar į dangų įlipai.-

— Tai kur važiuoji meilaus 
mėnesio praleisti? — užklausė 
Kazys.

— Į Kauną važiuoju, į Kau
ną !

— Į Kauną? Juk šis traukinis 
važiuoja j Klaipėdą!

— Nejaugi? — pašoko jauna
vedis. Kad mane velniai butų 
suėdę, tokį durnių! Jėzau Ma
rija ! ■ Mano žmonelė važiuoja 
Kaunan, o aš Klaipėdon! Ji 
manęs laukia! Ak tu, supuvėli 
grybe! — pats save jaunavedis 
keikė.

— Ko čia taip sielojiesi, iš ar
timiausios 
traukinis į 
tą ir tuo 
žmoną, — 
viai.

— Kuo aš bilietą nusipirksiu 
kad visi pinigai pas žmoną pa
dėti ....

Visi bendrakeleiviai nusišyp
sojo iš laimingojo. Pirma die
na, o kasa pas bobą....

P. Kriukelis.

sveikas

krejpėsi
ir pra-

va-
ap-

tai kaip

rūkas, ir apvedė akim 
pėje sėdinčius keturis 
rius.

— A, tai tu, Kazy 1
netikėtai susitikome po ilgo ne
simatymo ! — vienas iš pasažie- 
rių pažino vyruką ir pasisvei
kino.

— O tau tu, Petrei? Kaip ne
tikėtai susitikome! — Kazys 
apkabinęs Petrą kalbėjo.

— Na, Kazei, kaip einasi gy
venimas ?

— Labai gerai, tik, tik ne į 
tą vagoną papuoliau. Ot kad 
velniai tą konjaką nuneštų! Iš
ėjau iš vagono ir nuėjęs į bufe
tą išgėriau stiklelį, dar pama
niau kad suspėsiu ir daugiau 
išmesti. Bet tuo syk skamba
las, o aš kaip padūkęs įšokau į 
vagoną kuris arčiausias man 
pasirodė. Na, draugai, ar aš 
ne vištos vaikas?

— Tamista mums busi ben
drakeleivis, — kalbino keleiviai.

— Ne. nebusiu pas jus! Su
diev ! Reikia eiti savo vagoną 
pajieškoti.

— Kaip tu dabar eisi, dar ga
li nukristi po vagonais. Sėskis, 
kai sustos traukinis tada savąjį 
vagoną surasi. Na, kur gi va-

stoties tuojau išeis 
Kauną, paimsi bilie- 
traukiniu pasivysi 

ramino bendrakelei-

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

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

Lošia 2 vyrai ...........................15c

Reikalaukit “Dirvoj”

KarštosMaudynesPatogumas
Jums Palengvins

Karšta maudynė greitai 
prašalins prašalins riebumus ir nešva 

■ rūmas iš vasarinio oro. Taine užvilti- 
nas kelias pasilsiui pailsusiųnervų ir 
prašalinimui kūno sustingi-mo. Toks 
patogumas, kuris yra panašiu lepumui 
yra paprastas dalykas taipkaip dieno 
šviesa, kiekvienuose namuose, kur yr 
naudojamas gazas.

Patogumas karštos maudynės, bilc 
kada, kada- šeimynos naris jaučiasi 
kaipo vienata, jis pasidaro lengvai ga 
limas su gazo automatišku šildytuvu, 
nes jis atlieka viską, apart to, kad pa 
čiam reikia prisileist kubilą vandens, 
daugiau nieko veikt nereikia, taip tik 
pult į vandeni.

Didelis populiariškumas gazinio, 
automatiško vandens šildytuvo taip 
byste, kad jo įtaisymas jūsų namuose 
turi skaitytis dideliu ekonomiškumu.

Męs norėtume, kad jus ateitumei Į 
musų departmentą pamatytišbandymą 
šito automatiško vandens šildytuvo. 
Jis veikia taip lengvai ir taip paran
kiai, kad pamatę jo veikimo pasekmes 
nusistebėsite.

THE EAST OHIO GAS CO
E. 6TH IR ROCKWELL

I-

Vienuolyno Slaptybes
Buvo pol.00 Dabar 50c

NEUZMIRŠKIT Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso I 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.

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

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, 
jų, šlapumų ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

Jeigu justi liga neišgydoma 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž- 

Dr. C. W. Smedley, Specialistas ncs n!usl\ Mikais 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. Kampan E. 105th St. Cleveland
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 1 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedčldieniais nuo 19 iki 1.

Krau- 
taipgi

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

VISIŠKAI DOVANAI!

t
3.

Užmokestį siųskit pašto štampais.
6820 Superior Ave 

Cleveland, O. "DIRVA'’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese
Tel. Randolph 14766820 Superior Ave. Atdara vakarais.

Vėliausios žinios nuo Cle- što. Susirinkimo

1
i

velando Orkestros. Šiuomi No. 30. Pasarga:
•skelbiama, kad Vokiečių nariams yra nuo seniai ži- 
koncertas ne Įvyko; jų va- noma, todėl suradimui jos 
sąrąs tapo perkelta i Liepos niekas neturės vargo. 136

kambario Nemalonus atsitikimas p. 
Šita salė Žuko šeimynoje. Ponia Žu-

14 dieną. Kitokių permainų 
nėra. A. Žukas.

S.L.A. 14 kuopos išvažia
vimas Įvyksta 8 dienoj Lie
pos, T. Neuros ukėje, kaime 
Brunswick, Ohio. Išvažiavi
mas ruošiamas kuorupestin- 
giausiai; bus ir ristynės. 
Prie to dar grieš ir šauni 
muzika. V. P. Banionis.

S.L.A. 14 kuopos nariu 
žiniai. S.L.A. 14 kuopos 
priešmetinis susirinkimas Į- 
vyks 5 dieną Liepos, seredos 
vakare, 7:30, Lietuvių salė
je. Malonėkite visi nariai 
■susirinkt kuoskaitlingiau- 
siai, nes šis susirinkimas 
yra pusmetinis, o prie to 
dar ir iš seimo parkeliavę 
delegatai išduos savo rapor
tus ir papasakos kas seime 
likosi nutarta.

A. šmigelskis, seki1.

Padėkavonė. Męs, žemiau 
pasirašę, tariame širdin
giausi ačiū visiems prisidė- 
jusiems prie surengimo 
mums “Surprize Party”, 
taipgi tariame ačiū už tą į- 
teiktą mum gražią dovaną, 
kuri mus linksmins per il
gus metus. Tą partiją męs 
atminsime ilgai, ilgai. Dar 
kartą ačiū.
Jonas ir Ciprijona šlcižiai.

Vyskupo patvarkymas. 
Katalikų vyskupas Juozas 
Schrembs išleido patvarky
mą, sulyg kurio, pasibaigus 
vakacijoms, seminarijos mo
kiniai ir klierikai, visi turės 
pasilikt seminarijos cieliuo- 
se. Ikišiol tūli jų eidavo nak
vot j pri va tiškus namus, 
pas gimines ar tėvus, gi da
bar tokia tvarka pakeičia
ma, uždraudžiant gyvenimą 
už seminarijos sienų.

SLA. 136 kuopos narių ži
niai. S.L.A. 136 kuopos pus
metinis susirinkimas atsi
bus 4 dieną Liepos, 7:30 va
kare. Susirinkimas atsibus 
naujoje vietoje — Grdina 
Hali, po No. 6025, prie St. 
Clair Ave. ant trečio aug-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

kuopos nariai kviečiami į 
šitą susirinkimą susirinkt 
kuoskaitlingiausiai, nes gal 
atsilankys kuris iš buvusia
me seime delegatų, tai pa
pasakos mums, kas seime 
nuveikta.

S. čerauka, sekret.

.Justinas Mazilionis, kiek 
išsigėręs, 17 dienoj Birželio 
prasišalino iš namų ir nesu- 
grįžtant jam ilgai, namiš
kiams parupo ir pradėta jo 
jieškot. 22 dieną Birželio 
policija rado jį Gordon Par
ke gulinti ant suolelio, men
kai gyvą. Nugabenus grei
tai ligonbutin išgelbėt gyvy
bę buvo jau pervėlu, ir 23 d. 
Birželio jis numirė. Mazilio
nis Clevelande buvo dau
giui Lietuvių pažįstamas. 
Gyveno jis po No. 1146 E. 
76 St. Amžiaus turėjo apie
50 metų. Iš Lietuvos paėjo 
Pumpėnų parapijos, Pane
vėžio apskričio. Amerikoj 
pragyveno apie 23 metus, 
visą laiką gyveno Clevelan
de. Paliko nuliudime dukterį 
Marijoną 17 metų ir sūnų 12 
metų, ir seserį Petronę Dik- 
cuvienę, pas kurią gyveno. 
Jo moteris mirė prieš kelis 
metus, buvo vedęs antrą, 
kuri pagyvenus kiek laiko, 
pabėgo išsinešdama visą ve
lionio sutaupytą turtą. Gal
būt šitas atsitikimas jį ir 
pastūmėjo prie vargo, 
kuris privedė ir prie mir, 
ties, nes vargingas gyveni
mas prie visko nuveda. Ve
lionis prigulėjo prie S.L.A. 
136 kuopos. Lai bus jam 
lengva šios šalies žemelė.

SLA. 136 jkp. nariai.

I
VIETINIAMS 

“Dirvos” krautuve atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- | 
darni kokius reikalus sten- | 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai.

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojaa bu 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai. Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisinga patarnavimą.

© ROSEDALE
Dry Gleaning Co.t 

Rand. 7906 Z 
f C. F. PETRAITIS, Prop. J
* 6702 Superior Ave., ♦
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A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
ki; spalvuotų paveikslų 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 ------ £

X
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kienė pirm ištekėjimo, per 
suvirs dešimti metų tarnavo 
pas vieną turtingą Cleve-

| lando gyventoją Olmsted, 
į kuris mirdamas, už ištikima 
tarnavimą jai paskyrė is sa- 

i vo turto penkis tūkstančius 
I doliarių, kurių du tūkstan
čius išmokėjo, o likusius pa
liko išmokėt sunui. Dabar 
sūnūs tuos savo tėvo pa
skirtus p. Žakienei tris tūk
stančius mokėt atsisakė. Po
nia Žukienė netekus kantry
bės, išleidus vyrą SLA. Sei
man, sumanė paklabint dar 
kartą ne užbaigtą dalyką, ir 
p. Olmsted’ui pasiuntė grū
mojantį laiškelį, reikalau
dama savo dalies. P. Olm
sted laiškelį perdavė polici
jai ir ta prisikabino. Daly
kas dabar tyrinėjamas ir 
ponia Žukienė yra daktaro 
priežiūroje.

Ponas Žukas parvažiavęs 
iš seimo namie rado didelį 
nesmagumą, o savo žmoną
dideliame nusiminime. Ta- 
čiaus kiek ikišiol vedami ty
rinėjimai parodo, rodosi, 
kad tas viskas išeis geruoju, 
kadangi p. Žukienė savo 
laiškeliu pagrūmojo be ker
što tikslo ir tai nežinodama 
tiesų.

JIEŠKOS JĖZUITŲ 
SKARBŲ

Londone organizuojasi kom
panija keliauti j Boliviją, pietų 
Amerikoj, j ieškoti $60,000,000 
vertės skarbo aukso, sidabro ir 
brangmenų kuriuos sakoma Jė
zuitai paslėpė pirm jų iš tenai 
išvarymo.

Tos kompanijos tikslas ant 
kurio ji remia savo organizavi- 
mąsi surašytas kaip kokia pa

saka apie “turtu salą”. Apra
šoma kad per daug metų Jėzui
tai Bolivijoje kasė auksą ir si
dabrą ir brangius akmenis, bet 
slėpė savo žiniai, kadangi buvo 
uždrausta išgabenti i užrubežį. 
Kada Jėzuitus iš to krašto išvi
jo jų palaidoti turtai ir liko.

Apie tai žinia išėjo per vieną 
Jėzuitą mieste Callao, Peru res
publikoj, kuris pasakė savo bro
liui, to miesto prefektui. Tas 
papasakojo savo sunui, kurs vė
liau buvo Peru prezidentu; pre
zidentas papasakojo savo dukte- 
rei, kuri išsikalbėjo vienam An
glui, ir tas pasiryžo imtis jieš- 
kojimo, bet tik atrado užkastą 
kryžių su muka ir medinę dėžę, 
kurioje radosi raštas perserg- 
stintis nejieškoti tų turtų. Tas 
Anglas butų gal pats sau ir su- 
sijieškojęs, bet tas persergėji
mo raštelis nugąsdino tenaiti- 
nius tikinčius darbininkus ir jie 
atsisakė dirbti prie kasinėjimo 
darbo.

Dabar Anglai nori nusigabeni 
ten savo darbininkus ir užvesti 
j ieškojimą išnaujo, bet tam rei
kalinga jau išsyk kapitalas.

¥

VITAMINAI REIKA
LINGI AUGIMUI

Medikalio mokslo yra priimta
ir pripažinta kad vitaminai A ir 
D, kurie randasi svarbiausia 
taip vadinamame trešku (žuvų) 
aliejuje, yra labai reikalingi au
gimui žmogaus kūno ir dar dau
giau svarbus kovojime su ligo- 
gomis.

Vitaminas D susektas iš pat 
paėjimo šaltinių ir dabar gali
ma j j dirbtinai padaryti.

Apie vitaminą A nėra tiek 
daug žinoma. Britiška Medika
lio Tyrinėjimo Taryba savo ra
porte pereitą metą išrodinėja 
jog vitaminas A randasi dides
nėse proporc jose lašišų (žuvų) 
kepenų taukuose ir yra 100 sy
kių riebesnis negu trešku kepe
nų aliejus.

Avių, veršių ir jaučių kepenų 
riebaluose randasi 10 sykių dau
giau vitamino A negu trešku

kepenų aliejuje, ir nuo 200 iki 
1,000 sykių daugiau negu gera
me paprastai naudojamam svie
ste.

Taigi vitaminą A galima tu
rėti valgyje naudojant kepenų 
riebalus, ar tai su sviestu ar 
kokiu kitu bildu. Riebalai iš
imti iš gyvūnų kepenų yra vi
siškai liuosi nuo to nemalonaus 
skonio kokį turi žuvų aliejai.

Žolę ėdanti gyvūnai tačiau 
nesurenka vitamino D į savo 
kepenis kaip surenka žuvjs, bet 
vitaminą D dabar jau galima 
turėti dirbtiną.

Patyrus tų dviejų vitaminų 
svarbą ir naudingumą juos tuoj 
pradės naudoti visapusiai pagel
bėjimui žmonijai.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. .Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, ji 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 j na
mą išmainyti. Mes turim namų Cle
velande ir kitur.

Pasitarimas dykai. Ateik j musų 
ofisą arba ra .’y k šiuo antrašu:

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsyl vania 1481

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

nyt namą ant fanuos. 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 
6712 Wade Park av. Cleveland, O.

Telef. Pennsylvania 1481

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

SPORTAS

Didelės ristynės.. Ketver-i 
|g2 vakare, Birželio 28 dieną,! 
Taylor Bowl lauke įvyksta 
didelės ristynės. Lietuvis, 
Jack Ganson risis su sun
kaus svorio Greku. Fred 
Judson, stipus Lenkas, risis 
.su drutuoliu Vokiečiu Milo^ 

I Steinborn.
i Steinborn skaitomas sti-Į 
Įpriausiu šiame lošyje; jis j 
Iį veikė kiekvieną ristiką, ko-j 
kiam teko su įuom ristis, 
bet ir Judson yra atsižymė
jęs. Nereikia dar užmiršt ir 
George Buchwalter, kuris 
su Joe Martin, narsuoliu iš j 
pietinės Afrikos.

Rištinės toje pat vietoje, 
i atsibus kiekvieną ketvergo! 
vakarą, per vasaros mėne
sius; Marotta čia sugabens 
smarkiausius ristikus iš vi- 

i sos šalies. 
________

Risko laimėjo Seredos 
vakare John Risko, Cleve- 
lando sunkio svorio bokso- 
sruilaimėjo jo muštynes su 
Godfrey, juoduku. Jie mu
šėsi 10 roudųiš kuriu Risko 
gsvo daugiau kaip puse.

Atvažiuoja Joe Komar.
Joe Komar rašo P. Vasi

liausku kad jis atvažiuoja 
Clevelande. apie Liepos 10 
d. ir mano praleist savo va
saros vakaciją čia. Ir vėl 
turėsim dar vieną drūtą 
sportą Clevelande per vasa
rą.

Lietuviai laimėjo. Praėju
siame ketverge, Taylor 
Bowl lauke įvyko risfynęs, 
'guriose pergalėmis varžėsi 
ir du Lietuviai, būtent K. 
Sarpalius, ritęsis su M. 
Brattel ir Ganson su Jud-I 
son. Sarpalius savo priešą! 

i nuveikė daug greičiau negu 
publika tikėjosi. Gi Ganson 
savo oponentą taipgi užka
riavo, už ką Lietuviai žiūro- j 
vai saviškiams simpatijos 
nesigailėjo. Buvo dar dvi 
poros ristikų, bet į tuos Lie-1 
tuviai domos kreipė mažai. J 
Publikos buvo prisirinkę į 
penkis šimtus suvirs.

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

■ kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST. 

Rand. 6729.

Akrone Parsiduoda 
GASOLINO STOTIS

Savininkas serga, negali biznio 
varyt. Biznis išdirbtas per 10 metų 
ir savininkas pasidarė dideli turtų. 
Galima pirkt arba bilc kokiam mie
ste priims namų mainymui. Kas 
silpnai dirbat, o norit eit i biznį im
kit gazolino stoti.

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

GERADŽIUS 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.

Atletiškas
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| Didelės Ristynės | 
| Atsibus Ketverge, |
| Birželio 28 d. Į
| Taylor Bowl Į
| HARVARD AVE. NEWBURG HTS. I 

= Charles Marotta reprezentuoja pirmą se-
= zono kortą. =

| Risis: =
= Jack Ganson, Lietuvių čampijonas su

Ted Londos, Greku, sunkio svorio. ’7
| Imsis du iš trijų paguldimų. =
= Frank Judson, Lenkų galiotas su Milo Stein = 
= born, Vokiečių stipruoliu. =
= George Buchwalter, isWarren, Ohio, su = 
= Joe Martin, iš pietinės Amerikos. =
= Frank Noener (ledų žmogus) su George =

Kari Sarpolis su Mykolu Bratell. =
įžanga vyrams: $1.00, $1.65 ir $2.20 J 

= Moterims: .50 c. ir $ 1.1 0Vaikams: 25c. =
r7iiniiniiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiniiiiunniimiiimiiii5ž

Prospect 2420

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

Rengia S. L. A. 14 Kuopa 
Nedėlioj, Liepos=Ju!y 8,1928

T. Neuros Darže
BRUNSWICK, OHIO

Prasidės 10 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlai v.
Įžanga Vyrams 50c. Moterims 25c.

Risis du Clevelando milžiniai Lietuviai, 
tik naujai įstoję į S.L.A.

L. VALAIKA su A. KYBARTU.
Imsis jiedu už Clevelando čampionatą. Ri

sis dar ir kitos parinktos poros ristikų.

A. Kybartą sako: “Kąman Valeika pada
rys? Aš turiu I 5 metųpraktiką kaipo ris- 
tikas ir tokio kaip Valeika, visai nesi
bijau.”

O Valeika sako: “Aš ir nebaidau, bet 8 
dieną Liepos, Tado Neuros ukėje tegul vi
so Clevelando Lietuviai susirenka, o aš pa
rodysiu savo vieno meto praktiką.

PIKNIKE ŠOKIAMS
GRIEŠ PUIKUS ORKESTRAS.

KAIP NUVAŽIUOTI:
Nuo Public Skvero imkit MEDINA ka

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


