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Lenkija Linkus Dunt Vilniui Autonomija Žinios iš Lietuvos

Medžių sodinimo šventė

IR

■

ir paleisti iš pataisų namų, 
visuomet stengiasi but nau
dingais, kad vėl. nepatekus 
ten kur skuta jiems galvas.

tad no
tame

9. 
»

iš prie- 
tačiaus 

ministe- 
ministe-

žmonių 
septyni 

mušiu
pasam-

Vidgiriai (Graž. valšč.). jog ii- gyvuliai likosi tvar- 
gegužės tuose. Nuostolių padaryta

Valstijose........................ $2.00
Meksikoje....................... 2.50
kitur................................ 3.00
skaitosi nuo dienos užsirašv-

Visit Niagara Falla and Canada this summer via 
beautiful Lake Erie. En.iov a cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C &. B Line Steamer.
SPECI/’iL EXCURSION FARE
Cleveland to
Niagara Falls

ONI
Leaving Cleveland nt 9:00 p.m. C 
F..'1L.211L,/._e_ . 2.;d, 8th, I 'll- 
Tickets good returning any time
Cleveland Office.

Steamers each way—every night leaving 
at 9:C0 P. M.; arriving a*. 7:30 A. M.

New Low Fare $4.50 to Buffalo; $S. 50 Round Trip 
Autos Carried $6.50 and up

The Cleveland and Buffalo Transit Co.
East 9th St. Pier Cleveland, O.

PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO JULY-LIEPOS 6, 1928

TVANAI KENTUCKĖJ 
VIRGINIJOJ.

Williamson, W. Va. —Dėl 
nuolatinių lytų pakraščiais 
West Virginijos ir Kentuc-
kės valstijų, persipildžiusios riausia bauda, kurią jau- 
vandeniu upės užliejo visas nuoliai niekad nepamiršta,

Dsmokratu Kandidatu Liko Smith.
Pilsudskis jau “rezignavo”.

virš 40 tuikst. litų; apsidrau- 
stabuvo tik 10 tūkstančių. 
Gaisro priežastis — vaikai 
uždegė šiaudų kūgį.

Šešupės Aidelis.

Išplauks laivu
S.S. LEVIATHAN^J^^^IWK,

(via Cherbourg) ,L1

iš New Yorko RUGPJŪČIO 4.
Asmeniškai vadovaus Mr. T. D. SANFORD, atstovaus 

United State; Lines.
Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 

neužmirštinai ekskursijai Į jūsų 'tėvynę ant Vėliavinio 
laivo didžiojo United States Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus i 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės gaio.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų informa
cijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai į

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

“BMVA* LITHUANIAN WEEKLY
(THE FHRLD)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

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

DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite CIevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata: 

Suvienytose 
Kanadoje ir 
Lietuvoje ir 

Prenumerata ___________ _____ ___ .__
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokas! iškalno. 

Apgarsinimu ka’nu klauskit laišku.

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

LENKIJA LINKUS DUOT 
VILNIUI- AUTONOMIJĄ.

Berlin, Vokietijoj. —Čia 
parėjo žinia iš IVaršavos, 
jog ten atsilankius Anglijos 
diplomatu Lindsay ir jam su 
Pilsudskiu turėjus pasikal
bėjimą, paaiškėjo, kad Len
kijos valdžia yra linkus su
teikt Vilniui su jo teritorija, 
antonomiją, Tikimasi, jog 
suteikus Vilniui autonomiją, 
butų pagreitintas ir Lietu
vos susitaikymas su Lenki
ja. Su šitąją propozicija pil
nai sutinka ir pats Lenkijos 
tūzas Pilsudskis, tam pri
tars ir Anglijos politikai.

žmonhj gyvasčių dar žinių 
nesuspėta surinkt, nors ti
kima, kad žuvo ir žmonių. 
Nuostoliai, kokius šie tva
nai padarė, apskaitoma iki 
penkių milijonų doliarių. 
Raudonasis Kryžius siunčia 
žmonėms pagelba.

RUOŠIASI KOVON PRIEŠ 
SMITHĄ.

Washington, D. C.— De
mokratų partijai išrinkus 
kandidatu Į prezidentus ka
taliką Smith, Methodistų 
Blaivybės lyga ir Blaivybės 
ir morališkumo lyga ruošia
si viešon kovon kaip prieš 
demokratų partiją, taip ir 
prieš jos kandidatą, kad ne-

žemesnes vietas. Užsėmus 
vandeniui žmonių gyvenimo 
namus, apie 1,500 gyventojų 
likosi be pastogės ,ir dabar 
gyvena plynuose laukuose. 
Apart kitokių nuostolių, 
tvanuose prigėrė daug gy
vulių, o su tais ir keliatas 
žmonių. Norfolk aplinkėso 
vandens sunešti dumblai ap- 
vė'ė geležinkelius taip, kad 
trukiai turėjo pertrąukt sa
vo bėgiojimą.

TURKIJOJ DIDELIS ŽMO
NIŲ BADAS.

Konia, Turkijoj.— Del Į- 
vykusių žemės drebėjimų, 
kuris sunaikino žmonių tur
tus ir laukų derlių, žmonės 
kenčia dideli badą. Veik 
'•80 gyventojų maitinasi 
žole, gi turtingesnieji, kad 
Įsigyti kiek maisto, veda sa
vo gyvulius Į miestą ir juos 
beveik dykai pardavinėja už 
duoną. Prezidentas pakvie
tė badaujantiems pagelbon 
Raudonąjį Kryžių, kuris 
aprūpina maisto mažuma 
vos menką badublių dalelę.

NUMIRĖ KARDINOLAS 
TACCI.

Roma, Italijoj.—Kardino
las Jonas (Giovanni) Tacci, 
sulaukęs 64 metų savo am
žiaus, numirė prabėgusios 
savaitės gale. Jis priklausė 
kardinolo Gaspari partijai, 
kuri visuomet stovėjo ir da
bar stovi už taiką Vatikano 
su kivirinalu. Tacci pasta
ruose popiežiaus rinkimuose 
buvo gavęs daugiausia balsų 
po dabartiniam popiežiui 
Benediktui XV. Karės me
tais tūlą laiką jis buvo Bel
gijoj nuncijum, laike vokie
čių okupacijos.

Vėl didelis gaisras
Šilsuodis (Graž. valšč.). 

Gaisras—didelė žmonių ne
laimė. Vienok žiųonės nuo 
jo nelabai apsidraudžia. Šie
met musų aplinkėje Įvyko

Vilkas sudraskė arklį.
Pašilė (Jūžintų valšč.). 

Nakties metu ganyklose vil
kas užpuolė arklį, ir įsiva
ręs jį į klampynę, iš kurios 
arklys negalėjo išklampot,! 
vilkas išėdė jam šonus, ir j net 4 gaisrai. Š. m. gegužės 
menkai gyvą palikęs, nuėjo 5 d. sudegė visos ūkininko 
savais keliais. Arklio su vii- Maknavičiaus trobos, pada
lai vesta ilga kova, nes veik \ rai, gyvuliai ir t. p. Likosi, 
visa pieva buvo sutrempta į j kaip stovi nuogi ir tik tie 
juodą purvą. Kriukelis, j gyvuliai, kurie buvo lauke.

--------------- ! Nors gaisras buvo dienos 
metu, vienok taip staigus.

NORI PANAIKINT ŠIN- 
KARKAS MOTERIS.

London, Anglijoj. — An
glikonų bažnyčios dvasiš
kiai Įteikė parlamentui savo 
reikalavimą, kad valdžia už- 

prileidus prie išrinkimo. Jų [gintų moterims gertuvėse 
nuomone, demokratų kandi- pardavinėt svaiginančius

DEMOKRATAI IŠRINKO 
KANDIDATUS.

Houston, Tex. —- Praėju
sioje savaitėje čia atsibuvęs j datas negali ir neturi but iš- gėrimus, nes šis darbas mo
vimas, didžiuma balsų įšsi-[ ririktas, kad jis katalikas ir,, terims ne pritinka visais 

atžvilgiais, o labiausia mo
rališkumo žvilgsniu. Sako, 
kad moteris motinos auklė
ja ne tam, idant jų dukters 
tarnautų tokiose įstaigose, 
kur morališkumas neturi 
vietos. Anglijos gertuvėse 
dabar dirba kaipo šinkar- 
kos, 26,000 moterių.

demokratų partijos suvažia- kad jis palaikysiąs, prohibi- 
rinko^kandidatą Į Suvienytų j cijos priešų pusę.
Valstijų prezidentus Alfre-1 ---------------
dą Smithą, New Yorko vai- IŠTEISINO SENIAI MIRŲ- 
stijos dabartinį gubernato- KARALIŲ
rių, gi į vice prezidentus iš- Madrid, Spanijoj. — Ka- 
rinkta senatorius J. Robin- čiangi nuo ne atmenamų lai- 
son. Suvažiavimas buvo la- kų buvo tikrinama, kad ku- 
aid tru'kšmingas, kilo net nigaikštis Carlos, sūnūs ka- 
muštynės, kurias išsklaidė raliaus Pilypo II mirė savo 
pašaukta policija. Riaušės, tėvo nunuodytas,
kilo todėl, kad Smith yra ka- rįnt persitikrint ar 
talikas, kas pasirodė . prie- yra kiek tiesos, Spanijos is- 
šingu papročiams, ikisiol (oriškoji akademija išsiru- 
praktikuotiems, kada į pre- pinus iš valdžios leidimą, iš- 
zidentus rinkta tik protesto- kasė kunigaikščio lavoną ir 
nai- [apžiurėjus ne atrado jame

jokio nuodų žeriklo. Tuomi 
ŽUVO TRIS ŽMONĖS SU akademija išteisino dabar 

ORLAIVIU. Spanijos karalių Pilypą II, 
Paris, Francuzijoj.— Lai- kuriam visuomet buvo duo- 

ke atidengimo paminklo Su- dama budelio vardas už su
vienytų Valstijų liousno- vo sunaus nunuodijamą, 
riams, žuvusiems karei
viams, laike parodos orlaivi- 
ninkas kapitonas Brager 
pakilo su savo orlaiviu, ir 
600 pėdų augštumoj orlai
viui užsidegus, laivas nu-1 
puolė degdamas žemyn. Ka
pitonas Brager sudegė kar
tu su orlaiviu o kadan
gi orlaivis nupuolė į 
žmonių minią, susidedančių 
iš 200,000, tad ir iš susirin
kusiųjų dvi moters žuvo.

DIDELI TVANAI PIE
TINĖSE VALSTIJOSE.
Memphis, Tenn.—Dėl tan

kių ir bangių lytų, Arkansas 
valstijoje užtvino White upė 
ir Missouri valstijoje St. 
Francis, kurios vieton, už
liejo vandeniu 600,000 akrų 
plotą žemės ir sunaikino dai
ne nuvalytus javus. Prie to 
sugriauta daug namų, suar
dyta keliai ir pertraukta ko
munikacija. Apie žuvimą

PILSUDSKIS NEVA RE
ZIGNAVO.

Warszawa, Lenkijoj—Ka
rės ministeris ir ikišiol bu
vęs priemeru, Juozas Pil
sudskis, rezignavo 
mero vietos, 
pasiliko sau karės 
rio tiesas ir karės
riu jis liekasi ant toliau. Jau 
nuoseniai ėjo gandai, kad- 

I Pilsuskis rezignuos iš savo 
vietos, kaipo ministeris ir 
diktatorius, tačiaus niekas 
ne atspėjo, nes jis rengėsi 
rezignuot tik iš priemero 
vietos, kas gabaus ir pasiro
dė.

DINAMITU SUARDĖ KA
SYKLĄ.

La- Salle Ill. —Einant ki- 
virčiams tarpe naujai suor
ganizuotos darbininkų uni
jos “Northern Illinois U- 
nion” ir tarpe senosios “U- 
nited Mine Workers Union”, 
kasžin’kas pakišo din.'.mitą 
angoj No. I kasyklos Jones- 
villėj, priklausančios firmai 
La Salle Carbon Coal Co. 
Dinamito ekspliozija kasy
klą išgriovė taip labai, kad 
darbai joje nebus galima 
pradėt per porą mėnesių, 
kol viskas bus tvar'kon ati
taisyta.

KRUVINI MŪŠIAI AN
GLIAKASIŲ .

Minden Mines, Mo.—Tar
pe unijistų ir unijai ne pri
klausančių darbininkų, prie 
Western Coal and Mining 
Co. kasyklų No. 23 Kansas 
anglių laukuose, Įvyko kru
vini mūšiai, kuriuose nau
dota visoki įrankiai, ne iš
skiriant ir revolverius. Mū
šiuose' apie dešimts 
visaip sužeista, o 
nušauta. Priežastis 
buvo tai kompanijos
dymas straiklaužių pradėji
mui kasyklose darbų.

Vietos mokytojas
11 d. panaudojo medžių sodi
nimo šventei. Pirmiausia 
paaiškino vaikams apie 
medžių reikšmę, jų gerbimą 
ir sodinimo pavyzdį. Paskui' 
su visais savo mokyklinio 
amžiaus vaikais, nuvykę į 
netolimą mišką, parvežė me
delių ir pasodino gražiau
sioje kaimo vietoje, prie 
paminklo D-rui J. Basana
vičiui paminėti pastatyto, 
visus pasodino. Čia pat sta
toma ir Jubiliejaus 10 m. L [susikurstė paduoti 
N. kryžius. Naujai pasodin-Įmus žemės gavimui. Už tai 
ti 33 medžiai ]ni 
ir pastatytus paminklus.

Šešupės Ai del:

Nelaimingas Žmogus
Viduklė (Raseinių ap- 

skr.). 1927 metų pabaigoje 
buvo paimtas parceliuoti 
Viduklės dvaras. Išgirdę 
darbininkai, kad greitu lai
ku bus dalinamas dvaras, 

prašy-

JAPONIJOJ DIDELI 
TVANAI

Osaka, Japonijoj: — Dėl 
didelių lytų, vakarinėje Ja
ponijoj užtvino visos upės ir 
vandenui užliejo visas 
mesnias vietas. Kiushu ap- 
linkėse vanduo apsėmė 
70,000 a'krų žemės plotus ir 
1500 namu. Tvanuose prigė-11 
..z mn j____i.;, - valdžiairė 100 žmonių, daugybės dar i 
nesurandama. Pargabenta) 
4000 kareivių kasimui kal- 
nelhj ir tų žemėmis pylimui 
krantų Kuomoto paupiais, 
kad neprileidus tvanus prie 
Fukuoka ir Saga.

ŠAUDYMAISI .jUGOSLA- 
. VIJOS PARLAMENTE.

Belgrad, Jugoslavijoje.— 
Vienoj pastarųjų parlamen
to sesijų kilo riaušės tarpe 
jugoslavų, serbų, ir kroatų, 

Į atstovų kaimiečių partijos, 
j IRiaušeš nesuspėjo likviduot, 

-e ■ kilo šaudymais! iš revoive- 
[ riu, kuriu šūviai mirtinai

- sužeidė kroatų vadą Radič, 
| kuris tuojau mirė. Policijai 
riaušininkus suvaldžius mi-' 

[ savo r'-’----- ■’■■■

BITĖS PAGIMDĖ ŽMO
NIŲ PANIKĄ.

Berlin, Vokietijoj.—Anos 
subatos dieną, kada Berlyno 
gatvės buvo pilnos žmonių, 
kasžin iš kur atlėkė septy
niolika spiečių bičių, kurios 
ėmė maišytis tarpe žmonių. 
Moters išsigandę pradėjo 
rėkt, iš to kilo tarpe miniu 
panika; vieni bėgo šalin, ki
ti stengėsi rėkiančias mote
ris gelbėt ir taip daugelis 
pašaukta gaisrininkai lieda- 

rezignaciją, i mi vandeniu bites suvarė į 
BąsouuB oduą bCįobuSįzo.! ąoų1 Kazerio bažnyčios bokštą, 

jnisterhi gabinetas sudėjo [iš kur jas paskui suėmė į 
ir ministeriams prisakyta!avilius ir išgabeno į zoolo- 
liktis savo vietose. 'giškajį daržą.

SIŪLO NAUJĄ PATAISOS 
METODĄ

New York, N. Y.— Į Su
vienytas Valstijas atplaukė 
iš Argentinos Jose Amatu- 
zo, kontrolieris pataisos na
mų Argentinoje. Jis atvyko 
čia pastudijuot Suvienytų 
Valstijų sistemą, vartojamą 
nemečių pataisos Įstaigose, 
kurių kelias atlankęs jis pa
taria panaudot Argentinos 
metodą nemečių pabaudi 
mui. Jis pataria visiems ne- 
mečiams, patekusiems pa
taisos istaigosna, nekirpt 
trumpai plaukus ir paskui 
galvas nuskust, ir neleist 
plaukams ataugt tol, kol jie 
bus Įstaigoje. Tai esą ge-

Vidur-Vasario 
Ekskursija

Į. jyivo ’’žvjį’zdp. Putras. TJ 
[cevičius darbininkus išvadi
no “buntaučikais” ir jų vie
ną, Joną Bugari paliuosavo 
nuo darbo ir dabar neduoda 
jam nė kuro. Todėl J. Bu- 
garis, dabar darbo neturė
damas, išėjo ant savo kiemo 
ir skaldo su žmona dar už
silikusi iš 1925 metų storą 
šakotą niekam netinkamą 
medį. Dvaro užveizda P. Po- 
cevičius atbėgęs uždraudė 
jam skaldyt ir, parsivežęs 
policininką, pats Bugari ir 
jo žmoną sumušė ir atėmė 

[kirvį. Policininkas įsakė Bu- 
gariui ant rytojaus atvykti 

i pasiaiškini. Bugaris manė, 
[kai nueisiąs pasiaiškinti ir 
‘kirvį c.tsiimsiąs. Kai nuėjo 
Bugaris su žmona pasiaiš
kinti , policininkas Bugari 
dar kartą apmušė ir per du
ris varydamas pasakė: aš 

kai ir 900 mergaičių. Pradi- galiu jus ištremti iš to ap- 
nių mokyklų yra 370 su skričio. Bugaris, nieko ne- 
25,790 mokinių, kurių tarpe' žinąs, parėjo namo su žmo- 

lyra 18,671 berniukai ir 7,125'na verkdamas.
mergaitės P. Kriukelis.' Krumplys.

Biskis iš statistikos
Prieš karę Lietuvoje bu

vo 96 pačto stotys, kurias 
aptarnaudavo 300 valdinin- 
ųk ir 250 paprastų darbin
inkų. Per metus išsiunčiama, 
iš šitų stočių 41,700 apdrau
stų laiškų, paprastų laiškų 
1 , 0 6 9, 9 0 0, atvirlaiškių 
258,233 ir 107,000 bendaro 
lių.

Dabar Lietuvoje pačto i- 
staigų apie pustrečio šimto, 
su virš tūkstanti valdinin
kų. Per metus išsinčiama 
vienas milijonas apdraustų 
laiškų ir suvirs septyni mi
lijonai paprastų laiškų.

Apšvietos stovis: Lietu
vos gimnazijose ir semina-1 
rijose mokinasi 1,620 bernu-

Side Trips 
From Niagara Fails 
At Special Excursion Rates

Toronto and 
return . . . $3.45 
Clayton, N. Y. 
and return $16.10 
Alexandria Bay 
and return $16.65 
Jvfontreal 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

I. Trip 
_____ _........... ................ _ __ , -Iv 1 1 iii, 
18th,26th; August 2r.d, 8th, 1 't>, 22nd rnd 29th. 

v.— r within 12 day j 
including date of sale, now obtainable at cur



Korespondencijos
BALTIMORE, MD.

Įspūdžiai iš atsibuvusių 
seimų.

Birželio 15 dieną prasi
dėjo ALTS, seimas. Delega
tų į seimą atvyko apie 18. 
Ūpo pas delegatus nebuvo 
pas tuos, kurie stovi arčiau 
Sandaros vairo, matyt kaip 
ir nusiminę. Seimui einant 
paaiškėjo, kad Sandara sko
lose paskendus iki ausų, ir 
iš jų* išsikast nėra budo, nes 
pilnai užsimokėjusių narių 
yra biskį daugiau 300, o sko
lingų nuo 6 mėnesių iki 
dviejų metų, yra penki šim
tai. Reiškia, Sandaros ben
dras frontas su socialistais I 
prieš Lietuvą, atstūmė dide-jBirželio 18 dien.°j su did’ 
lę didžiumą narių, kurie bu- žiausiomis iškilmėmis pra- 
vo ir yra tautiškai nusistatę s(dejo SLA. seimas. Kadan- 
link Lietuvos, nežiūrint ko- seime buvo daug laikraš- 
kia valdžia Lietuvoj yra. .tininkl* ir Jie Plečiai aPrašė 

seimo bėgį, tad man ne pri-
Baimė turi dideles akis. sieina rašyt apie patį seimą, 
Nežiūrint, kad Lietuvių tik trumpai pabriešiu tai, ką 

svetainė, kurioje atsibuvo, reporteriai ne patėmijo, ar 
Sandaros seimo sesijos, yra' nežinojo, 
užtektinai švari ir ant šienui Birželio 15 dienoj jau pa
kabo tik Lietuvos kunigai! 
ščių, Dr. Kudirkos ir Simo- munistų 
no Daukanto paveikslai, o pažint buvo lengva iš jų 
vienok delegatų akyse tan- plunksnų, nes vienas jų 
kiai pasirodydavo “fšištai” Į sparnas buvo “Laisvė”, o 
ir “f šištiški” laikraščiai. A-1 antras “Vilnis”, o Birželio 
part senųjų Sandaros skoli
ninkų, opiausių pasirodė p. 
J. Pronskus, kuriam Sanda
ra yra sklinga apie tūkstan
tį doliarių ir kuris jau buvo 
padavęs rezignaciją iš San
daros. Vargais negalais li
kosi priprašytas savo rezig
naciją atsiimt, ką tas ir pa
darė, su išlyga, kad jam 
nors ant popieros butų iš
duota gvarantija.

Keistos skolos.
Buvęs Sandaros pirminin

kas A.B. Strimaitis irgi bilą

mas sandariečių “bendrą 
frontą” su socialistais ir ne 
krypimą prie “fšištų”.

Šeiminės prakalbos.
Birželio 15 dieną atsibu

vo sandariečių prakalbos, 
kuriose kalbėjo Vinikas, 
Bieška, Pronskus, Strimai
tis. Visi jie, lyg nusijausda- 
mi kaltais esą, teisinosi, kad

DIRVA'

Gerb. 
Spragilo

Prietikiai su 
Ekskursija 

i į Lietuvą

Birž. 16, sukatos naktis
jie tai yra sandariečiai, ne- visi eina ant muvinpikčių, 
nukrypę nuo savo “tautiš- arba į krautuves pirktis viš- 
kai-demo'kratiškų” principų 
ir, kad jie išlaikę tyrus, pil
noj augštumoj principus, o 
Vinikas, kaipo buvęs diplo
matas, piešė juodžiausiomis 
spalvomis Lietuvos ateitį.

S.L.A. seimas.

Birželio 15 dienoj jau pa
sirodė Baltimore) pirmi ko- 

vanagai, kuriuos

16 dienoj jų buvo galima 
priskaityt iki šimtui, kurie 
buvo turėję jau prieš šei
minę konferenciją, slaptai, 
kurioje, matoma, ir sudarė 
visą karišką planą, kuris 
pilnai pasirodė sekmadieny
je.
Konferencija “in plepo”.

Birželio 17 dienoj, tuoj po 
pietų, komunistai nulaikė 
savo konferenciją, “in pie
no” prieš šeiminę, vienoj di
delėje svetimtaučių salėje, 
toj pačioj salėje, kurioje tu-

Į tas nedėliai ant pietų, o męs
■ čia laive tik daugų ir vande- 
1 nį matom. Pavakarienia-
■ vom, prasideda muzika ir 
1 šokiai. Už pusvalandžio jau

tamsu, lipam į viršų pama
tyt žvaigždes. Ir tikrai pa-

■ sakysiu kad niekas turbut 
• nematė taip puikiai žvaigž-
■ džių kaip aš šią naktį. Dan-
■ gus juodas kaip 
‘ Žvaigždės tokios
■ kaip cibuliai, arba
sakant kaip ugnies 
liai pakabinti ant šniūrelių 
iš juodo dangaus, bet visai 
ne danguje įsegti.

11 vai.
gult. Rytoj šventa.

Birž. 17,
Smagu butų miegot kaip 
miegam namie iki pietų, ale 
jeigu nekelsi čia, tai pusry
čių negausi ir reiks laukt 
pietų. Atsikeliam, papusry
čiaujam ir pradedam mislyt 
apie popietį, ką darysim. 
Norisi važiuot kur ant pik
niko, ba papratę per vasarą 
kas nedėldienis piknikaut, 
ale negalim iš laivo išlipt. 
Aplink nematyt nė medžių 
nė automobilių. Pasivejam 
kitus laivus ir pralenkiam, 
ba musų laivas daro po 25 
mazgus į valandą; didelis 
laivas ir jo mazgai dideli, 
mažesnių laivų turbut maz 
gai mažesni tai jie ir lėčiau

nakties.

smala, 
didelės 
tikriau 
g-abalė-

Einam

nedėlios rytas.

kaulis ir Verbylai, ba jie 
norėjo miegot pagal Klyv- 
lando laiką, tai ir liko be 
pusryčių. Pas jus dar 9 ry
to, o čia jau stalus rengia ir 
šaukia ant pietų.

Po pietų vėl musų naujos 
merginos veda mus šokt. 
Atsirado armonika ir Klyv- 
landietis Alekna ima drožt, 
o mes šokam.

(Patarimas keliaujan
tiems laivu Lietuvon: Kai 
važiuosit, nesivežkit su sa
vim šonkaulių, arba pačios 
savo vyrų, ba paskui negali 
liuesai su savais naujais pa
žystamais turėt gud taims.)

eina. Ale ka ten žemės žmo
gus apie vandens mazgus 
supaisysi.

Vanduo tykus kaip baloje, 
nė vienos vilnies nėra.Eintm ( 
jieškot daugiau Lietuvių ir Į Ant laivo mums tai gyve- 
atsiranda viso musų apie 30 j nimas ? Nieko neveikiam, 

'valgom, miegam, šokam, žai
džiam, juokaujam, ant sau
lės kepinamės. Jau visi kaip 
vėžiai raudoni.

Tris dienas keliavom, o 
vis oras gražus, ypač šią
dien vanduo toks lygus kaip 
stiklas ir neišrodo i marias. 
Pradedam nerimauti kad 
nesirgę turėsim pervažiuot 
tokias dideles marias. Atsi
randa pranašų kurie sako 
kad “rytoj jau į šturmą į va
žiuosim”. ir jau tris rytojus 
praleidom, o vis jokių ban
gų nėra. Darosi baisu kad 
gal męs ne mariomis keliau
jam ir gal mus ne į Lietuvą 
bet į Braziliją veža....

Birž. 19, antradienio ry
tas. Jau šiądien perkeliavom 
pusę kelio ir jau arčiau 
kraštas, jeigu jį kada priva
žiuosim. Gerb. Redaktorius 
nekėlė pusryčių ba papratęs 
prie Klyvlando laikrodžio 
miegot; pas jus dar tik 3

dušių su vaikais ir moteri
mis. Vienas iš Čikagos veža 
si bolševikiškų kuygų.

Prasideda pirma lekcija 
kaip apsieit Lietuvoj su po
niomis ir panelėmis ir kaip 
ponios su ponaičiais (mat, 
pas mus nėra nei vienos pa
nelės visoj ekskursijoj).

Paskui eina apžiūrėjimas 
jurų didumo. Ištikro jus dar 
tiek, vandens nematėt arba 
jei ir matėt tai ir užmiršot. 
Jeigu supiltume į balą daug 
kitų balų ir į ją piltume dau
giau ir daugiau, ir ta bala 
pasidarytų didelė be galo 
ir krašto — tai tokios yra 
marios.

Pirmą dieną žmonės vaik
ščioja kaip žemes pardavę, 
kožnas daboja saviškius ir 
bijo kad nepaklystų. Vienas 
kito nepažysta ir bijo. Gerb 
Spragilo šonkaulis nerim
sta sėdėt ir šaukia visus 
savus ir svetimus į didelį 
buri ir mokina žaislų. Tuo
jau pasidarė ant laivo kaip 
kokia Tautų Lyga: susimai
šė Lietuviai su Vokiečiais, 
Spanais, Anglais, Airiais ir 
daugiausia su Čekoslova- 
kais. Ne tik su jais kiek jie 
su mumis, o dar teisingiau,

vai. nakties, o jau čia 7. ba 
vėl viena valanda diena pa
ankstinta, tik nuostabu kaip 
ta saulė gali pataikyt pagal 
laivo laikrodžio užtekėt.

Saulė vėl kaitina ir nesu
laukiam audros. Prasideda 
žaislai vėl, ale jau sėdint, ba 
per dvi praėjusias dienas 
bela'kstant mergelių kojos 
sustingo ir negali paeit. Bė- 
davoja ir redaktorius ir 
Šimkus, ir Gilius, ir Leimo- 
nas, ir kiti kurie tik žaidė: 
visų kojos nuvargę.

Redaktorius duoda lekci
jas žmonėms kad nereikia 
klausyt pletkij ir zaunų. Ki
ti kalba kad ant laivo užli
pus pirmą dieną tyčia žmo
nėms duoda daug valgyt 
kad susirgtų ir paskui visu 
keliu nevalgytų, tai laivui 
daugiau lieka ir pigiau kai
nuoja. Ba kai oras gražus 
ir laivas nesisupa, nė vienas 
neserga ir valgo dar dau
giau. ba kasdien nusilaksto, 
nusišoka, nusikazyruoja, 
nusidiskusiuoja ir apetitus 
turi puikius, o nė vienam 
nepasako kad nevalgytų 
daug ir duoda tiek kiek tik 
kas tikisi į savo pilvą kraut.

Birž. 20. Atsikeliam ir 
jaučiam kad laivas supasi; 
bėgam pažiūrėt ar didelės 
bangos. Bet apsirikom, ba 
bangos menkutės, taip ežere 
prie paprasto vėjo, tik lai
vas nuo didumo iš šono vė
jui pučiant pradėjo judėti. 
Nuo pat ryto ūkana ir toli 
nematyt. Kažin ar laivas 
pataikys savo kelią kur ei
na. ...

Laukiam vakaro, ba va

kare bus ristynės Šimkaus 
su Švedu iš Wisconsino, ku
ris irgi Europon keliauja.

Po vakarienės prasideda 
imtynės. Anas vyrukas yra 
lengvo svorio bet su Šim
kum pridarė publikai gana 
juokų. Juokdariai vyrai pa
griebė nuo stalų bukietus 
pradėjo mest tam mažiukui 
ristikui ir jis juos priėmė 
manydamas kad jam ištikro 
tie bukietai padavanota.

Yra daug žmonių su ku
riais gali bai'kų turėt bukie 
tus duodamas....

Birž. 21. Rytoj jau lipsim 
laukan, o šiądien dar visa 
diena reikia tokiame pat ore 
per miglas keliaut. Bet supi
mas menkas ir niekas neno
ri sirgt. Šiądien vakarienės 
laiku buvo pasažierų puota. 
Visiems duota popierinės 
kepurės ir kitokį parėdalai 
ir visi pasivertę į vaikus 
smagiai žaidė ir putė įvai
rias švilpinęs. Jau dabar e- 
sam arti Anglijos pakraščių 
ir vanduo mažinasi arba ap
rimsta ir visu laiku busim 
nematę jurų.

Klyvlando vyrai kaži kur 
surado ir Angliškos pus- 
kvortę ir mokėjo penkinę, o 
gerdami gyrė kad puiki, ba 
brangi. Laikas šiądien toks: 
Jau čia 7 vakaro, o Klyvlan- 
de tik 1 vaL dieną.

Kita sykį dus daugiau, ba 
dabar jau tuoj uždarys laiš
kų dėžutę ir noriu įmest sa
vo kad kuogreičiausia išsių
stų. Rytoj pirmiausia stos 
laivas Cherburge ir ten laiš
kus iškels ant laivo, einan
čio į Ameriką. ,

pakišo ant virš $400, ku
riuos Sandara yra jam sko
linga už jo darbą pirminin
kavimo laikais. O tą sumą 
sadaro tai rašinėjimas į 
“Sandarą” straipsnių ir ko
kių ten laiškų, už kuriuos, 
kaip man vienas delegatas 
sakė, skaitoma po doliarį už 
vieną. Sandaros pirminin
kas advokatas Rastenis, ne
sitikėdamas, kad Sandara 
butų galima išvest iš tokios 
keblios padėties (iš kurios 
niekas nebando išvest), bu
vo padavęs rezignaciją, ku
ri vienok ne tapo priimta, ir 
jis vėl priprašyta pasilikt 
prie Sandaros vairo, iki jos 
atsisveikinimui su šiuom pa
sauliu.

Sandaros seimas, apart 
pasveikinimų nuo savo kuo
pų, gavo vieną ir iš Kauno, 
nuo liaudininkų ir varpie- 
čių, kuris lyg kunigas mirš
tančiam ligoniui patepė pa
dus, suraminančiai užgirda-

rėjo jie po du posėdžiu kas
dien, per visą seimo laiką, o 
vakarais turėjo atskirus sa
vo parengimus. Iš tų savo 
posėdžių jie ateidavo j sei
mo sesijas ne kaipo civili
zuoti žmones, bet kaip ko
kių laukinių sutvėrimų go- 
viedos, kurios SLA. seimo 
posėdžiuose visi, iki vienam, 
sustoję rėkdavo, baubdavo, 
kaip koki gyvuliai, o jau 
rankų plojimas ir kojomis 
trempimas tai prie kiekvie
no ne jų plauko žmogaus 
kalbos, begalo, be sustojimo, 
ir aprimdavo tik tada, kada 
policistas pasirodydavo 
priešakyje. Tai buvo gal 
'vienas iš bjauriausių komu
nistų pasielgimų visoje SLA. 
istorijoje.

Prisipažino.
Ant galo jie patys išsida

vė, kad jie taip bjauriai el
gėsi todėl tik, kad jiems taip 
buvo įsakyta apsaugojimui 
savo vadų, nuo prašalinimo

MIKAS PETRAUSKAS
Parduoda Operą “BIRUTĘ”, kurioje yra solo, duetų, ; 

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

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

j: zikos dalykų: dainavimui, pianui, smuikai, po $5.00. !
k Trijų aktų operetė, “APVEZDINKITE MANE”, Vi- i
;; siems tinkama, $1.50. ■
i: Operetė “CONSILIUM FACULTATIS, po $100. >
i: VII SĄSIUVINYS. Naujos choro dainos, po $1.00. į
:i M. PETRAUSKAS
;■ 2263 — 24th Street Detroit, Mich. }

iš seimo posėdžių. Sako 
“Jeigu tik vieni mus vadai 
butų taip griežtai stovėję, 
tai jus juos butumet iš sei
mo išmetę, bet kaip męs visi 
bendrai stovėjome ir veikė
me, tai jus mus visus išmest 
negalėjote, o jei butumet 
metę, tai butumet suskaldę 
seimą, už ką paskui be teis
mų apsieit nebūtų buvę ga
lima.”

Nežiūrint visų tų pjuvy- 
nių, kurios tęsėsi visą seimo 
laiką ir, nežiūrint kaip opo
zicija buvo purvais apdrab
styta, vienok ant galo Lie
tuvos klausime visi bendrai 
sutiko. Tiesa, komunistai 
turėjo savo rezoliuciją, kuri 
labai mažai kuom skyrėsi 
nuo rezoliucijų komisijos 
pagamintos rezoliucijos ir 
kurią nepravedė, komunis
tai sutiko remt rezoliucijij 
komisijos pagamintą rezo
liuciją, kuri ne sveikina Lie
tuvą su 10 metų sukaktuvė
mis Lietuvos nepriklauso
mybės, bet duoda įsakymą 
Lietuvos valdžiai, kaip ji tu
ri šalies tvarką vest ir šalį 
valdyt. Reiškia, Lietuvos 
klausime tai komunistai, 
sandariečiai ir socialistai 
pasidavė rankas vieni ki
tiems ir pasibučiavę, išsi
skirstė, pamiršę ir Lietuvos 
himną sugiedot, be ko nėra 
baigęsis nė vienas seimas 
seniau. Šaunus lietuviai, ar 
ne? Tautietis.

jų merginos pradėjo apie 
Lietuvius suktis ir palikę 
savus atėjo pas mus. Iki va
karo jau pramoko visokių 
ratų ir lankų žaisti.

Gerb. Spragilas vaikščioja 
aplik saviškius Klyvlan- 
diečius ir klausosi ką jie 
kalba. Ale nei iš vieno neiš
girdo pasiilgstant savo na
mų, savo pačių, vaikų, o pa
čios nepasiilgsta savo vyrų, 
kas labai gerb. Spragilui 
nuostabu.

Birž. 18, pirmadienio ry
tas. Keliam pusryčių ir bė
gam žiūrėt ar didelės ban
gos, ba laivas visai nesisupa 
ir męs netikini ar vandeniu 
plaukiam. Čia ant Laivo jau 
7 vai. ryto, o pas jus Cleve- 
lande dar 4 vai., ir jus dar 
miegat. Męs turim keltis ir 
pavydim jums kad galit tris 
valandas daugiau miegot. 
Musų paros yra tik po 23 
valandas, ba kas naktis po 
vieną valandą laikrodį pa
skubina.

Vakar musų išmokytos 
Čekoslavės merginos jau 
laksto po laivą, ir jieško mu
sų eiti vėl šokti žaislus. Ne
žinau ar joms tie žaislai pa
tiko ar Klyvlando vyrai (ba 
jie nė vienas nepasisakė kad 
ženoti, o pas mus nėra vieno 
neženoto kaip tik ristikas 
Šimkus, kurį per klaidą pa
laikė už ženotą....

Vėl pasivejam ir palie
kam keletą laiyų. Dabar at
sikėlė iš miego gerb. Šon-

THE HOKLD HAV A NEW AM) FINER MOTOR CAR —;

ADVANCED SIX MODELSso
miles per hour

^PECBAL MX MODELS

miles per hour

Joki kiti antomobiliai jų 
neturi

Solon sudėtis
Dvigubos Ignacijos mo
toras.
12 oro laivyno tipo skil
tuvai.

Augšta kompresija 
Balmatiško alumno pis
tonai (Invar Struts) 
7-padeties alkūnės ašys 
(be užlenktų virbalų) 
Haudriliškas sugertuvas. 
Torsionališkas drebėji
mų sulaikytojas.
Naujas, dvigubas “drap- 
f rėmas”.

Bijur centralizuotas lu- 
brikatorius

STANDARD SBX MODELS

65 *70
mile* per hour

išlaukinis gaubtuvas tir
štai palivotas viršum ni
kelio
Mažai sukamas Radius.
Pasaulyje lengviausias 
važis
Bilflex-Nash atramti ir 
atramėliai.

. "Į

Nash firma įsteigė Lietuvišką Departmentą. Kada atsilankysite musų 
firmon, į 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.
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DIRVA

Dienos Klausimais

i

g.L.A. Seimui Eraėjus, j 
į Susivienijimo Lietuvių A- 
jnerikoje didysis seimas jau 
praėjo. Seimą vadiname did
žiuoju todėl, kad jo istorijo
je šis seimas buvo didžiausiu 
kuopų delegatų skaitliumi, 
nes delegatų jame dalyvavo 
suvirš 330. Seimas buvo 
trukšmingas. Kovoje daly
vavo dvi, viena kitai prie
šingos pusės, kurių vienoje 
stovėjo taip vadinami “bol
ševikai”, kitoje gi, koalicija 
susidėjusi iš tautininkų, be- 
partyviškų, socialistų ir 
sandariečių. Abi pusi varžė
si už pirmenybę ir savo au
toritetus, kas davė progą 
sukilimui trukšmų prie 
kiekvieno klausimo. Vadina
mieji “bolševikai” betgi pra
laimėjo viską.

Iš seimo nuveiktų darbų 
beveik nėra ką pažymėt. Už
tvirtinta Pildančioji Taryba 
dviem metam, paskirstyta į- 
vairios komisijos, paskirta 
vieta sekančiam seimui, ku
ris įvyks 1930 m. tai ir vis
kas. Sekančiam, 36 seimui 
vieta paskirta Chicagos did
miestyje. Pildančioji Tary
ba užtvirtinta pagal narių 
didžiumos nubalsavimą, vi
suotinuoju balsavimu, visi 
buvusieji senoje Taryboje 
(Gegužis pirmininku, Ka
marauskas vice pirmininku, 
sekretore Jurgeliutė, iždi
ninku Paukštis, iždo globė- 
ajs Danielius su Raginsku ir 
daktaru -^kvotėju Klimas, 
vieno nario Apšvietos komi
sijoje, kur vieton Sirvydo 
paskirta Vinikas (ši komi
sija buvo rinkta seime). 
“Tėvynės” redaktorium pa
likta irgisenasis, Vitaitis.

Per prabėgusiu du metu 
Susivienijimas žymiai paau
go nariais, o su tuom, su
prantamas dalykas, ir turtu. 
Tautos reikalams taip vadi
namų “tautiškų centų” per 
du metu nariai iždan sumo
kėjo $3,956, kuriuos seimas 
išdalino šiaip: SLA. na
riams mokslaeiviams $1,500, 
Našlių ir našlaičių fondui 
$500, Jaunuolių apšvieta ir 
organizavimui $500, SLA. 
nariams, straikuojantiems 
angliakasiams $300, šerno 
paminklo pastatymui $100, 
Dr. J. Šliupo knygų leidimui 
$25, Vilniaus našlaičiams 
$281, Pieno lašo draugijai 
Kaune $300, Žiburėlio drau
gijai $300 ir Lietuvis Mote
rių Globos draugijai (naš
laičių šelpimo) $150.

Šį seimą reikia pasadint 
dar ir istorišku, todėl, kad 
Susivienijimo istorijoj pir
mu kartu seime lankėsi ir 
policija. Bet, kad policija 
buvo Baltimore? miesto o 
ne Lietuvos, tai užtai niekas 
ir nesipiktino....

o----- o
Viena ir Kita Pastaba.

Nors oficiališkas SLA. 35 
seimo protokolas dar nepa
sirodė ir seimo darbų smul
kmeniškai nežinome, tai vie
nok iš parvykusių delegatų 
papasakojimų sužinome a- 
pie stambesniuosius seimo 
darbus, kuriuos jis turėjo

| nuveikt o ne nuveikė, ir ku- 
'riuos nuveikė, o neturėjo 
1 nuveikt.

Nenuveikė jis vieno iš svar
biųjų tai kad padaryt kokį 
rubežių demoralizacijai, ku
ri siaubia tarpe narių, sei
mų protarpiuose, besivar
žant klikų viršenybės jieš- 
kojimais, labiausia parsiė
jus rinkimams Pildančiosios 
Tarybos. O tam rubežiai la
bai ir labai reikalingi. De
moralizacijai einant visu 
plotu, nariams vieniems ki
tus purvinant ir melagingai 
žeminant, negalima tikėtis 
organizacijai sveikatos ir 
šviesios ateities. Tam vis
kam nieko neveikta, nes 
kaip seime taip ir kuopose 
renkant delegatus, žiūrėta 
ne į organizacijos ateitį, tik 
į klikų laimėjimus, na, ir 
dabar pasidžiaugiama vienų 
laimėjimais, 
mais.

Antras nemažiau svarbus vinių yra labdarybė. s»sišel- 
dalykas seime likosi ne lies (pa, o ne kišimasis į valstybi- 
tas tai konstitucijos klausi-j njus reikalus, ir tokios val-

mas. Konstisuciją pataisyt 
34 seimas laiko davė du me
tu; tie prabėgo, atėjo sei
mas, konstitucija komisijos 
ne apdirbta ir vėl viskas ati
dėta dviem metam.

O trečias ir vienas iš svar
biausių dalykų, kurį seimas 
nė neprisiminė, tai pasveiki
nimas Lietuvos, kuri šiuos- 
met iškilmingai švenčia sa
vo nepriklausomybės dešim
ties metų. Toks seimo igno- 
rantiškumas. negali but lie
tuviams užmirštu. Tai svar
bieji dalykai, kuriuos sei
mas no kliudė, tai trįs už 
duotys, kurias seimas ne at
liko.

Iš nuveiktųjų darbų, ku
riuos seimui veikt nepritiko, 
tai priėmimas “Lietuvos 
valdžią smerkiančios” re
zoliucijos. Toks darbas jei 

. kam ir pritiktų, visgi jis ne- 
kitų negalėji- pritinka seimui ne politiškos 

organizacijos, 'kurios užda-

LIAUDIES DAINA
Ant-Dubysos-kalno sesučių būrelis 
Linksmai ten jos traukia tėvynės dainelę.

Geltonplaukė viena, kasas atsipynus, 
Žalias rūtas kaišo, lauk’ ko nusiminus.

Laukia ir svajoja savojo bernelio, 
Kodėl jis netraukia su mumis deinelę.

Kodėl gi negryžti, mano bernužėli,
Kam nenuramini savo mergužėlę?

Kaip gi širdį skauda kad tavęs čia nėra, 
Pasaulyj ramybės del manęs nebėra.

Kasdien nusiminus aš viena vaikščioju
Ir liūdną dainelę sau viena dainuoju....

NEMARI MEILĖ
Išklausyk, o Brangi, kaip aš tave myliu, 
Tavo garbei dainas visados pint galiu; 
Prieš tave linkst’ galva, nusižeminu tau, 
Ir tave vieną tik pirma visko statau.
Už tave nei mirtis nėr’ baisi 'kai šauki.
Už tave guldė jau galvas vyrai smarki, 
Ir aš eičiau kovot, už tave pas’aukot — 
Tiktai tu to verta kad už tave kovot.
Kad galėč’ apkabinę’ tave glėbin tvirtai, 
Ir bučiuoč’, numyluoč’ visą tave karštai;
Nei minutai niekad nemaniau tavęs duot 
Kam kitam, svetimam prisiglaust ir myluot.
Ir kol žemė priglaus mane glėbin savan 
Šitą tau prisiekiu ir laikysiuos karštai: 
Neužmiršiu tavęs, nepriimsiu kitos — 
Tėviškėle brangi — mano Tu visados!

Adonis.

LIAUDIES DAINA
Matule mano, širdele mano,
Prikelk, matule, ryt mane anksti.

Dukrele mano, jaunoji mano,
O ką tu veiksi anksti ryteli?

Imsiu šluotelę, šluosiu dvareli,
Lauksiu atjojant jauno bernelio.

Dar nenušlaviau pusę dvarelio,
O ir atjojo mano bernelis.

Matule mano, širdele mano,
O kaip priimsiu savo bernelį?

Eiki, dukrele, rūtų darželin,
Pasiskink žalią rūtos šakelę.

Matule mano, širdele mano,
O ką kaišysiu žalioms rūtelėms?

Gelsvas kaseles rūtelėms kaišo, 
Mėlynos a'kįs ašaros’ plauko.

stybės su kuria organizaci
ja neturi nieko bendro.

Tradicijų mindžiojimas 
irgi pasirodė aiškus. SLA. 
nuo pat pradžios jo gyveni
mo vadinama tautiška orga
nizacija. Pastarais laikais 
tautiškumas iš jo trinama 
vis labiau. Bus mainoma 
čarteris. Permainoje reika
laujama narių ištikimybės 
amerikonizmui. Tas gerai. 
Bet blogai, kad greta to no
rėta prasitart kas tokio link 
lojališkumo ir lietuvystei, 
bet nieko ne pasakyta. Kuo
pų “įnešimuose” patėmyta 
kelių patriotiškesnių kuo
pų reikalavimai, konstisuci- 
jon įvest reikalavimą iš na
rių taipgi lojališkumo tauty
bei, lietuvystei. Bet įstatų 
komisijos prie šitų kuopų 
reikalavimų visur pridėta 
rekomendacija “atmest”. 
Tai vis aiškus ženklai kaip 
iš SLA. lietuvybė ir tauty
stė vis stumiama laukan. 
Netrukus galbūt užteks 
SLA. tik Lietuvos herbo, 
Vyčio, organizacijos žen
kluose, tai bus viskas kas 
likę iš organizacijos tautiš
kumo. Net ir dabar, seimui 
pasibaigus, ne giedota nė 
Lietuvos himnas, be kurio 
ne apsėjo pirmesnieji 
organizacijos seimai.

o----- o
Uždangą Nutraukus.

Lietuvos valdžia paskelbė 
naujai per tvankintą valsty
bės konstituciją. Mat senoji 
konstitucija pasirodė per
daug siaura ir jokiu budu 
negalima pritaikint gyveni
mui daugelyje dalykų, ka
dangi anos konstitucijos au
toriai nepermatė kaip gyve
nimas risis valstybei pra
dėjus savo gyvenimo pro
gramą pildyt, todėl pasta
rais laikais pasirodė reika
las senąją konstituciją pa
keist nauja.

Naujoji konstitucija susi
deda iš 107 paragrafų, ku
rių vienas paliečia ir Ameri
kos Lietuvių porą laikraščių, 
tai paragrafas, kalbantis a- 

I pie spaudos laisvę. Senoje 
■ konstitucijoje buvo sausai 
pasakyta “spaudos laisvė”, 
o kad pasirodė, kad spauda 
nemoka savo laisve naudo
tis, todėl cenzūra pradėjo 
savo darbą, o jos darbui vis 
didėjant, parsiėjo tulus laik
raščių uždaryt, baust, kitus 

I gi, užrubežyje leidžiamus, 
visai Lietuvon ne įleist. Pa
starasis valdžios užsimoji
mas kliudė ir dvejatą A- 
merikos Lietuvių laikraščių; 
jie uždrausta įgabent į Lie
tuvą.

Dabar vykdant naują kon
stituciją, nutraukta uždan
ga ir nuo šių Amerikos Lie
tuvių laikraščių, leidžiant 
juos į Lietuvą įgabent ir 
platint. Apie tai paskelbė 
Lietuvos laikraščiai ir Lie
tuvos vidaus reikalų minis
terija tą žinią atsiuntė SLA. 
seimui, nes ir nuo SLA. or
gano “Tėvynė” naujoji Lie- 
t uvos konstitucija nutrau
kė uždangą.

Kad spauda ilgai naudo
tųsi šiaja naujos konstituci
jos suteikta laisve, męs labai 
abejojame. Konstitucijos 16 
paragrafe pasakyta:“.... 
spaudos laisvė. Šią laisvę 
galima suvaržyt tik nurodo
mais įstatyme atsitikimais, j 
kada tai yra reikalinga do-

šios

ros ir valstybės tvarkos ap
saugojimui”. Tikint, kad 
spauda ir toliau nelabai sku- 
binsis taikintis prie saugo
jimo doros ir valstybės tvar
kos, prie jos ir vėl ims kabi
nėtas cenzūra, o tai ne apsi
dirbant, ir vėl to paties liki
mo bus galima susilaukt.

SENAS ŽEMLAPIS
Londone, Britiškam mu- 

zejuje, yra senas žemlapis, 
kuriame parodoma senovės 
Lietuvos rubežiai kada Lie
tuva valdė Rusų ir Gudų 
žemes net iki Juodųjų Ju
rų. šitą žemlapi muzejus 
turbut turi nuo gana se
nai. Iš Lietuvių bene pir
mutinis jį užtiko Dr. Jo
nas Šliupas, keliaudamas j 
Lietuvą 1918 m. Pirmiau 
apie ji niekas nežinojo. Iš 
jo šiandien jau ir svetim
taučiai semia žinias apie 
Lietuvą.

Pats žemlapis yra pieš
tas kokio Lenko, turbut po 
Liublino unijai, viešpatau
jant Augustui II, nes kai
rėj pusėj, viršutiniam kam
pe, yra angelukų apglėbta 
Augusto II atvaizdas, že
miau kurio stovi Lietuvos- 
Lenkijos herbas, prideng
tas karališka kepure. Lie
tuvos kiekviena vietelė pa
žymėta Lenkų kalba ir raš
tu, išimant vien tik Kauną, 
kurį šiandien visi svetim
taučiai vadina “Kovnu”.

Kaunas žemlapyje užva- 
dinta Kauna. Pačios Lie-

tuvos plotas suglaustas iš 
dviejų dalių, būtent: Samo- 
gitia (Žemaitija) ir Lith- 
vania Propria (Lietuva ti
kroji). Lietuvą gi sudaro 
mažos kunigaikštijos: Pa- 
latniatvs (Palatinija) Wil- 
ninsis (Vilnija) ir Trocen- 
cis (Trakai).

Plotas Lietuvos su Že
maitija daugiau trikampis. 
Žemaitija šiaurvakariniame 
kampe atsirėmus į Baltijos 
Jurą (Mare Balticvm). Su 
Žemaitija šiaurėj rubežium 
suėjus Kurlandija (Cvrlan-1 
dia), kuri savo plačiuoju 
galu atsirėmus į juras.

Lietuva šiaurrytiniu savoj 
kampu atsirėmus į Livoni-j 
ją (Livžemė) ir Juodgudijąį 
(Rvssiae Nigre). Pietry 
čiuose ir pietuose Lietuva 
remiasi į Baltgudiją (Rvs
siae Alba), už kurios mato
si Ukraina, Volinija, Pado- 
lija ir kitos valstybėlės bu
vusios valdžioje Rusvosios 
Gudijos (Rvssiae Rvbra), 
kuri kampu atsirėmus į 
Juodąsias Juras (Mare Ni
grum). Per visą tą plotą 
stambiomis raidėmis nusi
driekia: Dvcatvs Lithvania 
(Lietuvos Kunigaikštija).

Spalvuotais bruožais pa
rodoma jog prieš Liublino 
uniją Lietuva buvo užval
džius Rusų, ar Gudų šalis 
net iki Juodųjų Jurų, gi po 
Liublino unijai Lietuvai ru- 
bežius jau atkelta iki Balt- 
gudijai, taip kad Rusvoji 
Gudija jau su Lietuva ru- 
bežiais nesusisiekia.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
numerį, 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- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vlsoao aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudclč. Children’s Musterole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

SKAITYTOJAMS
I

Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktu 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, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City15

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

Washington, D. C.

WuruTzer
Tai yra Karališkas Linksmintojas

WURLITZER KARALIŠKO MODELIO

MAHAGININIA1 — RIEŠUTINIAI — ARŽUOLINIAI

KAINUOJA NUO IKI $1000.

ATSKIROS WURLITZER ATEITYS. METALINĖS 
SKAMBĖJIMO AKCIJOS. METALINĖS DŪDOS. SPE- 
CIALIŠKOS MANDOLINOS PRIEDAS. KILNOJAMI 
PERDĖLIAL— 25 METAMS RAŠYTA GVARANTA- 

CI.JA

MUZIKOS LEKCIJOS DYKAI
Pastaromis dienomis padaryta sutartis su p. Greičiaus 

Muzikos mokykla, kurioje bus duodamos pamokos jūsų 
vaikams, pasimokint muzikos, dykai, be jokio mokesčio' 
Toliasnes informacijas gausite p. Greičiaus Muzikos 
Mokykloje po antrašu:

GREIČIUS SCHOOL OF MUSIC
18830 Meredith Ave. Euclid Village.

WurlHzer
1015 EUCLID AVE. ----- 10311 EUCLID AVE.

Rytinės miesto dalies krautuvė atidaryta vakarais



DIRVA

(Tąsa)

Suplaukė Švedų laivai į Skani jos uos
tų, o tarp žmonių vis didesni ir didesni gan
dai plito apie narsuoli Haką, sūnų garsaus 
Gorino, kurs padarė tą ką kiti narsuoliai 
neįstengė ir nesitikėjo padaryti. Skanijos 
jarlas parsivedė jį į savo palocius vaišinti, 
bet Hako svarbiausia rūpestis buvo siųsti 
žinią apie Gorino mirti savo motinai. Ji 
turi tą tuoj žinoti, ir turi žinoti karalius, 
nors ta žinia ir buvo liūdna.

•f .y. .?.

Naktis. Sėdi Hakas atvirame ore, mė
nesienoj ; šiltas vėjelis glosto apdaužytas 
nuo kovos jo kūno dalis. Sėdi jis ir svajo
ja. Jo mintis iš mūšio virš bangų, kur li
ko Gormas, persikėlė Į šiaurę, j dvarą prie 
Upsalos užlajos, kur gyvena jo viena likus 
augytoja. Ji dabar tikrai liko viena, nes 
kai patirs kad Gormas žuvęs ji smarkiai 
sudrebės. Ar nudžiugs iš to ar ne tai kitas 
dalykas, nes sykiu patirs jog Kastytis liko 
gyvas. Bet dabar apie ją Kastys svajojo.

Motina? Ne. To būti negali — to vi
sai nebuvo.... mąstė sau Hakas. Jo aky
se ji dabar stovėjo graži, viliojanti. Nors 
jis su ja persiskyrė apsiašarojusia, dabar 
dabar matė ją tik tą linksmą, meilią mote
rišką, mergiščią tikriau sakant, kuri su juo 
anksčiau žaisdavo ir bučiuodavo.... Pri
siminė jam ir ta jos išpažinties diena ka
da Bergla pasisakė jam savo tikrą širdies 
paslaptį ir prašė kad jis ją mylėtų — bet 
ne kaipo motiną, o kaipo mylimąją.... Ta
da jis negalėjo, nes jam kelyje stovėjo jo 
tėvas, Gormas, ir, svarbiausia, garbė, išti
kimybė.... Jis negalėjo savo geradario 
žmoną apimti į glėbį ir bučiuoti kaipo savo 
parinktinę, nes tai butų neištikimas ir že
mas darbas.

Dabar Bergla liko laisva, o jis liko 
paveldėtojas jarlo turtų, tik reikia gryžti į 
Upsalą ir paimti ją sau.... Ji mielai jį 
priims, mielai sutiks būti jo moteria....

Tokios ir panašios mintįs Haką kanki
no ištisą naktį. Jis net sugalvojo ryte pats 
leistis namon su žinia apie Gormo likimą 
ir su pasisiūlymu meilės Berglai. .. . Ka
ralius nesipriešins tam, nes Hakas pasirodė 
vertas didesnių dovanų negu paveldėjimas 
Gormo žemių.

Pradėjo raudonuoti šiaurės rytų dan
gus, švito diena ir saulė palengva tekėjo. 
Raudonavo jura — bet ne nuo kraujo, o 
nuo saulės spindulių.

Su pranykusią naktimi dingo ir musų 
jaunikaičio tamsios-klaikios mintįs. Jis to 
padaryti negali — jis negali gryžti pas Ber- 
glą ir pildyti jos norus. Jis skaitė sau ne
doru taip pasielgti.

Ar pateks jis į Valhalą, apie ką Gor
mas jam daug prikalbėjo, jeigu sugryš pas 
Berglą ir ją — savo motiną — paims sau 
už moterį? Ar, jeigu ir pateks ten už savo 
karžygiškus darbus, smagu bus susitikti 
su Gorinu, kuris žinos jog jis leidosi jo 
žmonai save slaptai mylėti ir laukė jo mir
ties, o paškui gryžęs paėmė sau jo jauną 
pačią?

Tos tai mintįs suvaldė Kastytį nuo žy
gio prie moteries kuri jo norėjo, jį viliojo, 
o dabar ir proga pasitaikė, jeigu apie tai 
galvotum....

KVAILIAUSIA ŽMONIŲ 
VEISLĖ

Washington universiteto 
profesorius M. W. Sterling 
sako jog kvailiausia žmo
nių veislė yra tai Papuasai 
(Papuai), gyvenanti Dani
jos kolonijose, Naujoj Gvi
nėjoje. Prof. Sterling ypa-

Gryžo dalis laivų j Upsalą, gryžo žinia 
karaliui apie pergalę ir apie Hako pasižy
mėjimą, ir siuntė Hakas žinią Berglai apie 
jos vyro mirtį. Siuntė jis jai brangias do
vanas — atmintį apie save, bet ar matys 
ji jį kada jis prižadų nedarė....

Praslinko kelios dienos ir plati Skanija 
žinojo apie “Baltijos Arą”, bet ir Vollino: 
sala ir visi pakraščiai nemažiau apie tai 
kalbėjo, ir 'kitokio vardo tam jaunam Že
maičiui jaunikaičiui, kurį Švedu vadino, 
nedavė kaip tik 
protarpio bėgiu — keliolikos metų laiku — čiusį labai menkai, 
tik vienas Sigvaldas garsėjo tose jurose me nieko stebėtino, kadan- 
savo žygiais, o štai atsirado kitas, kurs už- gi šitie žmonės gyvena veik 
klupo jį ir nugalėjo, išvaikydamas kitus vi- nuo viso pasaulio tautų at- 
sus Jomsburgo karžygius, kenksmingus ju- skirti: neturi jie susineši- 
rų paukščius, nedavusius pajūrio gyvento- mo su kitomis tautomis, ne- 
jams ramybės. Sigvaldas pragarsėjo nuo turi nuo ko pralavint savo 
tų laikų kada sugavęs Danų karalių Sveiną protą, ir jei tokiose aplin- 
tolei laikė nelaisvėj iki neišsipirko sudėjus 
dusyk tiek aukso kiek karalius svėrė, pil
nai šarvuose įsirengęs. Sigvaldas privertė 
Danus išsižadėti visų salų Baltijos jurose 
užtai visiems jis buvo žinomas kaipo tikra 
jurų baisybė.

Štai atėjo žinia į Upsalą apie pergalę 
ir Gormą, ir tuoj žinojo Bergla, kuri gavus 
Kastyčio dovanas verkė ne del Gormo mir
ties bet iš džiaugsmo kad dievai jos norus 
išpildo....

Tarp dovanų rado ji ir Kastyčio-Hako 
laišką- parašytą, tais laikais Baltijos gy
ventojų naudotu runišku raštu. Ilgai ji 
džiaugėsi dovanomis ir laiško neskaitė, ne
norėdama išsyk visą džiaugsmą patirti.... 
Vienpk kada atskleidė laišką didis susi
graužimas ją apėmė.... Pasriuvo ašaro
se ir puolė ant žemės.... Verkė, beprotiš
kai raudojo, nes jam išvykus ji dar labiau 
buvo apie Haką įsisvajojus, ir tikrai laukė 
jo sugryžtant... . Nežinojo ar Gormas ne- 
gryš, tada, bet pati sau buvo bes va jojanti 
kaip nors Haką sau prisivilioti ir kaip nors 
išprašyti jį bėgti su savim į Gardariką, jei
gu jis nesutiktų po Gormo akių su ja mei
liškus santikius palaikyti....

Dabar jai Hakas pranešė — aiškiai lai
ške pavadindamas ją motina — jog jis dau
giau į Upsalą negryš, o kur jis 'keliaus vi
sai neminėjo ir dar pats to gerai nežinojo

Nėra Hako, nėra jai laimės svetimoje 
šalyje. Štai kraunasi Bergla viską jai rei
kalingo ir ruošiasi kelionėn. Rengiasi ji — 
kiek dar jos liko po nusiverkimo — gryžta 
per Baltijos jurą į Gardariką, pargryžta į 
Naugardą, iš tenai patraukia į Kijevą ii 
įstoja j vienuolyną — atsiduoda naujam 
tikėjimui, norėdama užmiršti visą savo gy
venimo praeitį už tą vieną dalyką — jos 
nepasisekimą su Haku.... 

¥
(Bus daugiau)

tiškai tūlą laiką lankėsi Pa- 
puasų kolonijose, patyrė jų 
gyvenimą ir būdą, todėl sa
kosi esąs persitikrinęs jog 
turi tiesą šituos žmones 
pripažint kvailiausiais pa
saulyje, nes jie savo proto 
negabumu nesiskiria nuo 
žmonių gyvenusių akmeni
nėje gadynėje.
Papuasų tauta turi protą 

Baltijos Aras”, nes šio neišsivysčiusi, afba išsivys
iu ta-

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose į 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 lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 ..................................................
Ta pati drūtai apdaryta .. ................................

1.25
2.00

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

kybėse gyventų kitos tau
tos ištiesų ir jos stovėtų 
neaukščiau už Papuasus.

Tačiau ikišiol etnologai 
perėję visą žemės kamuolį 
skersai ir išilgai nesurado 
žmonių kurie bėgtų iš savo 
gyvenimų pamatę besiarti
nantį žmogų, kaip tai el
giasi Papuasai pamatę at
keliaujant būrelį žmonių 
priklausiusių Smithsonian 
Instituto ekspedicijai.

Papuasų kolonijos yra 
apsuptos daugybe neper
brendamų pelkių, klampių 
balų ir niekad neišdžius- 
tančių klampynių. Tai yra, 
tokiose pelkynėse jie ant 
kuolų sau landynes įsiren
gia iš karčių ir žolių. Gy
vena jie primitivišku budu 
padirbtuose nameliuose žo
lėmis ir medžių lapais den
gtuose. Gyvenimai jų pa
siskirstę mažais kaimeliais 
ir tarp savęs kelia vaidus, 
kurių išrišimui jie veda 
veik niekad nepasibaigian
čias kovas, ir tai kruvinas 
kovas. Kovoja jie ne už 
turtus, bet už “garbę”, ku
rios ilgesniam atsiminimui 
godžiai rankioja kovose kri
tusių savo priešų galvas ir 
jas laiko atminčiai. Kiek
vienas kaimelis skaitosi tik 
su savim ir kiekvieno kai
melio gyventojai veik kas
dien kovoja su gyventojais 
kitų kaimelių.

Drabužių Papuosai netu
ri jokių, vaikščioja ir ilsi
si visai nuogi. Kaip pas 
visas nekulturiškas tautas 
taip ir pas Papuasus pa
puošalus mėgsta kiekvienas 
vyriškis (moters tuomi ne
sirūpina, nes sulyg jų pa
pročio papuošalai leistini 
tik “karžygiams”). Puo
šiasi jie žolių sėklomis, kau
lais ir kazurų plunksnomis, 
kas vienok nereiškia dra
bužį. Kokioms nors iškil-

in the Cittj of Cleveland
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ

Nuo Nieko iki Šimtui Milijonų
Finansiškas steitmentas žemiaus atspaudintas, paro

do, kad šios bankos turtas viršija $100,000-000. Tai yra 
mylios akmuo progreso, prie kurio Society nori atkreipt 
■atydą, nes tai yra pirma Clevelande banka, kuri pasiekia 
šitą sumą, be konselidacijos ir pagelbos kitų bankų.

Minia musų draugų ir prietelių, su kurių parama ir 
gera valia, augome ir didėjome per metus, ir dabar So
ciety for Savings skelbia jūsų žiniai

Uždarant skaitmenis, Birželio 30, 1928
TURTAS

Gyvais pinigais po ran'ka ir liekanos kitų
bankų ............................................................. 9,673,860.67
Suvienytų Valstijų bonai .......................... 4,077,125.76
Municipališki, 'Valstijos, geležinkelių ir kiti
bonai ............................................................. 43,443,239.74
Paskolos ant pirmos epotikos Real Estate 36,158,877.49
turtu ............................................................. 5,411,556.43
Real Estate, Bank Building........................... 1,265,000.00

Sykiu.................................................. $100,029,660.09
ATSAKOMYBĖ 

Perviršio fondas ......... . ............... .
Ne išnaudotas pelnas......................
Rezervą mokesčiams ......................
Individuališki depozitai ..................

Viso.......................................

Incorporated 1849

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- v V Zk
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

. 7,000,000.00
... 417,870.28
... 193,141.69
. .92,418-648.12
100,029,660.09

mėms, vyriškiai prisikabina 
prie savo kūno užpakalinės 
dalies ilgas, iš plunksnų pa
dirbtas, uodegas, kurios 
skaitoma gražiausiu ir dau
giausia garbės priduodan
čiu papuošalu.

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

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland,. O.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

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

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimTniiniiiiiii’

| Dr. E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4927 Central Avenue
= Kampas East 55th Street :

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

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

Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- 
= rimai dykai.
E Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v.
51lllllllllllllllllllllllll!lllll!llllillllllil!l!lllllll!!i:illllilIi:illllIII!lillllllllllHllllllllih:
miinrrrTYnniTTiTTTTTTTTiTnimmmTT

į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
M____________________________________________________________________________________________________________

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,009,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt “Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainas.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street N«w Y«k, N. T.



Iskratykit
Virtuvių
Kratinius

Moderniškas
Virimas Gazuyra

Automatiškas

Kuomet gyvūnui, tankiausia 
kralikui, įleidžiama kraujo ko
kio kito gyvūno, kraliko krau- 
juje susidaro tam tikra substan
cija kuri sukelia-sujudimą se
rume to gyvūno į kurio kraują 
buvo įleista arba bent kurio ki
to gyvūno artimo jam.

Kuomet kraujo plėtmas pa
imama ištyrimui, jis ištarpina- 
ma druskos soliucijoj. Tarpi
nis kokis iš to pasidaro padeda
ma nusistovėti kad nusektų vi
sokis priemaištas ir kad liktų 
tyra medega. Užtenka visiškai 
mažos dalelės kraujo reikalin
gam ištyrimui padaryti.

Viename bandyme naudota 
tiktai 1-32 dalis lašo kraujo at
miešto 20,000 sykių. Tas miši 
nis tada naudojama bandymams 
prieš medega gautą iš kraliko 
į kurio kūną arba žmogaus arba 
gyvūno serumo buvo įleista tam 
tikrais protarpiais bėgyje kelių 
savaičių.

Laboratorijoje kur tas darbas 
atliekama reguliariai, tokių me- 
degų laikoma daug. Kitaip sa
kant, yra daugybė kralikų ku
riems į kraują buna įleidinėja- 
ma kraujas visokių kitų gyvū
nų.

Viename atsitikime Anglijoje 
specialistui buvo pavesta išeg- 
zaminuot plėtmą rastą ant brus- 
loto žmogaus apkaltinto žmog
žudystėje. Jis tikrino kad tas 
plėtmas užtiško ant jo pjaunant 
karvę. Bet plėtmas 
esąs žmogaus kraujo, 
atsitikime išbandyta
14 metij senumo ir tas susekta 
jog yra žmogaus kraujo.

Teismiškos laboratorijos taip
gi įvedė išbandymą plaukų, kas 
reikalinga daugelyje atsitikimų. 
Surinkus 1,700 įvairių plaukų, 
nufotografavus ir paskirsčius į 
rūšis, tyrinėtojai darydami su
lyginimą tuojau pažįsta kokio 
gyvūno plaukas yra ir atsitiki
muose su žmonėmis pasakoma 
net kokios lyties ypatos plaukas 
ar plaukai, taipgi kokios rasės, 
ir net iš kurios kūno dalies plau
kai paeina.

šitą galima patirti tiktai per 
surinkimą didelės daugybės vi
sokių rūšių plaukų, atidžiai iš
studijuotų ir nufotografuotų po 
mikroskopu.

nai kareiviai net ėmė už tai py
kti. Jis leido daug laiko puo
taudamas ir išdykaudamas. Lai
ke vienos puotos jis sudegino 
puikų Darijaus palocių Persepo- 
lyje. Kitu atveju, būdamas vi
sai girtas, jis nužudė savo vie
ną draugą, Klitų.

Dabar dar užsimanė pridėti 
tolimą Indiją prie savo imperi
jos ir 327 m. pirm Kristaus iš
sileido užkariauti tą šalį. Sun
kiomis kovomis jis nugalėjo In
dų armijas vedamas narsiausio 
rytų karaliaus Poro. Kuomet 
Porus tapo suimtas Aleksandras 
paklausė jo kaip jis norėtų bū
ti laikomas. “Kaip karalius”, 
atsakė Porus. Tas atsakymas 
Aleksandrui patiko is jis pada
rė Porų gubernatorium savo už
imtų teritorijų Indijoj.

Aleksandras norėjo užpulti ir 
Gango pakraščius Indijos gilu
moj, bet jo kareiviai nenorėjo 
toliau eiti. Tada jis patraukė 
linkui jurų, pavergdamas visus 
ką tik pakeliui rado.

Vedant savo armijas atgal į 
Babiloną, vienas jo admirolas 
su laivynu leidosi ištyrinėti vi
sus pakraščius Persiškų jurų, 
išradimui vandeniu kelio į Indi
ja-

Aleksandras norėjo suvienyti 
visus Persus, Graikus ir Make
donus į vieną didelę tautą, ir 
pats padarė pavyzdį apsivesda 
nas su Darijaus duktere. Tuo 
aiku 10,000 jo kareivių paėmė 
Persų merginas sau už moteris.

Babilone būdamas, Aleksan
dras planavo ūžimai Arabiją, 
kuomet jį apėmė karštinė ir jis 
nuo jos mirė 323 metais, bū
damas vos 32 metų amžiaus.

Tuoj po jo mirties jo užka
riauta didelė imperija subiro į 
daleles. Aleksandras turėjo už
kariavęs beveik visą tų laikų 
pasaulį, bet pats nemokėjo save 
suvaldyt ir mirė auka savo iš
dykavimų, nusivargindamas be- 
puotaujant, nuo ko ir liga ap
ėmė. Per jo užkariavimus Azi
ja ir Europa daugiau susiarti
no.

negalėjo laikytis prieš Makedo
nus, ir Persai netekę 20,000 vy
rų turėjo trauktis. Makedonai 
mažai turėjo nuostolių.

Šiame mūšyje Aleksandras 
vos pats nežuvo. Vesdamas ka
valeriją užpuoliman jis atsisky
rė nuo savo vyrų ir tapo priešu 
apsuptas. Jį išgelbėjo jo drau
gas Klitus, kuris šoko į pagalbą.

Tuoj po tos pergalės, Alek
sandras pribuvo į Prygijos mie
stą vardu Gordium, kur viena
me maldnamyje buvo garsus ve 
žinias, ant kurio dyselio buvo 
užrišta virvė tokiu ypatingu 
mazgu kad tas mazgas buvo 
apšauktas neatmezgiamu. Buvo 
pranašaujama kad tas kas tą 
mazgą atmegs pataps Azijos 
viešpačiu.

Vietoj imti pirštais mazgą at- 
rapalioti, Aleksandras, kuris ti
kėjo j išrišimą klausimų tiesio- 
ginais budais, išsitraukė kardą 
ir vienu kirčiu mazgą perkirto.

Iškeliavęs iš Makedonijos, A- 
leksandras pradėjo pamušti Ma
žąją Aziją 334 m. Po to numar- 
šavo j Syriją, kur mūšyje prie 
Issus, jis išblaškė 600,000 Per
sų armiją vadovaujamą kara
liaus Darijaus. Persams bė
gant, vietoj juos vytis pasuke 
į pietus prieš Foinikų miestą 
Tyrą.. Čia jis rado didelį pasi
priešinimą. Miestas radosi ant 
salos pusė mylios nuo kranto.

Aleksandras neturėjo laivy
no ir pasiekimui miesto sumanė 
supilti per vandenį kelią, ką ir 
padarė, laikydamas miestą ap
gultą per septynis mėnesius.

Iš Tyro jis keliavo toliau pie 
tų linkui, užėmė senovišką Fi- 
listinų miestą Gazą ir užklupo 
Egiptą. Čia jis praleido metus 
laiko ir įsteigė miestą Aleksan- 
dria, prie Niliaus ištakos.

Per smėlynus nukeliavo prie 
Egiptėnų maldnamio dievo Am 
mono, kur kunigai davė jam ti 
tūlą kokį nešiodavo Egipto fa
raonai: “Dievų Sūnūs”.

Nepaisant Darijaus siūlymų 
taikos, Aleksandras perėjo pei 
Syriją, perplaukė Eufratą ir Ti
grą ir visiškai sumušė Persus.

Darijus tuojau bėgo, bet ta
po klastingai nužudytas trijų 
savo pagelbininkų. Aleksan
dras, vydamasi paskui, užtikęs 
Persų karaliaus lavoną pakely
je, sugavo žudeikų vadą ir pa
velijo Darijaus broliui jį nubau
sti. Tuo tarpu jis inėjo į Ba
biloną, kur patenkino žmones 
sudėdamas auką jų dievui Bei.

Aleksandro Mirtis
Darijui mirus ir jo genero

lams pralaimėjus, didelė Persų 
imperija pateko į Aleksandro 
rankas, kuris užėmė miestus ir 
jų turtus dalino savo karei
viams.

Po tokių didelių pergalių ir 
laimėjimų, Aleskandro net gai
va ėmė svaigti. Jis pradėjo rė
dytis ir priėmė papročius Rytų

ALEKSANDRAS 
DIDYSIS

Aleksandras Didysis gimė se
novės Makedonijos sostinėj Pel
la, 356 metais pirm Kristaus. 
Jo tėvas buvo garsus kariaunin
kas, Pilypas II, kuris savo už
kariavimais padarė Makedoniją 
galinga valstybe.

Karalius Pilypas taip nudžiu
go sulaukęs sunaus kad sumanė 
ir surinko visus vaikus gimu
sius Makedonijoj tą pačią dieną 
kaip jo sūnūs ir apgyvendino 
juos savo palociuose su Alek
sandru ir taip juos visus lavino 
kad jie suaugę į vyrus butų žy
miausi jo sunaus sargai.

Jaunas Aleksandras mėgo 
skaityt pasakas apie senus Grai
kų karžygius, ir laikė Iliadą ir 
Odyseją auksinėje skrynutėje 
pas savo lovą.

Jis troško būti didelis milita- 
ris vadas kaip jo tėvas. Kuo
met vaikinas išgirsdavo kad jo 
tėvas vėl laimėjo jis verkdavo 
kad neliks jau jam žemių užka
riauti kada jis pats bus vyras.

Aleksandras išaugo į didelį ir 
narsų vyrą. Jis iš jaunystės 
išsilavino sau vieną arklį, su 
kuriuo paskui jodinėjo į dange- ; 
lį karų.

Aleksandro mokytojas buvo 
garsus Graikų filosofas Aristo- 1 
telis. s

Jaunikaitis turėjo pirmą mū
šį būdamas 18 metų, kuomet jc 
tėvas išvyko į karą prieš Grai
kus (338 m. prieš Kristų). Jis 
gerai atsižymėjo vadovaudamas 
savo armijos sparną. Už poros 
metų tėvas Pilypas buvo nužu
dytas, ir dar jaunas Aleksand
ras tapo Makedonijos karalium 
ir galva visų Graikų miestų.

Pilypui mirus, Graikai, tikė
dami kad Aleksandras yra tik 
nepatyręs 20 metų vaikinas, su
manė pasiliuosuoti iš po Make
donų jungo. Kuomet Aleksan
dras buvo išvykęs Trakijon Te- 
biečiai sukilo prieš Makedonus 

Aleksandro kerštas buvo grei
tas ir žiaurus. Su dideliais pul
kais jis įsiveržė į Graikiją pir
miau negu jo tikėta pribunant. 
užėmė Tebos miestą, pardavė jo 
žmones vergijon, ir sudegino vi
sus namus, išskyrus tą kuriame 
gyveno poetas Pindaras, kurio 
raštus Aleksandras mėgo.

Nugąsdinti jauno karaliaus 
žiaurumu, likusieji Graikai nu
silenkė, ir pasiūlė savo vyrus ir 
reikmenis su kuriais 
ti užkariauti Aziją, 
pas ruošėsi.

Užpuolimas ant
334 m. pirm Kristaus Alek

sandras su 34,000 vyrų perėjo 
Hellesponto pertaką į Mažąją 
Aziją. Persai skubiai surinko 
armiją iš 40,000 vyrų prieš jį, 
ir išstojo mušin prie upės Gra- 
nicus. Aleksandras drąsiai ver
žėsi per upę ir atakavo Persus. 
Azijatai ir Graikų samdytiniai monarcho. Jo ištikimi Makedo-

galėtų ei- 
kaip Pily-

Persu

KAIP SUSEKA ŽMOG
ŽUDŽIUS IŠ 

KRAUJO
Po žmogžudystės arba kitiems 

įvairiems tikslams kartais rei
kia susekti ar kraujo plėtmai 
ant drapanų, grindų arba kitų 
dalykų yra žmogaus ar kokio 
kito gyvūno.

Laboratorijų tyrinėtojai jau 
turi išbandymo budus kuriuos 
oficialiai pripažįsta teismai vi
sose šalyse. Tais bandymais 
aiškiai priparodoma jog kraujo 
plėtmas yra žmogaus arba gy
vūno.

karščio reguliatoriusAutomatiškas 
moderniško pečiaus paliuosuos jus nuo 
butinio dabojimo ir priežiūros kada jus 
pietus randelyje.

Reikia dar primint, kad prietaisa ir 
palengvinimas automatišku budu gazu 
verdant, visada yra tobuliausia pasek
me, ir kitaip but negali.

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

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

X

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokiu 
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
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- ..... ,
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą 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. 

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musu laikais beveik vi
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pasirodė 
Kitame 
plėtmas

Moteriškei, turint modernišką gazi- 
nj pečių su automatišku kranu karščio 
reguliavimui, virėja neprivalo stovėt 
prie pečiaus kaip pririšta laike virimo. 
Ji gali dirbt kitą darbą kituose kamba
riuose, kuomet automatas pridabuoja 
virtuvę, automatiškai reguliuodamas 
gazo kraneli pritaikydamas reikalingą
jį karštį, pasekmės iš to kuošauniau- 
sios. Paskui vakarienei valgiai gali but 
kaičiami tuojau, virimui ilgesnį laiką, 
kada ji gali praleist laiką liuosai tyra
me ore su vaikais ar savųjų draugijoje.

Ir atminkit, kad valgis, virtas 
gazinio pečiaus, išverdamas tyrai, 
džiai, šviežiai, nes gazinis pečius

Venteliuojamas
Tyru oru.

ant 
gar- 
yra

THE EAST OHIO GAS CO
E. 6TH IR ROCKWELL

DIRVA

Cleveland, O.

NEUŽMIRŠKIT

gauti.

Ka-

TOuTĖfES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

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

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

SAVIŠKIU
“DIRVA” yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančiu ten kur sunku laikraštis

Suteikit jiems šį naudingą,
pilną gražių skaitymų laikrašti, o
jie jums atsidekuos. Uz 8-3 metuo-
se pralinksminsit visą kaimą.
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur
visur $3. Pusei metų puse kainos.

6820 Superior Ave.

■ . 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.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Tel. Randolph 1476 |I i i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

LANKĖSI SVEČIAI.
Praėjusiame panedėlyje 

“Dirvos” Redakcijoj lankėsi 
iš Bostono Dr. Kapočius su 
žmona, ponia Michelsonienė 
ir Miss Olšauskiutė. Visi jie 
keliavę jie j Chicagą ten pa
keliu sustojo kelioms valan
doms Clevelande, kad apsi- 
pažinus su mus miestu. Nu
keliauja i Chicagą, tad pa
silsės porą dienų ir paskui 
su chicagiečiais keliaus lai
vu i Sodus. Mich. praleist 
v akacijos savaites.

PAMAINOS.
Iš švento Jono katedros 

išsikėlus Į Scranton, Pa. vy
skupu monsegnorui O’Reil
ly, dabar jo vieton, katedron 
klebonu vyskupas pakvietė 
monsegnorą J. F. Smith, ku
ris per 25 metus buvo klebo
nu šventos Philomenos pa
rapijoj, E. Clevelande. Mon- 
segnoras Smith yra genera- 
liškuoju vikaru Clevelando 
vyskupijos. Jis užims naują 
vietą su 8 diena Liepos.

JAU LIETUVOJ.
“Dirvos” Redaktorius, p. 

1 K. S. Karpavičius, su savo 
[žmona ir visa ekskursija, 
[jau pasiekė savo tėvų žemę, 
Lietuvą. Sako, visa kelionė 
buvo labai smagi. Lietuvą 
pasiekė pačiu gražiausiu 
metų laiku, kada gamta iš
puošus visus kalnelius ir klo
nius. Netrukus žada aprašyt 
savo Įspūdžius, Įgytus Tė
vynėje.

L. SIPAVIČIŪTĖ,
Prašo mus paskelbt Cle

velando Lietuvių žiniai, kad 
ji padarė kontraktą su Me
tropolitan Opera išpildymui 
Wagnerio veikalų, ir šiomis 
dienomis ji Įdainavo į Co
lumbia kompanijos rekordus 
šias dainas: “Kad męs gė
rėm midų alų” (liaudies dai
na), “Bėda, kad giltinė ne 
ėda” (liaudies daina), “Oj 
kas?” (Šimkaus kompozici
ja), ‘’Vasaros naktys” (Ka- 
činausko kompozicija). Šie 
rekordai bus gaunami pas 
visus rekordų pardavėjus.

Kol kiti darbininkai pribėgę 
jį atkasė, jis buvo jau negy
vas. Nugabenus ligonbutin 
daktarai patikrino, kad gy
vybės atgaut jau negalima.

JAUNAS VAGILIUS.
Policija sugavo tūlą R. 

Rankin, 19 metų bernioką 
atvykusi iš Chicagos. Suim
tasis berniokas, klausinė
jant, pasisakė, kad jis gy
vena iš vaginėjimų. Kelio
nėje iš Chicagos, kol Į Cle- 
velandą atvažiavo ,papildė 
14 vagysčių, apvagiant baž
nyčias ir mokyklas. Policija 
jĮ nutvėrė išeinant nakties 
laiku iš šv. Traicės kate
dros, prie Euclid Ave.

KONCERTAI.
Kaip ir pernai, parkuose 

prasideda vakariniai, įvai
rių tautų koncertai. Suba- 
tos vakare, Gordon parke 
koncertą duos Clevelando 
Orkestrą, joje dalyvaus ir 
žymus Italų muzikai. Nedė
lios vakare (Liepos 10) Gor
don parke koncertai baigsis. 
Kitą savaitę koncertai atsi
bus Edgewater parke. Pir
mą vakarą bus Vengrų kon
certas. Koncertai prasidės 
visuomet 8 valandą vakaro.

Ekskursijos dienos metu 
ant laivo “Goddtime išplau
kia 8:30 ryto, sugrįžta 7:30 
vakare. Šitie laivai plaukia 
i Cedar Point ir Put-in Bay. 
Gražus pasivažinėjimas va
saros laiku, dienomis ir nak
timis, kaip kam patogiau.

........  n h i u ilia
1
[kilmės atsibuvo didžiausios

BEŽDŽIONĖ SUKAND
ŽIOJO VAIKĄ.

Ties namais po No. 1419 
prie Addison Rd. atėjo ita
las su katarinka ir ant tos 
bešokinėjančia beždžionė. 
Subėgo pulkas vaikų pasi
žiūrėt beždžionės, ir vienas- 
kitas jų beždžionę biskį pa
erzino. Beždžionė šoko ant

—
EKSKURSIJOS

Cleveland & Buffalo 
Transit kompanija mus pra
šo paskelbt sktitytojų žiniai, 
kad Liepos 11, 18, ii- Pjučio 

] 22 ir 29 dienomis atsibus 
j ekskursijos C & B laivais 
Į Buffalo, Niagra Falls ir 
rytinę Kanadą. Laivai iš
plauks iš Clevelando 9 va
landą vakarais, o Buffalo 
pasieks 7:30 ryto antrą die
ną. Nuo Buffalo tolimesnės 
kelionės bus atliekamos bu- 
sais. Geležinkelių bilietai gi- 
liuoja ir ant laivo. Proga 
pamatyt “Taikos tiltą”, ku
ris kainavo 5 milijonus do- 
liarių.

IŠKILMINGOS (VESTU
VĖS.

Atsibuvo praėjusioje su- 
batoj, Lietuvių salėje, Sta
sės Vaišviliutės, su Franu 
Barnes. Į vestuves susirinko 
daugybė svečių ir visi šau
niai linksminosi ir jaunai 
porai linkėjo kuolainjin- 
giausio gyvenimo. Jaunave-

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND. ().
Telef. Pennsylvania 1481

SPORTO DRAUGIJA.
Clevelande susitvėrė spor

tininkų draugija, kurios tik
slu bus užsiėmimas spartu. 
Ji žada pasisamdyt tinka
mus kambarius, kuriuose 
bus lavinamas! gimnastikos, 
kurion galima bus pakviest 
visus geriausius ristikus, 

[kaip tai Jack Gonson, Kari 
Sarpolis. Kari Požėla, Joe 

j Komar, Ant. Brazauską, F. 
Jušką ir visus kitus, kurie 
čia nėra paminėti dėl stokos 
vietos.

Šios draugijos sportinin
kai turės pirmutinį savo pa
rengimą 29 dieną Liepos. 
Tėmykite toliasnius prane- 

į Šimus, iš kurių sužinosite 
kas bus pirmais ant progra- 
mo. Rodosi, kad bus dvi ar 
tris poros ristikų.

Brookside parke, kur pu
blikos prisirinko tūkstančiai 
netik vietinių žmonių, bet ir 
iš kaimyniškų valstijų. Iš
kilmėse dalyvavo ir tūlos a- 
teivių tautos, tarpe kurių 
atsižymėjo vokiečiai.

Iškilmėms pasibaigus ir 
publikai pradėjus skirstytis-, 
visos miesto gatvės užsigru- 
do automobiliais. Sakoma, 
kad tokio užsigrudimo Cle- 
veliando gatvės dar nebuvo 
matę; veik viso miesto poli
cija turėjo saugot tvarką 
gatvėse. Automobilium per
važiuot miestą, laiko ėmė 
tris valandas.

APIPLĖŠĖ.
Panedėlio vakare stovint 

prie savo namų Lietuviui 
Mališauskui, gyvenančiam 
prie Star Ave. prisiartino 
prie 'jokeli valkatos, ir vie
nas jų užgavęs smarkiai Ma
lišauską , kiti iš kišeniaus 
išgriebė $25, visi pasmuko 
tamsumon. Taip tai, žmogui 
vakare ir prie savo namų 
nėra saugumo.

DARĖ OPERACIJĄ.
Ponų Brazauskų vientur

čiui šuneliui, Clevelando 
tautiškai inteligentijai žino
mam Joneliui aną dieną pa
daryta operacija, išimant 
paliaukius arba kaip kiti 
vadina “tancelius”. Jonelis 
dabar yra tikras ligonis ir 
per porą savaičių turės gul- 
dot motinos globėje, kol su
gis padaryti rėžiai.

10 metų Jackaus Shelarme- 
ro ir dantimis vaikui sukan- 
džio burną.

IŠVAŽIAVO PASILSĖT
Plačiai Clevelando Lietu

viams žinomas p. C. F. Pe
traitis, išvažiavo Į Pitts
burgh, Pa. pas savo gimines, 
kelioms dienoms pahilsėt. 
Sugrįš jis apie panedėlio

UŽGRIUVO ŽMOGŲ 
Kasant grabę Kalvarijos ka
puose, nuslinkdamas kran
tas užbėrė žemėmis 40 metų 
darbininką Franą Tress, gy
venusį prie Holton gatvės.

RUOŠIASI PRIE SEIMO.
Su 19 .diena Rugpjūčio 

Clevelande prasidės seimas 
didžiosios katalikų organi
zacijos Koliumbo Vyčiai 
(Knights of Columbus). Ti
kimasi, kad iš visų kraštų 
Suvienyti] Valstijų suva
žiuos i Clevelandą apie 
20,000 svečių, delegatų su 
savo šeimynomis. Visi žy
mesnieji viešbučiai jau be
veik užsakyt busiantiems 
svečiams. Seimas prasidės 
su iškilmingomis mišiomis 
katedroje.

Jau Laikas 
ateiti pas mus isširinkt sau 
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rini Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos.

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

AKRONIEČIV ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re- 
[ kordų, gausit pas mane. Turiu virš 

100 įvairių rusių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

nyt namą ant fanuos. Kurie f ar
mėnai 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

dis Barnes yra baigęs mok
slą kaipo “public accounter” 
ir šitą profesiją jis jau pra
ktikuoja. Šitą mokslą jis ne
sitikėjo pasiekt, bet likęs 
paimtu kariumenėn ir gavęs 
seržento rangą, pabaigęs ka
reivišką tarnystą jis su val
džios pagelba atsiekė tai ko 
pirmiau nesitikėjo. Linkėti
na jaunai porai gyvent kuo- 
laimingiausia.

Senas pažįstamas.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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.
^====-?^?='= - - --T-r.r-U

Akrone Parsiduoda
GASOLINO STOTIS

Savininkas serga, negali biznio

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

PO ŠVENTEI.
Suvienytų Valstijų Nepri

klausomybės šventė 4 dienoj 
Liepos, jau praėjo. Diena 
buvo labai šilta. Dienos iš-

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.

Atletiškas

rytą. Ponas Petraitis yra 
savininku firmos Rosedale 
Dry Cleaning. Pramonė se
kasi gerai. Šį pavasarį jis 
įsirengė gražų gyvenimo 
namą.

PARDAVIMUI
Stuba penkių kamba

rių su visais įtaisymais. 
Kreipkitės prie savinin
ko šiuom adresu:—

J. Burbulis 
1017 E. 140 St.

Cleveland, O.
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S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo Į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

i Anderson & Marriott
308 Engineers Bldg.

' kur su visais teisių reikalais
’ Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

Dideles Ristynes 
Atsibus Ketverge, 

Liepos 12 d. 1928 
Taylor Bowl 

HARVARD AVE. NEWBURG HTS.

Rengia S. L. A. 14 Kuopa 
Nedelioj, Liepos-July 8,1928T. Neuros Darže

BRUNSWICK, OHIO 
Prasidės 10 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlai v. 

Įžanga Vyrams 50c. Moterims 25c.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų 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.

t X O ROSEDALE 3
Dry Gleaning Go.: 

  Rand. 7906 J 
X C._ F. PETRAITIS, Prop. •
| 6702 Superior Ave., <

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

X

Charles Marotta reprezentuoja pirmą se
zono kortą.

Liepos 12 d. bus vienos iš geriausių rištinių 
kaip kad kada buvo, nes risis visi geri ristikai.

Risis:

MILO STEINBORNJOE KOMAR SU
JACK GONSON SU JACK ODELI

Bus ir pora kitų pradinių imtinių

Įžanga vyrams $1.10, $165, ir $2.20.
Moterims: .50 c. ir $ 1.1 OVaikams: 25c.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

-----  Telefonas Randolph 5297 -----

X
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Prospect 2420

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

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

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

L. Valaika su J. Katilium.
Imsis jiedu už Clevelando čampionatą. Ri

sis dar ir kitos parinktosporos ristikų.

Katilius sako: Aš tai ne Kybartas, kuris bijo 
Valaikos. Aš Valaiką per 30 minutų priplosiu prie 
matraco, kaip silkę.

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 puiki “CLO” Orchestra.

KAIP NUVAŽIUOTI:
Nuo Public Skvero imkit MEDINA ka

rą ir važiuokit iki STOP 68, o ten išlipę 
eikit po dešinei Į mišką. L. VALAIKA


