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Lenkijos Kareiviai Bėga Lietuvon | NUSINUODINO LAUKI
NIAIS SVOGŪNAIS.

Sioux Falls, S.D.—Kadan-

KO SULAUKĖ SENATVĖJ
Lynchburg, Va. — David 

Kidd, 99 metų amžiaus ir jo

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kw« savaitė Ck-velande, Ohio 

Ohio Lietuviu Spaudos Bendri ie
Metinė Prenumerata:

Suv.enytose Valstijose........................ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... , 2.50
Lietuvoje ir kitur................................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokas: iškabu:.

Apgarsinimu kainu klauskit laL3ku_

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

VOL. XIII (13-TI METAI)Žinios iš Lietuvos
Nuskendo Laivas su 291 žmogum 
Francuzija naikina mirties bauda

LENKŲ KAREIVIAI BĖ
GA I LIETUVĄ.

Ryga, Latvijoj.— Utenos 
rajone, per demarkacijos li
niją perėję Lietuvos pusėn, 
du lenkai kareiviai pasi
davė su ginklais, Lietu
vos kareiviams. Atgabenus 
juodu Kaunan, jie pasisakė 
pabėgę Lietuvon iš Lenkijos 
kariumenės todėl, kad ten 
nepakenčiamas vargas ir 
skurdus. Nežinia, ar juodu 
Lietuva išduos Lenkijai, ar 
ne. Jie vadinasi, vienas M. 
Dulinski, kitas M. Juszkie- 
vicz.

NUSKENDO LAIVAS SU 
291 ŽMOGUM.

Santiago, Chile.—Arauko 
įtakoje nuskendo pasažieri- 
nis laivas “Angomos”, o su 
desnė dalis įgulos, .kartu su 
laivu nuskendo kartu ir di- 
291 pasažieru, buvusiu ant 
laivo. Iš įgulos išsigelbėjo 
tik penki jurininkai. Laivo 
kapitonas stovėjo prie vairo 
iki paskutiniai minutai, ir 
gabaus matydamas, kad lai
vas visai skęsta, išsitraukęs 
revolverį, juomi persišovė.

FRANCUZIJA NAIKINS 
MIRTIES BAUDĄ.

Paris, Francuzijoj.—Fran 
cuzijoje, nuo revoliucijos lai
kų veikė mirties bauda, pa
smerktiems kapojant galvas 
su pagelba mašinos, vadina
mo “Giljotina”. Pastarais 
laikais vienok teismuose be
veik ne atsitinka pasmerki
mų mirčia ir todėl giljotina 
neturi darbo, kadangi net 
didžiausi prasižengėliai teis
mų vis baudžiami tik kalėji
mais. Dabar valdžia mano 
išleist naują. įstatymą, ku- 
riuom mirties bauda Fran
cuzijoj butų -visai panaikin
ta, o giljotina nugriauta, ka
dangi ji neturi ir taip jau 
ką veikt.

KELIONĖ PER ATLAN- 
TIKĄ TURĖS ATPIGT
Berlin, Vokietijoj.—Prieš 

karę Vokietija buvo pirmu
tinė keleivių gabenime per 
Atlantiką, gi nuo karės šitą 
pramonę pasiėmė Suvieny
tos Valstijos ir Anglija, ka
dangi karės metu ir jos pa
baigoje, Vokietija neteko 
laivų. Dabar vokiškų laivų 
kompanija “North German 
Lloyd” patatė du dideliu pa- 
sažieriniu laivu “Europa” ir 
“Bremen”, važiojimui pa- 
sažierų tarpe Vokietijos ir 
šiaurinės Amerikos, Atlanti- 
ko vandenuose. Laivai įreng
ta su geriausiais; pasaulyje 
patogumais, o kelionė jais 
bus pigesnė negu laivais An
glijos ir Suvienytų Valstijų. 
Tokiu budu kelionė per At
lantiką turės žymiai atpigt. 
Naujieji laivai bus nulensti į 
vandenį Pjučio mėnesio pra
džioj, pakrikštyti preziden
to Hinderburgo, ir netrukus 
leisis kelionėn.

ORLAIVIAIS GAUDYS 
KONTRABANDNINKUS.

Zapata, Tex.—Kadangi iš 
Meksikos labai daug gabe
nama į Suvienytas Valstijas 
degtinės, kontrabandos ke
liu, orlaiviais, daugiausia 
naktimis, tad pasitarus Su
vienytų Valstijų valdžiai su 
Meksikos valdžia, bus netru
kus įsteigta speciališka ru- 
bežiaus sargyba su keliolika 
orlaivių, ir naktimis rube- 
žiaus sargai, orlaiviais lak
stydami gaudys kontraban- 
dninkus, tarpe EI Paso ir 
Rio Grande.

PIRMU KARTU PASIMA
TĖ PO 60 METŲ.

Caldwell, Ohio.—čia susi- 
važiavę į svečius pas savo 
pusseserę, pirmu kartu' pa
simatė 60 metų amžiaus tu
rintis Samuel Ackley, su sa
vo sesere, 58 metų amžiaus 
Alica Hubbard. Samuel buvo 
8 mėnesių kaip jį pasiėmė 
jo dėdė į Los Angeles, CaL, 
o vėliaus gimus Alicai, ir jos 
motinai mirus, po 5 mėne
sius ją pasiėmė giminės Į 
Minnesotos valstiją, ir per t 
laiką abudu augo, paseno, ir 
vienas kito ne žinojo. Dabar 
susitikus, abiejų džiaugsmas 
buvo labai didelis.

gi šiose aplinkose, laukuo
se auga labai daug laukinių 
svogūnų, tai gyventojai su 
jais apsipratę nė ne pamanė, 
kad jie gali turėt savyje ko
kius nuodus. Tacįaus praė
jusioje savaitėje į laukus iš
ėję du vaikėzai, mokyklos 
amžiaus, dauginu nesugrįžo. 
Namiškiams jų nesulau
kiant, pradėta jų jieškot ir 
atrasta abu negyvi šitų svo
gūnų laukuose. Pakviesti 
daktarai pripažino, kad vai
kai užvalgę svogūnų, jais 
nusinuodino.

pati 97 metų, abu murinai, 
aną dieną Amherst teisme 
tapo nubausti užsimokėt po 
penkis doliarius budos, ir 
vyras šešiems mėnesiams, o 
jo pati trims mėnesiams ka
lėjimai!, už peržengimą pro- 
hibicijos praktikuojamo į- 
statymo. Tai ko jie senatvėj 
susilaukė. Jiedu jau pirmiau 
kartą buvo teismo bausti už 
tą patį prasižengimą.

12 METŲ IŠGYVENO BU
DOJE.

Pavogė bažnyčios mon
stranciją.

Gervėčiai. — Nežinomi 
piktadariai pavogė Gervė
čių bžanyčios monstranciją, 
kuri kainuoja apie pusantro I 
tūkstančio auks. Nesenai 
Vilniuje policija suėmė, du 
įtariamus, kurie pardavinėjo 
monstrancijos dalis, nors 
ikišiol nesusekta, ar tos da-

Spėjama, kad ne keno kito 
darbelis kaip tik paties 
Rimšos, kad sunaikinant 
sandėlį, paslėpt pinigų pa
glemžimą.

Rimša buvo gana dievo
tas žmogus, todėl “krikščio
niški” laikraščiai apie jo 
darbelį ir ne triubija labai; 
ot, dėl viso ko prasitarė lyg 
nenorint, ir viskas. Ot, kad

lys tikrai yra Gervėčių baž- taip kitokios partijos žmo- 
Inyčios monstracijos, ar ku- gus butų taip pasielgęs, tai 

rios kitos. tada sudie ragaiši! Iš visų
-------------- [ niekšyščių, kaip surinktos

PLIENO IŠDIRBYSTĖ 
GERINASI.

Youngstown, Ohio. —Vi
sos vietinės plieno dirbyklos 
pradeda daugiau dirbt, su 
didesniu skaitlium darbinin
kų ir ilgesnes dienas. Šią sa
vaitę tūkstančiai darbinin
kų priimama į senąsias vie
tas ir samdomi nauji. Žy
miausia darbai gerinasi ble- 
kės išdirbystėje. Fabrikan
tai tikrina, kad trumpu lai
ku darbai pasigerins iki 90% 
normos, ir ši vasara trigu
bai pralenks pernykštę, sa
vo išdirbystės kiekiu.

IŠŠAUDĖ SAVO KAREI
VIUS IR PATS ŽUVO.
Paris, Francuzijoj.— Tar- 

ragonoj, 26 metų berniokas 
spanišlkos kilmės, Jose Man- 
nat, susimobilizavęs 10 už 
save jaunesnių jaunuolių, 
abiejų lyčių, išsivedė savo 
armiją j laukus medžiot lau
kinių karvelių. Nieko neuž
einant, vienas jo kareivių 
ėmė juoktis iš savo “genero
lo”, o tas supykęs, jį nušovė. 
Likusieji ėmė bėgt, o jis vy
damasis juos šaudė vieną po 
kitam, ir tik vienam likus 
gyvu, kada patrakėliui pri
truko šūvių, parsivijo jį na
mo. Čia motina pastojus ke
lią apgynime savo vaiko, jis 
nutvėręs kirvį nukirto vaiką 
ir jo motiną. Tik pasisukęs 
žandaras viską sutrukdė, 
negalėdamas kitaip “gene
rolą” suimt, nušovė jį.

PLAUKIANTIS LAIVAS 
BE ŽMONIŲ.

Berlin, Vokietijoj.—Eski- 
mosai pamatys kurią dieną 
Šiaurės jūrėse “dvasią”, pa
vidale kariško laivo, be jokio 
žmogaus. Bus tai Vokietijos 
kariškas laivas ‘Zaehringen’ 
kurį paleista išbandymui. 
Laivas su visomis reikalin
gomis prietaisomis, plau
kiantis be jokio žmogaus. JĮ 
veda Radio sriovė, leidžia
ma iš Vokietijos kariškos 
observatorijos bokšto. Su 
juom plaukia keliatas kariš
kų laivų, iš tolo leidžiant į jį 

[granatas ir bombas, o kad 
[laivas butų sunkiau pramu- 
i šamas, visą apačią turi ap- 
i vilktą stora korko eile, kuri 
neleis laivui skęst, nors jis 

! ir butų bombos pramuštas. 
Tai vis reiškia “Europai tai- 

| ką”. 
__

EUROPA PRALENKIA 
AMERIKĄ

Washington, D.C.— Nors 
šiaurinė Amerika pralenkė 
ikišiol kitas pasaulio dalis 
visokiais patogumais, tačiau 
orlaivių srityje šiaurinė A- 
merika nuo Europos šiomis 

Į dienomis yra atsilikus labai 
I toli. Kuomet šiaurinėje A- 
merikoj orlaiviai dar tik pra 
deda savo gyvenimą ir tai 
tankiausia be jokių pasek
mių, tai centralinė Europa 
su jais yra apsipratus kaip 
su peteliškėmis. Apart bu
vusių ten orlaivių linijų nuo 
seniau, gerai įrengtų, šio
mis dienomis Vokietijos 
kompanija “Luft Hansa” 
atidaro naują liniją orlai
viais, kurie pralenkia ir 

j šiaurinėj Amerikoj trukių 
Pulmano vagonus. Yra juo
se miegojimo kambariai, 
maudynės, restoranai ir ki
tokios vigados.

ELNIAI SULAIKĖ GREI
TĄJĮ TRUKI.

Middletown, N.Y.—Gele
žinkeliu “Vallkill Valley”bė- 
gant greitajam trukini, 
tarpmiškyje trūkio vedėjas 
patėmijo ant geležinkelio 
krūvą kokių tai gyvulių. Su
laikęs trūkį jis triubijo, ir 
varpą skambino, bet gyvu
liai nesijudino. Gailaus išli
pęs ėjo arčiau persitikrint 
kame dalykas. Priėjęs jis 
persitikrino, kad tai buris 
elnių, sugulusių ant kelio, 
miega. Metus jam akmeniu, 
elniai pradėjo vienas po ki
tam pabust, ir pakėlę galvas, 
pamatę arti savęs žmogų, 
pakilę nubėgo į mišką.

Nashwauk, Minn.— C. W. 
French, su savo pačia, kuris 
ne toli nuo čia veda vištų 
auginimo ūkę, per dvyliką 
metų išgyveno audeklinėje 
būdoje, žiemomis ir vasaro
mis. Per tuos metus jiedu 
rengiasi prie pasistatymo 
medinio, iš rąstų namelio, 
nors jaučia, kad tokio name
lio pastatymas daugiau kai
nuos negu audeklinė būda.

VIETON $1 SURINKO $100
Kinston, N.C.—Tūlas F. 

Heim Lenor, apskričio teis
me likosi nubaustas užsimo
kėjimu vieno doliario bau
dos už ko'kį ten prasikalti
mą vietiniai policijai. Kad 
išgelbėt iš “nelaimės” savo 
sėbrą, viso apskričio profe
sionalai, kaip kunigai, dak
tarai, advokatai ir kiti, su
sitarė jie aukaut tik po vie
ną centą, ir niekas daugiau 
ne aukavo. Kada rinkleva 
užsibaigė, pasirodė surinktų 
aukų vieton vieno doliario. 
surinkta $100.

VIETON ŽMOGAUS ŠU
VA SAUGOJA KRYŽKELĮ

Monserrat, Spanijoj.— Į 
Monserrat vienuolyno ko
plyčią vasaros mėnesiais 
tūkstančiai meldžionių atsi
lanko iš įvairių Europos 
kraštų, kad ten atiduot gar
bę šventąjį Mergeliai. Ka-. 
dangi į vienuolyną vedantis 
kelias pereina skersai gele
žinkelį, kuriuomi tankiai 
bėgioja trukiai, tai apsaugo
jimui meldžionių nuo nelai
mių, kokios grūmoja prie 
geležinkelio, vienuolyno val
džia išmokino šunį, kuris 
dabar dabuoja kryžkelį. Jis, 
trukini atbėgant,, atsistoja 
ant dviejų kojų, gi viena 
pirmgalinių kojų prie kru-Į 
tinės prispaudęs ' raudoną 
vėliava, stovi viduryje kelio, 
kol trūkis prabėga, paskui 
gula ant suolo ir laukia kito 
trūkio, ir vėl jį taip pralei-l 
džia.

[9000 litų už degtinės parda
vimą.

Kaunas.— Taikos teisėjas 
nagrinėjo 2 bylas, užvestas 
Šančių policijos nuovados 
viršininko. Vienoj byloj už 
slaptą degtinės pardavinėji
mą Zelsienė, gyv. Juozapa
vičiaus prospekte 31 Nr., 
buvo nubausta 3 mėn. kalėt 
arba 9000 litų baudos. An
troj byloj Gugo Mulleris už 
leidimą gert parduotuvėj 
nubaustas 3įZ> mėn. kalėt 
arba 500 litų baudos.

žinios parodo, tai tokiuose 
darbuose kuomet pirmaei- 
viškų inteligentų nusikal
sta 9, tai iš “krikščionių” 17.

Vidur-Vasario 
Ekskursija

Kuom policija užsiima.
Suvalkai. — Pastaruoju 

laiku Suvalkų krašto lietu
viškuose 'kaimuose pradėta 
platint “Pirmyn”. Jeigu to 
platinimo tikslu butų tik so
cialistinių pažiūrų skleidi
mas, tai dar nebūtų nieko 
blogo, nes juk visi pripažį
stame minties ir sąžinės 
laisvę. Bet čia labai metasi 
akysna reiškinys: pseudo— 
socialdemokratų organą 
“Pirmyn” lietuviškuose kai
muose platina viešoji ir ne
viešoji policija. Tai jau aiš
kus Lietuvos bėglių išdavi- 
kiškumas. Marksistas.
—

Pabėgo su 80,000 litų
Rokiškis. — Gale Balan

džio mėnesio pabėgo Ūki
ninkų sąjungos pirmininkas 
Rimša, išsinešdamas kartu 
ir 80,000 litų sąjungos pini
gų. Bet tai mažas žirnelis į 
maišą. Gaisras sunaikino 
sar-delį, iš ko pasidaro nuo
stolio pusė milijono litų.

Kunigo Provokacija
Gervėčiai. — Atkėlus į 

[ Gervėčius kun. Malinauską, 
jisai pradėjo polonizacijos 
darbą sistematingai ir sa
vavališkai mažindamas lie
tuvių pamaldas bažnyčioje. 
Pavyzdžiui šio mėn. 13 d. 
visai nepaskaitė lietuviams 
evangelijos, o sakydamas 
pamokslą priminė, kad jei
gu kada ii' sumažinsiąs lie- 

j tuviams pamaldas, tai dar 
nieko blogo (kas jis yra?

i Kristaus apaštalas, ar pa- 
j paprastas lenkybės agen
tas?), nes, anot jo visi lietu
viai suprantą lenkiškai (ju- 

idošiška politika). 15 d. tu- 
[ rėjo būti lietuviška, bet 
' kun. M. viską atlaikė lenkiš
kai.

Didžiausią bet gi provo- 
jkaciją sukėlė Sekminių an- 
j trą dieną, kuri, kaip žinoma 
išpuolė lietuviams. Tačiau 
kun. M. tyčia laikė pamal
das lenkiškai, o reagavus 
lietuviams į tokį begėdišką 
kun. M. pasielgimą, jis pa
sišaukė policiją (kur ji bu
vo laike Sakalaičių agitato
rių smurto?), kuri suėmė 
Stepanavičių, už savo kal
bos gynimą bažnyčioje, ir 
atgabeno Vilniun. Paklau
sta, kur yra nekaltai suim
tas Steponavičius, policin
inkas atsakęs, kad “nie wa- 
sza rzecz”.

Išplauks laivu
S.S. LEVIATHAN^^

(via Cherbourg) *“>==>

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

Unitai Stata; Linas.
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 j 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės galo.

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

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

United States Lines
Hotel Cleveland Big. Cleveland 45 Broadway, New Yoi'k City

Side Trips 
From Niagara Falls 
At Special Excnriion Ratei 
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

TOIFS
Visit Niagara Falls end Canada this summer via 
beautiful Lake Erie. Enjoy a cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C «S_ B Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE
Cleveland to AA
Niagara Falls

ONL¥ V Rd. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. July 1 1th,
18th, 26th; August 2nd, 8th, 15th, 22 nd and 29th. 
Tickets good returning anytime within 12 dayj 
including date of sale, now obtainable ut cur 
Cleveland Oilice. _______

Steamers each way—every night leavin'? 
at 9:C0 P. M.; arriving ut 7:30 A. M.

New Low Fare $4.50 to Buffalo; $8. SO Round Trip 
Autos Carried $6.50 and up

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



DIRVA

Korespondencijos
TORONTO, ONT. 

KANADOJ.
Gažus išvažiavimas

Toronto Lietuvių švento 
Jono draugija, 2 dienoj Lie
pos turėjo gražų išvažiavi
mą, arba pikniką, kuriam 
pasitaikė labai gražus oras, 
todėl išvažiaviman susirin
ko didokas buris Lietuvių, 
be pažiūrų skirtumo, kurie 
sudarė gražų lietuviškumo 
reginį. Lietuviai muzikan
tai gražiai grojo, o susirin
kusieji Lietuviai linksmino
si, šokdami lietuviškus šo
kius, paskui žaidė lietuviš
kus žaislus su dainomis.

Su šitais žaislais, daino
mis ir šokiais, šiame išva
žiavime Lietuviai atkreipė 
ant savęs svetimtaučių do-j 
mą. Svetimtaučiai iš visų 
daržo kraštų susirinkę žiu
rėjo i r klausėsi Lietuviui 
žaidimų ir teiravosi, kokios 
šalies ir kokios tantos žmo-l 
nės čia taip gražiai linksmi-Į 
naši.

Vėliaus buvo dar lenkty-j 
nės, bėgtynės ir tam pana-! 
šus dalykėliai. Či dalyvavo 
ir drauge linksminosi ir tie 
Lietuviai, kurie pakrypę i 
ištautėjimo takeli; ir jie da
bar gėrėjosi gyvuoju lietu
viškumu.

Linkėtina, kad šv. Jono 
draugija ir tankiau tokias; 
malonias pramogas sureng-j 
tų J. Krasauskas.

r AKRON, OHIO.
Pluoštelis margų žinių.
Šįmet baigė vidujinę mo

kyklą (high school) Juozas 
Jenickas, sūnūs M. Jenickų.

P. Rumbutienė su dukte
rimis išvažiavo į Chicagą 
pas savo seserį, praleist a- 
tostogas, O Stella Verteliu- 
tė išvažiavo į Pittsburgh, 
Pa.

L. Lipickas jau pagijo, ir 
vėl su J. Žemaičiu stojo į 
darbą; jiedu yra namų tė- 
pliotojai, kontraktoriai.

M. Jenickas persikėlė gy
vent iš Akrono į Cuyahoga 
Falls, Ohio, kur turi įsiren
gęs gazalino stotį, p. Jenic
kas džiaugiasi, nes pramonė 
jam eina labai gerai. Tiesa, 
pataikė gerą vietą.

Iš Clevelando grįždamas 
iš katalikiškojo Susivieniji
mo seimo, į Columbus, pa
keliu Akrone buvo sustojęs 
p. J. Ruika.

Pramoninko M. Jurio sū
nūs ir duktė, vasaros laiku 
lanko vasarinę mokyklą— 
atostogų jie neturi.

Birželio 29 dieną draugija 
§v. Juozapo turėjo išvažiavi
mą K. Puišio darže. Visi su
važiavę svečiai linksmai pra
leido laiką, smagiai linksmi-j

nosi ir vyriškai pasielgė. Į 
šį išvažiavimą buvo atsilan
kęs ir vienas “-šnapsininkas” 
su savo bravoru, bet svečiai 
jį ignoravo ir iš jo nuodų ne 
pirko. Taip ir reikia daryt 
su visais šios rūšies pramo
ninkais, ne dalyvaut su blo
gais žmonėmis.

Birželio 22 dieną Franas 
Martinkus apvaikščiojo sa
vo dviejų dukterų gimta- 
dienį-varduves. Buvo ir sve
čių.

Liepos 4 dieną Akrone 
automobiliais ir žaisluose 
užmušta 17 ypatų.

P. Venys išvažiavo iš Day
ton, Ohio. Kalbama, kad jo 
išvažiavimo tikslas esąs ten 
su pagelba kitų prašalint 
kunigą Slavyną, o jo vieton 
paskui įstatys ikun. Cybelį; 
Cybelis Akrone teismo buvo 
baustas už peržengimą blai
vybės įstatymo, o vyskupas 
jį iškėlė iš Akrono.

Akronietis.

SHARON, PA.
Bedarbės ir dar šis tas.
Sharone ir aplinkėse siau

čia didelės bedarbės. No.rs 
kaikuriuose fabrikuose dar
bai eina gerai, pav. Carne
gie Steel Co., kur darbai ei
na dienomis ir naktimis, bet 
darbininkų dirba tik apie 
900. O pirmiau prie tų pačių 
darbų kompanija samdyda
vo darbininkų 3,500; reiškia. 
2, 600 darbininkų neteko 
darbo. O tai vis todėl, kad 
kompanija įtaisė naujas ma
šinas ir tos mašinos užėmė 
darbininkų vietas, ir kur 
pirmiau dirbo 10 darbinin
kų, dabar ten dirba vienas 
žmogus. Todėl ir yra bedar
bės, ir nesimato, kad laikai 
pasigerintų.

Mieste jokio gyvumo nė
ra. Daug tuščių namų, lau
kiančių, kad kas juos nuo- 
mon paimtų.

P. Misevičia neseniai ku
bile nuodingu gazu susirgo, 
ir pragulėjęs porą savaičių 
ligonbutyje, pasveikęs sugrį
žo prie darbo; jo draugas 
kuris kartu dirbo, numirė, o 
trečias darbininkas, kuris 
tapo gazo nuodų užgautas, 
dar gydosi.

K. Margevičius išsikėlė 
gyvent į ūkę. Pinavijas.

prasidėjo jų tarpe vaidai, 
kurie, matomai, vis augo. 
Taip ir dabar, Liepos 5 die
ną kilo tarpe jų koks ten ar
gumentas, ir Fernandez nu
tvėręs peilį, juomi pavojin
gai subadė savo moterį Ma
rę, o tai gyva esant, pagrie
bęs šautuvą, nušovė ją galu
tinai, ir pats paskui auto- 
mobilium pabėgo. Žudikas 
dar ne suimtas. Tas turėtų 
but pasarga Lietuvėms, te
kančios už svetimtaučių, 
dargi ne pažįstamų.

Darbai pas mus kasyklo
se taip sumažėjo, kad dir
bama vos po vieną ir dvi 
dienas per keturias savai
tes. Tai yra sunkus angle- 
kasių gyvenimas! Jeigu be
darbė taip dar ilgiau tęsis, 
tai anglekasiai atsidurs kri
tiškame padėjime. Kurie tu
ri dideles šeimynas, tiems 
parsieis badmiriaut. Kurie 
turi nusipirkę kokią stubel- 
ką, į skolą pasiėmę, tiems 
parsieis atsižadėt ir savo na
mų, kada neturės ką paval
gyt nes nors maisto bus, bet 
nebus už ką jo nusipirkt. O 
maisto kainos labai augštos, 
išimant naujas bulves, ku
rios dar kol kas, ne bran
gio, doliaris už bušelį. An
glekasiai dabar eina į girias 
vuogaut, ir surinktas vuo- 
gas pardavinėja. Tai viena
tinis beveik jų uždarbis, ku
riam vargsta giriose nuo 
saulės užtekėjimo, iki nusi
leidimo. Tai toki šiądien an- 
glekasių uždarbiai.

J. Basanavičius.

TO HOLDERS OF

Third
Liberty Loan Bonds

The Treasury offers a new 
324 per cent. 12-15 year 
Treasury bond in exchange 
for Third Liberty Loan Bonds.
The new bonds will bear 
interest from July 16. 1923. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchange will be paid in full 
to September 15. 1928.
Holders should consult their 
banks at once for further de
tails of this offering.

Third Liberty Loan Bond? 
mature on September 15, 
1928, and will cease to 
bear interest on that date.

A. W. MELLON.
Secretary of the Ttcąsury

Washington, July 5, 1928.

LONDON, ANGLIJOJ. 
Lietuvos vėliavos parodoje.

Birželio mėnesio pradžio
je čia anglų katalikų bažny
čia prie Commercial Rd. su
ruošė procesiją gatvėmis. 
Į procesiją buvo pakviesti ir 
Lietuviai katalikai. Kadangi 
oras buvo gražus, tai proce
sijoje žmonių dalyvavo ga
na daug. Procesijoj Lietu
viai pasirodė labai gražiai 
savo eisena ir skaitliam, su 
muzika ir tt. dalyvaujant ir 
klebonui kun. K. Matulai
čiui. Tik gaila, kad šioje pa
rodoje musų jaunuomenė, 
čia gimusi, beveik ne daly
vavo; net kunigas Matulai
tis viename sekmadienyje 
po parodai, jaunuomenę už 
tai, per pamokslą, pabarė.

Man teko patėmyt paro
dos laike, vienoj gatvėje, ku
ri Lietuvių yra pusėtinai ap
gyventa, tarpe kitų tautų 
vėliavai, spindėjo kelios ir 
Lietuvių tautiškos vėliavos. 
Matyt, kad čia gyvena bū
relis ir tautiškai susipratu
sių musų tautiečių. Garbė 
jiems už savo tautos pager
bimą.

Prancūzai užprašė Lietu
vius, kad Lietuviai ir jų pro
cesijoj dalyvautų. Man ro
dosi, kad Lietuviams gyve
nant kaimynystėje su Pran
cūzais, ir su jais turint ge
rus santikius, Lietuviai 
šiuomi pakvetimu bus užga
nėdinti.

“Dirvos” No. 22 tilpo ma
no korespondencija, kurioje 
yra įsiskverbus klaida. Ten 
pasakyta atskaitoje, kad į- 
eigos viršijo išeigas apie 12 
svtrų ster, o turėjo but “iš
eigos viršijo į eigas”. Ta- 
čiaus šį bertainį apie 12 sva
rų sterlingų jeigu priaugo.

Kalnavertis.

KIEK DULKIŲ 
SURYJAME

Federališkas svei k a t o s 
biuras Washingtone laikas 
nuo laiko tyrinėja miestų 
švarumą, ir surinkęs dau
giau žinių paskelbia jas sa
vo organuose. Sulyg vė
liausia paskelbtų šito biuro 
žinių pasirodo jog Milwau
kee, Wis., yra vienas iš vie
nuolikos nešvariųjų miestų 
Suv. Valstijose. Milwau- 
kėj oras yra tiek nešvarus 
kad kiekvienam gyventojui 
parsieina įkvėpuot su kiek
viena kubiška pėda oro 
11,2460 dalelių dulkių ir 
suodžių. Nešvariausis mie
stas yra tai St. Louis, Mis
souri valstijoje; ten kiek
viena kubiška pėda oro sa
vyje turi 17,600 dalelių dul
kių ir suodžių. Po St. Louis 
pirmoj vietoj stovi miestas 
Pittsburgh, Pa., kur oro 
kiekviena kubiška pėda tu
ri 16,100 dalelių nešvarumų.

Tokia proporcija nešvaru
mų gaunasi į žmonių orga
nizmą, iš ko kaskart vys
tosi pavojingesnės ligos.

Ekonominiu žvilgsniu ne
švarumas reikalauja dau
giau išlaidų, nes del dulkių! 
ir suodžių greitai susiter- 
šia žmonių drabužiai, rei-Į 
kia juos tankiai valyt, o tie 
nuo tankaus skalbimo grei
čiau nuplyšta. Trobos del 
tų pačių nešvarumų greitai 
senėja; norint jas užlaikyt 
geresniame stovyje reika
linga tankiai maliavot, ma- 
zgot, kas kainuoja gana 
daug ir ką reikalinga pri- 
skaityt prie didesnių išlai
dų negu švaresniuose mies
tuose.

Nešvarumas taipgi atsi
liepia į pramonę. Del ne
švarumų, kas tik išgali ke
liasi iš miesto apsigyvent 
toliau, laukuose, kur tyres
nis oras. Tokiu budu vi-

ventojams keliantis gyvent 
kitur keliasi su jais ir pra
monės. Miestas vis darosi 
tuštesnių, pramonė jame 
apmiršta, namai ir žemė 
netenka savo vertės, kai
noje puola. Delei šitų prie
žasčių tik vienas New Yor- 
ko didmiestis kas metai tu
ri nuostolių apie 90 milijo
nų dolarių.

MEDŽIŲ DAŽYMAS
Suv. Valstijose, Maine valsti

jos miškuose, mokslininkai daro 
bandymus nuspalvavime nenu
kirstų medžių. Prie šaknų me
džio pažemėje išgręžia skyles ir 
įleidžia tam tikrų dažų, kurie 
paskui su medžio sultimis išsi
platina po visą medį ir su laiku 
padaro visą medžio liemenį to
kios spalvos kokios pageidauja
ma. Paprastą beržą paverčia į 
juodmedį, kuris yra pusėtinai 
brangus. Beržas taip priima 
to brangaus juodmedžio spalvą 
kad sunku ir žinovams susekti

durmiesčiai tuštėja, nes gy- skirtumą.

Rekordai Liudija kad
Elektriška Refregacija

Už Save Užsimoka

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

Skaitykit sutauypmą maisto, sutaupymą laiko, su- 
taupymą darbo ir pinigų—o sutrauka parodys kaip 

greitai elektriška refregacija arba šaldytuvas už savo už
simoka.

f '
Elektriškas Šaldytuvas pertikrina šeimyninkės ir namų 

vedėjas, jog galima pirkt mėsx ir daržoves didesniuose 
kiekiuose, nes didesnius kiekius šitų reikmenų Elektriš
kas Šaldytuvas apsaugos nuo sugedimo ir užlaikys juos 
geriausiame stovyje iki sunaudojimui jų paskutines da
lelės.

Elektriškas Šaldytuvas ne vien apsaugoja produktus 
nuo sugedimo, bet dar pagerins jų vertę, priduodant jiems 

o
atnaujinantį skonį Net mažiausią dalelę užlaikys geriau
siame stivyje ilgą laiką, ir ne leis sugest, susiaikvot.

SHENANDOAH, PA.
Spanas nužudė Lietuvę. Be

darbės.
I Shenandoah savo laiku 

kasžin iš kur atsibastė koks 
tai Raphael Fernandez, spa- 
nas, kuris susipažino su 
Lietuve Mare Stibingiute, 
kurią praėjusiame Spalio 
mėnesyje jis vedė už pačią. 
Trumpą laiką pragyvenus,

Už $3 metuose pralinksminsi 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
Apart, sutaupinimo laiko ir pi 

nigų perkant didesniuose kie
kiuose, sutaupys dar laiką ir dar
bą, nes Elektriškas Šaldytuvas 
yra vėdinamas automatiškai ir 
tuomi jis užsilaiko švarume leng
vai ir maloniai.

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

11 ir choralių dainų, po $2.00. i
;! OPERA “ĖGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ”, šešių aktų I
;į opera, geriems artistams opera $6.00. |
!; Penkių Metų KANKLĖS, knyga Telpa apie 60 mu- {
I: zikos dalykų: dainavimui, pianui, smuikai, po $5.00. '
ji Trijų aktų operetė, “APVEZDINKITE MANE”, Vi- t
;; siems tinkama, $1.50. j

Operetė “CONSILIUM FACULTATIS, po $100. >
j VII SĄ'SIUVINYS. Naujos choro dainos, po $1.00. i

M. PETRAUSKAS i
• : 2263 — 24th Street Detroit, Mich. |

Išdalinimas noujų Telefono direkto
rių jau galutinai užbaigtas. Jeijųs dar 

dėl kokių priežasčių negavote naujo 
direktorio, malonėkite atsisaukt į musų 
pramonės ofise, o tuojau vienas egzem- 
plioras bus jums pasiųstas.

Naujame direktoryje labai daug nu
merių yra permainyta, ir pridėta prie
dai; persitikrinkite pirmiau negu šauk
site numeri; nešaukite numerį mirusi.

Rasite jame paaiškinimo lakštus, ku
rie jum labai svarbus. Jie suteiks jums 
labai naudingas informacijas, nurodan
čius kaip galima pasišauki tolimas ko- 
lionijas greitai, saugiai, ekonomiškai; 
ten rasite nurodymus ir kiek telefonu
pasikalbėjimas kainuoja į užmesčius 
kur persitikrinsite, kad telefonu pasi
kalbėjimas kainuoja labai pigiai, kur, 
tik pasikalbėt norėsite.

The Ohio Bell Telephone Company

Kodėl nepersitikrint visapu
siškai kaslink Elektriško šaldy
tuvo parodoje, kur rodoma vis
kas kas su elektra veikiama na
muose, 14 augštas, Hotel Stat
ler? Patikrinkite pavyzdingą ti
pą. Ištirkite gražų kabinėtą. 
Reikalaukite paaiškinimų Ten 
nėra nieko pardavimui.

COPELAND
. . FRIGIDAIRE 

GENERAL ELECTRIC 
KELVINATOR

LEAGUE of CLEVELAND
Hotel Statler

14 Aukštas Prospect 3466
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Dienos Klausiniais
SLRKA Vargai.

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje, 
nors nuo seniai jau sirgulia
vo, tačiaus pastarais laikais 
jis atsidūrė ir dideliame 
varge ir dėl šito vargo, ro
dosi, parsieis jam labai daug 
nekentėt. Dalykas yra tame. 
Šis Susivienijimas yra ne 
visose valstijose inkorporuo
tas, o tose valstijose, kur 
jis ne inkrporuotas, neturi 
čarterio ir neturi tiesos sa
vo veikimą plėšt negi 'kuo
pas palaikyt. Kuopos visgi 
tose valstijose gyvuoja, na
riai mokesčius moka “slap
tai”, ir.... O inkorporuot 
tokiose valstijose Susivieni
jimą niekas nesirūpina. Lau
kė nariai seimas nuo seimo, 
ir.... nieko nesulaukė. O 
kuopoms ir nariams tose 
valstijose grūmoja pavojus, 
nes jos gali bile kada val
džios liktis uždarytomis.

Ir štai po pastaram sei
mu pasigirdo, kad dalis na
rių pasiryžo atsiskirt nuo 
SLRKA. ir atskirai insikor- 
poruot. Sakoma, kad S.L.R. 
K.A. iždas yra jau areštuo
tas” ir visas dalykas atsi
durs teisme. Jeigu ištiesti 
jau susidurta su teismu, tai 
to visko pasėkmės yra aiš
kios: advokatai iščiulps iž
dą, nualins organizaciją, ir 
po viskam. Sunaikint tą, ko 
išauklėjimui ėmė desėtkai 
metų, labai lengva ir didelio 
darbo nereikia; tik pavesk 
advokatams ir to užteks. 
Bet sitkurt ką dabartiniais 
laikais ir išauklėt, tiesiok 
jau negalima.

O keno tam kaltė? Ne 
mus dalykas duot nuospren
džius tokiuose atsitikimuo
se, tačiaus visgi drįstame 
pripažint visą kaltę centro 
valdybai, kuri turbut ri vi
sai nesirūpino savo organi
zacijos likimu. SLA. savo 
laiku irgi tokioj “'bėdoj” bu
vo, kada daugelyje valstijų 
nebuvo inkorporuotas, kada 
kuopos tokiose valstijse ve
dė slaptą gyvenimą. Bet vis
gi viršininkai veikė sunkų 
darbą, kol jį nuveikė. O tas 
turėjo but lekcija ir kelro
džiu SLRKA. ų

Męs anaiptol nesidžiau
giame katalikiškojo Susi
vienijimo vargais ir “bėdo
mis”, atpenč, męs simpati
zuojame ir atjaučiame kai
po Lietuvių didelei organi
zacijai, bet jos vadus ir vir
šininkus už apsileidimą pei
kiame.

o----- o
Nesusivaldanti Žmonės

Prieš dvi savaiti męs vie
tinėse ‘žiniose paminėjome 
apie nuotikį p. Žuko šeimy
noje, kaip p. Žuko žmona 
negalėdama išgaut tūlą su
mą pinigų iš buvusio savo 
šeimyninko sunaus, pasiun
tė jam grūmojantį laiškelį, 
už tai prie jos prisikabino 
policija ir po paviršutini! 
tyrinėjimų, ji praleista iki 
teismui, paliekant ją dakta
ro globoj.

Dabar užpuolė “Dirvą” 
vienas ir kitas laikraštis, 
kam “Dirva” tą žinią ne iš
pūtė į didelę sensaciją, kaip1

kad jie padarė; kodėl nesa
kė Žukienę parašius “juod- 
rankišką” laišką, o tik grū
mojanti laiškkeli ir kodėl 
taip ne paskelbė kaip buvo 
rašyta angliškuose laikraš
čiuose, ir kad parašė kitaip, 
tai “Dirva” esanti savo skai
tytojų mulkintoją....

Dėl šitų užsipuolimų, 
mums nė šilta, nė šalta, ly
giai mums taip butų ir tada, 
kada jie mus girtų. Męs ži
nią savo skaitytojams pas
kelbėme taip kaip męs ją ži
nojome ant vietos. Sprendi
mą joki ne išnešėme, nes 
tam bus teismas ir dalykui 
užsibaigus paskelbsime to 
viso pasekmes taip kaip teis
mas nuspręs. Męs neisime 
pėdomis mus įkaitinančiųjų 
laikraščių ir ne kalbėsime 
tai. ko nežinome, kaip kad 
mus atakuojanti laikraščiai 
daro: vienoj vietoj jie
pasakoja, kad Žukienė savo 
laiške reikalavo $2000, o ki
toj vietoj, kad reikalavo 
$2,500; vienoj vietoj jie pa
sakoja, kad Žiukienė tapo

“nutarabanyta” į Columbus 
penitentiary, pas Zabulioni, 
o kitoj vietoj1 stebėsi, kodėl 
Žukienė yra daktaro globoj 
ir liuosa.

Laiško turinio ne minėjo
me, nes to laiško męs nema
tėme, taip kaip nematė jo ir 
mus darkantieji laikraščiai. 
O kas angliškuose laikraš
čiuose buvo pasakyta tai 
ne buvo to laiško kopija. 
Męs žinome angliškų laik
raščių sensacijas; jie iš de- 
sėtko papratę daryt tūk
stantį, už ką jau ne kartą 
piktinosi ir “Dirvos”, kaipir 
p. Žuko šmeižikai. Taip da
ro tik nesusivaldanti žmo
nės,

kad Argentinoj spaudos ži
nios iš Europos atsiunčiama 
Argentinoj galima sužinot 
kas Kaune delasi, greičiau 
negu ta žinia pasiekia Šiau
lius ar Telšius. Beto Lietu
vai tuomi daroma reklama, 
kad visos žinios pažymima 
iš “Lithuania”, nežiūrint, ar

sa- 
kad 
Ne-

o----- o
Numirė J. Neviackas.

Pabaigoj praėjusios 
vaitės pasirodė žinios, 
Bostone numirė Juozas
viackas. Velionis Neviackas 
iš Lietuvos paėjo kur tai iš 
Marijampolės aplinkės, savo 
laiku lankė Marijampolės 
mokintijų seminariją. Atvy
kęs Amerikon ilgą laiką dir-

KAI VEVERSĖLIS
Kai veversėlis aukštai pakilęs 
Pavasarinę dainuo j’ dainelę,
Taip aš svajonės’ gražios’ paskendęs 
Dainuoju apie savo mergelę.

Graži dainelė yr’ veversėlio, 
Smagu kiekvienam pasiklausyti, 
Bet daug gražesnė mano dainelė, 
Kuri kiekvieną traukia skaityti.

Kaip aš dainuoju gražiai, jausmingai
Apie mergelę, josios gražumą,
Apie akelių josios slaptybę,
Apie balselio josios švelnumą....

Kai veversėlio imat klausyti
• Jojo balselis tiktai čirena,

Kai dainas mano imat skaityti
Žodeliai jųjų širdis kutena....

Ką gi gražesnio jus rasti galit
Nuo ko taip tirptų jūsų širdelės?
Nieko gražesnio būti negali
Kai meilės žodžiai mano dainelės.

Adonis.

IŠBUDIMO VALANDOJ

Ko atsimerkėt, mano akelės, 
Trukdote miegą mano galvelei?
Nelaiks dar kelti, dar ne dienelė, 
Dar netekėjo šviesi saulelė....

To atsimerkėm anksti ryteli,
To išbudinom snūdžią galvelę, 
Kad tik ilgesnė butų dienelė, 
Ilgiau svajoti apie mergelę.. . .

Apleiskit mane, gilios durnelės, 
Apie tą vieną deivę-mergelę ;
Juk yra sviete daugiau akelių,
Daugiau yr’ tokių gražių veidelių... .

Ne, neapleisim tavo galvelės,
Neduosim vietos kitoms durnelėms:
Tau yra skirta šita mergelė,
Jąją pamilus tavo širdelė....

Nors kitos gražios, ji daug gražesnė, 
Nors kitos meilios, ji dar meilesnė;
Kitų akelės taip neliepsnoja, 
Tave prie savęs taip nevilioja.

Kitų širdelės nėra taip tyros, .
Ji tau vienam tik save paskyrus,
Ji apie tave taipgi svajoja, 
Dieną-naktelę mąsto-klejoja....

Adonis.

bo prie “Keleivio” kaipo rai
džių statė jas. Vėliaus su lei
dėjais susipykęs jis suorga
nizavo bendrovę, kuri pra
dėjo leist dukart-savaitinį 
laikraštį “Laisvę”, kuriai iš
sikėlus į Brooklyn, jis tūlą 
laiką Worcesteryje gyveno 
įsitaisęs spaustuvėlę prie
Millbury gatvės, arti Sey-: žinia yra iš Latvijos, Esto- 
jmour skersgatvio.

Worcesteryje gyvenant nok spauda Lietuvai simpa- 
susilaukė nesmagumo, kuo-itijos nerodo, ji persisunkus 
/met jam veikiant prie vaikų i Varšavos raugu, tankiai 
draugijėlės, Lietuvių kolio-į Lietuvą pašiepia ir apme- 
nijose pasirodė su Neviacko 
parašu laiškai, renkanti ko
kias ten aukas jo vadovau
jamos vaikų draugijėlės var
du, be tos draugijėlės valdy
bos žinios. Dėl to Worceste- 
rio “bolševikai”1 paskelbė 
jam viešą karę ir jis buvo 
priverstas iš Wo'rcesterio 
išsikelt. Sugrįžo vėl prie 
“Keleivio”, kur dirbo kaipo 
Redaktoriaus padėjėjas, 
liuosesniu laiku dirbdamas 
ir spaustuvėje. Pagaliaus su- 
susirgo, ir dabar numirė.

Pažiūrose velionis buvo 
“karštas” socialistas ir prie 
progų, kur dalyvavo susi
rinkimuose ar seimuose, pa
sirodydavo trukšmų šali
ninku. Vienok jis gyvenime 
buvo daug rimtesnis už dau
gelį savo sandraugų, 
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Svetimtaučių Pagyrimas 
Lietuviui.

Rodosi dar visai ne seniai 
męs, amerikiečiai, džiaugė 
mesi ir gerėjomėsi savo dai
nium Miku Petrausku, ku
ris išeivijoje mums davė di
delį ii- ne apkainuojamą ply
tą musų gyvenimo rūmų sie
nai dailos srityje, Šiądien 
šis milžinas musų tarpe jau 
mažiau girdimas, bet ne to
dėl, kad jis butų liovęsis 
dirbt savo ir musų dirvoje, 
tik todėl, (kad jo pramintais 
takais eina jau pulkai jau
nesniųjų dailininkų, ir todėl 
visuomenė jau priprato aty- 
dos daugiau kreipt tik į 
naujuosius.

Lietuvoje gi džiaugėsi ir 
šiądien džiaugiasi jo broliu 

j Cipru (ne Kipru). Ir netik 
j Lietuviai džiaugėsi, džiau- 
j gėsi ir Latviai, nesigailėda
mi dainiui pagyrimų, kadan
gi dailos milžinas Cipras 
Petrauskas turi labai gražų 
tenoro balsą, prie to ir nu- 
davimuose yra labai gabus.

Pagaliaus jis pagyrimų 
daugybę susilaukė ir Vokie
tijoje. Nuvykus jam į Berly
ną su Šalapino opera, vieti
niai laikraščiai, kaip “Ber
liner Nachtausgabe, “Der 
Abend, “Taliche Rundschau, 
“Germania,” Vossisch e Zeit- 
ung, “Berliner Borsen-Cour- 
ier,“Neue Berliner Zeitung, 
“Deutsche Allgemeine Zeit
ung, “Deutche Tageszeitung, 
“B.Z. amMitag, “Berliner 
Tageblatt” ir kiti, kuogra- 
žiausia Petrauską išgiria ir 
pagerbia, o kaip “B.Z. am 
Mitag tai tiesiok ir pasako, 
kad operoje beveik tik ties 
■vienu Petrausku verta su
stojus, pasiklausyt jo daina
vimo. Gi “Berliner Nachtau
sgabe” labai gailisi, kad Pe
trauskas ne Berlyne gyve
na.

nijos, Finijos ai- kitur. Vie-

luoja.

ir

MENONITŲ EMI
GRACIJA

Iš Suvienytų Valstijų 
Kanados prasidėjo skaitlin
ga Menonitų emigracija į 
pietinės Amerikos valstybę, 
Paraguai. Jie tankiai emi
gruoja iš vienos vietės j ki
tą, jieškodami savo religijai 
laisvės. Jų religija yra pro- 
testoniška, prasidėjus Ho- 
landijoje, 16 šimtmetyje, va
dovaujant sektininkui Men
no Simmons. Savo laiku jų 
skaitlingos kolionijos gyva
vo Sibyre, vėliaus jie pasi
juto valdžios spaudžiami ir 
pradėjo emigruot kitur.

Menonitų religija nepri
pažįsta krikšto, prisiegos 
ir karių, o nuo šių dalykų 
jie niekur nėra liuosi, taigi 
ir emigruoja kitur, (kaip tik 
vietinė valdžia pasikėsina 
juos priverst prie to, kam 
jie priešingi. Suvienytose 
Valstijose vis dar buvo

jiems pakenčiamai, kol val
džia ne pradėjo verst juos 
leist vaikus į mokyklas, Ka
nadoje taipat. Ir tas prieši
nasi jų religijai, nes tai yra 
prievarta. Iš Kanados todėl 
200 pirmiau nukeliavę j Pa-Į 
raguai, aprinko didelius plo- į 
tus žemės arti Paraguai u-1 
pės ir Įsteigė ten Menonitų 
naują kolįoniją. Netrukus i,š 
Kanados ir Suvienytų VaL 
stijų rengiasi išemigruot 
keli tūkstančiai. Suvienyto
se Valstijose jų skaitlius, 
sulyg 1920 m. cenzo, buvo 
175,000, gi Kanadoj 25,000.

Kelionė tolima,nes iš šiau
rinės dalies persikelt į Pa
raguai, reikia atlikt 6,000 
mylių' sausžemiu, paskui 
dar upe Paraguai 1,700 my
liu. Paraguai valdžia išdavė 
jų kolionijai čarterį, gva- 
rantuojant jiems pilną lai
svę, leidžiant steigt tikybi
nes mokyklas, vedamas vo
kiška kalba (jie vartoja ši
tą kalbą), ne imt jų į kariu- 
menę, ir liuosai išpažint sa
vo tikybą, abelnai suteikia
ma jiems pilną laisvę, tikro
je žodžio prasmėje.

Menonitai mėgsta ramų 
gyvenimą ir ramiai gyvena 
sutaikoje su kaimynais, bi
le šie tik juos neskriaudžia. 
Į jokias politikas nesikiša, 
valdžiai paklusnus, užsiima 
vien žemdarbyste. Paragua- 
jaus valdžia tikisi turėt iš 
jų didelę valstybei naudą, 
nes viena, susikurs kolioni- 
ja labai darbščių, produk-l 
tyviškų žmonių, o antra, Į

plotai žemės, kuri ikišiol be 
jokios naudos kaipo tyrai, 
su Radio pagel'ba ir todėl 
dabar virs naudingu plotu,iš 
kurio duoną gaus didesnėje 
dalyje netik pati valstybė, 
bet ir žymiai daug jos bus 
galima eksportuot į užrube- 
žius, daugiausia Vokietijon 
ir Anglijori.

Kryžiokas — 2 atidenęimų komedija.
Lošia 2 vyrai ................................ 15c

Reikalaukit “Dirvoj”

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekoae—35c ir o5c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City15

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

Washington. D. C.

o----- o
Reklama Lietuvai.

Laikraštyje “Nowįny”. 
skaitome aprašymą Argen-1 
tinos. Aprašyme randame, i
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MAHAGININIAI — RIEŠUTINIAI — ARŽUOLINIAI

KAINUOJA NUO IKI $1000.

ATSKIROS WURLITZER ATEITYS. 
SKAMBĖJIMO AKCIJOS. METALINĖS 
CIKLIŠKOS MAN’ --------------
PERDĖLIAL—

METALINĖS
DŪDOS. SPE- 

ANDOLINOS PRIEDAS. KILNOJAMI 
25 METAMS RAŠYTA GVARANTA- 

CI.IA

Tai yra Karališkas Linksmintojas
WURLITZER KARALIŠKO MODELIO

MUZIKOS LEKCIJOS DYKAI
Pastaromis dienomis padaryta sutartis su p. Greičiaus 

Muzikos mokykla, kurioje bus duodamos pamokos jusi] 
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.

WURIjlZE/R 
REG U S PAT OFF į?’’

1015 EUCLID AVE. ------ 10311 EUCLID AVE.
Rytinės miesto dalies krautuvė atidaryta vakarais



D I R V A

Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

-?( K. S. Karpiusjs-

(Tąsa)

Skani jos jarlo duktė, jauna mergaitė, 
nusižiūrėjo sau Haką ir pradėjo svajoti 
apie jį nepaprastai jaukiai. Bet Haką kan
kino kitokios mintįs ir jis tos mergaitės 
nepastebėjo. Garsaus Gorino sūnūs — kaip 
jį tenai žinojo — nebūtų pro šalį žentu, bet 
viskas pergreitai persivertė ir nieko neįvy
ko kas butų mergaitės svajones patenkinę 
arba jarlui garbę suteikę.

Hakas išplaukė sau toliau — išsirengė 
į naujus savo žygius, 'kurie dar guli ateity
je ir apie juos nieko nežinome iki nepriei
sime.

Su šiuo baigiasi musų jaunikaičio Kas
tyčio prietikiai Švedijoje, ir dabar persikel- 
sime į kitą šalį — į garsią tais laikais Da
niją, pietuose skersai pertakos nuo Skani- 
jos, į vakarus nuo Vollino salos, kurią val
dė Haroldas, sūnūs karaliaus Sveino Skės- 
tabarzdžio, kuris savo galybę buvo praplė
tęs ant Danijos, Norvegijos ir Anglijos.

ANTRA DALIS
I.

ARŠIAUSIAS tų laikų šiaurės žemių 
valdovas buvo Kanutas, kuris pir

miausia pakilo į garbę kaipo valdovas An- 
glo-Saksų. Jis buvo sūnūs Danų karaliaus 
Sveino Skėstabarždžio. Danai tada terio- 
jo Anglus ir padarė juos savo vergais. Vie
nas po kitam Anglų-Saksų kilmės karaliai 
per 'keletą šimtmečių turėjo pasišalinti ka
da Danai Vikingai užsigeidė tose salose 
siausti, ir su savo Vikingais-kareiviais pri
vertė Anglus pripažinti juos savo karaliais. 
Kada Sveinas mirė Kanutas gyveno Ang
lijoj, ir Anglai, prižadėję tėvui padaryti jį 
savo karalium, tą prižadą išpildė, bet ne 
visiškai.

Kanutui likus Anglų valdovu, jo bro
lis Haroldas stojo valdyti pačius Danus, 
bet Haroldas tik tris metus tevaldęs mirė, 
po ko viskas atiteko Kanutui, su kuriuo 
musų karžygis Hakas turės prietikių nuo 
dabar.

Užbaigęs savo darbą Skanijoj, Hakas- 
Kastytis ten bebuvodamas girdėjo daugiau 
ir daugiau gandų apie Danų juržygystes, 
apie Kanutą kurs negaudamas tvarkos su 
Anglais gryžo į Daniją ir po kaimyniškas 
šalis jieško sau narsių vyrų keliauti Saksų 
valdyti.

Veiklumas, kelionės — tas Hakui rū
pėjo, kaip ir visiems kitiems jauniems Vi
kingams, ir jis su keletu artimesnių drau
gų išsileido Danijon. Kada atplaukė į sos- 
tapilę Roeskildą.čia jau apie jį žmonės ži
nojo.

— Baltijos Aras atvyko! Ką su juo 
daryti ? — nusigandę 'klausė karaliaus mie
sto viršaičiai.

— Surakint retežiais ir uždaryt kali- 
nin! — patardinėjo kiti kurie rūpinosi apie 
tokį nepaprastą svečią.

— Ne! — sušuko Kanutas tą nugirdęs. 
— Ne taip reikia priimt narsius vyrus. — 
Nes Kanutas jau buvo girdėjęs apie žuvimą 
Sigvaldo, to nenuoramos, kuris ii- karaliaus 
laivams nedavė ramybės Baltijos vande- 
nuose. — Priimkit jį kuogražiausia ir at
veskit pas mane!

Kanuto žodis turėjo būti išpildytas, ir

tą pat dieną Hakas — Baltijos Aras iš Up
salos, Žemaičio žuvininko sūnūs — stovėjo 
prieš Danų ir Anglų-Saksų karalius.

Kanutas buvo dar jaunas, apie dvide
šimties metų vyriškis, kurs žiurėjo į ateitį 
plačiomis svajonėmis, bet jų įvykinimui 
jam reikėjo tokių narsuolių kaip Kastytis 
— ir jų daug, daug reikėjo.

Tose dienose Švedija pykavo ant Danų 
už vieną dalyką — tą patį kas atsitiko ir 
su Haku: vienas po kitam Švedai narsuo
liai, neturėdami ką veikti savo šalyje, trau
kė Danijon ir dėjosi prie Danų karžygų į 
Angliją ir kitas šalis. Hakas labai laiku 
pataikė.

Kanutas dabar buvo parbėgęs iš Ang
lijos sau paramos jieškoti. Sveino išvytas 
Saksų karalius Etelredas sugryžo iš Nor
mandijos, kada Kanutas liko valdovu, i)’ 
kėlė maištą prieš tą jauną Daną svetimšalį. 
Gi Kanutas kitaip ir nemanė kaip tik kad 
Anglija yra jo šalis, ir Danijoj rinkosi nar
siausius vyrus ir geriausius laivus plaukti 
atgal į savo karalystę. Ar ten ką laimės 
ir ar kada nors įsigyvens nežinojo, bet tais 
laikais kiekvienas kas tik galėjo ir rado 
sau pasekėjus briovėsi į svetimas šalis. At- 
kerštui Anglams už jų neištikimybę, už dė- 
jimąsi prie savo senio karaliaus, Kanutas 
išplaukdamas nupjaustė liežuvius, ausis ir 
nosis visų tų Anglų kurie buvo duoti jo tė
vui kaipo užstatai, sunai arba giminiečiai 
Anglų didžiūnų.

Netekęs Anglų žemės, Kanutas tikėjosi 
gausiąs dalį savo tėvo karalystės, Danijos, 
tačiau jo brolis Haroldas apie tai nei klau
syt nenorėjo, tik greitesniam atsikratymui 
žadėjo Kanutą gelbėt jo žygiuose ant Ang
lų. Kanutui, likusiam be jokios žemės, nie
ko daugiau nebuvo daryti kaip tik atsiduo
ti Dievo valiai, kaip istorikai vienuoliai ra
šė.

Ta Dievo valia pildėsi greitai ir vis 
Kanuto naudai, nes trijų metų bėgiu jis jau 
valdė Angliją ir Daniją, o neužilgo pamu
še ir Norvegiją.

Kaip pasakose kitiems, taip tikrame 
gyvenime likimas Kanutui skyrė vieną pa
sisekimą po kitam, sutaikydamas dalykus 
taip kad geriau nei galvodamas neišgalvo
tum.

Roes'kilde, Kanutui besiruošiant pulti 
Anglus, pirmas “Dievo lėmimas” jo labui 
atėjo: atvyko Anglų pasiuntinis Turkilas 
Aukštasis, Danas iš kilmės, kurs tarnavo 
Anglams, ir skubiai kvietė Kanutą Angli- 
jon, nes Jomsburgo Vikingai ten užvedė 
platų plėšimo darbą. Nors Turkilą Danai 
priėmė kaipo nelabai sau ištikimą, nes del 
jo Kanutas turėjo bėgti iš Anglų salų, bet 
pačių Anglų kvietimas pakėlė Kanuto drą
są ir viltis vykt tenai kuogreičiausia.

(Bus daugiau)

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose i visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų į 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.

VELNIAS NEGALĖJO, 
DAVATKA PADĖJO

(Feljetonas)
Musų moterėlės irgi tu

ri saviškus talentus. Jei
gu Lietuvaitė nemoka gud
riai pletkavoti, nepripažįs
ta burtų, neturi geros spie
giančios gerklės kuri žvie
gtų šeimynišką šokį tai to
kia Lietuvaitė Lietuvoje y- 
ra durna, nedora, ir šėtono 
duktė. Taip jas krikštija 
krikštmotės davatkos su 
krikštatėviais kunigais.

Per tai musų Lietuvaitės 
dar tebesilaiko tikros mo
teriškos dvasios, kuri apei
na net patį velnią.

Senai kada ant žemės ne
buvo kunigų, nebuvo popie
žių nei davatkų, nebuvo nei 
kam pašventint žemę. Že
mė būdama nešventinta bu
vo pilna bjaurybių, net ir 
velniukai, ragus pastatę, 
uodegas pavietę, kaip po
naičiai po žemę vaikščiojo.

Velniukams labai sekėsi, 
ypač Romoj, ir Vokietijoj 
tarp kryžiuočių. Lietuvoje 
sekėsi blogiausia, ypač Že
maitijoj.

Gyveno ten, rodos Kre
tingos parapijoje, Petras 
Šernas, kuris per visą savo 
gyvenimą nebuvo su savo 
žmona susivaidijęs. Vel
nias beslankinėdamas apie 
šitą taikią šeimyną keletą 
porų batų ir kelinių suplė- 

jšė, bet laimėti nelaimėjo.
Buvo Velykų naktis. Li- 

ciperis pasišaukęs velnią 
sako:

— Žioply tu! jeigu tu 
man per šią naktį nesuvai
dinsi Petro šeimos tai aš ta
ve pririšiu prie kryžiaus ir 
liesiu tau ant galvos šven
tą vandenį!

Kipšukas net sudrebėjo, 
ir pasikloniojęs valdovui 
išdūmė Kretingos parapi
jom Liūdnas velniukas uo
degą paspraudęs ėjo keliu. 
Štai jį pasivijo garsi davat
ka Cicilija.

— Tegul bus pagarbin
tas! — prašnekino ji vel
nią.

Velnias pasipurtė, bet 
visgi padavė davatkai ran
ką.

— Ko taip liūdnas, bro
leli? — užklausė Cicilija 
velnią.

— Galvoju apie ištvirku
sius žmones. Kad tu žino
tum, sesele! Šioj parapijoj 
randasi Petras Šernas, tik
ras ištvirkėlis. Seni abu 
žmonės, bet kaip jaunikliai 
bučiuojasi, glamonėjasi, tai 
nepadoru, — kalbėjo pra
garo atstovas.

— Reikia juos supykdy
ti, tepasiliauja jie paleistu
vavę, — tarė Cicilija.

— Tu, sesule, supykdyk 
tai tau pasiusiu lakeravo- 
tus čeverykus. (Tuose lai
kuose čeverykus tik kara
liai dėvėjo, o Lietuviai ne-
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šiojo vyžomis).
Davatka iš džiaugsmo 

griebus velnią į glėbį net 
pabučiavo į kaktą ir priža
dėjo jo norą išpildyti.

Bažnyčioje pasimeldus ir 
pasiprašius Dievo dvasios 
šventos, Cicilija išgūrino į 
šventorių ir tuojau susiti
ko su Petriene.

— Žinai, kumute, aš sap
navau kad jūsų vyrelis 
mirs....

Petrienė net nubalo ir 
sako: — Ar nebėra kokio 
ratunko ?

— Yra, sesele, yra. Jo 
galvoje yra žilas plaukas, 
ir j ieškodama jam galvą, 
imk britva tą plauką ir iš
pjauk, ir jis nemirs.

Prasišalinus nuo Petrie
nės, Cicilija sutiko ir Pet
rą.

— Žinai, kaimynė]! tavo 
boba nori tave papjauti, ir 
kai ji jieškos tau galvą ji 
turės pasislėpus britvą.

Po pamaldų, Petras su 
Petriene parėjo namon, pa
valgė, ir senu įpročiu ji pa
sisiūlė Petrui pajieškot gal
vą. Petras dasileido, bet 
pamatęs jog ji traukia bri
tvą šoko ir primušė savo 
žmoną.

Velnias už durų tupėda
mas viską matė ir iš džiau
gsmo nuužė pas Ciciliją su 
čeverykais.

Bijodamas eiti į vidų pas 
ją, velnias pasišaukė Cicili
ją ir užkabinęs čeverykus 
ant ilgo virpčio padavė jai.

Tokių gudrių Cicilijų Lie
tuvoje yra daug. Todėl y- 
ra pranašų kurie pranašau
ja jog kuomet tokia davat
ka su davatkinu krūme ap
virs tuomet gims ancikris-
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tas, kuris “Dirvą”, “Vieny
bę” ir kitus laisvamanių 
laikraščius ir jų redakto
rius savo pečiun sugrus.

P. Kriukelis.

GERKIT DAUG 
VANDENS

atsiliepia ant kūno. Arbata ski
riasi daugeliu atvejų ir gamini
mo ypatybe.

----- o-----

Karo Nuostoliai 
Gyvastimis

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

Maloniai kviečiami apsistoti

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

Redakcijoje.
šeimininkas Jokūbas Stikliorius.

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

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO

gražus istoriškas romanas, leidžia- <8*: 
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.

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

Cleveland, O.
“DIRVA”

6820 SUPERIOR AVE. 
Cleveland, O.

Vanduo yra būtinai reikalin
gas užlaikymui kūno gerame 
stovyje. Jis reikalingas ne tik 
subudavojimui kūno plėvelių, 
bet ir atlikimui chemiško ir fi
ziško darbo kokis kūne atsibu- 
na.

Dauguma musų gaunam van
dens daugiau negu geriame, ka
dangi daugelis valgių turi savy
je vandens, o beveik visi gėri
mai yra tiktai grynas vanduo. 
Pienas turi 88 nuošimčius van
denio, vynas tarp 85 ir 95 nuo
šimčių vandenio, ir net disti
liuoti alkoholiški gėrimai papra
sta turi apie pusę vandens.

Jeigu valgį ir gėrimą, atimtum 
per dešimts dienų žmogus nega
lėtų gyventi. Su oru ir vande
niu galima ilgokai gyventi, nors 
maisto ir negautum. Profesio
naliai badautojai visada geria 
vandenį laike savo badavimo. 
Nekurie jie gali išbūti nuo tri
jų iki penkių savaičių be mais
to.

Pienas yra gal but geriausias 
gėrimas, ypatingai jeigu jis yra 
iš tinkamai užžiurimų karvių ir 
švariai užlaikomas ir net pas- 
teurizuotas pirm naudojimo.

Lemonadas ir kiti gėrimai pa
daryti iš rukščių vaisių yra la
bai gerai, nes jie naikina kūno 
rukštis ir tarnauja kaipo nau
dingi vitaminai C.

Arbata ir kava yra geri gėri
mai jeigu naudojama su saiku: 
jeigu perdaug juos naudosi jie

Laike pasaulinio karo, vals
tybės kurios dalyvavo kare tu
rėjo gyventojų bendrame skai
čiuje 1,400,000,000.

Karo laiku jos nustojo net 
37,000,000 gyvasčių.

Nuostoliai buvo sekančiu bu- 
du:

Kare žuvo 10,135,000
Gimimų, delei tėvų nebuvimo 

namie, apmažėjo ant 20,850,000
Nuo influenzos žuvo 6,016,000
Šitas žinias paduoda Tautų 

Sąjungos statistikų komisija.
----- o-----

Kuo Paversta Helgolan- 
das, Vokiečių Tvirtovė

Šiaurinėj juroj iki karo buvo 
aukšta sala, kuri buvo Vokieti
jos žymiausia tvirtovė ir karo 
laivyno stovykla.

Ko karo, išardžius fortus, nu
ginklavus salą, ji paversta į mo
kslo įstaigą studijavimui šiau
rinių jurų gyvybės.

Nepersenai dar tik pilnai ta 
moksliška įstaiga atidaryta pu
blikai. Tarp kitų žingeidžių da
lykų ten yra milžiniškas tankas 
talpinantis 5,000 gorčių vande
nio, kuriame pluko didieji jurų 
gyvūnai. Tarp jų yra šarkai, 
spindžuvės ir kitokie. Yra kiti 
dideli vandens tankai kuriuose 
auginama įvairus jurų augalai. 
Yra įrengta krantas kuriame 
užsilaiko jurų Hutai. Rynos ku
riomis varoma į tankus šviežias 
jurų vanduo yra iš permatomo 
celuloido.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS
APDRAUDA (INSURANCE)

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokią kitokią 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
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į Dr. E. A. BAILEY | 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
= 4927 Central Avenue jį
= Kampas East 55th Street =

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

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

= Ray įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- 
= rimai dykai. =

Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų : 2—4 ir 5—8 v.
Tillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhp

CXXXXXXZXXXZXXXXXZXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 
j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ |

I Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
1 organizacija Suvienytose Valstijose, I 
« kurios turtas viršija $1,000,000.00. *
" Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 ■ 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
« SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- « 
; fniama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt ,fT»- ; 
į vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygai ui puse kainai.

! Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,090.
« Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. ;
« Del platesnių informacijų kreipkite! Šiuo aireiai

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



DIRVA

Ir padėjo telefono dūdelę.
Kas buvo toliau nežinia, tik

tai faktas kad taip pasigyręs 
nebijąs žmogus ištikrųjų labai 
bijojo savo viršininko. Vienok 
tas aikštėn niekuomet neiškilo 
ir valdininkėlis paskui stebėjosi 
kaip tas jam galėjo tuomet iš
sprukti iš burnos.

Taip tai mažas “kirminas” 
atsikeršijo savo viršininkui nuo 
kurio vis gaudavo barti ir turė
davo tylėti.

Leonas Vitkauskas.

LIETUVOS SAVIVAL
DYBĖ
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Viršaitį taryba tiesiog 
negali išrinkti, taryba turi 
išrinkti tris viršaičius ir 
visus turi siųsti pas apskri
ties viršininką, o viršinin
kas iš trijų vieną išrenka ir 
jau tą taryba turi užtvir
tinti. Sekretorių viršaitis 
pasikviečia kokį nori.

Apskrities Taryba
Taryba vėl iš savo tarpo 

turi išrinkti du atstovu ir 
siųsti į apskrities tarybą.

Taip kiekvienas valsčius 
išrinkęs po du atstovu lei
džia j apskrities tarybą, tie 
vėl viso apskrities valsčių 
atstovai sudaro apskrities 
tarybą, su apskrities virši
ninku priešakyje.

Apskrities viršininkas gi 
nėra renkamas, tas yra ski
riamas valdžios, renkasi 
tiktai apskrities pirminin
kas, jo pagelbininkas, ir tt.

Dabar, dar iš tarpo val
sčiaus tarybos narių susi
daro valsčiaus valdyba. Vir
šaitis, jo pagelbininkas ir 
iždininkas sudaro valsčiaus 
valdybą, bet valsčiaus val
dyba be žinios tarybos nie
ko negali daryti. Valdyba 
turi visą valsčių užžiurėti, 
viską turi savo žinioj turė- 
Lietuvos Savivaldybė 
ti, o kuomet susidaro svar
besnių reikalų turi šaukti 
valsčiaus tarybos posėdį ir 
aptaria bei nurodo kaip 
ri veikai valdyba.

Valsčiaus Tarybos 
Veikimas

Valsčiaus taryba turi
rūpinti tame valsčiuje esa
mas mokyklas. Sintautų 
valsčiuje yra devynios pra
džios mokyklos, taryba tu
ri surasti ir išnuomuoti 
toms mokykloms kamba
rius. Sintautų valsčiuje y- 
ra tik viena valdiška mo
kykla, o kitoms kambarius 
reikia išnuomuoti nuo ūki
ninkų. Valsčiaus taryba tu
ri nupirkti ir pristatyti 
joms malkas; kiekvienai 
mokyklai yra skiriama 20 
meterių metams; ir visą ki
tą paramą mokykloms turi 
parūpinti. Valdžia duoda 
tik mokytojus, o visas ki
tas mokyklų išlaikymas y- 
ra valsčiaus lėšomis.

Taryba turi prižiūrėti

Amerikiečiams Neaišku
Man teko kalbėti su ke

liais Amerikiečiais parvy- 
ku^iais į Lietuvą apie vals
čių savivaldybę, kurie visai 
nežino kas ta valsčių ir ap
skričių savivaldybė yra; 
žino dar iš Rusų laikų na- 
čelninką, vaitą, “skodus” ir 
“viborus”. Bet dabar pas 
mus tas viskas pakeista. 
Vietoje načelninko turime 
Apskrities viršininką, vie
toj vaito, valsčiaus viršaitį; 
ir vietoj “skodų” ir “vibo- 
rų” valsčiaus tarybos posė
džius.

Dabar kas tai yra savi
valdybė? ■

Visi Lietuvos valsčiai ir 
skričiai valdosi patįs. Yra 
valdžios padaryti savival
dybių rinkimai ir per tuos 
rinkimus yra renkami trim 
metam savivaldybių atsto
vai. Rinkimai daromi to
kia pat tvarka kaip ir į 
Seimą. Taigi tie renkami 
atsovai į valsčių ir apskri
čių tarybas savo darbuote 
sudaro tų dalių savivaldy
bes.

Sintautų Valsčius
Aš čia kalbėsiu tik apie 

Sintautų valsčiaus savival
dybę, nes ta man gerai ži
noma.

Sintautų valsčiaus tary
boj yra 17 atstovų nuo į- 
vairių partijų. Vienam at
stovui kad jis taptų išrink
tas reikalinga gauti 300 
balsų.

Prieš rinkimus į valsčių 
taryba irgi eina smarki a- 
gitacija, kiekvieni agituoja 
už savo, partijos kandida
tus, kiekviena partija nori 
daugiau pravesti savo kan
didatų, nors tas gyvenime 
mažą reikšmę turi, nes vis
kas paeina nuo aukštesnių 
galvų — jos kaip nori taip 
padaro.

Pas mus Sintautų vals
čiuje, nors per rinkimus ei
na smarki agitacija, bet da
bar musų tarybos atstovai 
posėdžiuose dirba sutarti
nai. Pas mus taryboj nė
ra jokių frakcijų ir partijų 
atstovai tarp savęs nekelia; 
jokių ginčų; visi dirba ben-jkad butų gerai taisomi val- 
drai ir nedaro vieni kitiems įsčių je esami keliai. Visi ta- 
jokių užmetimų.

Tarybos atstovai laiko 
posėdžius kas mėnesį ir re
čiau; tarybos atstovai yra 
viso valsčiaus šeimininkai; 
jie renka viršaitį, jo pagel- 
bininką, iždininką ir visas 
reikalingas komisijas; ir

kia daugiau kelio taisyti. 
Keliai yra taisomi du kar
tu į metus, rudenį ir pava
sarį.

Valsčiaus taryba turi tai
syti ir naujus budavoti val
sčiuje esamus tiltus. Bet ne 
visus reikia valsčiaus lėšo
mis budavoti.

Tiltai kurie turi ilgio per 
penkis metrus tuos būda
vo ja ar taiso apskritis, o 
kuris tiltas neturi du mete- 
riu tą turi budavoti ar tai
syti pats ūkininkas kurio 
lauke tiltas randasi. O nuo 
dviejų iki penkių meterių 
ilgio tiltus turi budavoti ar 
taisyti valsčius sulyg tary
bos nutarimo. Tokio didu
mo tiltų daugiausia ir 
valsčiuje, kurie padaro 
deles išlaidas.

Biednuomenė
taryba turi
valsčiaus bied- 
Valsčiuje yra 
biednų žmonių

niriko arba valdžios Įsaky
mus pildyti, nurodydama 
kad netinkami ir prašo at
mainyti, tuomet apskrities 
viršininkas valsčiaus tary
bą apskundžia savivaldybių 
departamentui. Bet vals
čiaus taryba departamente 
bylą dažniausia pralošia, ir 
jau tuomet taryba turi iš
pildyti valdžios ar viršinin
ko duotus įsakymus.

Bet tokios bylos retai iš
kila, nes taryba jau iškalno 
pramato kas galima reika
lauti, kokie valdžios Įsaky
mai butų pakeisti ar visai 
panaikinti, o kas negalima.

P. Žebrauskas.

Aš TAMISTOS NEBIJAU!”

(Nelaimėje atsiranda 
sąmojus;)

Kartą Kaune smulkutis valdi
ninkėlis iššaukė telefonu savo 
patį aukščiausį viršininką. Tas 
atsitiko per kažin kokią ‘'klaidą. 
Valdininkėliui tebuvo reikalin
ga iššauki tokį pat kaip jis ki
tą valdininkėlį.

Iššauktasis buvo labai piktas 
viršininkas ir tokio “šposo” do
vanai nebūtų tokiam ‘kirminui’

praleidęs.
“Alio, alio, koks ten velnias 

šaukia mane?!.... Klausau!”
Vadinamas “kirminas” net 

nutirpo nuo baimės.
— Ką čia daryti, kaip čia iš

sisukti?.... Juk nepasiaiškin
si tuo kad per klaidą ne tą tele
fono numerį gavai....

— Alio!. ... — atsakė grei
tai sumojęs valdininkėlis, ir pa
galvojęs kad vistiek viršininkas 
nesužinos iš kur skambinta: — 
Alio!.... Aš tamistos nebijau!

tu-

ap-

me valsčiuje esami keliai 
yra išmieruoti, rūšimis pa
skirstyti ir tarp ūkininku 
išdalinti. Reikia kelius tai
syt ūkininkams nuo margo, 
kiek kuris ūkininkas turi 
margų žemės tiek turi tai
syti meterių kelio, o kurio

visiems atlyginimą nustato.1 žemė geresnė tam vėl rei-

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY .10 OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
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 negalinga padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar 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. 

Nedžldieniais nuo 10 iki 1.
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pintis savo 
nuomene. 
daug tokių
kurie vos gali prasimaitin
ti, o kuomet juos ištinka li
ga jau turi gauti pašalpą. 
Vieniems reikia apmokėti 
ligoninė ir gydymas, kiti 
reikalauja pašalpos prasi
maitinimui. Daug yra pas 
mus tokių senelių kurie per 
visą savo amželį yra dirbę, 
o senatvės sulaukę neturi 
nieko ir neturi iš ko misti, 
nes dirbti negali. Tokius 
senelius reik valsčiui mai
tinti. Nors yra apskričiuo- 
se seneliams prieglaudos 
bet tose prieglaudose labai 
blogai prižiūrimi ir j jas 
sunku tokį žmogų nuvary
ti; o antra, tos prieglaudos 
visuomet buna pilnos var
gingiausių žmonių.

Kuomet esti tarybos po
sėdis visuomet už durų jau 
stovi su prašymais keletas 
senelių, bobelių ir jaunų 
žmonių, norėdami gauti lė
šų: vieni neturi iš ko mai
tintis, kiti neturi už ką pa
sigydyti. Nors valsčius del 
biednuomenės išleidžia ge
rokai pinigų, bet visų pra
šymus irgi negali paten
kint, nes ižde nėra tiek pi
nigų.

Reikalai su Valdžia
Valsčiaus taryba daug 

turi reikalų ir su valdžia. 
Visokie valdžios įsakymai 
ar pranešimai pareina per 
apskrities viršininką. Daž
nai ir apskrities viršinin
kas duoda nuo savęs įsaky
mus ar paliepimus vals
čiaus tarybai. O kuomet 
taryba atsisako tuos virši-

Kojos neklauso
Tarnas (į svečią) — Po

nas! Kodėl tamistai neklau
sai šeimininko ir neišeini iš 
restaurano?

Svečias (girtas): — Ta- 
mista pakalbėk su mano ko
jom kodėl jos manęs neklau
so....

mės

ŪKĖS, FARMOS. 
BARGENAS..

pačiame meste Lektri- 
Parsiduoda 30 akrų že-

kase. Vanduo stuboje.i 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.
80 akrų žemės, prie ežero 
kranto. Labai pelninga Vie
ta. Žemė: molis su juodžže- 
miu. Budininkai, miškas. 
KainaS,500.

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

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

PENTWATER,MICHIGAN
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Tai gali tinkamiausia ir gali- 
niiausi a pasivyt apkainavimą 
tūkstančiais doliarių. Nash įdė
jo turtą tam į mašinas ir įran
kius, kad tą sutvert.

Naujas Solon Body pavidalas 
naujos “400” serijos buvo nau
jai apibrėžtas po ilgam studija
vimui pono Nash paties, sulyg 
vėliausios mados, ir Europos 
mainierų artistu, pagal tarptau- 
tiško gerumo.

Originališka idėja sudėties 
artistiškume buvo ko-ordinaci- 
ja su aiškiausiu moderniškumu 
išradimo atidengimas užrube- 
žiuose ir Amerikos Salonuos.

Ir Salon Nash perfekt.iški 
braižiniai davė geriausias pa
sekmes—sudėtį naujo tipo ir 
moderniškos grožės.

Bet jus gal pasinaudosite pa
tys iš to eilėje važių, naujausios 
manieros ir moderniškiausios 
kainos.

Sudėties braižiniuos dar yra 
ir kitos ateitys, Nash vėl turi 
apibrėžęs visokias kompeticijas. 
.Pasaulis turi naujausią ir pato
giausią važi — su radikališku 
nauju ir šaunaus aipo važiu.

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. 3312

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

¥

“DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

“DIRVA

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIŲ

dalyse. Neužmirškit saviškiu gy

gauti.

pe jums atsidėkuos. Už $3 metuo
Ka-

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

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

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

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

venančiu ten kur suriku laikraštis
Suteikit jiems šį naudingą,

pilna gražių skaitymu laikraštį, o

se pralinksminsit visą kauną.
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur
visur $3. Pusei metu pusė kainos

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

j Vienuolyno Slaptybes
Buvo po 1.00 Dabar 50c

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

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

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

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

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokesti siųskit pašto štampais.



6 D i A v A

Kas Girdėt Clevelandie-Apielinkese
Tel. Randolph 1476 I jI 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.I __

JAUNIME, DAINUOK
Ei, jauime, nemiegok!
Tuoj prie Bendro horo stok,
Dainų traukti nepaliauk,
Mus Tėvynės vardą kelk.

Gordon Parkas sudundės.į 
Visa žemė sudrebės, 
Kai jaunimas uždainuos, 
Erie vilys suliuliuos.

ne Nemuno vilnis, 
Amerikos šalis 
per radio klausys, 

' Kaip dainuoja Lietuvys.
Juk ir laikas Lietuvy, 
Pasirodyt -ką turi.
Musų turtas—tai daina, 
Tegul klauso jos minia.

Ei, jaunime, nemiegok!
Bet tuojau prie horo stok.
Dainą traukti nepaliauk, 
Mus Tėvynės vardą kelk.

V. Kareivis.

Tai
Tik

LIETUVIU PROGRAMAS. KU
RIS BUS DAINUOTAS GOR
DON PARKE. 18 1). ŠIO MĖ
NESIO (kitą seredą) vakare, 
kuris eis per radio lygiai 9 vai.

No. 1 — Zuikis šokinėjo”, 
“Kiškis guli ant dirvono”,“Trys 
sesutės”. Dainuos mažųjų mer
gaičių horas, po vadovyste Art. 
M. Čižauskienės.

No. 2— “Noriu miego” ir 
“Klumpakojis”, šokiai su Mu- 
šinsko orkestrą.

Mergaitės pasirėdžiusios tau
tiškuose rūbuose po priežiūra 
M. čižauskienės.

No. 3—“Liepė Tėvelis”—Kel
pša. Art. M. Čižauskienė.

No. 4—“Nesegk sau rožės” 
duettas—Paulausko. Dainuoja 
Art. J. ir M. Čižauskai.

No. 5—“Prie seno Kurgano” 
—Galkausko. Dainuos N. Skir- 
bantas.

No. G—Didysis sujungtas ho
ras po vadovyste Muz. J. Čižau- 
sko, susidedantis iš LRKSA. 
horo 297 Jaunuolių kp. narių, 
Teatrališko horo žymiausi na
riai ir Parapijos horas išpildys 
sekančias dainas:
a) “Einu per dvarelį”—Šimkaus,
b) “ Dzūkų Daina”—Vanagaičio,
c) “Saulutė Tekėjo”—ši.mkaus,
d) “Pasisėjau Žalią Rutą’Y— 
Gudavičius.

Sujungtas Horas.

|V. GREIČIAUS PROGRAMAS,! 
KURIS BUS IŠPILDYTAS GOR
DON PARKE SEREDOS VA- 

' KARE. 18 DIENĄ LIEPOS 
(JULY). Visas programas eis 
per Radio.

1.—“Marš, Marš Kareivėliai” ' 
S. Šimkaus, “Vilniaus Kalneliai” 
—J. Žemaitis. Lietuvių Sujung- 

' ti horai.
No. 2.—“Godelis”—A. Vana- 

[ gaitis, “Pamylėjau vakar”—S. 
! Šimkaus. Solo Stasė Greičienė. 
į No. 3—“Oj Berneli Vienturį” 
—A. Kačanauskas. Duetas S. [ 
Greičienė, soprano, J. Krasnic- 
kas, baritonas.

No. 4.—“Tris sesutės”—A. | 
Vanagaitis. Merginų horas.

No. 5.—“0j,0j,0j”,—S. Šim
kus, “Vėjužėlis”—A. Vanagai
tis, “Vilnius”—A. Vanagaitis. 
Sujungti horai, vedėjas V. Grei
čius. Pianu akompanuoja 
gina Greičiūtė.

Išvažiuoju. Aš išvažiuoju 
porai savaičių į Connecticut 
valstiją, j svečius, ir prabu
siu iki 26 dienai Liepos me
nesio. Jei kas turėsite pas 
mane reikalą, tai nuo 12 iki 
26 d. Liepos nerasite nieko 
namie. Po Liepos 26 d. vėl 
busiu su jumis, kaip iki šiol 
buvau. Fr. Samuolis.

Re-

savo 
vakarą,

Tie, kurie buvo užstatę 
Radio praeitą subatos 
girdėjo lietuvišką prakalbą ant 
WTAM iš Gordon parko, kur 
buvo pakviesta Art. M. Čižau- 
skienė pakalbėt apie Lietuvių 
programą, kuris Įvyks ateinan
čią seredą, vakare. Pasirodė, 
tad p. Čižauskienės balsas ne 
tik kad tinka per Radio dainuot, 
bet ir labai aiškiai skambėjo jai 
kalbant. Kitų tautų muzikos va
dai taip pat tą vakarą 
apie savo programas.

aiškino

Cleve-
Ben-

S. BONCTIOREK
Akušerė

Šiuom i paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS

IR TYRINĖJIMAI 
kas

išlist

įvairiose temose atsibuna 
SEKMADIENIS

TĖM A
Lengviaus Verbliudui

peš adatos ausį, negu bagotam 
į Dangų.

Kalbės F. J. Diglis.
Abel Salėj, 7017% Superior avė.

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Pataisymas. Mus prašo 
pataisyt klaidingai paminė
tas pavardes ir vardus, ku
rie praeitame “Dirvos” nu
meryje minėta aprašyme 
Vaišviliutės vestuvių. Ten 
pasakyta Stasė Vaišviliutė, 
o turi but Lina Vaišviliutė; 
jaunavedžio pavardė 
ta Barnes, o turi but 
mas.

duos kiek pelno. Diena buvo 
labai šilta ir visi, kurie atsi
lankė, buvo užganėdinti, lai
ką praleido smagiai. Tik 
gaila, kad vadinami “pro- 
gresistai” ne atsilankė nė 
vienas. Mat jiems 14 kuopa 
yra gera vieta tik prirėkaut. 
Jie turėjo savo išvažiavimą 
kur ten apie “North Olm
sted” tai suprantama, visi 
ten ir nuvažiavo. Mat jie ne 
remia tuos, kurie dirba SLA. 
labui ir ne doliariauja. Tik 
pamanykite, clevelandiečiai! 
Iš tiek daug “progresistų” 
nė vienas nedalyvavo SLA. 
kp. išvažiavime. Tas parodo 
kaip ką jie remia.

“D” Reporteris.

Suėmė “aviatorių”. Oriai-| 
vių stovykloj policija suėmei 
vyriški dėvinti orlaivininko 
uniformą, kurį stovyklos 
sargas turėjo nuožiūroje 
nuo seniau. Pasirodė kad 
šis vyriškis buvo prigavi
kas; jis yra paleidęs daug 
fabrikuotų čekių ir pačto pi
niginių perlaidų. Jis bus iš
duotas federališkai valdžiai.

Jau Laikas
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.

SPORTAS

minė-
Bar-

A. Zdanis sužeistas. Senas 
Clevelando gyventojas ir vi
siems Lietuviams gerai pa
žįstamas Antanas Zdanis, 
darbe likosi sužeistas; ma
šinos peilis perskriodė kai
rės rankos vieną pirštą, o 
kito galą visai nukirpo. Ims 
laiko kol sužeisti pirštai su
gis.

Ne užmirškit. Seredos va
kare 18 dienos Liepos (July) 
Gordon parke įvyks vienas 
iš gražiausių koncertų. 
Griežš Clevelando orkestrą 
ir dainuos Lietuvių Chorai, 
vadovaujant Čižauskui ir 
Greičiui. Atsilankę girdėsi
te daug gražių Lietuviškų 
dainų. Koncerto pradžia 8 
valandą vakaro. Kurie ne
galėsite atsilankyt tą vaka
rą į Gordon parką, pasiklau
syt koncerto tie galėsite 
koncertą girdėt per Radio, 
nes koncerto vietoje yra pri
imtuvas.

Daug lermo. Public aikš
tėje aną vakarą kilo didelis 
lermas, kada apie 60 policis- 
tų su keliolika patrolės veži
mų atsiskubino areštuot kal
bančią “bedarbių vadę” Sa
die Van Veen kuri buvo at
sisakius pasitraukt iš savo 
vietos, ir J. Foley, komunis
tų kandidatą į kongresmo- 
nus kuris prakalbą sakė per- Į 
ilgai. Susirinkusi minia pro
testavo prieš policiją, bet ta 
pasigriebus savo aukas nu
sigabeno į policijos kardoną.

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.

Gansonas risis su šarpa- 
lium už lietuvių čampionatą 
July 29 Neuros farmoj.

Naujai susirengus Cleve
lando sportininkų draugy
stė mano surengti eilę ris- 
tynių kad ištirus kas yra 
tikras Lietuvių ristykų čam- 
pionas, ir todėl ant pirmos 
progos suporavo dabartinį 
čampioną Jack Ganson ris
tis su Kar Sarpalium. Lai
mėtojas toliaus bus suporuo-

Šau
nu

Šėrininkų atydai. 
lando Lietuvių Salės 
drevės šėrininkų susirinki
mas atsibus 27 dieną Liepos 
(July), 7:30 vakare, Lietu
vių svetainėje. Visi šėrinin- 
kai kviečiami susirinkti. Šis 
susirinkmas bus pusmetinis. 
Yra svarbių reikalų apkal
bėjimui, todėl visi šėrininkai 
susirinkite. Kviečia Salės 
Bendrovės Direktorija.

Sugrįžo kuopom Praėju
siame SLA. 14 kuopos susi
rikime, pagrįžo kuopon 27 
nariai, kuriuos centro val
dyba dėl vaidų buvo iš kuo
jos išskyrus, patariant jiem 
sudaryt savo atskirą kuopą. 
Jie buvo kreipęsi teisman, ir 
teismas leido jiems sugrįžt 
į 14 kuopą, nes savo kuopos 
jie nesudarė.

Pjučio 7 dieną, (utarrike) 
bus didelis “piknikas” drau
gijos “American Equality 
League” Luna parke. Bus 
gražus programas kuriame 
dalyvaus visos tautos. Pro
gramas tęsis nuo ryto iki 
pusnakčiui. Antanas Žukas

Važiuokit greičiau.
gurno departmentas 
sprendė kad reikalingu au
tomobiliais važinėjančius 
priverst nesnaust važiuo
jant, ir netrukus išeis pa
tvarkymas, sulyg kurio bus 
areštuojamas kiekvienas, 
kuris gatvėmis, ar plentais, 
automobiliais važiuos 
daug lėtai, trukdant 
save važiuojančius.

Pajieškojimas
Pa j ieškau Antano Karpavi

čiaus. Meldžiu atsisaukt jį patį, 
o jei kas kitas apie jį žiną, pra
šau parašyt man, busiu labai 
dėkingas.

Ad. Gribauskas, 
Panevėžio aps'kr. Verdukėšnų 
kaimo— Lithuania.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šia patogia valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS
per- 

pakui

Prie

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

“Pamėlynavo”. Clevelan
do priemiestis Cleveland 
Heights, “pamėlynavo” to
dėl kad jame Įvesta taip va
dinamos “mėlynos tiesos”, 
uždraudžiant sekmadieniais 
visokius žaislus viešus susi
rinkimus, lošius ir tam pa
našiai. Užsidarė ir visi taip

Išvažiavimas SLA. 14 kuo
pos, įvyko Neuros ukėje, 
praėjusiame nedčldienyje. 
Žmonių suvažiavo pusėtinas 
buris ir išvažiavimas kuopai I vadinami teatrukai.

Straikeriai laimėjo.
statymo krautuvių ir maga- 
zynų firmai “Sears-Roe- 
buck” visi tėplioriai buvo iš
ėję straikan, todėl, kad par
gabenti baldai iš Los Ange
les buvo pusiau nuteplioti 
ne unijos darbinnkų. Užtai 
protestuodami jie išėjo į 
straiką, reikalaudami pakė
limo algų trimis doliariais į 
dieną. Po savaitei straiko, 
kontraktieriai jų reikalavi
mą išpildė, ir straikavusieji 
sugrįžo prie darbo.

REIKALAUJA SIUVĖJŲ
Merginų ir moterų ant maši

nų, siuvimui šilkinių dresių 
Pastovus darbas ir geros mokes- 
tys. Kreipkitės tik mokančios 
tą darbą pas:

J. Pečiulį
1219 E. 83rd St., Cleveland, O.

(28-29)

PARDAVIMUI
Stuba penkių kamba

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

J. Burbulis 
1017 E. 140 St.

Cleveland, O.

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs, Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas bu 
Tnisiu Ofisu advokato

' Anderson & Marriott
308 Engineers Bldg.

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

© ROSEDALE
Dry Cleaning Go,:

Rand. 7906 j
C. F. PETRAITIS, Prop. <
6702 Superior Ave., 'A. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ

Jaunavedžiai kurie duos 
vestuvių paveikslus gaus 
kų spalvuotą 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 -----

IR KITOKIAS.

mums nutraukti 
vieną dideli pui-

j.

i

Dideles Ristynes
Atsibos Ketverge,

Liepos 12 d. 1928
Taylor Bowl

HARVARD AVE. NEWBURG HTS.

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:

JOE KOMAR SU MILO STEINBORN
JACK GONSON SU JACK ODELL

Bus ir pora kitų pradinių imtinių

Įžanga vyrams $1.10, $165, ir $2.20.
Moterims: .50 c. ir $ 1.1 OVaikams: 25c.
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GAVO
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Bubelienė Marė.... Lt. 100
Jocis Petras..................... 57
Raponkienė Kazė............ 150
Kralikauskas Juozas 100
Daraskevičienė Marė... 100
Vaškevičienė Agota.... 100
Jankeliunaitė Anelė.... 100
Kralikauskas Juozas... .100
Stravinskis Juozas......... 100
Karevičous. Jonas......... 100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandu* pe 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

it

AKRONIEČIŲ ŽINIAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

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

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvų” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė
šas. Kas naujų užsirašys “Dirvų” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygų 
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,

Parsiduoda lietuviškas 
restaurantas labai pigei, ge
roj vietoj, prie dirbtuvių, ge
ras biznis, šeši ruimai ir 
štoras tik $65 į mėnesį Kas 
interesuojasi apie tokį biznį 
meldžiu atsišaukti tuoj. Sa
vininkui pavieniu sunku pa
laikyt biznį. Turi but par
duotas greitai. 7210 St. Clair 
Ave. 28-29

Jack Ganson
tas su Juška ar Komaru. Be
to dar risis Joe Komaras su 
Jack O’dell, Irishiu, 1 valan
dą laiko.

Jau koki 6 mėnesiai laiko 
kaip buvo rašoma visokiose 
Amerikos Lietuvių laikraš
čiuose kad dar kartą su
traukti tuos du lietuviu ir 
pertikrint katras yra iš jų 
geresnis ristikas, ir mums 
labai malonu žinoti kad bus 
suporuoti ristis Clevelande, 
nė kdr kitur nes mes nori
me pamatyti ar ištikrųjų

PARSIDUODA
Kriaučių šapa, “Dry Clean

ing” su naujausiais. įtaisymais, 
geroj vietoj, ant gero kampo 
(156 St. ir Waterloo Rd.) Pra
monė išdirbta, duoda geras įei- 
gas. Atsišaukite šiuom adresu: 
15607 Waterloo Rd., Cleveland,

Ohio
Kari Sarpolis

PARSIDUODA
Parsduoda vienos šeimynos 

namas su penkiais kambariais 
ir maudyne, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Išlygas sužinosite 
pas savininką, antrašu:

7616 Star Ave.

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

nyt namų ant farmos. Kurie tai
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

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namų, 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 lotų galit su mumis į na
mų išmainyti. Mes turim namų Cle- 
velande ir kitur.

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
“ Telef. Pennsylvania 1481 - .

Gansonas yra toks geras ris- 
tikas kaip visi laikraščiai 
yra apie jį aprašę. Komaras 
irgi norėjo su Gansonu ris
tis bet po musų nuomone, 
Sarpalius turėtų pirmą pro
gą, nes kaip paskutinį kartą 
jisai ritosi su Gansonu, sako 
buvo labai susirgęs ir nega
lėjo atsilaikyt prieš Ganso- 
ną. Bet dabar jisai sako kad 
yra geroj padėtyje ir yra 
prisirengęs atgaut čampijo- 
natą nuo Gansono. Tadgi 29 
dieną Liepos (July), ant 
Neuros farmos, matysim ka
tras iš jų geresnis ristikas.

Sportas.


