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Tautu Lyga Susirinks 30 Pjučio
Grūmoja Geložiukeliii Streikas
Fordas Turi Darbo 3 Matams

ti aprėdalai. Užtai dabar ten jo naktinių nerimavimų, vie- 
j tankiai kįla riaušės arabų irnai nakčiai išėjo nakvot pas 
žydų, tankiausia žydų pa- kaimynus, o ryto metu ka- 
maldų laiku, kuomet ara- da sugrįžo 
bams pritrukus kantrybės, j bailųjį šeimyninką gulitį 
jie užpuola žylių susirinki-'skersai pečių, negyvą. Ran-

namo, atrado
Perkuas Pritrenkė

Daugeliai, Daugelių valš-
mus- kad išvaikyt iš jų žy- ka jis laikė atsuktą gazo čiuje Kadukių kaime perku-
dės, su jų piktinančiomis kranelį, iš kurio einant ga- 
manieromis- Ižui, jis nutroško.

nas uždegė Simanėlio gyve
namą triobą ir ptitrenkė jo
je buvusius 4 žmones.

TAUTŲ LYGA SUSI- norėjo juodu nufotografuot, sukaktuves kalėjimo gyveni- 
RINKS 30 PJUČIO. bet moteris nesidavė ir ko- 'mo. Mat prieš keturis metus 

Geneva. Sveical.|joj. _j«pondentui pasakė: “Rei-jjis teismo buvo nuteistas 
Tautu Lyga kuri pasirin-lkėj0 ateit mane fot°grafuot moket savo buvusiai pačiai 
, - y . . ,. ;bent prieš devynias dešini-1kus savo susirinkimui dieną . 1 , , .r> .. . v. , , , įtis metu, o dabar jau per-Rugsejo trecia, dabar tost , . , 1
.° , - on j- r>- i vėlu ir nereikalinga .vieton paskyrė 30 dieną Pju- j & 1

čio. Susirinkus pirmausią' 
bus imamas svarstyt Lietu-!
vos-Lenkijos ginčas. Mat 
pastaromis savaitėmis pa
sklido gandai, kad Lenkija 
ruošiasi savo kariškas jie- 
gas prie demarkacijos lini-j

IŠĖMĖ Iš JŪRIŲ TRAK
TORIUS.

Menkas pelnas.
Kaunas.—Iš M- Sarapino 

perrašinėjimo biuro, Lais
vės Al. 17 nr. buvo pavogta 
rašomoji mašinėlė. Policija 
surado jos vagį, tai buvo 

i Vincas Bintumškis- Jis ne- 
I mokėdamas kaip su ja rei
kia rašyti, pigiai pardavė 
M. P. iš kurio mašinėlė a- 
timta, ir atiduota 
kui, 
mas

KOVA SU KYŠIŲ ĖMĖ
JAIS.

Romu, Italijoj.—Valdžia 
jau nuo seniai stengiasi iš
naikint ėmimą kyšių viešbu
čiuose, restoranuose ir toms 
panašiose vietose, kur tar
nai nuo svečių -beveik pri
verstinai imdavo kyšius. 
Valdžios pastangos pasek
mes davė nežymias. Tūlose 

Į j vietose kyšiai tarnų buvo 
ĮTI imami tik kaipo liuosnorė 

j dovana, kitur neva jie ne 
priimta, bet užtai kitur jie 
dar net suformuluota taip, 
kad svečiai augštesnės kle- 
sos tarnams turėjo duot 18 
nuošimtĮ savo atskaitos, gi 
žemesnės klesos svečiai, 8 
nuošimtį. Dabar valdžia pa
grūmojo tokių vietų savi
ninkams. Ir kyšiai jau nai
kinama. Visose užeigose yra 

i iškabos, kuriomis draudžia-1 
ma svečiams duot tarnams 
kyšius, o tarnai, nesilaikan
ti šio patvarkymo, atleidžia
mi iš vietų.

Bus ir bulvių.
Veliuona.— Veliuonos 

ylinkėse žmonės 
bulvių prigėrimų, 
kur žemesnėse vietose jo. 
ilgai nedygo. Dabar kiels 
pradžiūvus pasirodė iš p j 
žemių ir jau gražiai visur 
žaliuoja. Panemunės smilty-' 
nėse daug kur 
žydi.—L.A.

ap 
skundėsiMoskva, Rusijoj.—1920 me

tais iš užrubežių pargabenta 1 
laivu 22 traktoriai. Tais lai
kais ėjo kova bolševikų su 
Denikino armija ir laivas 
jūrėse tapo paskandintas su 
visais traktoriais, kurie iki- 
šiol jūrėse mirko ir rūdijo. 
Dabar pagalinus laivas iš-j 
kelta ir iš jo išimta visi! 
traktoriai, kuriuos valdžia 
parduos ūkininkams, žemės 
dirbimui.

savinin-
o kaltininkas traukia- 
atsakomybėn.—L. Ž-

$25 i savaitę alimonijos’ kad 
ta galėtų augint savo duk
terį- Reid atsisakė mokėt a- 
limoniją, tikrindamas, kad 
jo pačios duktė jam nepri
klauso. Teismas ji nusiuntė 
kalėjiman pasimislyt kaip 
butų geriau: mokėt alimoni- 
ją, ar gyvent kalėjime. Na
ir jis mislija jau keturi me
tai. Paklausus advokatui 
kaip jis apsisprendė, dabar 
jis tiesiok atsakė: “Aš apsi
sprendžiau, kad geriau gy-

ATVAŽIUOS I AMERIKĄ 
GYDYTIS.

London, Anglijoj.— Dak
tarams patarus, Į Suvieny
tas Valstijas rengiasi keliaut 

jos, kas pagrūmojo Lietuvai Anglijos užrubeži,niu reika- 
karės iškilimu. Todėl Tautų hj ministeris Sir Austen 
Lyga paskubina savo posėdi Chamberlain. Jis nuo tūlo 
sušaukt, kad tuos visus gan- laiko kenčia kronišką kata- ....... 
dus pašalinus, nes, sakoma, rą ir dalinai reumatizmą, j v®nt kalėjime- negu mokėt 

Daktarai jam patarė keliaut ahmoniją kaszinkeno vaikų 
i Suvienytas Valstijas, kad auklėjimui .
Kalifornijoji praleidus bent! --------------

Itris mėnesius. Ponas Chain- TRUMPAS DŽIAUGSMAS

laiko kenčia kronišką kata- DAUGIAU ARKLIŲ 
GU SENIAU.

NE-

Lenkija prie karės nesiren
gia.

30,000 DARBININKŲ GRU, Ucirlain yra žinomas ir Lie-i 
MOJA STRAIKU. I tuviams. np« iis fasvnčsn, 

lošia I 
dir-1 šiokią-tokią rolę, pataikau

damas Lenkijai-

j tuviams, nes jis tąsynėse 
Chicago, Ill.—30,000 darbi-'Lietuvos su Lenkija- 
ninku, Įvairių klesų, 
bančių prie šiaurvakarinių 
geležinkelių, nubalsavo pe- 
Skelbt straiką, jei kompani-| 
jos nesutiks pakelt jiems! 
algas 7ĮĄ cento per valandą.1 
Visi šie darbininkai priklau
so Brotherhood of Railroad 
Trainmen and Order of 
Conductors organizacijoms. 
Jei 'kompanijos nesutiks iš
pildyt jų reikalavimus, strai
kas užsikurs, ir išsiplės viso 
je šalyje. Vienok yra viltis, 
kad kompanijos straiko ne- 
prileis.

FORDAS TURI DAUGY
BĘ DARBO.

Detroit, Mich.— Garsusis 
automobilių išdirbėjus Hen
ry Ford, turi tiek darbo, kad 
visus užsakymus išpildyt,
kiek jų šiądien turi, ims pil
nai tris metus. Dėlto darbai 
varoma visa jiega, dienomis 
ir naktimis, dirbant 117,000 
darbininkų. Per parą padir
bama 4000 automobilių. A- 
part didžiojo fabriko De
troite, Fordas dar turi 40 
mažesnių fabrikų kitus, ir 
tie visis turi darbo pilnai.

TVANAI PIETINĖSE 
VALSTIJOSE.

Inglis, Fla.— Čia siautus 
įlytams su debesių plyšimu, 
visi kloniai ir lygumos tapo 
vandens užsemta. Upė Wi- 
hlacoochee taip užtvino, kad 
pagrūmojo pavojum tvenki
nių išgriovim'o. Valdžia pri
sakė visiems paupiais gyve
nantiems žmonėms išsinešt 
iš savo gyvenimų, o tiems 
išsikriausčius, atidaryta vi
si tvenkiniai ir vanduo pa
leista į Meksikos Įtaką. Van
duo visu smarkumu tekėda
mas ir susitikęs Kansas val
stijoj su kitomis vandens 
sriovėmis, paskandino ap
linkinius laukus, kartu su

Iš RADINIO.
Selma, Ala.—Murinas, Jo

nas Jones, labai nusidžiau
gė aną dieną, ir buvo links
miausiu žmogum pasaulyje. 
Tik jo džiaugsmas buvo be
galo trumpas; išnyko jis 
kaip sapnas. Mat jie rado 
pluoštą popierinių pinigų- 
kuriuos suskaičius pasirodė 
suma $40,000- Tokia suma 
murinui daugiau reiškia ne
gu kam nors kitam1 pora mi
lijonų. Tačiaus jo džiaug
smas truko tik penkias mi- 
nutas, kol jis nuėjęs į banką 
persitikrino, kad tai pinigai 
pietinių valstijų konfedera
cijos, vartoti laike civiliško
sios karės, ir šiądien jie ne
turi jokios vertės.

RIAUŠĖS DĖL MOTERIŠ
KŲ DRABUŽIŲ.

Jaruzalem, Palestinoj— 
Palestina yra žydų žemė.

javais ir žmonių gyvenimais

Columbus, Ohio. — Sulyg 
agrikalturos departmento 
skyraus paskelbimo, šiądien 
Ohio valstijoje arklių yra 
daugiau negu jų buvo prieš 
60 metų, net 537,000. Prieš 
60 metų, arba 1867 m. visoj 
valstijoj arklių buvo 5000. 
gi šiądien visoj valstijoj jų 
yra 542,000. Arkliai žmonių 
daugiausia laikoma prie že
mės išdirbinio, kaimuose.

Besimaudant prigėrė.
Kaunas.---- Besims.udyda-

mi Nemune ties Karmeli
tais nuskendo 4 žmonės — 
trys moterys ir vienas vyras 
(policiantas), vakar trys— 
dvi moterys ir vyras. Šiemet 
yra pavojinga vieta tarp 

į salos ir kranto, ties karkly- 
I nu, kur yra labai sti 
jpri srovė ir susidaro suku- 
Iriai.—L. Ž.

Liūdni vaizdai.
Lietuvoje, nuo Biržų ir 

jau bulvės Pasvalio iki Mažeikių, pagal 
Latvijos rubežių. Laukai ne- 

 sėti, bulves nesodintos, o jei
gu kur ir pasodintos, po 
vandeniu puna. Pievos van
dens apsemtos, ir retai ko
kia salelė, bet ir ta žemė
mis apnešta. Ūkininkai be 
pašaro ir ganyklų, priversti 
parduoti gyvulius už treč-

NUMIRĖ BIJODAMAS
GAZINIO PEČIAUS.

New Orleans, La. — M. 
Stemp, 56 metų amžiaus, 
papuolė didelėn baimėn, 
kaip tik jo namuose įtaisy
ta gazinis pečius. Jis kentė 
baimę, kad gazui pasileidus 
visa šeimyna galės nusinuo- 
dint gazo smalkėmis. Per 
dvi savaiti naktimis ne mie
gojo, dabodamas, kad ga- 
zas nepasileistų. Jo pati ir 
vaikai, negalėdami perkest

MIESTELIS SU VIENU 
DARBININKU

Dana, Ind.—Dana mieste
lis nedidelis, bet ir labai c- 
konomiškas, nes savo prie- 
žirai jis turi tik vieną dar
bininką, kuris miesteli ap
rūpina. Tuomi darbininku 
yra tūlas C. Beard, kuris vi
sada užimtas. Jis prižiūri 
vandentraukį, sužibina ir 
užgesina gatvių žiburius, 
nušluoja gatves, išnešioja 
laiškus ir atlieka policisto 
pareigas. Jis gali but Ilgina
mas su Suvienytų Valstijų 
pinigu, kurio obalsiu yra 
“viename daugelis” ( E plu- 
ribus unum).

Automobilių manija?
Kupiškis. •— Pastaruoju 

'metu Kupiškis ima automo
biliais išgarsėti. Jų sezoną 

; nuosavu fondu atidarė hi
drotechnikai. Iš kauniškės 

jžem. ūkio parodos vietinis 
eks-advokatas taip pat au
tomobili parsijojo. Žiūrim— 
po keliu dienu vidurinės 

su kle- 
automobiliu 

Į diena dienon po miesteli ė- 
mė skraidyt-—L. Ž.

Vasarojas taisosi.
Veliuona. -— Pastaruoju 

laiku, šiek tiek atšilo oras 
ir pradžiuvo drėgni laukai. 
Užtvinęs Nemunas, kuri; 
čia lėnose vietose beveik viJ117akyklos kapdion 
su panemunės gyventojų, bf)RU nuosavu 
buvo užsėmęs pasėlius, da
bar atslūgo. Visur laukuos ■ 
rūksta žydintieji rugiai. Gy
ventojai tiki sulaukti paga
liau gražių dienų.—L.A.

SENIAUSIA ŠEIMYNA 
PASAULYJE.

Belgrad, Jugoslavijoj. Ar
ti miestelio Verbica, mažiu- 
kyj namelyj gyvena šeimy
na, susidaranti iš vyro ir 
moters; vyro vardas Dimi- 
trij Filipovič- jo moteris vai
du Jivana. Ženybinį gyve
nimą jie gytvena jau nuo 102 
metų. “Chicago Tribune” 
laikraščio korespondentas

ŠUNES NėDUODA AT
NEŠT LAIŠKUS.

Spokane, Wash.—Vietinė 
pačto valdžia negali nekaip 
suvaldyt vietinius gyvento
jus, kad juos privertus su- 
| valdyt savo šunis, kurie ne
prileidžia prie namų laiškų 
ir laikraščių nešiotojus, dar
gi juos tankiai apkandžioja. 
Nuo Sausio 1 dienos šių me
tų, šunes apkandžiojo laiš
kų nešiotojų net 117 ypatų, 
ir tai taip, kad tiems reikė
jo eit j ligonbutĮ.

ALIMONIJOS KANKINYS
Willows, Cal.—-Vietiniame 

kalėjime tūlas Sam Reid, va
dinamas “alimonijos kanki
niu”, šventė keturių metų

Jai pasiliuosavus iš turkų 
globos pasaulinės karės me
tu ir užvaldžius ją Anglijai, 
dabar ji skaitosi teritorija 
krikščioniškos valstybės. Po 
karei Į Palestiną suvažiavo 
daugybė žydų iš Europos 
valstybių, nemažai ir iš A- 
merikos, kad ten apsigyve
nus. Tokiu budu Palestina 
dabar yra apgyventa pusiau 
žydų ir pusiau arabų. Pas 
ten gyvenanačius žydus su
važiuoja daugybės giminių 
ir šiaip žydų, tarpe kurių 
yra daug moterių, o tos ap
sirėdę sulyg šiadieninės Eu
ropos manierų: dekoltuotos, 
su trumpais sijonais ir nu
kirptais plaukais, kas mote
ris daro tikromis baidyklė
mis. Tokių manierų labai ne
kenčia arabai, kurių tikybai 
priešinasi moterių piktinan-

Derliaus 
! Mariampolčs 
matomas geras 

Nubaudė už vengimą kariš- giai ir kviečiai 
kos tarnybos. kaip durnas, vasarojas taipgi

Veiverių valsčiaus Ar- tarpus; žolė ir dabilai už- 
čių kaimo gyventojas Jo-1augo tirštai; bulvės kur ne- 
nas švitras, tarnavo 4 arti-'nugėrė- taipogi labai gražiai 
lerijos pulke-š. m. balandžio j auga. Jei neatsitiks kokios 
mėn. 8 d. eidamas sargybos - nelaimės, tai musų apylin- 
pareigas. tyčia persišovė. kės žmonės bado nekentės. 
kairiąją koją, kad išvengti j Tik, žinoma viskas bus šiek 
tarnybos. Dar ir šiądien jis tiek vėliau surinkta nuo lau- 
gydomas karo ligoninėj. jkų. Sodnų vaisių matosi ne- 

Kariumenės teismas jį nu- perdaug. Bet jie netaip jau 
baudė 3 metais grasos kalė- svarbu- Jei bus gera branda 
jimu ir nutarė išmesti iš ka- ir geras oras javų valymo 
riumenės.—L.Ž. metu- tai duonos turėsim.—

apylinkėse - 
derlius. Ru

Rugs. 5
Rugs. 12
Rugs. 14
Rugs. 15
Rugs. 19
Rugs. 28
S.S. Leviathan

Važiuokite LIETUVON
S. V. Valdžios valdomais laivais.

IŠPLAUKIMAI RUGSĖJY
S. S. President Harding ........................
S. S. President Roosevelt ......................
S. S. Republic .........................................
S. S. Leviathan .......................................
S. S. George Washington ......................
S. S. America ...........................................

Visi laivai, išskyrus Leviathan, tiesiai į Bremen, 
plaukia į Cherbourg.
Pirkite laivakortes į abi pusi.

Del smulkesnių informacijų klauskite vietos laivakorčių agentą 
arba rašykite pas

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

Side Trips 
From Niagara Falls 
At Special Excursion Rates 
Toronto and 
return . . . $3.45 
Clayton, N. Y. 
and return $16.10 
Alexandria Bay 
and return $16.65 
Montreal and 
return . . . $25.20 
Quebec and 
return . . . $35.35 

With return limit equal 
to Niagara Falls Excur

sion Tickets
Send for Free Tourist 

Guide and Auto 
Map

Visit Niagara Falls on J Canada this summer via 
beautiful Lake Erie. Enjova cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C &. B Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE 
Cleveland to Q.F’V OO 
Niagara Falls V- $

ONLY ® Rd. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. 1 .°.T.) July 1 1th, 
18th, 26th; August 2nd, 6th, • St!., 22nd and 29th. 
Tickets good returning any time within 12 da-9 
including date of sale, now obtainable at cur 
Cleveland Ofucc. _________

Steamers each way—every night leaving 
at 9:00 P. M.; arriving at 7:30 A. M.

New Low Fare $4.5C to Buffalo; $8.50 Round Trip
Autos Carried $6.50 and up g,

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

!



2 DIRVA

Korespondencijos
AKRON, OHIO

Smulkios žinutės.
Netikėtai vienatinę 8 me

tų dukterį, Onutę Gumbui 
užmušė girtu būdamas 0- 
žekis Barrell. Valdžia areš
tavo užmušėją- laukia teis
mo.

Mrs. Viola gavo atskyri
mą nuo savo vyro. Ją teis
me gynė Lietuvis advokatas 
iš CIevelando, p. P- Keršis.

Bell telefonų Kompanija 
Akrone žada statyt dideli 
budinką. Kainuos 6 milijo
nai doliarių. Valdžia baigia 
statyt pašto namą.

Akronietis-

irgi Klasčiaus parke. Žmo
nių susirinko gana daug. J. 
O. Sirvydas pasakė prakal
bą, kurioje nupiešė Vytauto 
draugijos veikimą per 30 
metų, kiek ji nuveikė Lietu
vių tautai išeivijoje, ir tė
vynei Lietuvai. Po prakalbai 
|Brundzos vedamas horas su- 
I dainavo kelias dainas.
i
i Programai pasibaigus, 
paskui dar prie stalų, val
gant ir geriant, buvo dainų 
ir kitokių žaislų, o gabaus 
viskam išsibaigus, žmonės 
išsiskirstė namo, būdami 
smagiame upe, minėdami 
Vytauto draugiją. Buvęs.

SCRANTON. PA-
Pašventimas kapų priedo-

Pjučio 5 dieną atsibuvo 
pašventimas Tautiškų Kata
likiškų kapų priedo. Mat 
prie buvusių jau kapų pri
jungta dar sklypas žemės, ir 
tuomi kapai tapo padidinti 
Pašventimo apeigas atliko 
vyskupas J. Gritėnas, asis- 
tencijoj kunigo Z- Vyparto. 
Į pašventimo ceremonijas 
susirinko didelis buris žmo
nių, tik tą dieną oras buvo 
nelabai gražus, lytus labai 
darkė dieną.

Tautiškosios bažnyčios 
reikalai eina gražiai ir pa
rapija tvarkosi šauniai o t?.i 
dėka priklauso vyskupui 
Gritėnui. kuris labai pavyz
dingai viską tvarko. Tokiu 
pudu scrantoniečiai žengia 
pirmyn.

Kunigas Vypartas.
Pjučio 6 dieną kunigas 

Vypartas apleido Scranto- 
no Lietuvius ir persikėlė Į 
Pittsburghą, užimt ten kle
bono vietą Lietuvių Tautiš
koje parapijoje, vieton bu
vusio kunigo Brazio.

Kunigas Vypartas yra in
teligentiškas ir populiariš- 
kas žmogus, prie to geras 
pamokslininkas. Jis moka 
daug svetimų kalbų, kaip 
itališkai, spaniškai, portu
gališką ir francuzišką, ne
skaitant kitas, kurias moka 
tik paviršutinai. Tai yra vie
nas iš mokyčiausių Lietuvių 
kunigii Amerikoje. Linkime 
jam geros kloties tarpe Pitt- 
sburgho Lietuvių, ir velija
me jam tenai taikoj su savo 
parapijonais gyvent. Drau
ge apgailaujame ji męs, 
■scrantoniečiai, netekdami 
tokio gero kunigo.

Parapijonas.

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Pramogėlės.
Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas turėjo išvažiavimą 
Klasčiaus parke, Masphete. 
Diena buvo patogi, tai žmo
nių susirinko pusėtinai. Jau
nimas pašoko, senesnieji 
šiaip laiką praleido.

Central Brooklyne yra 
dvi tautiškos draugijos, tai 
Lietuvių Neprigulmingas 
Kliubas ir Vytauto draugi
ja, kurios rusofilams nesi
duoda už nosių vadžiot, ir 
gyvena savo protu. Taip ir 
reikia.

Vytauto draugija turėjo 
30-metinį savo išvažiavimą,

PITTSBURGH, PA.
Išvažiavimas ir ristynės
Išvažiavimas ir J. Ganso- 

no ristynės Įvyko 5 dieną 
Pjučio, Amšiejaus ukėje; su
rengė Sandaros kuopų Stvy- 
šis. Žmonių suvažiavo apie 
400 (tai ne perdaugiausia.) 
Mat tą pat dieną pasitaikė 
tris išvažiavimai ir vis tau
tiškai nusistačiusių žmonių: 
Šv. Jurgio parapijos (teisi
nosi, kad savo išvažiavimą 
surengė nežinodami apie 
rengiamą musų) ir pramo
ninkų privatiškas išvažiavi
mas J. Užkuraičio ukėje. 
Gal ateityje taip neatsitiks

Dabar apie Gansoną:Gan- 
sonas atvažiavo iš CIevelan
do savo automobilium, su 
dainininku Zdaniu, ir apsi
stojo pas Rumšą, nes Rum- 
šienė yra p. Gansono kai
mynė iš Lietuvos. Gansonui 
oriešą gaut buvo apsieinu 
“Dirvos” administracija, ku
riai buvo prisižadėjęs Frank 
Judson iš CIevelando. Bet 
Judson 3 d. Pjučio Cleve- 
lande ritosi su “Big Bohe- 

| rnian Bull” J. V. Strahosky, 
j ir to buvo taip sulamdytas 
kad turėjo eit Į ligonbutį, ir 
į Pittsburghą atvažiuot ne

įgalėjo. Todėl jo vieton atva- 
! žiavo tas pats “Big Bohe
mian Bull” Strahosky, kuris 
norėjo apsidirbt ir su Gan- 
sonu taip, kaip apsidirbo su 
Judsonu, bet nabagas apsi
riko. Pirmu kartu, teisybė 
jis Gansoną nugalėjo, bet 
antru ir trečiu kartu Gan- 
sonas nugalėjo Strahoskį 
Pirmu du kartu imtynės ė- 
josi žiauriu budu, bet trečiu 
kartu policija privertė im
tis gražiai. Ir per 20 minutų 
Gansonas savo priešą gra
žiai nuveikė.

Prastieji žmoneliai visuo
met sakydavo, kad išvažia
vimuose ristynės tai tik pa
prastas žaislas. Bet po šių 
■■istynių, niekas tai nevadi
na žaislu. Ir ristynių laiku 
visi drebėjo, kad tik slavas 
visi drebųjo, kad tik slavas 
Lietuvį nenuveiktų.

Išvažiavimas ir ristynės 
Sąryšiui davė pelno $133.30.

J. Virbickas.

NEW BRITAIN, CONN.
Varpiečių Dainų Diena.
Iš eilės jau trečia vasara, 

kaip Varpo Draugija ren
gia taip vadinamą Dainų 
Dieną. Apie preitį nerašysiu 
nieko, nes tūkstančiai Nau
jos Anglijos Lietuvių, kurie 
toje šventėje dalyvavo, ge

rai atmena kaip jų sielas ža
vėjo lietuviškos liaudies dai
nos, kurias išpildė L. N. 

j Varpo ir Aušrelės horai. 
čia noriu pažymėt tik. kaip 
šią vasarą Varpiečiai ruo
šiasi prie Dainų Dienos.

Dainų Diena siuosmet į- 
vyks 26 dieną Pjučio, Lin
den parke, miestelyje Union 
City, Conn. Iš praėjusiojo 
Varpiečių susirinkimo pa
aiškėjo, jog šiuosmet bus 
viena iš šauniausių Dainų 
Dienų, kokios yra buvę pra
ėjusiais metais. Įvairesnė 
bus todėl- kad šį kartą daly
vaus dar niekad musų ap
linkos Lietuviams nematy
tas ir negirdėtas Operetės 
horas, iš Brooklyn. N. Y. 
kuris dainuos daug mums 
negirdėtų dainelių. Varpo 
horas irgi turi keliatą naujų 
ir gražių dainų, kurias jau 
gerai išsilavinęs ir tikisi, 
kad susirinkusiems bus di
delė naujanybė šitos naujos 
t dar negirdėtos dainos. 
\part šitų dviejų horų. da
lyvaus dar iš Hartfordo ir 
SLA. 124 kuopos Jaunuolių 
horas, kuris yra pusėtinai 
išsilavinęs. Taipgi teko su
žinot, kad šie visi horai ke
lias dainas sudainuos kartu, 
susijungę, kas sudarys labai 
gražią harmoniją.

Kitos program© dalys.
Apart dainų, New Britai- 

no drutuoliai ruošiasi prie 
virves traukimo; jie manęs 
prašė paskelbt per laikraštį, 
kad jei kurioj kitoj Naujos 
Anglijos Lietuvių kolionijoj 
randasi manančių, jog jie 
newbritainięčius .galės pa
trauki, tai ji^ yra, labai pra
šomi atvažiuot ir persitik
rink - i

New Britaine dar yra du 
pagarsėję kumštininkai, ku
rie negali pasidalint čampi 
onatą. Jie abu smarkus ir 
abu susitarė kumščiuotis 
šiame išvažiavime, dešimty
je “roundų”. Sako, lai tuk- 
statninė Lietuvių minia nu- 
’ems, kuris jųdviejų yra 
•markesnis ir kuriam tei
singai priklauso čampiono 
dilgių vainikas.

Bus dar ir kitokių žaislų 
kurių čia neminėsiu, kad ne 
užimt laikraštyje perdaug 
vietos. O ant galo, ką čia.. 
Kaip atvyksite, tai patys 
viską kuogeriausia pamaty
site.

O gal kas sakys, kad čia 
atvykus reiks alkį ir trošku
lį kęst? Na, tai jau tuom tik, 
susimildami, nesirūpinkite. 
Kurie buvote praėjusiais 
metais, tai jau žinot kaip 
tas viskas buvo. O šiuom 
kartu bus visko dar dau
giau ir geriau: bus alučio, 
bus lietuviško skilandžio, 
lietuviškų dešrų irgi, limina- 
do, sušalusios Smetonos taip
gi. Visko bus užtektinai; ko 
tik keno širdelė ir akelės 
pageidaus, visko gaus. To
dėl visi, kas gyvas, atvažiuo
kit j šitą išvažiavimą, tik 
nepavėluokite į programą 
Dainų Dienos, Pjučio 26 
dieną. J. M.

BROOKLYN, N. Y.
L. T. Kliubo susirinkimas.
Pjučio 5 dieną įvyko Tau

tininkų Kliubo susirinkimas, 
kuriame prisirašė keturi 
nauji nariai. Išklausius at

skaitą iš buvusio išvažiavi
mo, kuris prodė, kad išva
žiavimas Kliubui davė pusė
tinai gražaus pelno, nutar
ta rengt Lietuvių mas-mi- 
tingą šio mėnesio 26 ar 27 į 
dieną. Nutarta į šį darbą 
kviest visas draugijas, ku
rios yra tautiškos, ir Kraš
tų vadavimo Komitetą. 
Mas-mitingo tikslu yra už- 

j protestuot prieš Lenkijos 
leidžiamus visokius paskalus 

' Lietuvos nenaudai. Šio mas- 
j mitingo sušaukimo inicia
tyva priklauso Lietuvių 

i Tautininku Kliubui ir Pre- 
I kybos Butui. Vietą nutarta 
! paimt tokią, kokia pasiro
dys Lietuviams parankiau-; 
šia.

Dar tarta, kd surengt ko
kį pokilį priėmimui iš Lie
tuvos neseniai atvykusiam 
šimtamečiui senukui, J. 

[Skinderiui. Pasirodžius, kad 
du rengimu nebus galima 

įtinkančiai surengt, nutartai 
suliet krūvon ir mas-mitin- 
gą. ir Skinderio priimtuvės. 
Tokiu budu atsibus dvilypis] 
parengimas.

šimtametis senukas.
Taigi, iš Lietuvos atkelia

vo šimto ir keturių metų 
amžiaus senukas Skinderis. 
Tą pačią dieną, dviem auto
mobiliais važiavom atlankyt 
tą senuką. Atradome jį kai
po tikrai stebėtiną žmogų. 
Persistačius mumis jam, jis 
su džiaugsmu mus priėmė 
ir išreiškė savo pasiganėdi- 
nimą, kad čia Lietuviai juo- 
mi taip įdomauja ir net bis- 
kį rūpinasi.

Jis yra,labai linksmo budo 
žmogus ir sakosi visai nesi
jaučia tokiu senu, kokiu iš- 
itiesų yra. Plaukai ja jau žili, 
bet ant galvos stovi stati. 

1 Dantis turi visus sveikus. 
Akis taipgi turi geras ir a- 
kinių nereikalauja. Gyvena 
jis dabar pas savo dukterį 
Pranę, kuri jau 70 metų 
amžiaus. Labai linksma ir 
gyva moteris. Visus mus ji 
priėmė ir pavaišino, išreikš
dama džiaugsmą, kad toki 
žymus svečiai atlankė tėve

li], o kartu ir ją.

Sutiktuvių programėlis.
Tarpe susirinkusių svečių 

įvyko ir prakalbų programė- 
lis. Kalbėjo S. Riekus, J. O. 
Sirvydas, K, Širvydienė, J. 
Baltušnykienė, J. Baltušny- 
kas, B. Vaičaitis, J. Rugys, 
V. Vaičaitienė, B. Karalie
nė, S. Karalius, Mrs. E. Rich ' 
Namiškiai kalbėjo angliškai. 
Z. Terpolbwski (lenkiškai) 
T. Terpolowskiene (lietuviš
kai).

J

Pabaigoje kalbėjo ir pats 
senukas Skinderis; jis dėka- 
vojo svečiams už tokias jo 
sutiktuves ir savo atsilan
kymu suteikimą jam; daug 
smagumo. Paskui kieme bu
vo imama jo paveikslai viso
kiose pozose. Jei paveikslai 
išeis gerai, tai galbūt vienas 
jų tilps “Vienybėj”.

Senukas Skinderis gabaus 
apsigyvena pas savo jau 
niausį sūnų Joną (kuris yr? 
policistu). 4 Fuller Ave. Tai 
pirmutinis imigrantas šite 
amžiaus, iš Lietuvių tautos 
Jį labai gražiai aprašė an 
gliški laikraščiai, pažymių 
kaipo didelę retenybę.

K. širvydienė _

LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖ AMERIKAI 

praneša, kad ryšyj su Lie
tuvos nepriklausomybės me
dalio išleidimu, visi gyve
nanti Amerikoje.

1) Aušrininkai ir knygne
šiai,

2) Lietuvos kariumenės 
savanoriai, Vyties kryžiaus 
Kavalieriai ir 1918-1920 m. 
tarnavusieji kariumenėje 
kariai ir

3) kurie 1918-1719 metais 
buvo Lietuvos Valstybės ka
riškoje ar civiliškoje tarny
boje, yra prašomi atsiųsti 
savo adresus Pasiuntinybei: 
Lithuanian Legation. 2622— 
16th Street, N- W., Wash
ington, D. C.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Medalio Statutas.
1) . Lietuvos nepriklauso

mybės dešimties metų suka
ktuvėms pažymėti leidžia
mas medalis.

2) . Medalis yra bronzinis- 
Vienoje medalio pusėje yra 
laisvės statutą, antroje—pa
rašas “Per amžius budėję— 
lisvę laimėjom per aukas ir 
pasišventimą. 1918-1928”.

3) . Medalis nešiojamas' 
kairėje krutinės pusėje ant 
aukso spalvos kaspino su 2

juodomis juostelėmis.
Nepriklausomybės medalį 

gauna:
1) Aušrininkai ir knygne

šiai,
2) Savanoriai, Vyties or- 

deno Kavalieriai ir 1918- 
1920 tarnavusieji 'kariuome
nėje kariai,

3) Kurie 1918-1919 metais 
je valstybės tarnystoje,
je valstybės tarnystoje.

4) Kurie 1928-m- Gegu
žės mėn. 15 d. yra civiliško
je valstybės tarnyboje ir yra 
ištarnavęs joje ne mažiau 
5 metus,

5) Atsižymėjusieji šauliai 
ir Klaipėdos krašto atva- 
duotojai,

6) Kariai ir ištarnavusie
ji nemažiau 5 metus Krašto 
Apsaugos ministerijos eta
tiniai civiliniai tarnautojai, 
kurie 1928 m. Gegužės mėn. 
15 d. yra karo ar žinybos 
tarnyboje,

7) Kurie yra pasižymėlliU 
kuriant Nepriklausomą Lie
tuvą,

8) Atsižymėjusieji dva
siškiai,

9) Savivaldybių veikėjai.
Nepriklausomybės meda

lio negali gauti tie, kurie bu
vo teismo nubausti už tokius

nusikaltimus, kurie siaurina 
jų tiesas.
Medalius Republikos Prezi
dento vardu įteikia:

1) Kurie nurodyti s 4, 3, 
4, ir 9 p.p.—jų viršininkai.

2) Kurie nurodyti s 4, 2 5 
ir 6 p.p—Krašto Apsaugos 
Ministeris.

3) Kitiems—Švietimo Mi
nisteris.

Švietimo Ministeris, su
teikdamas s 4, 1, 7 ir 8 p.p. 
nurodytom,s ypatoms meda
lius, žiuri jų nuopelnų svar
bumo.

Gavusieji medalius įmoka 
valstybės iždui po 5 litus. 
Vyties kryžiaus ordeno Ka
valieriams, savanoriams ir 
esantiems tarnyboje kariū
nams ir kareiviams, meda
liai duodami veltui.

A. Smetona.
Republikos Prezidentas

Prof. A- Voldemaras 
Ministerių Pirmininkas

Kauno Teisme
Teisėjas: — Sakyk, kodėl 

tu krautuvėje vogei tik pre
kes, o pinigų nejudinai?

Kaltininkas: — Ak, po
nas teisėjau! Kaip matau ir 
tamista prieš mane? Už to
kį pražiopsojimą gana jau 
nubaudė žmona.

“Tik
Aiškiai

Tarpe kitų aidų naujuose karuose, iš- 
sireiškia vienas stipriausis, liudijantis 
kaipo faktas, jog karų savininkai, vi
sokių kainų plotvėj, didžiausią domą 
kreipia Į Sidabrinių sukaktuvių Buick, 
kuris užsipelno didžiausią vertę, kokios 
kada nors yra buvę pasiūlytomis mo
torų visame pasaulyje.

ių eina vis pirmyn su didesniais rei- 
Šitas radikališkas skirtumas automobi- 
kalavimais savo naujoje vertėje karo. 
Kaskart sutraukt vis daugiau žmonių 
Į parodos kambarius, diena po dienai, 
daugiau negu visi kiti automobiliai ga
li sutraukt akyvųjų pas save, ar galėjo 
tai padaryt kada norspirmiau. Tai Ame
rikos žmonių akyvumas ir užsinteresa

vimas vertės naujanybės, kas duoda 
progą kiekvienam persitikrint apie tai 
ką faktai kalba.
Naujasis Masterpiece Bodies by Fisher 
išdirbamas pažymi augščiausj laipsnį 
veiklume, narsume, gražume ir negali, 
but palyginimo su tuom, kas prieš ke
lias savaites buvo dar nežinomu—nauji 
užprašymai luksuros ir parankumo, 
kas irpmiau buvo nežinomu motorų 
praktikoje.

SIDABRINES SUKAKTUVES

Buick
Su vyriausia Fisherio papėde.

THE OHIO BOBC8C COMPANY
1900 East 24th St

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

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

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

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

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

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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Dienos Klausimais
menės judėjimas su visais 
kariškai pabūklais irgi rodo 
kad prie “amžinos taikos1’ 
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Lietuvos Gynimo Dėlei.

1 “Dirvai” su “Vienybe” pa
klabinus į savo skaitytojų 
duris ir paskatinus rengtis1 
.prie apgynimo Lietuvos tie
sų Tautų Lygoj, kuri vėl 
spręs Lietuvos-Lenkijos gin
čą savo posėdyje, tūlos Lie
tuvių kolionijos pradėjo ju
dėt, ir šiądien jau girdisi, 
kad kiekvienoje kolionijoje, 
kur gyvena mažesni ar di
desni būriai gerųjų tėvynai
nių, bruzda sušaukimui mas- 
mitingų, kad tuose išnešus 
'rezoliucijas, protestuojan
čias prieš Lenkiją, už jos 
godumą, už jos smurtą pa
siryžimą Lietuvą įtraukt į 
karę- Pirmiau sujudo Lietu
viai senoje ir striproje tau
tininkų tvirtovėje, tai Wor
cester, Mass, o jj pasekė ki
tos kolionijos, ir taip vienos 
paskui kitas skubiai rengia
si prie susirinkimų ir rezo
liucijų išnešimo.

Tik reikalinga su tuom 
.viskuom pasiskubint. Tautų 
Lyga tui'but paskatinta Lie
tuvos skundu prieš Lenkiją, 
už rengimą manebrų arti 
demarkacijos linijos, ir Len
kijos pasiteisinimu, jog ji tų 
manebrų prie demarkacijos 
linijos nerengs, ir tuom pa
tim1 pasiskundimu ant Lietu
vos už nevykdymą taikos 
derybų, atmainė posėdžio 
dieną ir posėdis jau atsibus 
trimis dienomis aukščiau 
negu pirmiau buvo sakyta. 
Posėdžiui buvo skirta 3 die
na Rugsėjo, dabar ji pamai
nyta jau Pjučio 30 diena.

Užtai ir yra reikalinga su 
mas-mitingais pasiskubint, 
kad ne pavėlavus, nes visos 
rezoliucijos reikalinga siųst 
Tautų Lygai, kuomet ji su 
sirinks į savo posėdį, kad ji 
galėtų išgirst visus Ameri
kos Lietuvių protestus prieš 
Lenkiją. Ir netik protestų 
prieš Lenkiją mums reikia- 
Rezoliucijose reikalinga ir 
pačią Tautų Lygą paaikint, 
kad ji perilgai pataikauja 
Lenkijai, vilkindama laiką, 
kuomet jai jau seniai reikė
jo paliept Lenkijai grąžint 
Lietuvai užgrėbtą žemę su 
Lietuvos sostine Vilnium, ir 
tuomi dalykas jau seniai bu
tų buvęs užbaigtas.

Pasakykime Tautų Lygai, 
kad jei ji ne privers Lenki
ją susitaikyt su Lietuva ir, 
jei kils karė Lietuvos su 
Lenkija, męs, Amerikos Lie
tuviai, nešime visokią pagel- 
bą Lietuvai, ir gelbėsim jai 
'kovoje su savo skriaudėja, 
kad Lietuvai padėjus iško
vot savo tiesas, kurias Len
kija jai susiaurino.

Rezoliucijų kopijas siųst 
Suvienytų Valstijų valdžiai, 
nėra reikalo, nes čia jos nie
ko nereikš. Kopijos galima 
pasiųst Lietuvos Atstovy
bei, ar Lietuvos užrubežių 
ministerijai, idant Lietuvos 
valdžia matytų, jog Ameri
kos Lietuviai stovi sargybo
je savo Tėvynės kritiškoje 
valandoje ir pasirengę jie 
stot kovon su morališkuoju 
ginklu, prieš Lietuvos prie
šą.

Bus Karė, Ar Nebus.
“Lietuvos Aidas” viana

me iš pastarųjų savo nume
rių, platokai aiškina, kad 
karės nereikia bijotis nes ji 
pradėt Lenkijai nėra leng
vu dalyku. Ypatingai jai ne 
lengva todėl, kad karę pra
dėt jai neleis Tautų Lyga, o 
antra, Lenkija yra pasiryžus 
tuojau pasirašyt Kellogo 
“taikos” projektą, kuriuomi 
norima įvest pasaulyje am
žiną taiką- Todėl, esą, ne
reikia įtikėt, kad kaip nors 
kiltų karė tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos.

Tikrenybėje gi dalykai iš
rodo visai kitaip. Kellogas 
labai menkas įvedimui “am
žinos taikos” ir vargiai į to
kią taiką ir jis pats tiki. An
tra, tokios taikos jieškoji- 
mas, ar jos lūkuriavimas, 
yra tai arba tuščia, arba 
veidmainiška svajonė. Tre
čia, tai Lenkijos prižadai ką 
nors pasirašyt, mums jau 
perdaug pažįstam!!; Lenki
ja nepriklauso prie tokio e- 
lemento, kuris laiko duotą 
savo prižadą žodžiu ar raš
tu, nes ant to visko į antrą 
dieną ji pasi velija nusi
spjaut. Jos noras pradėt ka
rę ir su Francuzijos, Rumu
nijos ir galbūt Anglijos pa- 
gelba užgrėbt Ukrainą, ar 
jos dalį, niekad ne išgaruos, 
kol ji kuomet nors pateks į 
keno kilpas——tik tada ji nu
rims- '

Beto viso yra dar kiti žen
klai, kurie rodo, kad Lenki
ja rengia ką nors. Iš praeir 
ties męs jau esame patyrę, 
kad prieš kiekvieną, kokią 
nebūk akciją, Lenkija visuo
met paleidžia užrubežiuose 
maišus šlykščiausių sensaci
jų, melagingų prasimanylnų 
prieš Lietuvą. Taip ji daro 
visuomet, kad Lietuvą užru
bežiuose išprokuot. Lygi
nai tą patį ji daro ir šiomis 
savaitėmis, leidžiant iš Var- 
šavos, Berlyno ir iš kitur, 
Lietuvą purvinančias sensa
cijas, kurias labai norai per- 
sispaudina ir Amerikos lie
tuviškų “fušistų” organai. 
Iš to reikia pilnai tikėtis ko
kios nebūk akcijos prie de
markacijos linijos o karė jei 
ir nekils, tai vien tik todėl, 
kad Lenkijos talkininkai dar 
nebus prisirengę.

O Lenkijos sutraukimas 
kariumenės į Vilnių- jos or
laivių skraidymas per de
markacijos liniją Lietuvių 
pusėn, Lenkijos kariumenės 
važiojimas Prūsijos geležin
keliais Karaliaučiaus aplin- 
kėse, Rusijos atstovo Latvi
joj, atsilankymas Kaune, tu
rėjimas ilgos konferencijos 
su karės ministeriu Daukan
tu ir paskui jo ypatiškas nu
vykimas prisižiurėt demar
kacijos linijai', visgi, nereiš
kia demonstravimą Kellogo 
projekto “amžinajai taikai”. 
Pagaliaus ir Lietuvos kariu-,

uždrau- 
rubežius

Naujas Žemlapis.
Haskino Informacijos Bin 

ras Washingtone, išleido 
naują Europos žemiapj, pa- 
roSantį visas šiadienines 
Europos valstybes naujuose 
rubežiuose. Mums šitas žem
lapis tuom svarbesnis už vi
sus kitus, kad jame Lietuvos 
miestai pažymėti lietuviš
kai, kaip Kaunas, Klaipėda, 
Telšiai, Panevežis, Mažeikiai 
ir tam panašiai. Kaikur apa
čioje pridėta ir vokiški pa
aiškinimai, kokiais šiaden 
paprastai svetimtaučiai 
Lietuvos miestus vadina 
(Kovno, Mentei, Shavvle ir 
kit.). Pažymėta net ir Lie
tuvos pinigo vardas “Litas”,

Kitoj žemlapio pusėj pa- 
roma visų valstybių geležin
keliai, telefonai ir telegrafų 
linijos, upių ilgis, valstybių 
skolos, kiek kuri turi pinigų, 
kiek ko perka ir ko kiek 
parduoda, ir t.t. Tarpe visų 
kitų ne aplenkiama ir Lie
tuva. Žemlapį galima įsigyt 
už 10. adresu: New Map of 
Europe, F. J. Haskin Direc
tor, Washington, D. C.

* * *

Draudžia Lietuvių 
čius.

Lenkijos valdžia 
dė įgabent į savo 
šiuos Lietuvių laikraščius:
“Rygos Balsą”,einantį Latvi 
joj. “Tėvynę”, einančią New 
Yorke, “Draugą”, einantį 
Chicagoje ir “Vytį”- taipgi 
Chicagoje einantį.

Nesuprantama, su kokiu 
tikslu Lenkija pabūgo lėtų 
laikraščių, kaip “Rygos Bal
sas” ir “Draugas”. Ypatin
gai nesuprantama, kuom 
Lenkijai pasidarė baisus net 
toks “Vytis”’ kuris į politiką 
niekad nesikiša ir užsiima 
tik savo organizacijas reika
lais, ypač, kuomet ne baisus 
visi Lietuvių radikalų orga
nai ir organukai, kuriems 
kelias liekasi atviru į Lenki
ją ir toliau. Jei pastarieji 
butų buvę uždrausti įgabent, 
tai butų suprantama, kad I 
bijomasi radikalų agitacijos. 
Bet čia išsigando tokių laik
raščių, kurie į kelią ne par- D.lei s asidark 
eina, išimant. Tėvynę ■ kuri Baltikos valstybėms šie 
tik retkarčiais išdrožia koki ltai bus labai blo j Q kaį 
šiurkštų straipsneli Lenki- kurioms bado a I 
jos nupeikimui. Lyt> nes javų derlius sunai.

kntas. Tarpe kittų valsty- 
Nauji Erniyderiai. bių tų nelaimių ne išven

gė ir Lietuva, todėl tuolose j 
Kaip Jau žinome, numirė vjetose žmonėms reiks ba-j 

Susivienijimo Lietuvių A- do pamafyį įr Lietuvoj, nors Į 
merikoje centralinis iždinin- kaikuriose vietose t(į ne. 
kas, Tarnas Paukštis. Cen- iajmgS nuostoliu padarė 
tro valdyba savo posėdyje, mažiau. Kitur ūkininkai tu- 
laikinu iždininku, vieton mi- L,j pUSetinai užsilikusiu gru- 
rusiojo, paskyrė centro pir- dų dar pernykščių metų.

Biet kap ten nebūtų, tūluose 
vietose visgi žmonėms teks 
bado pamatyt.

Kad nelaimingiuosius nuo 
bado gelbėt, kaikas kviečia 
išeivijoje sudaryt tam tikro 
fondo skyrius, rinkt aukas 
į juos, ir paskui į to fondo 
skyrius surinktomis auko
mis šelpt Lietuvos baduo- 
lius.

Mintis labai įvertintina. j 
Tačiaus męs visgi nepata-1 
riame imtis auku rinkim:; j 
vien todėl, kad tos aukos vi-1 
suomenei jau gana įsipyku-Į 
sios. Beto dar tos aukos tu-' 
ri savo ir nepagirtiną isto
riją iš praeities. Męs pata
riame visiems, saviškiams I 
Lietuvoj siųst pinigų kiek 
galint, tegul jie gauna pa- j 
gelbą, ne išmaldas.

OU\:

“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.

Gražus Nauji 
LAIŠKAI

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

(su prisiuntimu)

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku .......... 12c

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

kožnus du laišku.
Už visus keturis.... 24c 

Vietiniams po 5c.
(Visi laiškai su vokais)

Siuskit pašto ženkleliais 
ir adresuokite

MANO DAINA

Dainuoju dainą tau, brangiausia,
Kad sau širdelę nuramint,
Skiriu žodžius tau šiuos gražiausius
Kad savo meilę tau primint....

Akelės tavo man vaizdinas
Į mane žiūrinčios meiliai,
Jaučiu kaip josios manin taria
Žodelius meilės taip jautriai... .

Jei ir lupelės tavo tyli,
Negal ištarti jog “myliu’’,
Akelės tavo tą pasakė
Ir aš širdingai jom tikiu. .. .

Ir mano širdis tau tą sako:
“Myliu tave, grože dangaus”,
Širdį ir sielą tau atduodu,
Ar duot galėčiau ką daugiaus?

Bet mus likimas nemeilingas, 
Abiem skirti kiti takai, 
Tat iš širdies veržias dejonės, 
Girdis liūdni, kartus aidai....

Vienok nors kančios širdį slegia, 
Per skausmą aš tave myliu, 
Jaučiuos laimingas tave radęs 
Ir kad mylėti taip galiu....

Dar laimingesnis vėl jaučiuosi, 
Nesunkus net širdies skausmai, 
Užtai kad tu mane pažinus
Iš sielos gelmių pamilai....

Dainuoju dainą tau, mieliausia, 
Kad savo meilę tau primint, 
Renku žodžius pačius gražiausius 
Norėdams širdį nus’ramint. ...

Adonis.

mininką, S. Gegužį, kuris 
eis laikinai pareigas dvejas, 
kol bus padaryta koks pa
tvarkymas naujo iždininko 
paskyrimui.

Ir tam gavo progą dabar 
kelt naujus ermyderius Su
sivienijimo nariai radikalai, j

Ir savo organuose jhu zur- 
za net apie Susivienijimo 
suskaldymą, kam centro val
dyba paskyrė laikinai eit iž
dininko pareigas pirminin
ką. o ne pakvietė rinkimuose 
po velioniui Paukščiui dau
giausia balsų gavusį jų kan
didatą....

O juk sveiko proto žmo
gus kiekvienas supras, kad 
p. Gegužis nėra paskirtas Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —

, . . . . n.l rnl amžių gamtos apsireiškimų inuolatinu iždininku, tik lai- 
kinu, kol įvyks naujas pa
tvarkymas. Juk iždą be iž
dininko palikt negalima bu
vo nė vienai dienai- kadan
gi įeigos ir išeigos vartosi 
kasdien nuo ryto, iki vaka
rui, ir jas turi kas nors glo
bot. Piniginiai reikalai tai 
ne korespondencijos, kurių 
sunaudojimą galima palikt Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin-

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore kitai laidai. 1 • - ' ” — ----- - - -

Kaslink įstatymo iždinin
ko vieton kandidato- dau
giausia balsų gavusio po iš
rinktajam, tai dar yra di
delis klausimas. Mat čia rei
kalingos žmogaus kvalifika
cijos, kurių būtinai reikalau 
ja kauciją užstatant! kom
panija; ji žiuri už ką kauci
ją stato. Nesvarbu ką kas iš
renka. Nariai išrinktų ir Į 
daktaru kvotėju kokį kriaU- Į Rusijos Moterų 
čių, vieton kvalifikuoto pro
fesionalo- jei kvalifikacijos 
nebūtų reikalingos. Reko
mendacija, mat, nieko ne
reiškia.

Tremtinis — drama iš pradžios krik
ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. ..25c

Užkeikta Mergelė — 4 aktu pasaka. 
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs......25c

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

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

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

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

Dabar 25 centai
Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš

tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tų knyga turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ................................................. $1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
f uodas Karžygis — pasaka apie vienų jaunuolį nur

auną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį vilio
jo ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrų karalių del jo nunuodijo. Su puikiais 
paveikslais. II tomai, viso 430 pusi....................$2.00

• • * *. ~ ' - aprašymas įvai-
-.ų amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų j tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi................................................................75
Tvirtuose audimo viršeliuose ..................................$1.25

Dabar 50c. Audinio viršeliuose $1.00
(Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jaunų bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamų, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogų. Jo kariones, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

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

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

Dabar 15 centų
Mohamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 

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

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

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

Dabar 10 centų
“Mirties Batalijon.” Vedėja Marija 

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

Dabar 25 centai

.35

.50

.25

5vc

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........................................ 96
Tvirtais audimo viršeliais ......................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šilčius. Pusi. 67 .............................

Dabar 10 centų
Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi...........................................35

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose .............................. $1.75

Dabar 50c. Apdaryta audiniu $1.00
Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman

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

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

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

Dabar 25 centai

.25

'Vantos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 .............................

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 

paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.....................................

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

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

Dabar tiktai 50c

.50

.00

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

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

ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
sų metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m................................................... 1.50
Audimo viršeliuose ................................................ 2.2?

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.
------- Reikalaukit “Dirvoje”---------

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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DIRVA

(Tąsa)

A AUT -A7 Baltijos Aras
Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

J } e S. Karpius]^-

Vikingai visados buvo gabesni kirviu 
kariauti negu kardu, ir atsitikimuose kur 
ėjo koks žaislas kur stodavo Anglas prieš 
Vikingą už pasižymėjimą (nors tie žaislai 
turėjo baigtis vieno kurio mirčia), Vikin
gai visados pasirinkdavo vartot kirvi kuo
met kiti vis vartodavo kardą. Vienok Ha
kas' buvo pripratęs prie abiejų tų ginklų, 
tik kardo dabar neteko.

Bet tik trįs išviso Danai tebuvo likę ka
da jie užbaigė savo muši.

Hakas vos spėjo surasti savo kardą ir 
šokti ant arklio, kaip štai prieš jį pasirodė 
pulkelis raitų Anglų. Tie buvo matę šiame 
kalnelyje kovą ir leidosi saviems Į pagalbą.

— Gelbėkitės! — suriko Hakas savo 
vyrams, ir jie, būdami pakalnėj leidosi ša
lin, ir laimingai pabėgo. Pats Hakas puo
lėsi į pakalnę, bet nešoks nuo stačios briau
nos, todėl pasitikėdamas savo spėkoms ir 
ginklams manė prasimušti sau kelią ir pa
bėgti. Vienok kitaip dėjosi, ir nelaimingas 
Hakas pateko į Saksų nagus.

Surištą Haką keletas Anglų parvarė i 
Londoną, kur jis ir tapo uždarytas pilies 
kalėjime iki gryš Edmundas iš Mercijos, 
kur tuokė pagalbą prieš Kanutą.

Edmundo moteris, jauna Danė, kurią 
jis paėmė prieš savo tėvo norą ir net išrei
kalavo jos turtų kurie buvo atimti, pajutus 
kad jos nelaisvėj yra jaunas patogus Vi
kingas pradėjo jį lankyti ir kalbint. Jos 
vyras, narsus Skandinavas Sigefertas, bu
vo nužudytas klasta jarlo Edriko, kuris 
kartais buvo išdaviku Anglų, o kartais pa
bėgdavo pas Anglus nuo Danų, kur matė 
daugiau tuo tarpu naudos.

Ne vieną karalienę ir kunigaikštienę 
— neskaitant jau paprastų mergelių — su
žavėjo gražus veidas, gražios akis ir pui
kus kūnas narsių vyrų, taigi Aldgyta, ta 
Danė Anglo karaliaus sunaus žmona, pra
dėjo pamėgti Hako akis, jo švelnią kalbą, o 
jis dar gražiau į ją žiurėjo ir švelniau kal
bino kada ji tankiau pas jį ateidavo, ir ta 
nabagė, būdama minkštos širdies, Haką 
paleido.... Gaila jai buvo kad toks pato
gus jaunikaitis gali žūti nuo žiauraus Ed
mundo rankos kuomet jis sugryš ir užsi
geis išgauti iš nelaisvio Kanuto paslaptis.

Bet gal but savo nelaimei — ir sykiu 
laimei — ji Haką išliuosavo, ir jis kiek ga
lės jai atsilyginti, sulauks tam progos.

— Išbėgsi tu šią naktį, už kranto krū
muose rasi arklį, ir laimingas sugryši, tik 
atmink mane, kuri tau gerą širdį paro
de.... — tarė jam Aldgyta, pasakydama 
jog vidurnaktį ji ateis ir atidarys jam du
ris, atnešdama jam reikalingus ginklus, tik 
stengėsi užslėpti kas ji yra; jį lankydavo 
persirengus tarnės rubais.

Atėjo gili naktis. Pilies sargyba ap- 
retėjo, o gal ir visai užmigo, nes Hakui at
sidarant kalinio duris ir išeinant nieko ap
link nesimatė. Ėjo jis į nurodytą pusę, o 
jeigu tuo laiku jį iš lango tėmijo pati kuni
gaikštienė tai jis to nematė, nes jam rūpė
jo rasti arklys ir skubiai sprukti pas Ka
nutą. .

Leidžiantis iš krantelio žemyn į pakal
nę, Hakas išgirdo ką tai kalbantis. Aišku 
buvo kad tai yra Anglai ir naktiniai sai’gy-

biniai, ir negalima buvo jam nieko dau
giau daryti kaip tik prašalinti juos sau iš 
kelio, ir greitai kad niekas nepajustų.

Arčiau priėjęs matė du šešėliu einan
čiu iš kranto Į pakalnę, Į ten kur buvo jo 
arklys. Nejaugi jis leis jiems prieiti prie 
arklio, nužvelgti ką tokio ir tykoti jo? 
Tvirto virvegalio kilpą turėdamas, kitoj 
rankoj laikydamas kardą, Hakas prislinko 
prie snaudulingai besikalbančių Anglų sar
gybinių ir nėręs vienam kilpą ant kaklo, ki
tam smeigęs kardu su jais abiem apsidirbo 
be jokio garso, ir surišęs abiejų kaklus Į 
krūvą paliko juos gulinčius. Ryte neradę 
Hako ir užėję tuos du lavonu žinojo kas 
atsitiko, nors tiedu vyrai niekam niekados 
negalėjo papasakot.. ..

Leidosi Hakas Į Kanuto stovyklą, Į ku
rią buvo dviejų dienų raitam kelionės. Bet 
patyręs kariauninkas niekados nejos tie
siu keliu tarp dviejų priešų stovyklų, ka
dangi kelias pilnas žvalgų, tai jam reikėjo 
padaryt didelė užuolanka, pelkėmis ir gi
riomis.

1-

TRAGEDIJA SU ORLAI- mi į tai sakėme, kad tai pa
vojingas darbas. Bet išliko 
sveiki ir gyvi. Bet sekanti 
rytą- Liepos 18 d-, 11 vai. iš
kilo oran penki lėktuvai, ir 

( po paskraidymo, kada rei
kėjo leistis žemyn, vienas 
lėktuvas nepastebėjo vadovo 

. duoto signalo ir nepasisuko 
kur jam reikia- o tuom sy
kiu kitas, kuris sukosi savo 
keliu, užlėkė ant pirmojo ir 
perkirto jį pusiau. Jame bu
vę du lakūnai, vyresnysis 
leitenantas Tumelis ir vy
resnysis puskarininkas Ma- 
žonas- krito tiesiai žemyn ir 
užsimušė. Mažonas paėjo iš 
Raseinių, Tumelis iš Senų 
Alksnėnų, Seinų apskričio. 

Orlaivis, kuris užlėkė ant 
jų, irgi sugedo, nukrito jo 

. propeleris ir susigadino sty- 
ravimo dalis, kuri valdo or
laivio kilimą ir leidimąsi že
myn.

JĮ valdė kapitonas Simas 
Stanaitis ir su juo skrido 
vyresnysis leitenantas Ka
tukovas. Stanaitis savo or
laivį sukontroliavo ir manė, 
jog nusileis laimingai, nors 
be propelerio- Bet netoli že
mės jų lėktuvas staiga pa
sviro ir puolė nose žemyn- 
ir jiedu abudu tapo sunkiai 
sužeisti. Tenai juos matė 
puolančius kiti lakūnai ir 
tuoj griebėsi jieškoti ir gel
bėti. Stanaitis su Katukovu 
paimti ligonbutin.

Iškilmingos laidotuvės.
Smagu ir garbinga Lietu

vai tarnaut. Ir gyvi karei
viai mylimi ir mirusieji ne
paprastai iškilmingai laido
jami-

Žuvusiųjų laidotuvės įvy
ko Liepos 19 d. Kauno ka
puose. Laidotuvių laiku, 
kuomet žuvusius pradėjo 
vežt į kapus, ore pradėjo 
skraidyt kiti orlaiviai, suk
dami aplink tą vietą- kur 
žuvusieji buvo. Pirmiausia 
orlaiviai pasimatė sukanti 
ratu anoj pusėj Nemuno, 
pasku palengva artinosi link 
Kauno, virš Nemuno, kuo
met tiltu lydėjo į Kauną. Po 
to jie skraidė virš Kauno- 
kuomet grabai lydėta Kau
no gatvėmis, o kuomet at
leido Į kapus, tada orlaiviai 
skraidė virš kapų. Ant visų 
orlaivių buvo parišta po dvi 
juodas juostas, kurios ple
vėsavo ore-

Atlydinčių laukėme Lais
vės Alėjoje. Pirmiausia pa
sirodė policijantai- paskui 
kryžių nešėjai, paskui juo
dos vėliavos, paskui vainikų 
vainikai nuo visokių įstagų, 
buvo venas nuo amerikiečių. 
Visus vanikus nešė po du 
karišku, vieni buvo lakū
nai kiti šiaip kareiviai. Ėjo 
ir kunigas juodai apsivilkęs, 
su balta kamža- nešta bažy- 
tinės liktarnos degančios, ir 
tuoj pamatėme atvežamus 
du grabu. Grabai padėti ant 
orlaivių tani1 tikrai prireng
tų laidotuvėms. Orlaiviu tik 
šoniniai sparnai nuimti, dėl
to- kad gatvėje neišsitektų- 
Pamatėm grabus ir apsia- 
šarojom. Liūdna, širdį skau
da, kad taip netikėtai turė
jo žūt dvi gyvybės- kurios 
Tėvynei butų buvę naudin
gos ateityje, es vyrai abu 
buvo jauni.-

Orlaiviai buvo apvesti 
vainikais, ant viršaus gra
žus grabai- ant grabo galo

VIAIS KAUNE.
K. S. Karpavičius.

Virš Kauno nuolat mato
si skraidant kariški orlai
viai. Kasdien jų matoma po 
kelis, o po 15 dienai Liepos- 
kada pradėjo rengtis meti
nei aviacijos šventei- skrai
dė jų pulkai, prisiruošdami 
iškilmėms Liepos 21-22, ku
rios turėjo but gražios ir į- 
spudingos.

Orlaivių stovykla yra už 
NemJuno, Kreidoje- kur yra 
likęs Vokiečių įrengtas ze- 
pelinams angaras. Iš ten la
kūnai pakyla ir skraido, o 
iš Kauno ir visų apielinkių 
viskas gražiai matyt.

Užsimušė du lakūnai.
Liepos 17 dieną jie darė 

įvairias kilpas ore. Žiurėda-

PASTABU KĖS.

“Vienuolių” Lizdas
Po pusantros dienos klaidžiojimų, Ha

kas dasigavo į girią vedančią, kaip jis ma- 
nė, artyn prie Kanuto stovyklos. Jau bu
vo išalkęs ir išvargęs, ir ant kalnelio tarp 
didelių medžių pamatė mažą pastogėlę. To-i 
kių grytelių, pusiau žemėse, tada Anglijo- Į 
je buvo daug, nes daugybė vyrų, apsimetę! 
“Dievo pašauktais”, pamesdavo savo žmo
nas, šeimynas, namus, gyvenimus ir dar
bus, išeidavo vienuoliaut ir Dievą garbint, 
norėdami patapti šventaisiais. Šventųjų 
gyvenimas visus naujai apsikrėtusius Kris
taus tikėjimu viliote viliojo, todėl eidavo 
vyrai toli į girias, riausdavosi sau landy- i 
nes žemėse, rastais apsitverdavo nuo žvė
rių, ir gyvendavo misdami mažais dalykė
liais, nors kai niekas nematydavo kepdavo- 
si sau ir kiškius ir stirnas.

Prisiartino Hakas prie vartų tvirtos 
stačių rąstų sienos, saugojančios priėjimą 
prie vienuolio namelio.

— Kas esi ir ko reikalauji? — užklau
sė vyriškas balsas iš vidaus.

— Esu pakeleivis, paklydęs, ir noriu 
pasilsio, jei galima, — atsakė Hakas.

Aptvaros storuose vartuose-duryse per 
mažą švarpą, kurią rankos atidarė, pasiro
dė akįs ir žiurėjo į atėjūną.

Leist ar neleist ilgai galvojo sau vidu
je buvęs, kurs atidžiai apžiūrinėjo savo 
svetį, girdėdamas jo svetimą kalbą ir ma
tydamas ji gerai apsiginklavusį.

(Bus daugiau)

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų j 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 lietuviškų 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ilk, 1911, 
puslapių 393 ..............................................

Ta pati drūtai apdaryta .................................
1.25

2.00

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Pas laisvinius komunistus 
kas nors negerai. Ant vieno 
Laisvės puslapio rašo ilgiau
sius straipsnius, kuriuose 
teisinasi prieš jų pačių iš
svajotus “fašištus”, kad ko
munistai nesmunka, bet kį- 

į la ir stiprėja. O ant kito pus 
lapici didelėmis raidėmis, 
kadir nemokantieji skaityt 
galėtų
“Laisvei reikalinga skubota 
parama, 
prenumeratus”.

Į kiaurame maiše atsirado da 
į didesnė skylė, kurią negali 
južkišt nė su priešfašisti- 
nėm” aukom, nė su mainie- 
rių gelbėjimo aukom, ne su 

, kitokiom, kurias tik 
j komunistėliai moka žvejot. 
Taigi, Lietuviai! Kada ko
munistėliai pakiš jum kepu
rę, žinokite kokiam tikslui 
jie renka tuos prakeiktus 
burzuaziškus doliarius.

Kada Visliomis—Šidlau
skas, kuriam nebuvo vietos 
savęs apsigynimui Naujie
nose, gavo vietą Vieny
bėj tai savotiškai iškolio- 
jęs Visuomį sulygino jį 
su peštukais, už tai kad Vi
sliomis per “Vienybę” gerai 
atrėmė visas socialistų per 
Naujienas paleistus ant jo 
atakus. Matote, Grigaičiui 
kandžioti kitaip manatį 
žmogų valia, ir dora, bet jei 
gu tas žmogus nori ir ban
do save apsiginti, tai Grigai 
tis jį vadina peštuku. Tikrai 
socialitiškai, ar ne?

užčiuopt, šaukia

siųskite aukas ir 
Reiškia,

Komunistėlis Bimbalas 
sakosi, kad būdamas Balti- 
morėj išlandžiojęs garsaus 
John Hopkins’o Universite
to knygyną ir ten neradęs 
darbininkiškos, komunistiš
kos literatūros, sušunka, 
kad tas burzuaziškas uni
versitetas nekošėr. Ot, kad 
taip Bimbu'kas galėtų savo 
diktatūrą įvest į tą garsų 
universitetą, tai jį tuoj pa 
darytų raudonu, kaip keptą 
vėžį.

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 dadekit pilną savo vardą “DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su “Dirvos prenu- L iiv v ZA
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

lydėję žuvusiuosius- kol bus 
galima įeit į kapos, suma
nėme aplankyt Stanaitį. Tik 
kelios dienos prieš tai teko 
susirast kitą savo mokyklos 
draugą, Rusą iš Vilkijos, ku
ris pasakojo jog Stanaitis 
yra karo lakūnas- ir ruošė- 
mėsi jį sueiti- Butu buvę ! 
linksma sveikiems susiėjus, 
bet toks likimas buvo, kad 4 
nespėjom, o už poros die
nų jau išgirdom- kad Stanai
tis sužeistas.

Buvo jau po paskirtų va
landų ligonius lankyt, todėl 
mus į ligonbutį neleido ir 
gryžom atgal. Bet sugryžę 
prie kapų vartų susitikom 
su kapitonu Kuncaičiu, irgi 
lakunu, kurio brolis gyvena 
Clevelande ir per kurį susi
pažinom. Su kapitonu Kun
caičiu įėjom Į ligonbutį pas 
sužeistus lakūnus- Kuncaitis 
irgi toje pačioje rikiuotėje 
skraidė- kada jo draugų or
laiviai susimušė. Jis prieš 
kelias minutes pirmiau nu
sileido, nes jo orlaivis pra
dėjo gest. Kap. Kuncaitis 
tvarkė grabų stūmėjus.

Einant ligonbutčio kiemu 
matėme daugiau sužeistų ka 
reivių jau sveikstančių ir 
vaikščiojančių po kiemą. 
Kieme pasivijome kap- Sta
naičio moterį, einančią lan
kyt savo vyrą.

Visi sykiu nuėjome i kam
barį kuriame gulėjo Stanai
tis ir Kutkovas. Su mumis 
ėjo ir Clevelandietė M. Pe
trauskienė ir senas draugas 
Buturlovas- Rusas.

Susitikimas buvo graudus. 
Radome Stanaitį gulintį lo
voje, visą subandžiavotą- 

nes sykiu žuvo, o kiti po vie-1 Veidas mažai užgautas, bet 
ną, kurie pavieniai žuvo. į dešinio šono keturi šonkau- 

Tuose pat kapuose yrailiai išlaužti, koja dviejose 
palaidoti iš senų laikų mies-! vietose perlaužta. Viduriai 
to gyventojai- o priešakyje B'galva nenukentėjo didelio 
kaip tik įeini į kapus, yra sutrenkimo- pertai jis gali 
palaidoti Vokiečiai karės,kalbėt, nors dėl šonkaulių 
laiku žuvusieji. Už lakūnų sulaužymo sunku ilgai kal- 
kapų yra atskira dalis, kur bet. Jam reikės ilgai pagu- 
yra 
visų, 
surast 
žuvusių kovose už Lietu- [ Antras jo draugas, Katu- 
vos nepriklausomybę ap- į kovas- sunkiai sužeistas, 
link Kauną. Tai yra eilių rankos abi sulaužytos, galva 
eilės akmeninių kryželių, j dikčiai sudaužyta, ir nors 

rodosi gyvasčiai pavojaus 
nėra, bet dabar silpnas ir 
sunkiai kalba-

Išėję iš ligonbučio, perė
jome per kapus, kur aplink 
duobes dar buvo daug žmo
nių ir žuvusiųjų giminės.

Šitaip tai baigėsi šių metų

buvo abiejų lakūnų skraidy
mo kepurės. Orlaivius stū
mė keliatas kareivių. Pas
kui sekė daugybė lakūnų ir 
šiaip kariumenės, paskui ė- 
jo kariškas orkestras, kuris 
grojo liūdnus maršus-

Abiem pusėm orlaivių’ 
per visą ilgą eilę lydėtojų, 
kareiviai nešė labai ilgus 
klevų lapų vainikus, ku
riuose buvo įsupta visi ofi- 
ciališki lydėtojai. Paskui jų 
ėjo pulkas kareivių su šau
tuvais.

Minios žiurėjo į tai ir vi
si paskui sekė į kapus. Nu
ėjome ir męs> bet į kapus 
šiaip žmonių neleido, nes 
buvo perdaug oficialių ly
dėtojų. Iš gatvės išgirdome 
šuvius, tai buvo paskutinė 
pagarba lakūnams- leidžiant 
juos į duobes- Pulkas karei
vių iššovė po tris sykius. 
Šautuvų garsas nuaidėjo 
per Kauno kalnus, Nemunu, 
ir pradingo. Du jaunikai
čiai buvo įleisti į duobes ir 
pradėta pilt žemės ant jų- 
ir jie daugiau šio gyvenimo 
nematys.... Prie kapų buvo 
pasakyta kalbos, dalyvavo 
žymesnieji viršininkai ir mi
nisterial.

Paskui vyriausybė skirs
tėsi ir galėjo įeit žmonės. Į- 
ėjome ir męs ir matėme ten 
daug lakūnų palaidota, ku
rie žuvo panašiai kaip šitie, 
per kelis pastarus metus- 
Vietoj akmens kryžių, lakū
nams prie kapų pastatoma 
kryžiai- padaryti iš orlaivio 
propelerių arba sparnų. Tai 
yra ypatingai gražus pager
bimas lakūnų. Matėm kelis 
kryžius taip stovint greta,

sužymėta atmintis lėt, nors gyvasčiai pavojaus 
kiek buvo galima nėra. Jis yra labai drąsus ir

Lietuvių kareivių, nepaiso savo nelaimės.

gražiai ištaisytame žalumy
ne- Tose vietose, kur kryže
liai stovi- nėra palaidoti tie 
kareiviai, kurių vardai ant 
kryžių užrašyta; jei guli 
šiaip išsimėtę kapuose, be
ta vieta paskirta tik jų at
minčiai, kas yra labai pra
kilnu. Šis planas padaryta Lietuvos oro laivyno šventė, 
daug vėliau negu tos kovos'kuri turėjo įvykt Liepos 21 
atsibuvo. ir 22 dieną Ta šventė būva
Aplankymas sužeistų La- kas metai labai iškilm'inga- 

kunų. ore būva visokį manebrai ir
Kapitonas Stanaitis kurio yra kuom pasigėrėt. Kuo- 

orlaivis nusiuntė į pražūti į Lietuvos orlaivynas da- 
du lakunu- ir kuris vos pats!ro savo paradus, nustebina 
su savo draugu nežuvo, yraine^ kitų salių atsilankan- 
mano mokyklos draugas, i čius kareivius ir žinovus. 
Jis paeina iš kaimo netoli Pernai Francuzai nepapras- 
Dalmanskio dvaro, skersai tai stebėjosi Lietuvių laku- 
Nemuno nuo Vilkijos mies- na*s B1 pagyrė, kad tai yra 
telio- Sykiu su juo, vaikais nepaprastai gabus.
budami- lankėme mokyklą Liepos 22 turėjo įvykt la-
Vilkijoje. Paskui męs išva-j^unų balius, bet vietoj ba- 
žiavom Amerikon, jis moki
nosi toliau Lietuvoje, ir jau 
kelintas metas kaip tarnavo 
orlaivių eskadroj. Keli metai 
atgal jam irgi teko nupult 
su orlaiviu ir buvo sulaužy
ta dešinė koja dviejose vie
tose.

Karo ligonbutis yra sker
sai gatvės nuo kapų, ir at-

liaus- bazilikoje atlaikyta 
liūdnos pamaldos ir balius 
visai atidėtas- Į tą balių bu
vom ir mięs užkviesti, bet 
to liko liūdna atmintis šito 
prietikio, ir nepaprastas į- 
spudis kaip gražiai ir iškil- 
minkai Lietuva moka pa
gerbt savo žemelei tarnau
jamus savo narsuolius...'.;
. _ ;j .... - h . i
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Kur Pradžia Lietuviško Rašto?
Neseniai Lietuvių spau

doj buvo ginčijamasi už Lie
tuvių raštą: vienų buvo tik
rinta, kad Lietuviai rašto 
išmoko tik krikštą priėmę, 
kuomet jų mokinimui neuž
tenkant Lietuvių kalbą mo
kančių kunigų, imta spau
dinį jiems religiškos įtalpos 
knygelės, ir iš tų imta mo
kint religijos. Lietuviai ta
da besimokindami, išmoko 
raštą. O kad religiją Lietu
viams atnešė krikščionys 
slavai, tai ir rašto Lietuviai 
pramoko nuo slavų, tik 
krikščionimis tapę. Kita pu
sė tvirtino, jog Lietuviai sa
vo raštą turėjo daug pir- 
Jmiau negu krikščionybė Lie
tuvą pasiekė.

Patyrinėjus dalyką pla
čiau, pasirodo, kad pastara
sis tikrinimas yra teisin
gesnis, nes jį palaiko tūli 
mokslo vyrai, pasiremdami 
surastais liudijimais apie se
novės Lietuvių rašto buvi
mą; toki liudijimai yra nuo . 
labai seniai užsilikę, tai se- : 
novės liekanos, užsiliku- ' 
sios tūluose muzėjuo- : 
se liekanos iš tolimos praei
ties, ir tokios liekanos, iška
samos iš žemės. O kadangi 
Lietuviai yra atėję Europon 
iš Azijos, tad ir jų rašto 
ženklai atrasta įvairiose 
vietose, ne vien ten, kur šią
dien Lietuvos šalis. Imant 
domon visus mokslininkų 
surastus ženklus senovės 
Lietuvių rašto, ir prisiminus 
tikrinimus, jog Lietuviams 
raštą davė tik krikščionybė, 
rodosi, .kad šie pastarieji 
skaito Lietuviams pradžią 
rašto nuo tada, kada Lietu
vių kalboje prasidėjo spau- 
dinimas knygų krikščioniš
kos įtalpos.

Tokios įtalpos pirmoji 
knyga Lietuvių kalboje bu
vo atspausta pirmoje pusėje 
16 šimtmečio. Buvo tai Ka
raliaučiuje atspausta “Ca- 
techismas prasty szadej, 
mokslas skaitima raszta”. 
Buvo tai knygelė, parašyta 
Martyno Mažvydžio ercikui 
liepus Parusnėnų ercikui 
Albrektui. Paskui kiek vė
liau jau Vilniuje atspau’din- 
ta katalikiška kyngelė “Ka
tekizmas arba mokslas kiek 
vienam privalus. . . 1595 m.” 
Ši antroji knygelė atspaus
ta 97 metais po išradimui 
sustatomų raidžių ir 160 
metų po krikščionybės Lie
tuvoje atsiradimo (Lietuvoj 
krikščionybė įvesta 1387 me
tais ir sugriauta jų ne krik
ščioniškosios žinyčios). Pa- 
rusnėnai Lietuviai buvo ap
krikštyti 1215 m. Jų pir
muoju vyskupu buvo kuni
gas Kristijonas (Jarosze- 
wicz). Tokias žinias sutei
kia “Aušra” iš 1884 m.

Ten pat randame ir dau
giau žinių, rodančių, kad 
Lietuviai turėjo savo raštą 
ir net kyngas, daug seniau. 
Simonas Daukantas rašė, 
jog 1540 m. Vilniuje buvo iš
leistas “Senas Tastamen- ; 
tas”, kuriame vartota žodis 
“leistie”, vieton “sutvertie”.

Bet klausimas, ar Lietu
viai, būdami dar pagonimis, . 
tolimesnėje praeityje, mokė- : 
jo rašyt ir skaityt, ar ne?

ku užrašu “Litą”. Dar kiti, 
taipgi sidabriniai pinigai 
vienoj pusėj turi veizdą vy
riškos galvos (galbūt to pa
ties karvedžio) su raide C 
ties pakaušiu, gi antroj pu
sėj lietuviškas vytis su kil 
pyne dešinėj rankoj, su sai
doku ir trimis vilyčiomis

atsakymą į šį klausimą ran
dame pas Norbutą užrašyta, 
kad senovės Lietuviai, būda
mi dar pagonais, mokėjo 
rašyt; runomis (tam tikri 
ženklai, iškalti ant akmenų’ant pečių, ir užrašu “Litą”, 
toblyčių) ir latyniškomis 
raidėmis, ir tam tikru, savo 
raštu, kuris vadinamas bi- 
armišku. Runišką ir biar- 
mišką Lietuvių raštą gali
ma rast ant senovės Lietu
vių pinigų ir valdiškų žymių 
(antspauda—Norbut, Dzie- 
ja Litwy).

Lietuvių runišką raštą 
ant pinigų, perskaitė ir iš
aiškino Vilanskis savo raš
tuose “Listy o starožytn. 
Slowian”, o Norbutas savo 
veikale “Dzieja Litwy” api- 
pasakoja pinigų išveizdą. 
Ant vieno pinigo veizdas 
Perkūno, sėdinčio augščiau 
debesių, aplink eina runiš- 
kas raštas (Kraszewski— 
Vii. I 3 L). Kiti du sidabri
niai pinigai, mušti dar prieš 
Jagėlą, turi dvi žymes, ku
rių aplink lietuviškas raš
tas, runiškas: vienoje jų su
sidaro žodis “Si-me-on”, an
troje žodis “Mather”. To- 
liaus Valanskis pasakoja a- 

i pie vieną auksinį medalį, 
t padiarbtą dievės Pilvytės 

garbei. Medalis turi suvirš 
colį pločio. Ir čia eina užra
šas vendiškomis runomis, 
kuris sudaro žodį “Pillvit”. 
Tas pats Valanskis aiškina 
ir kitą medalį, dviejų colių 
platumo, turbut papuošalui 
Lietuvos didžio kunigaikščio 
Kukovaičio padirbto. Vidu
ryje yra veizdas paties ku
nigaikščio, aplink jį eina 
vendiškomis runomis užra
šas, skaitomas kairėn pusėn, 
sudaro žodį “Kukovaits”. 
Kitas medalis, paeina iš la
bai senų gadynių, ką galima 
spėt iš jo ne dailaus apdirbi
mo, viduryje turi veizdą vai
nikuoto dievaičio Pykulio, 
aplink jį eina užrašas laty- 
nišku raštu, maišytu su 
šiaurės runomis, sudaro 
žodžius “Atumigem Pikulio 
Ellichnium”.

Šitos liekanos parodo, kad 
Lietuviai labai senoje praei
tyje turėjo gerai nusimanyt 
apie raštą, netik runomis, 
bet ir latynišku šriftu, nes ; 
Romos ciesorystės laikuose, 
Lietuvos didieji kunigaikš
čiai, kaip Mindaugis, Gedi
minas, Algirdas, Keistutis 
ir kiti, valdimierams siuntė 
raštus, rašytus jau latyniš- 
kai.

Julius Kaisar savo raštuo
se “Commentaii de bello Ga- 
lico” mini Lietuvį, buvusį 
karišku vadu Gallų-Keltų 
kariumenės, vadanamą Li- 
tuvicus; jis vadovavo kariš
kuose žygiuose, Karpatų a- 
plinkėse. To tai Litavicus’o 
buvę mušti pinigai, kaip Va- 
anskis sako, 50 metų prieš 
Kristaus gimimą. Buvo tai 
sidabriniai pinigai, vienoj 
pusėj turėjo veizdą kokios 
tai dievės, o gal karalės, gi 
antroj pusėj ant žirgo sėdin
čio Lietuvio su vėliava ir la
tynišku užrašu “Litva”. Ki
ti to paties karvedžio pini
gai vienoj pusėj turi veizdą’ 
moteriškės galvos, gi antroj 
lietuviško vyčio, su latyniš- sakoja apie stovylą Prusų-

-NAUJOS DAINOS
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO
Liaudies Dainos.........

(Mišriam chorui)
Mamyte (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt” 
Vėjužčlis (chorui)
Muzika, Muzika (mišr. ch.)
Vilnius ”
Stasys ........... ...................
Du! Dul Dūdelė .................
Godelės ..............................
Klumpakojis .....................
Suktinis .............................
Litai ..................................
Malda

Š Tel- CHerry 2370 *
Ž P. J. KERŠIS
y baigęs Teisių Mokyklų Cumber- $ 

land Universitete, darbuojas su * 
Teisių Ofisu advokato

j Anderson & Marriott j
į 308 Engineers Bldg. * 

kur su visais teisių reikalais
Y Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir £ 
.;. Rusai draugai kreipdamiesi tu- .;. 
•į rėš teisingą patarnavimą. ❖

NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius,

1 ir garadžius. Padarom namų planus.
Darbas garantuotas. Jei turit lotą

dešinės kent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, jį išrendavosit 
ir gausit pinigus, o tuščias lotas ne-

_ ______ ____ ____ v su
kur mum’s ant Jau Kitavo namo išmai-, 

nyt. Kur jus kokiame mieste Ame-
I rikoje turit lotą galit su mumis į na-
I mą išmainyti. Mes turim namų Cle- 
. velande ir kitur.

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

Lietuvių dievės Laumės, iš- NAMAI 
kaltos iš akmens, ant kurios 
papėdės yra užrašas runo
mis, skaitomas iš
pusės: “Laume”. Šita stovy- 
la atl asta prie ezeio Goplo, j jei nenorit namo statyt galit 
netoli nuo Kruszwica, 
Prusai su Lietuviai buvo nu
vykę bendrai Lenkus ka- 
iaut, ir, turbut tuomkart tą 
stovylą laike mušiu, pametė.

Daukantas, minėdamas 
Vilniaus miesto įkūrimą, 
mini kad statant Vilniuje 
žinyčią, į laiptus, ties duri
mis, žiniai įdėjo dvyliką ap
valių plytų su ženklais mė
nesių skaitliaus. Norbutas 
aprašo varinę plokštę atras- 

tarp senųjų auksinių daik- tą Lokaičių kaime, Nemu- 
tų, yra vienas, labai senas 
turbut dar iš Kristaus laikų, 
auksinis įdas, iškastas ne
toli miesto St. Nikola irgi 
yra lietuviškas, nes ant jo 
esantis užrašas lietuviškas, 
mini Tagrų tautą. Jis sako: 
“Valda Zupan tjese dauge. 
Tayg tegul bus Zupan Ta- 
grogetzygie tajse”. Apart 
visų senovės pinigų, medalių 
ir amuletų, Valanskis paro
do dar vieną amuletą kurio
je yra veizdas nakties die
vės Menulės su runišku ir 
latynišku užrašais “Menu”.
Menule”.

Tai visi ženklai iš tolimos 
senovės. Dabar žvilgterėsim 
į ženklus lietuviškojo rašto, 
kada Lietuva jau savim val
dėsi, kada jai vadovavo ku
nigaikščiai, kaip Kernus, 
kurie visomis galėmis sten
gėsi atmušt užpuolikus ir 
Gimbutis, Mantvyla ir kiti, 
visas lietuviškas gimines su- 
jungt vienon, galingon tau
tom Ir jie turėjo vartot raš
tą. Ir vartojo. Pirmasis Pa
rusnėnų (Prūsų) vyskupas 
Kristijonas, rašydamas pa- 
rusnėnams kalendorių, ap
rašė karišką vėliavą, kurią 
Lietuviams kryžeiviai atė
mė 1212-1213 m. Ta vėliava 
buvo kunigaikščio Uteno, 
gyvenusio savo pilyje, kur 
dabar yra miestelis Utena. 
Ta vėliava turėjo veizdus 
trijų dievų: Perkūno, Pa
trimpo ir Pykulio, aplink 
kuriuos, vėliavos kraštais 
ėjo užrašas savotišku lietu
višku raštu, sudarančiu žo
džius: “Diev Kurg supik su- 
pustitojais užtik szus” Kitą 
tokią vėliavą mini Norbutas 
savo raštuose, tik dar senes
nę, turinčią vendiškomis ru
nomis užrašą, kurį! Valan
skis skaito: “Vaidevutis”. 
Toliau Norbutas pasakoja, 
kad Lietuviai turėjo sau at
skirą raštą, turintį pradžią 
runose. Yra minima dar 
raštai kryžeivių pasiuntinio, 
palikti 1397 m. ordeno virši
ninko Kuburg, kuris mini, 
jog Vilniuje matęs raštus, 
rašytus grynai lietuvišku 
raštu, lygiai tokiu kai kad 
buvo dar pas Prusus užsili
kę. Ig. Volskis minėjo kuni
gaikščio Čartoriskio laišką, 
rašytą 1792 m. kuriame Vol
skis aprašė atradimą pen
kių toblyčių, atrastų Lydos 
pilies griuvėsiuose, rašytų 
lietuviškai. Buvo tai penkios 
lentelės, ant kurių įdrožta 
Lietuvos įstatymai; tas len
teles Volskis perdavė Čar- 
toriskiui, kaipo brangią se- 
movės liekaną.

Norbutas kitoj vietoj pa-

Šituos pinigus, kaip Valan- 
skis taip ir Kirkoras pripa
žino lietuviškais pinigais, 
nes kaip grekiški taip ir ro
miški vyčiai kilpynės ne 
vartojo; vieton kilpynės 
vartojo tik kardą.

Viennos (seniau Vindobo- 
na) ciesoriškame mažėjuje

no kranto netoli, ant kurios 
rusiškai, arba gudiškai, bet 

. lituviškais žodžiais pažymė- 
į ta: “Kavas kava nadek mu- 
i ne” J. Šliupas “Aušroje” mi

ni Kotzubą, kuris sakė, kad 
vyskupas Kristijonas savo 
rašte “Apie tuos velnio beiv 
nūs” Lietuvius kalbama, kad 
jų viena dalis gana seniai 
pažino raštą ir savo miksiu 
savo kaimynus toli pralen
kė. Alberto kronikoje yra 
užrašyta, kad Modėnos vy
skupas atėjęs j Lietuvą, iš
moko taip gerai Lietuvių 
kalbą, kad jon išvertė Dona
to laišką. Grunavas savo ka
lendoriuje pasakoja, kad 
Lietuviai turėjo savo vėlia
vą ; buvo tai vėliava 5 uolak- 
čių ilga ir 3 uolakčių plati, 
viduryje jos buvo išsiūta 
galingi dievai: Perkūnas, 
Patrimpas ir Pykulis, susė
dę pablaka ant vejos, aplink 
juos ėjo užrašas, kurio krik
ščionys perskaityt ne mokė
jo.

Iš tų kelių žinių aiškiai 
matome, kad Lietuviai mo
kėjo skaityt ir rašyt daug 
pirmiau negu Lietuvon 
krikščionybė buvo atgaben
ta. Užtai, visi tie, kurie tik
rina, kad Lietuvius tik krikš 
čionybė išmokino rašto, 
klysta, ir labai klysta. Iš vi
sų užsilikusių ženklų, gali
ma spėt, kad senuose am
žiuose Lietuviai vartojo la- 
tynišką alfabetą, vėliau, ka
da persikėlė toliau i šiaurę, 
buvo priėmę runas, paskui 
vėl atgaivino pirmesni alfa
betą, paskui biskį susimaišė 
su gudų ir vėl grįžo prie la- 
tyniško, kurį ir šioje gady
nėje vartoja.

Pajieškau savo dėdės, Frano 
Bajoro, paeinančio iš Lietuvos 
Vilniaus apyrubės: Trakų ap
skričio, Jezno parapijos, Medin
iškių kaimo. Seniaus gyveno Cle- 
velande, o dabar kur gyvena ne
žino nė jo sesers. Aš neseniai 
atvažiavus iš Lietuvos, norėčia 
su dėde susižinot, nes turiu jam 
ką svarbaus pasakyt. Jis pats, 
ar kas žino apie jį, malonės man 
suteikt jo adresą.

Ona Bajoriutė 
2254 Hamilton Ave.

Cleveland, Ohio.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau savo brolio, Zigmo 

Raginsko. Paskiausią žinią nuo 
jo gavau iš Star Lake, Wis. Kas 
apie jį žino, ar jis pats lai 
sišaukia šiuom adresu:

F. Raginskas .. 
South Mountain, Pa.

Franklin

at-

Co.
Atgimimas — 4 aktu tragedija iš ko

vų už spaudos atgavimą. Vaidini
mui reikia 7 vyrų/ 2 moterų. 50c

Birute ir Kuprelis — tragedija iš 
Lietuviu kovų su krikščionimis. 3 
aktų. Reikia 8 vyrų, 1 mot. 50c

“DIRVA’

8 $1.00

J a u Laika s

Kazys Jocius, buvęs “Dir
vos” name, savo siuvyklą 
perkelia j didesnę vietą. Da
bar jis žada padidint savo 
pramonę, todėl kviečia visus 
Lietuvius ateit ir išsirinkt 
sau rudeninius siutus ar o- 
verkotus, kokių kainos nuo 
$27, augštyn.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

naujoj vietoj

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo i savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

Lietuvos Lietuviai ateina Į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair, arti E. 9th St

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.

60c 
40c 
35c 
30c 
50c 
50c 
50e 
60c 
50c 
50c 
50c 
35c

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo ... 
$300 iki $1500 j 24 valan
das laiko, Įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit savlš- 

) kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Prospect 2420 " 6 " ‘ J *♦

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
34C0 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Jus Galite Turėt

rant| Vannes
©

Męs norime, kad kiekvienas žinotų kaip daug ge
riau geras gazas galima naudot prie pagerintos 
metodos, kuri moderniškai veikia pagerinimų ve
dama užtektinai ir patenkinančiai.

Dėlto, kad gazo karštis galima kontroliuot auto
matiškai, užtai jus galite jį panaudot naudingai ir 
visapusiškai parankiai, naudojant automatišką 
vandens šildytuvą.

NAUJIENA CLEVELANDIE- | 
ČIAMS.

šiuomi pranešu visiems Cle- Įj 
velando Lietuviams ir savo pa- | 
žįstamiems didelę naujieną, kad | 
aš savo vaistinyčią, visiems Lie- | 
tuviams žinomą, kurią laikau h 
per daug metų prie St. Clair | 
naują vietą, kuri dabar yra po I 
Avė. po No. 1937, perkėliau į B 
No. 1159 prie Ę. 79 St.

Turiu ir kitą vaistinyčią (ap- ® j 
tieką) po No. 8121 prie Sowin-'® ' 
ski Ave. Abiejose aptiekose už
laikau kaip Amerikoniškus, taip 
ir iš Lietuvos importuotus vais
tus. Išpildau visokius receptus 
už prieinamą kainą. Turiu vais- 

1 tų nuo visokių ligų ir sutaisau 
įvairius viastus sulyg Lietuvių 
papročių, kuriuos esu labai gerai 
patyręs Duodu patarimus kiek
vienam prie manęs atsišauku
siam sveikatos reikale.

Turiu geros Trajankos arba 
“Trejas-Devyneres”, importuo
tas iš Europos, žodžiu sakant, 
turiu prirengęs abi aptiekas su
lyg visokių reikalavimų ir pato
gumų. Mano aptiekose galite 
gaut visko, ko tik reikia. Ir esu 
prisirengęs Lietuviams patar
naut kuogeriausia kiekvienu 
kartu. Taigi, reikalui esant, 
kreipkitės prie manęs. Kam eit 
pas kitus? Geriau pas Lietuvių.

C. Pakeltis 
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.

Męs norime, kad jus geriau susipažintumet su ge
resnio tipo vandens šildytuvu. Matykite plumerj, 
ar ateikite i musų departmentą, kuriame eina pa
roda vandens šildytuvų.

I

SERGANTI ŽMONES į
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI * 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į
___________ _ _ Dr. Smedley, garsus Specialistas į 

su metų pasekmingu medikaliu <■’- 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- *Į* 

v vylS||||| pinius metodus ir vaistus ir atsiekia .į 
*I|H stebėtinas pasekmes gydyme visokių y 

W__ x_________ kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, .X
į" skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- •>

\■ kitokių su tuo bendrų.
Egzaminavimas su X-Ray mašina 

g *r kitais budais yra beskausmis ir £
IF Ik ' įylllr tokis tikras kad negalima padaryti

klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 
'X JO, šlapumą ir kitus dalykus taipgi *♦*

išegzaminuoja. 4-
; ■ .L i vi .iii " Ii-.t ii"i>;,y'l')ma jis ta T

_____ $..  . P‘ nedvejodamas. I’atirkit lei- <■ 
U—Sybę apic savo kūnišką stovį ir neuž- £ 

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

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- ‘į 
silpnintus kūno organus. 4*

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. •••

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS j:
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland į 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. y 
NedčfHieniaia nuo 10 iki 1. x



LETARGAS
Letargu yra vadinamas 

tam tikras žmogaus apmiri
mas, bet ne galutinas numi
rimas. Apmiršta žmogus 
taip, kad visas kūnas atšala, 
jokio gyvybės ženklo nesi
mato, tačiaus gyvybė ne už
gesta, širdis kruta, tik labai 
lėtai, taip, kad jos krutėji
mas. paviršuje kūno ne su
sekamas, ne patėmijamas. 
Tokiuose atsitikimuose, le
targu apmirimuose, daug 
daug žmonių paskaitoma 
numirėliais, ir juos palaido
jama. Palaidojama betgi 
galutinai nenumirusius, ir 
tai tik todėl, kad apmirimas 
nepasistengiama ištirt, ir 
tuomi papildoma savo rū
šies žudysta, nes letargo au
kos, letargu apmirę žmonės, 
gali atgyt, ir jei jie atgyja 
palidoti,, žemėn užkasti, į- 
sivaizdinti reikia kaip to
kiam nelaimingam žmogui 
yra baisu ir skaudu, kada 
jis turi antru kartu mirt, 
tik jau šiuomkart reikia 
mirt amžinai.

Užtai mokslininkai jau 
nuo kelių metų jieško būdų, 
kaip butų lengviau pažint 
letargu apmirusius ir juos 
atskirt nuo galutinai miru
sių. Duodama visoki patari
mai, liepiama nesiskubint 
numirėli laidot, erzint lavo
ną, jieškot prie nosies ir 
burnos ženklų, ar ne išeina 
kvapas, kas lengva patėmyt, 
jei po nosia laikoma koks 
lengvas pūkelis; jei tas kiek 
juda, tai aišku, kad kvapas 
dar ne sustojęs ir tariama
sis numirėlis gali atgyt.

Atgijimų yra daug buvę, 
ir toki atgijimai tik prive
dė prie persitikrinimų apie 
letargu apmirimą, kuris 
skiriasi nuo galutino numi
rimo. Tūlas Bruhier d’Ab- 
laidenicourt pasakoja kaip 
kartą rasta negyvą žmogų, 
paskaityta jį numirusiu ir 
nugabenus Į kapus, Įmesta i 
duobę, kurioje buvo sumesta 
keli kiti lavonai, rasti Pary
žiaus gatvėse. Pastarasis 
metamas duobėn susitren
kė, ir pajutęs skausmą, at
gijo, o pažinęs vietą kurioje 
jis randasi, persigandęs, su
ėmęs visas spėkas dar pajie- 
gė išlipt iš duobės ir leidosi 
vieškelių, kad keliaut namo. 
Turėjo jis betgi daug var
go, kol pertikrino kapų sar
gą, kuris nelengva buvo i- 
tikint, jog prieš jį stovi iš 
letargo išbudęs žmogus o 
ne “vaiduoklis”.

Tas pats Bruhier pasako
ja ir kitą atsitikimą, kaip 
numirė viena neturtinga 
našlė. . Lavonas paguldyta 
asloje, ant pamestų šiaudų 
ir išeita kaiman, pasakyt 
kaimynams, kad tie aprū
pintų lavoną laidotuvjmis; 
lavonas palikta priežiūroje 
dviejų vaikėzų, kurie likę 
be tvarkintojų, besistumdi- 
dami, pavertė žvakę, nuo 
kurios užsidegė šiaudai ir 
liepsnos pasiekė lavoną. Ka
da lavonas pradėjo svilt,ne
laiminga letargo auka sude
javo, pradėjo krutėt, ir la
biau dejuodama, atsikėlė; 
išgąstis buvusių prie jos 
vaikėzų ir paskiau atėjusių 
kaimynų, buvo didelė, ta

čiaus moteriškė visgi išliko 
ne palaidota.

Panašių atsitikimų buvo 
ir daugiau. Saint Firmine, 

* netoli nuo Chantilly, nuo vi
sų atsiskyręs gyvenimo opa- 
tas Prevost. 1763 m. vieną 
naktį reikėjo jam keliaut 
pėksčiam į Chantilly, kelio
nėje jis tapo užgautas apo
pleksijos ir krito negyvas. 
Dienai išaušus, rado jį kai
miečiai, kurie paskaitė kaip 
nors netikėtai mirus, nuga
beno pas artimiausį hirur- 
gą kad tas kaip tiesos rei
kalauja, patikrintų mirimą. 
Hirurgas pradėjęs tyrinėt, 
bet pradėjęs darbą, grei
tai patėmijo, jog kūnas nėra 
kaip reikiant atšalęs, o kru- 
tinėja jaučiama sunkus de
javimas, tik taip silpnas, 
kad jį be hirurgiško apara
to, girdėt negalima. Po va
landėlės, nelaimingas opa- 
tas atgijo.

Įvairių šalių valdžios, 
kiek vėliau, išleido visą eilę 
įvairių pasargų, idant apsi
saugo! nuo klaidų, kurių, 
be abejonės, padaryta nesu
skaitomos daugybės, laido
jant numirėlius, be išty-
mo, ar mirtis tikrai įvykus. 
Daugelyje vietų, numirėlius 
lydėta j kapus, ne uždengta
me grabe, idant oras pasiek
tų lydimojo veidą. Kitur 
priimta paprotis, kuris ir 
šiandien praktikuojamas— 
mazgot mirusiojo lavoną 
šaltu vandeniu, idant tuomi 
paerzinus gyvybės dirg
snius. Siame ir šiandien la
vonai mirusiųjų, merkiama 
Menam upės vandenin; in
dai savo numirėlius upėje 
Ganges. Polonezoj gyvieji 
savo giminių lavonus priri
šę prie lentos, meta į upę ir 
leidžia vandeniui toli juos 
nešt, patys paskui bėga da- 
buodami, ar lavonas ne at
gijo.

Buvo betgi šalys, kuriose 
tokių papročių nebuvo, ir 
klaidos kartojasi. Senųjų 
gadynių rašytojas Plinius 
pasakoja apie tūlą Gelius 
Fulliero, kuriam numirus, 
lavonas paguldyta ant laužo 
sudeginimui, ir laužas pa
degta. L iepsnomis pasiekus 
lavoną, tas išbudo ir baisiai 
dejuodamas, nuo laužo nu
šoko, labai išsigandęs. Ape- 
lus pasakoja, kaip tūlas As-
klepase kartą pasitikęs ly
dint numirėlį, lydėtojus per
sergėjo, kad lavonas nėra 
miręs, nes regėjo ženklus 
gyvybės; mat lavonas buvo 
atverame grabe. Lydėto 
jams apsistojus ir padarius 
•keliatą kūno paerzinimų, 
numirėlis pradėjo krutėt ir 
galiaus atgijo.

Pasakojo Apie Save
Panašių atsitikimų yra 

buvę ir musų laikuose. Pa
saulinės karės metu, vienas 
vokiečių karuomenės oficie- 
ras, pasibaidžius arkliui, le
kiant pro šalį granatai, nu
puolė nuo arklio, susitrenkė 
ir nuo to užmigo letargu. 
Lavonas laikyta, kol dakta
ras pripažino mirusiu, ir 
tada palaidotas tapo. Antrą 
dieną artimas kaimietis nu
nešė ant kapo gėlių, bet pa
tėmijo kapo žemę lyg paki
lusią. Greitai pašaukė kai-

mynus, kurie atkasė kapą, 
oficierą atrado gyvu, tik la
bai nusilpusiu. Jis butų tu
rėjęs mirt, jei kaimietis bu-
tų atėjęs vėliau. Mat ant 
greitųjų laidojant, buvo į- 
kastas ne gialiai, ir žemė 
nebuvo užtektinai suspau
sta, kad kviepavimas buvo 
kiek lengvesnis, o tas leido 
nelaimingajam ilgiau pabūt 
gyvu. Dėl šitokių atsitiki
mų,Prancūzijos senate, nuo 

11863 iki 1869 m. ėjo diskusi
jos, kaip butų galima žmo
nes apsaugot nuo klaidų lai
dojant numirėlius, kad ne- 
palaidot tik letargu apmiru- 
siusius, Kardinolas Don- 
net, turėdamas balsą, papa
sakojo apie vieną jauną ku
nigą, kuris sakydamas pa
mokslą sakykloje apalpo ir 
netrukus numirė. Atlikus 
visas apeigas budėjimo, la
vonas nulydėta į bažnyčią 
ir užkelta ant katafelio. Bet 
jis nebuvo numiręs, tik le
targu apmiręs. Jis girdėjo 
kas aplink jį dėjosi; girdėjo 
egzekvijos buvo giedama ir 
kaip meldžiamasi. Po visų 
ceremonijų, grabas nuimta 
nuo katafelio ir padėta leist 
į kapus, ir tik už durių išne
šus, atidaryta grabas, kad 
paskutiniu kartu žmonėms i

parodyt jų kunigą. Ir kaip 
tik grabas nudengta, kuni
gas tuojau pradėjo rodyt 
gyvybės ženklus, netrukus
jis atgijo ir taip likosi nepa
laidotas. Gabaus kardino
las baigdamas savo kalbą, 
pasakė: “Jus, ponai, pažį
state tą kunigą, nes juomi 
esu aš pats”.

Andrea Vesale, garsus 
hirurgas, proteguotas Ispa
nijos karaliaus Pilypo II, 
išsiprašė leidimą idant jam 
butų leista padaryt opera
ciją ant vieno žmogaus, nu
mirusio nežinoma liga. Ga
vęs leidimą ėmėsi prie dar
bo ir labai nusistebėjo ati
daręs krutinės tiltelį, kuo
met atrado operuojamo 
žmogaus širdį krutant; jis 
buvo ne numiręs, tačiaus 
tuojau numirė krutinę ati
darius. Vesale tapo Inkvizi
cijos pasmerktas mirtin už
tai, kad gerai ne ištyrė, ar 
tikrai žmogus buvo miręs, 
pirmiau, kol ėmėsi operaci
jos darbo. Vasale betgi išsi
prašė dovanot jam gyvybę, 
prižadėjęs atlikt kelionę į 
Šventąją žemę.

Panašiai atsitiko ir su 
kardinolu Espinosa, rodi
ninku to paties Ispanijos 

I karaliaus Pilypo II, kuris

norėdamas savo rodininko 
greičiau išibodėt, leido 
dviem hirurgam operuot jį 
tuojau, kaip tas tapo apo-
plekši jos prismaugtas. Hi
rurgam savo auką pasidė
jus ant operacijos stalo, 
“numirėlis” pradėjo krutėt, 
atsipeikėjęs atsisėdo ir pa
matęs hirurgus šalę savęs, 
išsigandęs griebė jiem iš 
rankų įrankius ir taisėsi 
stot nuo stalo, bet pasviręs 
krito atgal ir greitai numi
rė.

Rašytojas M. Misson pa
sakoja kaip Kolonoj 1571 m. 
mirė konsulo žmona ir pa
laidota ją su brangiu žiedu 
ant piršto. Žinodamas apie 
tai duobkasis, prietema nuė
jo j jos kapą ir atsidarė gra
bą, idant numaut lavonui 
nuo piršto žedą. Kaip tik 
grabas atidaryta ir oras už
gavo lavono veidą, šis stai
ga atgijo ir nutvėrė duob- 
baisiai persigando ir kaipo 
stipresnis, ištrukęs iš mote
riškės rankos, spruko lau
kan, nespėjęs uždaryt kapo 
duris. Pasinaudojant šitąją 
proga, nelaiminga letargo 
auka išėjo iš kapo ir parėjo 
namo. Vyras, kaipo apšvies- 
tesnis žmogus, tuojau su
prato dalyką ir ją priėmė su

RICHMAN BROS. ATIDARYS 
SAVO FABRIKO EKSTENCI- 

JĄ.
Luther Ave. pusės pristatymas 

padarys fabriką didesniu.
Rishman Bros, kompanija 

ruošiasi atidaryt duris naujai 
pristatytos savo fabriko dalies, 
nuo Luther Ave. kas padarys 
šitą firmą didžiausią drabužių 
siuvimo fabriku visose Suvieny
tose Valstijose.

Richman jau dabar turi pir
menybę savo išdirbinių parda
vime, o atidarymas naujos adi- 
cijos firmą pastūmės dar toliau, 
už visokios rūšies kompetito- 
rius.

Dabar darbininkai kurie pri
statė naują fabriko adiciją labai 
skubina galutinai baigt savo 
darbą sustatant naujas maši
nas ir visokius firmai reikalin
gas Įrengimus.

Nauja Luther Ave. adicija tu
ri 429 pėdas ilgio, 65 pėdas plo
čio ir penkis augštus augštume. 
žemutinis augštas 65 pėdų ilgu
mo, prisideda prie sparno. Tas

(viskas sudarys 198,000 ketur- 
; kampių pėdų pirmas grindis.
[ Prieš metus Richman Bros.
I pristatė 75,000 pėdų plotą, prie 
buvusio fabriko pridedant du 

jaugštu. Bet tas dar nedavė už
tektinai vietos, kiek reikalauja 
i fabriko pramonė.

Firmos valdininkai tiki, kad 
dabar taip padidintas fabrikas, 
pakels išdirbystę penkias dešim
tu nuošimčiu.

Naujos fabriko grindys dabar 
turi stiklo išvaizdą, taip kaip 
didžiuose šokių pavilionuose Ir 
tokiam tikslui jos bus panaudo
tos inkurtuvių vakare, kad duot 
progą darbininkams pasilinks
mint, susilaukus savo fabriko 
žymaus paauginto.

Tai vis reikėjo išmintis ir ga
bumo žmogui, kuris tą viską 
iki tiek išvedė. '“Žmonės natura- 
liškai yra teisingi”, Nathan G. 
Richman sako, pirmininkas kor
poracijos tarybos.

Richman firmos darbininkai 
atsižymėję savo kokybe. Darbin
inkai dirba nuo stukių, kad pa
sidaryt ir sau, ir kompanijai

(naudą, sulyg kompanijos išro- 
, kavinio.

“Išmintingai apgalvota pro- 
[dukcija darbininkus padaro link
smais”, sako Richman. “Kas 
nori turėt linksmus darbininkus, 
tas privalo jiems už darbą gerai 
užmokėt ir pastatyt juos kokio
je bent atsakomybėje”.

Franas O. Lewman, genera- 
liškos firmos užžiurėtojos. tiki, 
jog atidarymas padidinto fabri
ko, dar labiau darbininkuss pra
linksmins ir užganėdins.

“Nėra darbininko musų fabri
ke, kuris nesijaustų liuosu ateit 
pas mus su savo nesmagumais”, 
sako Lewman. “Ir jiems nėra 
rubežių pasismaginimuose ir už
siganėdintuose prįe savo darbo”, 
jis prideda. “Męs norime suteikt 
progą visiems turėt smagumą 
prie savo darbo”."

Richman tiki kad tekėjusioms 
moterims yra tokios pat 
progos kaip ir pavienėms. “Męs 
nematome kas pakeistų matri- 
moniją darbininkų, dirbančių 
musų firmoje”, jis pasakė.

dideliu džiaugsmu, tačiaus 
turėjo daug vargo su tar- 

inais, kol juos įtikino, kad 
čia nėra reikalas su jokiu 
“vaiduokliu”.

. THREAT

ČMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. SitA.

TEATRALIŠKI
VEIKALAI

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry
žiuočiu laiku. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot. ...$1.00

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra- 
gi drama. 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterjs . .35c

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia
S vyrai ir 2 moterjs.................. 15c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim.
Trijų aktų drama. 3 moterjs, 1 
vyrai, keli pašaliniai .............. 35c

Grafas Kaimiečio Bernu — G aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 

3 moterjs ................................25c

Reikalaukit “Dirvoj”

„ŽEMES ROJUS”

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

Gyląs ir Skausmus

komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių

I vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

Vaidinimui reikia 4 mo
terų ir 5 vyrų. Juoko jva- 
lias.

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras
tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c. 
REIKALAI! K IT “DIRVOJ”

Vi so bo aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudold. Children’s Musterole (lengves

ne forma) 35c.
i Geresnis nei Mustard Plaster.

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moteris ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
“Dirvoj”. Kaina 50c.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

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

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

^XXXXXXZXXZIXXXXXXXJIXXTXXXXXXXXZXXXXXXZXZXXXXXXXXXXT’ 
‘ SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ 

M .M-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos :
h organizacija Suvienytose Valstijose, !
« kurios turtas viršija $1,000,000.00. I
« i“ Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
“ pomirtinių. Pašalpų išmokėta $113,550.15.
» i
" SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- ■ 
" imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘*T&- ;
h vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kaiaoa. i

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,068. !
> Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 sav&itSj. ■
" Del platesnių informacijų kreipkitSs šiuo adresui >

: LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA : 
; 307 W. 30th Street N»w York, N. T. ■
rvr » « s T-r—TT rr-v

Jllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'j

Dr. E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
Kampas East 55th Street

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX-

Pata-

Specializuoju chroniškose
Turiu visus moderniškus
Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo, 
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5-—8 v.

•N 
CO 

fi 73

'Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.



DIRVA 7 '■ V-.

(Tąsa.)
Ši dainų šventė bvo antra 

Lietuvoje ir sykiu su Žemės 
Ūkio ir Pramonės paroda 
sutraukė Į Kauną tiek svieto 
kiek Kaunas nebuvo matęs 
Bet iš bizniškos pusės buvo 
labai blogai ir biznieriai nu
siminę liko: tiek svieto su
važiavo, o lyg tyčia trys die
nos paeiliui šventa, krautu
vės uždarytos ir žmonės ne
turėjo kur pinigų praleist.

Dalyvavo apie 6,000 dai
nininkų ir apie 60,000 klau
sytojų, ir tai darne visa pu
blika, nes ir miestas buvo 
pilnas, ir paroda pilna.

Liepos 2 d. Šiądien pirma 
diena kada žmonės gali pra
dėt leist Kaune pinigus- bet 
jau daugeli^ išvažinėjo j na
mus. Daug Amerikiečių iš
važiavo pas saviškius j kai
mus- Šiądien buvo antra 
Dainų šventės diena, bet jau 
publikos lankėsi daug ma
žiau. Visu laiku per paro
dos eiseną Vytauto Kalne 
vesta įvairios sporto rung
tynės.

Penktą vai. vakare Ame
rikiečiai ir Latviai užkvie
sti Į Prezidento rumus ant 
arbatos. Ten visi pasima 
tėm, pasisveikinom su pre
zidentu Smetona, su ponia 
prezidentienė ir su preziden
to sūnum. Tai jaunas vaiki
nukas- geras sportininkas ir 

v labai indomUujasi Ameri
kos Lietuvių stipruoliais-

Po vaišių arbata, užkan
džiais ir Lietuvišku vynu 
prasidėjo sveikinimai Lie • 
tuviškai ir Latviškai, ir vie
na Amerikoje gimus Lietu
vaitė sveikino prezidentą 
nuo Amerikos jaunimo, kas 
padarė į visus didelį įspūdį. 
Po vaišių prezidentas ir pre
zidentienė apdovanojo visus 
svečius Nepriklausomybės 
medaliais- atminimui 10 me
tų sukaktuvių. Tie medaliai 
yra padaryti tik pažymėji
mui sukaktuvių, o ne už ko
kius ypatingus atsižymėji
mus, nors nekurie dalyvavę 
buvo ir neverti- nes kaip ku
rie iš tų buvapriešingi savu 
laiku kad Lietuva net savi- 
stove netaptų.

Vakare visi vėl maršavonl 
į Karo muzejaus sodną, kur 
nud musų tapo uždėta vaini
kas ant žuvusiųjų užLietu- 
vos Nepriklausomybės pa
minklo, sykiu su tuo buvo 
visos reikalingos iškilmės 
vėliavos nuleidimo.

Liepos 3 d. Šiądien vėl nau 
jas sumanymas, visi kiek 
dar likę Amerikiečių, gen- 
Nagevičiaus sukomanda vi
nių vyksta garlaiviu į Pa- 
žaislius aplankyti istorišką, 
300 metų senumo vienuoly
ną. su jo sena bažnyčia, 
skiepais, kur palaidota ne
kurie to vienolyno kūrėjai

ir perdėtiniai. Skiepuose 
matėme kaulus jų, bet išvar
tytus, kadangi kada atėjo 
Vokiečiai- jie viską ardė, iš
griovė užmūrytas skiepų 
sienose vietas kur buvo pa
laidoti kūnai ir m|ąnė kad 
ten ras paslėpta aukso, bet 
rado tik kaulus. Bažnyčios 

aveikslus buvo Rusai išsi
vežę, Vokiečiai nuplėšė bran 
gų metalinį stogą, .kuris 
paskui liko apdengtas zinku. 
Paveikslas vienas parvežtas 
iš Rusijos šį pavasarį- kitas 
senas piešinis dar ne. Tie 
paveikslai yra apie 300 metų 
senumo.

Kelionė buvo nors smagi 
bet ir nuovargi, nes kai lai
vas negalėjo daeit iki ties 
Pažaisliais tai turėjom pėk- 
sti eiti kokius penkis vers
tus ir per laukus; su muzi
ka maršuodami, gen- Nage
vičiaus vedami pasiekėm tą 
stebuklingą vietą tik 6 va
kare. Kun. Garmus, irgi su 
ekskursija atvykęs- prie iš 
Rusijos parvežto paveikslo 
paragino svečius sugiedot 
“Aniuolas Dievo” ir dabar 
išgirdom kaip labai Ameri
kiečiai nuo Lietuvos žmonių 
skiriasi savo kalba. Ameri
kietės drąsesnės moterėlės 
rėkė “mylistos pilna”, “žy- 
vato tavo” ir tt., o Lietuvos 
dalyvės rėkė “malonės tavo”, 
“yščiaus tavo” ir tt.- ir na
tose labai nesutiko, lyg du 
paskiri horai dainavo....

Liepos 4 d- Šiądien yra 
taip vadinamas “Fordžiula- 
jus”, bet nė Žydai nė Lietu
viai nešvenča.... Redakto
rius su Šimkum ruošiasi pru 
imtynių. Redaktorius nesi
ims su nieku, ba jis ne risti- 
kas- tik jis padėjo Šimkui 
ruoštis. Eina apžiūrinėjimas 
Kauno. Redaktorius aplan
ko katedrą ir seną Lietuvos 
muziką, kompozitorių Nau- 
jalį. Jis tik ką pasitaisęs iš 
po ligos, bet išrodo labai ge
rai- Išrodo daug jaunesnis ir 
gyvesnis negu kada pora 
metų atgal lankėsi Ameri
koje. Tada sakė kelionė labai 
buvo prasta.

Liepos 5 d. Šiądien galiu 
papasakot jums ką Kaune 
mačiau ir girdėjau, nes jau 
savaitė kaip po šį miestą 
gyvenu ir dairausi. Kaune 
galima greit priprast gy
vent- nors kaimuose ir visai 
negalėtai! priprast- Čia yra 
visko, tik reikia rasti. Juk 
tai sostinė, taikoma prie gy
venimo visų sostinių. Pir
miausia, matai daug kari
ninkų- nuo žemiausio iki 
aukščiausio laipsnio. Papras 
to kareivių mažai, nes jie 
daugiausia buna apie karei
vines. Karininkai yra aukšti 
ir žemi, daugiausia jauni, 
gražus vyrai- tikrai Lietu
viai, ir visur kalba Lietuviš
kai- Kai kurie yra kilę iš 
kitų tautų tėvų tai vartoja 
savo kalbą jeigu gatve eina 
su savo giminėmis.

Kaunas paviršutiniai 
žvelgiant yra. gražus mies
tas, nors ne visai sistema- 
tingai sustatyta budinkai. 
Bet senieji budinkai statyta 
ne dideliam miestui, bet 
miesteliui kokiu. Kaunas bu
vo 50 ar daugiau metų at
gal. Jis tada buvo bereikš
mis- nors skaitėsi gubernijos 
miestas ir buvo vienas iš 
stipriausia apdr'utintų caro 
laikų tvirtovių- Tvirtovę į-

rengus, miestui nebuvo leis
ta statytis daugiau kaip 
dviejų aukštų namus. Tie vi
si seni budinkai duoda senu
mo išvaizdą ir duoda senu- 
tumo, bet visi turi būti už- 
lakomi švariai iš lauko, tai
gi visi numliliavoti baltai 
arba šviesiai geltonai. Nau
jų budinkų statoma didelė 
daugybė ir Kaunas auga 
ant mielių. Pernai pabuda- 
vojo apie 300 naujų budinkų 
įr gyvenamų namų- šymet 
budavojama 400 suvirs, ir 
vis stoka gyvenamų namų.

Kurie nauji budavojami, 
turi visus moderniškus į- 
rengimus, bėgantį vandenį 
ir viską kitą- elektra jau se
niai yra. Senųjų namų Kau
ne nevalia taisyti, tai yra 
jokio žymaus pertaisymo ne
leidžiama, jeigU jau budin- 
kas netikęs, jis turi būti 
griaunamas ir statoma nau
jas jo vietoje- kad tokiu bu- 
du miestas kuogreičiau pri
imtų moderniškesnę išvaiz
dą.

Valdiški budinkai irgi 
smarkiai statomi ir statomi 
toki stebėtinai puikus ir di
deli kad matant juos jautie
si esąs pačiame Amerikos 
turtingo didmiesčio sentre. 
Augštis yra visokis, bet dau
giau penkių, šešių gyvenimų 
Senesni valdiški budinkai 
kur buna valdiškos įstaigos 
paverčiami į valdžios tar
nautojų gyvenamus namus, 
ir tt.

Kaip į Kauną taip ir į visą 
Lietuvą reikia mokėt žiūrėt 
Lietuviškai. Kurie po karo 
parvažiavo ir radę prastu
mą ir biednumą ėmė juos 
čia barti ir gryžę Amerikon 
peikti visą Lietuvą pasielgė 
kaip girti neišmanėliai. Pa- 
veizdan galima imti šitą pa
lyginimą. Jeigu męs katras 
parvažiuotume pas savo 
brolį į svečius ir rastume jo 
namą plėšikų sunaikintą, 
sudegintą, brolį sėdintį ant 
griuvėsių ir verkiantį, ir vie 
toj jam pagelbėt ir paguost, 
imtume jį barti kam jis toks 
apsileidęs, nieko neturi ir 
betvarkėje gyvena, butume 
lygus tiems Amerikiečiams, 
kurie po karo gryžę ir radę 
čia viską išteriota barė ir 
niekino visus čia gyvenan
čius už jų “netvarką” ir “ap
sileidimą”.

Nebuvo tada nė pinigų, 
nė medegos, nė žmonių tvar
kai daryti- Nebuvo tinkamų' 
pastogių nuo lietaus pasi-Į 
slėpti, o musų gryžiusieji; 
Amerikonai vaikščiodami į 
nuo vieno viršininko prie ki
to barė juos ir “mokino”! 
kaip reikia “Amerikoniškai 
gyvent”. Nekurie patriotai, 
kurie dirbo naktis nemigę, 
nedavalgę ir pusnuogiai kad 
tik savo tautą išgelbėjus ir 
apgynus nuo išlaukinių prie
šų, tokius “mokinimus” gir-Į 
dėdami, didžiausiame užsi-Į 
degime ir per ašaras ėmė! 
bartis ant tų Amerikiečių ii' 
prašė jų kuograičiausia va
žiuoti atgal, jeigu atvyko 
ne pagelbos ranką paduoti, 
o pasityčioti iš jų vagrų ir 
nelaimių....

Po dešimties metų, jau 
Lietuvoje kas kita. Tie ku
rie tada lankėsi ir dabar 
lankosi jau Lietuvos nepažy
sta, o kurie naujai lankosi I 
tiesiog stebisi iš visos siste
mos, tvarkos ir mandagumo.

Kada žmogus pavalgęs, ap
sirengęs, alkis negręsia ir 
yra pastogė, jis svečią mie
lai priims ir normaliai gy
vendamas bus linksmas.

Bedarbių nėra-
Normalumas Kaune štai 

koks. Kiek girdėt, bedarbių 
visai nėra, kas tik nori dir
ba ir gauna darbus. Darbų 
yra ir sunkių paprastiems 
darbininkams, ir nusima
nantiems pr.tm ) i j, ir a- 
matininkams ir mokytiems. 
Kaip kurie tik nedirba, ku
rie nori labai lengvą duoną 
turėti, o jų norų niekas ne
pildo.

Mieste skurdo nesimato, 
gatvėse kas tik matyt, mies
tietis vis pasirėdęs gražiai, 
mergelės trumpais andaro- 
kėliais, vaikinai baltais kal- 
nieriais, su lazdelėmis. Ne
matysi nuskurusį ir apiply
šusių. Kada apie tai patėmi- 
jau Lietuvos Kredito Banko 
prezidentui, jis pasakė: “Po
ra metų atgal buvo kiek 
blogiau ir bedarbius valdžia 
šelpė. Dabar bedarbių nėra, 
ir darbininkai taip moka 
gražiai gyvent, kad dauge
lis net iš musų dirbtuvės 
“Nemuno” darbininkų dėvi 
puikiau negu aš. Negali jų 
pažint kad darbininkas, kuo
met po darbo vakarais arba 
šventadieniais išeina'sau su 
šeimynėle arba su panelė
mis pasivaikščiot. Kožnas| 
stengiasi gražiai dėvėt ir 
nei kiek neatsilieka nuo auk 
štesniųjų”.

Patarnavimuose yra šiokių 
tokių ir blogumų. Patarna
vimo įstaigose negausi to
kio greito kaip męs Ameri
koje papratę- . Tai dar vis 
stoka sistemos ir dirbama 
senoviškai. Čia mat nėra ko- 1 
inercijos mokyklų, kuriose 
iš žmogaus padarytų maši
ną kaip Amerikoje padaro.

(Bus daugiau)

LIETUVOS KARIUME- 
NĖS PADĖKA RAGINO 

LIETUVIAMS.
Musų broliai amerikiečiai, 

Racino Lietuviai, per Lietu
vos Konsulį Chicagoje- pa
aukavo Lietuvos Kariume- 
nės savanorių Sąjungai 32 
dol. 50 cen. kurie buvo pri
siųsti sąjungos pirmininko 
J. Čapliko vardu.

Męs, Lietuvos Kariump- 
nė-s Savanoriai, siunčiame 
Racino lietuviams aukauto
jams didžiausią savo padė
ką. Ši brangi auka ne tik 
medegiškai mus parėmė, bet 
ir dvasiškai. Ji parodė, kad 
musų užjūrių broliai, tiek 
daug padėję mums 1918-20 
met- kovojant už Lietuvos 
nepriklausimpbę ir laisvę, 
dar ir šiądien mus nepamir
šo ir paremia mus jau susi
organizavusius į savo Są
jungą, kurios tikslas tarnaut 
brangiai Tėvynei, stovint 
jos sargyboje ir laukiant va
landos, kada galėsime eit į 
Vilnių, šį vaduot iš plėš
riojo lenkų aro nagų.

Beto, prie progos prane
šama, kad kurie brolių a- 
merikiečių norėtų susiraši
nėt su musų sąjunga, prašo
me rašyt ne kurios nors y- 
patos vardufbet tiesiog są
jungai, šiuo adresu, “Lietu
vos Kariumenės Savanorių i 
Sąjunga, Kaunas”.

Stasys Butkus, sekret. 
Kazys Matulevičius, pirm. I.

Išmintingai
Patvarkita! i

Tinginystė vėlyvesniameamžiuje yra tai eko- '
nomijos dovana ir vaisius ankstyvesniuose metuo
se. !

Tūkstančiams ambicijos jaunų vyrų ir moterių, 
kurie pradeda gyvenimą pramonės pasaulyj, 
męs rekomenduojame saugumo bankas , kaipo -
vietasaugščiau visko, padėjimui pamato savo a- 
teičiai.

Kiekvienasturtas turi >
dugne doliarį Atneškit 

savo šiądien.
Incorporated

Jecietg fer §otags ;
In the City cf Cleveland !

PUBLIC SQUARE
DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

Dviguba Ignicija Jiega, Greitumą, Ekonomijų.
Žmonės, kurie važinėja jau nauju 

Dvigubos Ignicijos motoriniu Nash 
“400” būtinai realizuoja, jog tai yra 
patogiausis dalykas ir parankiausia už 
visus karus senojo tipo motoruose: 
šitame naujame kare jie randa daugiau 
jiegos ir greitumo negu jie gali visa tai 
sunaudot: Jie randa galę ir galimumą 
greitumu Dvigubos Ignicijos prabėgt 
visus gatvėse užsigrudimus:
Nash Įgijo šitas pažymėtas pasekmes 
išdirbant didesnius motorus—vieną su 

godžiausiu apetitu dėl gazalino?

Ar išdirbant augštos kompresijos mo
torą, reikalaujanti speciališkai bran
gaus kuro?
Atsakymas į abudu šiuos klausimus'tik 
vienas “Ne”. Nash pagamino naujuoju 
prinsipu augštos kompresijos motorą, 
kuris duoda daugiau jiegos, daugiau 
greitumo su gazalino ordinacija, ir ma
žesniu gazalino kiekiu!
Šiądien Dviguba Ignicija, 12 skiltuvų, 
augštoji kompresija motoro jiegos, vis
kas Nash “400. Pirmenybė ir Speciališ- 
kumas šešių modelių:
Męs duosim jums važiuot Dvigubos įg
ulei jos motoru Nash, bile kada.

”400”
Dvigubos Ignacijos 

motoras

12 oro laivyno tipo 
skiltuvų

Bolmalitiška alumi- 
no pistonai 
(Invar štruotai)

Bijur centralizuota 
gaudymo lubrika- 
cija

Ilgesne ratų papėdė 
Lengviausias pasau

lyje vairis
Be sutrenkimo su

panti risorai
Naujas, dvigubas 

nuleidimui frėmas
7-imtuvų rankena 
(be kreivų virbalų)

Augšta comprecija

Suėdties robas į- 
leistas j frėmą

Nash-Biflex atra
mai ir atramėliai.

Solon sudėtis
trumpai sukamas 

radius
Vieno šmoto fende

riai

Aiškiai matomi fron 
to filioriniai stul
peliai

Visas išlaukinis me
talinis plietyto 
nikelio

Trįs serijos

16 vidujinių modelių
4 ratų papėdė

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

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



)

B DIRVA

—f
kas @9rdet Clavelandie-Apielinkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 į

Clevelandiečiai juda. Po
nas M- A. Ruseckas, pirmi
ninkas Vilniaus Vadavimo 
Komiteto- mus informuoja, 
kad Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas jau ruošia Clevelan- 
do Lietuvių viešą susirinki
mą, kuriame bus išnešta re
zoliucijos protestui prieš

~ *---------------------- W
Advokatas Uvikas, iš De

troit, Mich, atsilankęs Cle- 
velandan tūlą laiką viešėjo 
pas ponus Žiurius.

lingiausia. Kada rengėjai 
peskelbs dieną, kiekvieno 
Lietuvio pareiga atidėt vi
sus savo privatiškus reika-i 
lūs į šalį, ir eit j susirinkimą, ’
kad atiduot savo balsą už Girtuoklystė didėja. Sulyg 
rezoliuciją. Pašvęskime savo sveikatos departmento, pa- 
Tėvynės apgynimui nors skelbtų žinių, C---- -------skelbtų žinių, Clevelande 
vieną trumpą valandėlę. Pri- girtuoklystė šiais metais pa- 

Lenkiją, pinančią visokias vatiški reikalai ne pabėgs, didėjo 57' < daugiau už per-
intrigas Lietuvai, ir kartu juos rasime kitą dieną- 
Tautų Lygai pažymint- jog 
kilus karei Lietuvos su Len
kija, Lietuva bus išeivių re
miama įvairiais budais, savo 
kovoje su įkiriu priešu. Susi
rinkimui diena dar ne nu
statyta. Susirinkimas Įvyks 
dviejų savaičių bėgyje.

Lietuviams patartina ne- 
siskaldyt, ii' daugiau mas- 
mitingų ne rengt- kadangi 
vieną jau rengia Vilniaus 
Vadavimo Komitetas. Cleve- 
lando Lietuviams dabar rei
kalinga tik tarpe savęs agi- 
tuotis, kad rengiamoji susi
rinkimą atlankyt kuoskait-

26064

26053

26054

26062

26057

Art. A. Vanagaičio 
Agota ir
Mes geri žemaičiai

: Sena jaunystė ir 
Sharkis. ė 
Barbora ir 
Kad nėr alaus

Art. .J. Babravičiaus
Tykiai, tykiai Nemunėlis 
nr Kur Bakūžė sama
nota.
Žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas draželi trys merge-

26058

88001

At-

pa-

26065

Išdeportavo. Praėjusioj 
i edėlioj iš Clevelando į New 
Yorką išgabenta 23 “nepa-Į 
geidaujami ateiviai”- į Su-! 
vienytas Valstijas įsigavęi 
nelegališkais keliais. Iš New| 
Yorko jie visi laivais bus iš
gabenami j tas šalis, iš kurių 
jie yra atvykę. Tarpe kitų 
-išgabenta ir vienas Latvis, 
j Edmundas Pitz (rodosi, žy- 
Idas), kuris savo laiku suim
tas Erie ežere- plaukiant 
pasidirbtu troptu. Jis sake
isi dėlei pinigų stokos- trop
tu plaukė iš Detroito į Buf
falo, kur turėjo vienam fa
brikui priduot savo išradi
mą, “varymui orlaivio be 
kuro pagelbos”, bet kad ne
mokėjo angliškos kalbos- jis

SPORTAS

nykščius metus, šiais metais
I girtuoklystę lyginant su
I pernykščių metų girtuokly-

22 girtybės
per dieną daugiau, negu gi-eitai sugautas išsisukinė- 
tuom patim laiku pernkš- jjme jp kaip vėliau pasirodė, 
čių metų kad buvo. Už per-“jis keliavo iš Kanados, per
žengimą “blaivybės” tik vien sivogęs per rubežių. Jis da- 
Varrensvillės darbų įstaigo- bai. išsiunčiamas j Latviją.

Lankėsi svečiai. Praėju- ste- parsieina 
šioj subatoj, “Dirvos” Re
dakcijoj lankėsi iš New Yor
ko P. Aušriutė- raštininkė 
SLA. centro kanceliarijos. 
Ji dabar turi vakaciją, kurią 
praleidžia tūlose kolionijose.se iš Clevelando yra patal- 
Erie ežero teritorijoj, tad pinta 5000 ypatų, neskaitant 
prie progos atlankė ir mus.1 sunkiųjų darbų kalėjimą. 
Prieš porą dienų, iš Bosto
no lankėsi p- Jonas Veigan 
tas- švogeris Pijaus ir Fe 
likso Žiūriu. Jis su savo Šei- nių dalykų, kvarbų ir elektriki-1 
mynu’ke keliauja į New Yor- nių prietaisų, 1907 W. 65 St. ar- 

ir i CleVe- t* Bridge Ave. Gvarantuojama 
$500 jeigu per savaitę. Kompe- 
ticijos nėra. Parduodama pogiai, 
arba mainoma ant loto ar stu-

Pardavimui.
Parsiduoda krautuvė

ką, tad užsuko
landą, kad atlankyt savo 
vuošvius ir švogerius, o taja 
proga pasinaudojant, atlan- bos. Taipat parsiduoda ir kori
ką ir “Dirvos” Redakciją.

Nušoko nuo tilto- Našlė, 
Cora Blanton, motina ketu- 

| rių vaikų- negalėdama pra
gyvent iš algos, kokią gau- 

gtjleži- ciavo skautų name kaipo na- 
mo prižiūrėtoja- (2359 
Payne Ave.), palikus rašte
lį “Aš myliu savo vaikus, bet 
negaliu juos išlaikyt savo į-

Ateinančio Ketverge va
kare, Rugjučio (Aug.( 23 d. 
ant Taylor Bowl lauko risis 
dar sykį Kari Sarpalius su 
Joe “Bull” Komaru. Perei
tos ristynės kuomet juodu 
ritosi nebuvo legalės. Board 
of Commission nutarė duot 
jiems dar kartą ristis. Bet 
šį sykį, sako, turės ristis 
gražiai, o ne muštis, tai ma
tysim kuris laimės be muš
tynių.

Ristynės Sarpaliaus su Ko
maru.

Sarpaliaus su 
Komaru įvyko 
pėtnyčios vaka- 
Bowl lauke- Pu

blikos prisirinko apie 4000. 
Tik vienų Lietuvių buvo 
koks tūkstantis suvirš. Tai 
buvo didžiausis. žiūrovų 
skaitlius-koks yra buvęs ka
da nors pirmiau. Vakaras 
baigėsi, galima sakyt, “tra
giškai”, nes publika 
mėtyt papso tuščiomis bon
komis į “pergalėtoją”

Ristynės 
“bulium” 
praėjusios 
re, Taylor

ėmė

Ko-
eigomis”, nuėjus ant didžio- marą, kuris paprastai vadi-

Apvogė Lietuvį Praėju
sioj subatoj Fr. Zubinas lip
damas į gatvekarį apsižiurė- 
jjo, kad jo kešenius išverstas. 
I Iššokęs atgal iš gatvekario 
; ir apžiūrėdamas kišenių, 
į persitikrino, kad iš kiše- 
i niaus pavogta mašna su pi- 
inigais ir vienu bankos če
kiu. Duota žinią apie tai 
bankai, kuri panedėlyj sulai- 

| kė vieną moterį- atėjusią iš- 
I keist Zubinui pavogtą čekį. 
I Ji perduota policijai, kuriai 
I ji pasakojo, kad čekį ji ra
dusi gatvėje. Nieko daugiau 

I iš jos ne išgaunant- policija 
I ją paliusavo, o pinigus Zu- 
Įbinas, suprantama, ne atras-

fekcijos krautuvėlė. Pramonė 
duoda didelę naudą. Sužinokite 
pas Zimmerman, 10711 Superior 
Ave.

jo Superior tilto- nušoko 120 
pėdų žemyn, i Cuyahoga li
pę, ir toje prigėrė, pirmiau 
negu ją suspėta iš upės iš
gelbėt.

Parsiduoda dviejų šeimynų, 
10 kambarių namas geroj vie
toj, Lietuvių užgyventoj. Na- kordono policijos viršinin- 
mas su naujausiais Įtaisymais: 
gazas elektra, maudynės, dide
lis skiepas, skalbynės ir tt. Lo
tas 120 x 40.

•Jack l’erko 
1067 E. 67thSt.

Apsiriko”. Rocky River

:. kas leido savo policistams 
dėlei vasaros karščių, nusi- 

! vilk mandieras ir savo pa
reigas- eit; vienmarškiniams, 

33-35 prisikabinus savo ženklus. 
------ Bet viršininkas apsiriko to- 

Parsiduoda keturių šei- kią tvarką įvedęs- nes gat- 
mynų namas po No. 7719 A-'Vėse vienmarškinių policis- 
berdeen Avė. Didelis “bargi- tų niekas nepaiso ir jų vei- 
nas” perkant tuojau. kimą ignoravo- 'tūli iš pra- 

Mrs-Puzinskas 32-34 ejvju juos net “bomais” 
pradėjo vadint- Viršininkas 
po dviejų dienų savo tvarką 
atšaukė, liepdmas policis
tams vėl apsivilkt mandie-

Graži čia giružė ir 
sigėriau arielkytės. 
(12 colių $1.25) 
Naktis svajonėmis
puošta ir Mamytė (Va
nagaičio).
Kazbek ir Susgodojau 
aš gedeles.

Nauji Art. Stasio Pilkos --------------------
Kurie perkat rekordus, galit1

pasidžiaugti. Galit gauti visai Nominacijoms pasibaigus, 
naujos rūšies linksmus rekor-j Praėjusiame utarnike atsi
dus, kuriuos lietuviškai orkes-1 buvusiose kandidatų j įvai- 
trai pritariant, Įkalbėjo ir įdai
navę artistas Stasys Pilka su 
savo asistentu Juknevičium.

Vienas rekordas yra toks: 
iš vienos .pusės papasakojimas 
‘‘Apie žydą barabansčiką”, kuris 
rusų Kariumenėj tarnavo, o ki
toj pusėj “Bėgau pas mergelę”, 
kaip vaikinas negali apsivesti 
turtingos merginos.

Kitas rekordas tai visai apie 
šių dienų dalykus ir jame išgir
sit, kaip Cirineušas aeroplanu 
skraidė, tas rekordas pavadin
tas “Skrendam, kaip paukščiai”, 
o antroj pusėj yra daina apie 
Marytę, kuri nuėjo į mišką 
riešutaut ir sužinosi kas toliau 
atsitiko.

Rekordai visai naujos rūšies, 
o kai pasiklausysite, tai jau ne- 
iškęsit nenupirkę.

ir G. S. Myers dem.;

| rius urėdus, laimėjo didžiu
ma: I gubernatorius J. T. 
Begg rep., ir P. Witt dem.; 
Leit. guber. G. C. Braden 
rep.
State auditor, J. T. Tracy 
rep. ir J. T. Ferguson dem.; 
State treas. F. M. Bushnel 
dem.; U. S. senator F. F. 
Gentsch dem. ilgam termi
nui ir T. E. Burton rep. ii' 
G. F. Hunt dem. ne aprube- 
žiuotam terminui. Bet bal-' 
sai dar galutinai šį vakarą 
ne užtikrinti, tūlose vietose 
turės but išnaujo perskaity
ti, todėl pilnų žinių apie kan
didatūras laimėjusius, šį va
karą nėra.

PARSIDUODA
Visi mėsinyčios (bučeynės) 

dalykai, kaip tai skėlai, aisbak- 
>sis, kanteris, mašina mėsos ma
limui, ir visi kiti mėsinyčios į- ( romis, arba jų vieton įsitai-
rankiai. Parduodama visai pi- Syt lengvo-plono audeklo Ži
glai. Kam toki dalykai reikalingi ponukus,kurie turi but UŽ- 
ateikite pamatyt, po adresu: seg-įoti Į^j paį apikaklei. 
2047 Hamilton Ave. Savininkas 
gyvena 9402 Bessemer Ave.

30-33 Turbūt prigėrė. Teodoras 
_ :Sledz> gyvenęs po No. 2615 

Parsiduoda I prie E. 89 gatvės, su savo
Po No. 11790 prie Superior dviem jaunesniais broliais 

Avė. geležinių daigtų krautuvė, išvažiavo maudytis Erie e- 
su dideliu kiekiu dažų, elektros ^el-e, ir dugiaus nesugrįžo, 
reikmenų ir prietaisų ir automo- yra gjama, kad jie visi 
biliams reikmenų. Krautuvė , . ... m., ..

, ■ d.OAA‘ i -tris prigėrė, lik policija a-gvarantuoja $200 gryno pelno . \ L J
savąitėje. 1____ ___ ,__  (
cijos nėra. Parsiduoda pigiai. | dama jų automobiliaus, 
Dėl smulkmenų klauskite pas jei butų prigėrę, jis turėtų 
Notarą Zimmerman, | kur nors rstis. Namiškiai

vienok laikosi savo nuom(o- 
nės.

Randa pigi. Kompeti- kad niekui nesuian-
o

110711 E. Superior Ave. 30-33

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

— Telefonas Randolph 3535 —

ATYDA
Savininkas Clevelande nori 

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

B. RAKAUSGAS, Agentas
*:*• G712 Wade Park av. Cleveland, O.
•> i Telef. Pennsylvania 1481

mai-

GAVO

PARSIDUODA
Parsiduoda moderniška kep- 

I luvč, po No. 8811 prie Superior 
Ave. Gvarantuojama savaitinių 
įeigų $400. Kompeticijos nėra. 
Randa pigi. Prie keptuvės yra
krautuvėlė saldainių, mokykloms Elena Eidukevičienė

Giaikų romėnų imtynės- 
šeštadienyj, liepos 21 d- 

prieš imtynes įvyko imtinin- 
kų grožio konkursas. Kiek
vienas imtininkas atskirai 
pademonstravo save pblikai. 
Publikai buvo išdalintos 
kortelės su visų imtinikų 
pavardėmis. Suskaičius bal
sus pasirodė kad grąžiusio 
kūno sudėjimo yr Lietuvos 
stipruolis kareivis VI. La
banauskas. Jis gavo 236 bal
sus- Iš tikrųjų Labanauskas 
|ne tik stiprus, bet ir nuosta
biai gražaus kūno sudėjimo, 
kuo visą laiką publiką im- 

i ponavo. Jis gavo pirmą pri
zą. Antrą prizą gavo amer. 
lietuvis Juozas Šimkus, gau
damas 148 bal.

Po to ritosi keturios po
ros:

1) Juoda kaukė — Polis. 
Abu imtininkai maždaug 
vienodų pajiegų ritosi 20 m. 
be rezultatų-

2) Šimkus—Šteinbach. Su 
šiuo milžinišku Šimkui buvo 
gana nepatogu ristis. Štein
bach labai didelis, o rankos 
taip pat ilgos. Dėl didesnės 
iniciatyvos Šimkus negalė
davo paimt. Jam gi kartais 
Šteinbachas sudarydavo pa
vojingų momentų. Milžinas 
vis stengėsi paimti Šimkų 
dvigubu nelsonu. Tačiau pa
starasis visi išsisukdavo- 
Pagaliaus po 30 min. milži
nas paima Šimkų dvigubu Didžiausį sujudimą Šim- 
nelsonu ir pradeda kankinti. Ikus padarė imtynėse su 
Rodos, kad tuojau prikan-, žiauriu Rusu, Osipu Pugač. 
kins ir paguldys. Tačiau ke- Tai žiauresnis už Komarą, 
lėtą minučių pakankinus, 
Šimkus išsprunka iš nelsono 
ir puola ant vieno peties.
Šteinbach puola jj prispaust, dengęs imtikas. Kitus visus 
tačiau tiesiog nuostabiai Šjpžkus nugalėjo, net pačius 
Šimkus išsprunka ir paradu stipriausius, bet Juoda Kau- 
prieš krutinės spaudimą 33 kė dar laikosi. Tuo tarpu 
min. 5 sek. prispaudžia pribuvo daugiau imtikų ka- 
Šteinbachą- Publika už tokį da kiti išvažiavo, ir jie iš- 
nugalėjimą ilgai kėlė Šimkui! šaukė likusius čampionate 
ovacijas. -geriausius vyrus.

3) Labanauskas— Baigai.1 Antras čampionatas pra
Labanauskas žymiai stip- sidėjo po dviejų dienų jier- 
resnis už savo priešą tačiau i traukos, Liepos 24 d. Kau - 
neturėdamas technikos neį- kazo eampionas Kazbek ė- 
stengia parristi ir imtynės mesi su Lietuviu stipruoliu 
po 20 min. pasibaigia be re- kareiviu Labanausku, bet 
sulfatų. Po šių imtynių ku-'per 20 minutų Labanauskas 
nigaikštis Radvila padova- [ prieš jį išsilaikė. Čia pirmos 
nojo Labanauskui sidabrinį i poros imasi po 20 minutų su 
laikrodį. j 2 minutom pertraukos kas

4) Ducman—Friemontas. 10 minutų. Tokia graiko-ro-
Per 1 min- nugalėjo Frie- meniškų imtynių tvarka, 
montą,. j Kitą naujai atvykusį smar-

vakarą ėmėsi visi Lietuvos 
stipruoliai, iš kurių tik vie
nas yra profesionalas ir jis 
per tris metus buvo Lietuvos 
čampionu. Tai yra Malkevi
čius- Šimkus su juo tą pat 
vakarą, turėjo nepaprastai 
sunkią kovą, ypač dėlto kad 
Malkevičius yra didesnis už 
Šimkų ir Šimkui buvo dar 
tik pirmas bandymas grai- 
ko-romeniškai imtis. Vienko 
kada Šinfkus laimėjo jis bu
vo apdovanotas tam tikra 
vieno ministerio paskirta 
dovana- apvainikuotas klevų 
lapų vainiku. Kiti gavo kitas 
dovanas, antrą ir trečią. 
Šimkui gėlių panelės kas 
vakaras atneša

Po to sekantį vakarą pra
sidėjo Pabaltijos čampiona
tas. Tame stojo Friemontas, 
Labanauskas ir Šimjkus kai-, 
po gynėjai Lietuvių pusės- 
Iš visų ilgiausia laikosi Šim
kus, paskui Labanauskas. 
Friemontas stengėsi atsilai
kyti prieš daugelį- bet dau
guma jį nugalėjo ir jis ap
leido Kauną.

Kelintą dieną imtynių, 
Šimkus gavo kitą žymią do
vaną, nuo Kunigaikščio Jo
no- Gedimino - Beržanskio- 
Klausučio, žalvario stovylą- 
apie 20 colių aukščio, kaipo 
pažymą už savo sportišku
mą, gražų apsiėjimą imty- 
ėse.

namas “bulium”, dėl jo sto
ro kaklo. Komaras sveria 
232. o Sarpalius 204 svarus.

Išėjus arenon ir susikibus 
Sarpaliui su Komnru, .imty
nės tęsėsi 4 m'inutas ir 7 sa- 

Ikundas. Komaras gavęs pro
gą- Sarpalių smogė į pažiau
nę, ir Sarpalius sukniubo, o 
Komaras dar ir prišokęs, 
savo priešą prispaudė prie 
madraco. Taip baigėsi pir
mas susikabinimas, vadina
mu “knock out”.

Po dešimčiai minutų per
traukos ristynės atsinauji
no. Dabar Sarpalius jau vei
kė vikriau, bet ir Komaras 
laikėsi prieš jį iki paskutinu- 
jų. Sarpalius kaip tik gauna 
progą, tuojau savo ilgom 
kojom audžia Komarui per 
nugarą, o Komaras Sarpa
lių laiko už gerklės- Gailaus 
Sarpalius pamanęs, kad Ko
maras jau prispaustas prie 
madraco, pasikėlęs į kampą, 
o čia tuomkart Komaras at
sistojęs griebia Sarpalių už 
galvos, iš užpakalio, ir par- 
bloškęs augštieninką Sar
palių, prispaudė jį prie mad
raco. •

Taip Komarui pasielgus 
sujudo publika: kas tik po 
ranka turėjo tuščią nuo pap- 
so bonką, leido ją tiesiai į 
Komarą, nesigalint ir panie
kos žodžių. Taip publikai 
Komarą vaišinant tuščiomis 
bonkomis- parsiėjo nukentėt 
tūlų moterių pečiams, nes 
bonkos atsimušė ne į Koma
rą, bet į jų pečius. Taip de- 
dantės- prisiėjo už Komaro 
sveikatą nukentėt ir vienai 
Lietuvei (nuo 132 gatvės), 
kuri tūlą laiką gaus pane- 
šiot perkreiptą petį.

Publikai nerimaujant, Ko- < 
marui parsiėjo trauktis iš 
arenos- ir taip šio vakaro 
ristynės baigėsi. Imtynės vi
so tęsėsi 19 minutų ir 12 se
kundų. Komaras likosi lai
mėtoju. Sporto koresp.

Tai žiauresnis už Komarą, 
kuriam tiktų pasimušti su 
Komaru- Kitas dideli suju
dimą padarė tai kauke apsi-

j Kitą naujai atvykusį smar
kuolį pirmą antro čampio- 

pa mato vakarą paguldė Rusą 
Pugač. Dar jie tie naujai at- 
Įvykę, nori išbandyt Šimkų. 

su I Šimkus dabar jau gerai išsi-

Juozas Šimkus Kaune 
sėkmingai Veikia.

Pribuvęs į Lietuvą
Dirvos ekskursija ristikas javįno Europiškai imtis ir 

Juozas Šimkus, Kaune tapo j 
iškilmingai priimtas ir jau 
iki šiolei laimėjo daug dovo- 
v,ų ir tapo visų Kauno žmo
nių Sporto mylėtojų myli
mas.

Liepos 6 dieną prasidėjo 
Pabaltijos turnamentas iš
rinkimui šio meto čampio- 
no. Atvyko ristikai iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Ryt- 
prusijos- Rusijos, Suomijos 
dr vienas maskuotas ristikas, 
kuri nepasisako kas jis yra, , 
vieni spėja kad Lenkas, kiti 
dar Žydas. Tai yra nepa
prastas stipruolis. Stipruo
lis- kuris ja nugalėjo beveik 
visus kitus, tik su Šimkum 
ėmėsi du sykiu ir abudu po 
sykį parsirito, bet tiktai 
nuošaliau matraso, tai reiš
kia neteisingai.

Pirmas turnamentas bai
gėsi Liepos 21 dieną- kuris 
tęsėsi kas vakaras. Pirmą

įgali eit per visą Europą. 
Tokių ristikų kaip išsilavina 
Amerikoje- Europoj mažai 
yra, daugelis yra nors gra
žus vyrai, bideli, bet nekurie 
gana pilvoti- užtai nesmar
kus ir gudriai imantis su 
jais gali kiekvienas Ameri
kietis apsidirbt. Jų tik mo
kytojų, nors skaitosi gabus 
imtikai-

Dar čampionatas tęsis sa
vaitę ir kaip baigsis prane
šiu toliaus.

K. S. Karpavičius.

rrnigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

Marijona Tiškienė..Lt, 200 
Agnieška Kivilius.......... 150
Ona čerlaitė............ .‘...100
Marė Sovickaitė.............. 350
Juozas Andriusevicius. .150 
Paulina Vainienė.............. 50
Paulina Kulokienė............ 30
Antanas Glemža.............. 100

..170 

.1300
Jaukeliunaitė. .. .100 

Pranė Miliunienė....... 100 
Elzbieta Plungė..............100

Anna Aukudo..................500
“Dirvos” Agentūra

Babies Love It

reikmenų. Taip pat ir kitokių 
❖ dalykų. Parsiduoda pigiai. In- 
j formacijų klauskite telefonu:

i Broadway 3773, arba matykit 
į; | Notarijušą
i Zimmerman, 10711 Superior Ave 
,V 30-34

_ ___

Jonas Stanislovaitis 
Anelė

***********^*****«*»***»
O ROSEDALE
'Dry Cleaning Go.::

Rand. 7906 I! 
| C. F. PETRAITIS, Prop. • •
| 6702 Superior Ave., • • 

-I- -H- -H' * * * -> '>■»»*»*

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

Mrs. Winslow’S 
Syrup

kolionijose.se
Ti%25c5%25a1kien%25c4%2597..Lt

