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Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose
Kanadoje ir
Lietuvoje ir
Prenumerata

Lietuva Atmetė Lenkijos Pasiulim?
Lietuvoj šiuosmet bado nebus 

Latvija skus Lietuvą Tautu Lygai

I Iš KALĖJIMO PRIE E- 
VANGELI.IOS.

Charlotte, N. C.—Vieti-lkianybių, tačiaus negalėda- 
niam kalėjime baigia savojmas gaut darbo, pasiryžo 
terminą atbut Willis Jordon, 'pats save parluot, idant už 

; buvęs kunigu ir kalėjimai! J gautus pinigus galėtų išmai- 
patekęs už bigamiją, dabar tyt savo šeimyną, 
susipažino kalėjime su ad
vokatu G. Brown, čia pate
kusiu už įvairias šelmystas, 
kuris irgi baigia jau “paku- 
tavot”. Abudu jie susitarė 
išėję iš kalėjimo imtis misi- lino pavidalo, “R-100”, kuris 
jonierių darbo, skelbimo e- dirbama kompeticijai Vokie- 
vangelijos, kurios jiedu eis tijos “LZ-127”, turėjęs lėkt 
mokint murinus pietinėse per Atlantiką į Suvienytas 

[Valstijas, apie pabaigą šio 
! mėnesio, nesuspėjo užbaigt 

Inupuolė į jūres. Išgelbėjo NAUJI ŽMONIŲ PRIGAU- savo prisirengimą, kadangi 
jo užbaigimas suvėluota. Jis 
bus užbaigtas tik Lapkričio 

i dar kartą paban- tas Bottom čia atrado gau- mėnesyje, todėl ir kelionė i 
susirinkime, j vo geležinkelius, bėgančius j dyt lėkt į New Yorką, tik Sų šaltinį aliejaus, vadinamo Ameriką galės atsibut tik

joki darbą, nes turi užtekti
nai spėkos kilnojimui sun-

tyt savo šeimyną.

Žinios iš Lietuvos

LIETUVA ATMETĖ LEN- terš apsigyveno vieš'bučiuo-
KI.IOS PASIŪLYMUS.
Berlin, Vokietijoj.—Iširus nišką gyvenimą. Tokiu budu 

Lietuvos-Lenkijbs deryboms. franeuzų pasidauginimo vil- 
dėl taikos, Lietuva pasiuntė į tis jau galutinai žuvusi. 
Lenkijai pasiūlymą dar de- -----------------
rybas atnaujint, Karaliau- LATVIJA SKŲSIS ANT [galijps ir abudu sti orlaiviu 
čiuje, bet Lenkija Lietuvos LIETUVOS, 
pasiūlymą atmetė, ir kieki Ryga, Latvijoj.—Lenkijai juos praplaukiantis laivas.j 
palaukus, Lietuvai pasiūlė (užgrėbus Lietuvai Vilnių ir i Dabar jie sugrįžę į Paryžių, 
derybas atnaujint Genevoj.|jo žemę, Lietuva uždarė sa-Į rengiasi t’ 
Tautų Lygos i ’’ ..... . ...
Pjučio 30 dieną. Dabar Lie- j Vilniaus kraštą. Tuompatijuu dabar lėks jie su Radio 
tuva Lenkijos pasiūlymą at-; laiku uždarė ir per kampą1 aparatu (kurio pirmiau ne
metė, pažymint, kad dery- Lietuvos perbėgantį Latvi- turėjo), kad atsitikus kokiai

trumpas. Lenkija dėl Lietu- jmnaį Uniją, tokiu budu su-jaPie save žinią “žemės gy- jjo nepažinta ir orlaivių va 
vos atmetimo jos pasiūlymo,' sinešimas su Lenkija tapo I ventojams”.
labai nerimauja. galutinai atskirtas. Dabar!

se, ir iš ten spjauja į šeimy-
per A.tlantiką, į New Yorką. 
Nulėkę jie iki Azores salų, 
paklydo, nes nemokėjo pa
sitaisyt pagedusi kompasą. 
Kelias dienas lakstę aplink 

! salas, nulėkė netoli Portu- valstijose. I . . . . - - > - . .

ATIDĖJO KELIONĘ 
MERIKĄ.

London,Anglijoj.— Angli
joj dirbamas orlaivis Zepe-

Nubaudė pabėgėlį
Kaunas.—Šiomis dienomis 

kariumenės teismas nubau
dė Aug. Špenglerį kilusi iš 
Batakių valsčiaus. Taura- 

metų

Nusižudė silpnaprotis.
Panevėžis.—Tur but gera

I nusižudžius; kad dabar tiek
daug žudosi” — taip išsi-

ą. ! reiškęs prieš nusižudymą
Panevėžio miesto gyvento-|gės apskr. pusantrų
jas Blaževičius, kuris buvęs [drausmės kalėjimo už pabė- 
nepilno proto.—L- Ž. i girną iš kariumenės ir slap- 

istymąsi. Jis buvo stojęs ka- 
Iriumenėn kaipo naujokas

DINĖTOJAI.
Dexter, Kan.— Leitenan-

■s atsibut tik 
Helium. Šis aliejus naudoja- kitais metais, 
mas orlaivių varymui. Yra 
tai kuras tuom naudingas, j 

boms prisirengt laikas per-|įos geležinkelį Liepė,jus-Ro-1 nelaimei, butų galima duot kad jis ne eksplioduoja. Kol

rymui naudota gazalinas- 
katestrofos buvo ne išven-

NUMIRĖ CIRKININKAS 
ROBINSON

Cincinnati, Ohio.—Čia nu
mirė senas cirkininkas, 84 
metų amžiaus Gilbert James

gazalinas | Robinson, kurio vardu čir-
'galutinai atskirtas. Dabar Į
Latvija rengiasi paduot sa- MONGOLŲ REVOLIUCI- giamos, kadangi

ivo skundą prieš Lietuvą, JA MANDŽIURIJOJ. [veik visuomet eksplioduoda- kus ir šiądien dar yra žino- 
|Tautų Lygai, reikalaujant,! Harbin, Mandžiurijoj.— įvo orlaiviui pakilus i orą.imas, nors pats Robinson iš 

~ ’ • tokios katestrafos jo prieš kelis metus pasi- 
veik nežinomos- Todėl He-įtraukė dėl senatvės. Paliko 

jis didelį turtą, taipgi para-

LIETUVOJ ŠIUOSMET
BADO NEBUS.

Kaunas, Lietuvoj.—Buvus kad Lietuva atidarytų Lie-Manžiurijoj sukilo prieš vai- Dabar 
netikusiam pavasariui ir pojus Romnai geležinkelio j džią mongolai, kurių pusėn veik r 
vėliau perėjus įvairioms liniją, bėgančią į Lenkėjos'perėjus daliai kariumenės. į Hum yra brangintinas. U 
darganoms, apnaikinant užgrėbtą Lietuvai teritoriją, [sukilėliai su kariumenės pa-[tai ir dabar atradus čia Hc- šęs ir daug knygų, kuriose, 
laikų derlių, buvo kilus bai-i nes dabar dėl šito geležinke- g „ _ , . . .
mė dėl busiančio bado. Pa
staruoju laiku vienok paaiš
kėjo, kad bado Lietuvoj šiais 
metais nebus, nes javai su
sitaisė ir kaip rugiai, kvie
čiai taip ir vasarojas ža-

lio uždarymo labai kenčia 
Latvijos pramonė.

gelba užvaldė Siberijos ge- bumo šaltinį, susidarė gau-j žinoma, kalbama tik apie jo 
ležinkelį, taipgi išdraskė ge- jos įvairių gaudagrašių, ku- 1 \ _ J 
ležinkelius ir rytinės Hini- rie ėmėsi pardavinėt kiek-1 tas dienas.

kaipo cirkininko pragyven-

TAI NUSIGINKLUOKIT, 
KAD NORIT.

London, Anglijoj.—Kuo-...,., .. j„„„ t----- -
da šiuosmet drelių gausės--met Anglija visuomet giria-Jis su Mandžiurijos valdžia.

i sukilo nepasiganė- 
dindami valdžią, kuri mon
golams davė antraeilės tie-

jos, tarpe Barini ir Unur ivieno dirvono plotus, tai kiti 
Hinijos valdžia siunčia savo paretavinėt akcijas ant kitų 
kariumenę sukilėlius su vai- dirvonų, nes tai. girdi, vis 
dyt, ir juos priverst skaity- turi Helium’o šaltinius.

| KIČU V IOUU111CU U Į UO DU MIC

si stovinti už amžiną taiką ir! Mongolai 
galutiną nusiginklavimą, tai 
Anglijos buvęs gabus diplo
matas David Lloyd George 
Londono laikraščiuose pa
kėlė balsą, reikalaudamas,

nį negu kitais praėjusiais 
metais. Ypatingai javai'gra
žiai susitaisė Suvalkijoj, 
Mariampolės, Alytaus, Vil
kaviškio ir Seinų apskri- 
čiuose. Šitie keturi apskri
čiai lengvai galės išmatintikad Anglija ne didintų oro 
kitus Lietuvos kraštus, ir laivyną, net ir esanti sunai- 
tuos, kurie dėl darganų nu- j kintų, nes žodžiai be darbo

sas.

ŽMOGUS PATS SAVE 
PARDUODA.

Akron, Ohio.—F. J Sny
der, ilgą laiką negalėdamas 
gaut darbo, prie savo namų 
iškabino šildą su šiokia įtal
pa: “Amerikoniškas polietis,

MOTERS NEPASIDALI
NA MIRUSIU VYRU.

Marseilles, Francuzijoj.— 
Čia numirė tūlas Louis Vic
tor Dalgeur. Jis turėjo dvi 
pačias ir abidvi yra gyvos.' 
Dabar jodvi susivaržė už 
laidojimą savo vyro. Kadan
gi jų kiekviena išpažįsta ki
tą tikybą, tai kiekviena no
rėjo laidot savo vyrą su sa-

Išnyko agrastos. jlmuieneu n-aipu iiaujunas 
Slabadai. — Keletą metų-pernai balandžio mėn. 30 d. 

atgal agrastų krumus api- pabėgo iš 7 pėst. pulko ge- 
puldavo amaras ir taip su- gūžės 9 d., sugautas šiemet 
naikindavo, kad nė uogų, nė kovo 11 d.—L. Ž. 
lapų nelikdavo- Dabar pas 
mus agrastų beveik nėra, o 
jeigu kai kur pasitaiko, tai 
ir tie amaro baigiami nai
kinti. 1.....

Premonių užkirsti kelią Jas 
amarui niekas nesiima.-L.A. valstiečių liaudininkų orga- 

- nizatorius ir veikėjas Aly- 
Nauji specialistai taus, žinomas iš “Dzūkų Ny- 

Pavezgiai (Stačiūnų vals- kštuko” slaptavardžio, suk
čiaus). Pastaruoju laiku ne- klastojęs dokumentus ir iš- 
žinia kur dingo Karaliūno eikvojęs nemažą sumą pini- 
karvė. Galop rado krūmuose gų, šiomis dienomis pasislė- 

!papjautą: mėsa palikta, o pė.
oda nusinešta. Taip pat at-j Išvykdamas iš Alytaus 
sitiko Šukioniuos ir Žibar- pasisakė važiuojęs su moto- 

jtuos.—D. ciklu į Kauną atsilošti pini-
--  gų. Jei tai nepavyktų, žadė- 

Keistas papratys. j0 sprukti į užsienius, grie- 
Skriaudžiai.—Liepos 16 d čiausia pas Plečkaitį- arba 

čia buvo Škarplierinės Die- nusižydyti. Jo įieško polici- 
vo motinos atlaidai. Žmonių ja.—D.
suėjo—suvažiavo gana daug. I _____ ____ „
Keistas jų parotys, kad į 

Į šventoriuje pamaldų metu 
daugelis šnekėjo taip balsiai, 
tarytum į karčiamą patekę miestelis nedidelis, bet gali- 
Beto, po pamaldų policij 
teko varinėti daugelį isikau-jyra lygus didesnių 
susiu berniokų.

Nesuprantama, kada 
susiprasime?—D.

Pabėgo Misiūnas.
Alytus.—Alytaus sm al

aus kredito bankelio vedė-
Vyt. Misiūnas, žymus

Maišyti žmonės
Kybartai.—Nors Kybartų

ma pasakyt, kad judėjimas 
ieste- 

lių. judėjimui. Čia mat yra 
gi durys Į Vokietiją. Šis mies

telis yra labai maišytas. Y ra 
daug rusų, dirbusių čion 
prieš karą, dabar vėl grįžu
sių musų duonos valgyti, 
yra nemažai ir vokiečių. 
Taigi kalbos atžvilgiu čia

UŽDARĖ DEGANČIAS 
KASYKLAS.

New Philadelphia, Pa. — sveriantis 178 svarus, penkių vo bažnyčios apeigomis, o nė 
Amsterdam Coal kompanijai pėdų ir dešimties colių aug- vienai ne nusileidžiant, kilo 
_ > kasyklose štas, su juodais plaukais ir .peštyės,

rų, kadangi kalbant apie nu- užsidegus gazams, gaisras mėlynomis akimis, y 
išiplatino visose kasyklose, davimui. Jo kaina $1000.”.teisme, kuris dabar

LUUb, auuu uei uciigcuių iiu-| Ainių, ntb 4Uti4>idi uc lieti uu /YnistCrCiUlll U-Ocl 

kentėję, negalės tikėtis der- nėra išreiškimu širdingų no- priklausančiose 
liaus.

TIK PAVOJUS VIETON 
VILTIES.

Paris, Francuzijoj.—Kar
tą ir du kartu metuose 
Francuzijoj sudejuojama 
dėl nykimo franeuzų rasos. 
Tas pavojus jau per daugi 
metų buvo mėginta prašalint | 
visokiais budais: 1 
skyrė pinigines dovanas di-j valgomų daigtų, aną dieną 
dėlėms šeimynoms, baudė |gavo nuo nežinomos ypatos 
jaunuolius už ilgą nesipora- laiškelį, kuriame buvo įdė- 
vimą ir pinigais apdovano- tas metalinis pinigas 5 c. ir 
davo jaunuolius, kurie jau- trumpai parašytas liškelis, 
nais būdami skubino poruo- kuriame ne pasirašiusi ypa- 
tis. Net ištvirkimas ir palai- ta sako: “Sugražinu tamis- 
das porų gyvenimas užgirta, tai seną skolą; aš tamistai 
kad tik pasidaugintų skait
lius franeuzukų, tačiaus tas 
viskas beveik nedavė pasek
mių. Dabar vėl pasirodė nau 
jas pavojus, tai moterių ig- 
noracija link" šeimyniško gy
venimo. Ištekusios skiriasi 
nuo vyrų, o netekėjusios 
šeimynišką gyvenimą visai 
ignoruoja. Ypatingai karei 
pesibaigus, jaunesnės mo-

siginklavimus ir amžiną tai
ką, didinimas oro laivyno ir įr persitikrinus, kad gaisras Klausinėjamas Snyder pas: 
jo manebrai to visko nereis-[užgesint jokiu budu negali - 
kia. imas, apskričio komisoriui

[Evans paliepus kasyklų vi
sos atvaros užmūryta ir pa
likta gaisrui pačiam savim 
užtrokšt. Kasyklose dir
bo 135 darbininkai, bet visi 
dėl gaisro jieneteko darbo 
ne aprubežiuotam laikui.

ir visas dalykas, 
■- policijai Įsikišus, atsidūrė 

turės 
uteikt laidojimo tiesas vie- 

sakė, kad jis netingi dirbt' nai, ai' kitai.

SUGRAŽINO PAVOGTĄ 
PINIGĄ.

Columbia City, Ind.—Se
nas jau pramoninkas, Sam 

valdžia lYantz, savininkas krautuvės

šitą esu kaltas; nuo dvylikos 
metų, kada jj pavogiau ta- 
nfistos krautuvėje”. .

LENKIJOS LAKŪNAI 
DAR BANDYS.

Mendaye, Francuzijoje.— 
Du Lenkijos lakūnai, Liud
vikas Idzikowski ir Kazys 
Kubala, aną savaitę mėgino 
orlaiviu lėkt iš Paryžiaus

SAPNAVO “TEISINGĄ 
SAPNĄ.

Spokane, Wash.—Edward 
Sormonen, miegodamas sap
navo, kad kad jį plėšikai 
smaugė. Išsigandęs jis pa
budo ir atvėręs akis persi
tikrino, kad ištikrųjų vienas 
plėšikas jį laiko už gerklės, 
laikydamas jam atkištą re
volverį, o antras plėšikas 
kraujasi į maišą jo turtą, 
koks plėšikui rodėsi turįs 
vertę. Kada tas apsireikala- 
vęs maišą užsimetė ant pe
čių, pirmasis prigrasino Sor- 
monenui, ir abudu išėjo

Rado didelį kaulą.
Karžygiai (Radviliškio 

valse.). Karžygių kaimo lau-j 
ke yra kalnelis vadinamas 
“Kartuvių Kalnelis”. Paša-j tikras internacionalas. Bet 
koja, kad ten lenkmečio lai-1 ir valstybės valdininkai prie 
ke lenkai kardavę žmones, pirmos progos tuoj griebiasi 
kurie nenorėjo prie jų pri
sidėti. Neseniai šį kalnelį 
kasinėjant rasta kaulas žmo
gaus, tai blauzdikaulis—il
gio bus toks, kaip vidutinio 
ūgio šių laikų žmogaus visa 
koja.—D.

kalbėti rusiškai ar vokiškai. 
Na, o privačiose įmonėse 
ir įstaigose ir šiaip dirbtu
vėse darbininkai kalbasi ne 
lietuviškai nes daugumas 
šių įstaigų vedėjai yra sve
timtaučiai.—D.

A P®*
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Rugs. 15 
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Rugs. 28

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 j Bremen. S.S. Leviathan 
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 Traps 
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 Excut' 

sion Tickets
Send for Free Tourist 

Guide and Auto 
Map

Visit Niagara Falls on d Canada this summer via 
beautiful Lake Erie. Enjoy a cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C &. B Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE
Cleveland to HA
Niagara Falls

ONLY ® Rd. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. UZ.S.T.) July 1 1th, 
18th,26th; August 2nd, 8th, 15lu, 22nd and 29th.
Tickets good returning anytime within 12 days 
including date cf sale, nor/ obtainable at cur 
Cleveland Office. ___________

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

New Low Fare $4.50 to Buffalo; $8.50 Round Trip
Autos Carried $6.50 and up q

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



Korespondencijos
PHILADELPHIA, PA.

Keliatės žodžių Į Tėvynai
nius.

Brangus Viengenčiai! 0- 
na Unguraitė, sekretorė 
Philadelpiiijos Lietuvių Kri
kščionių Draugijų Sąryšio 
susirinkime, davė sumany
mą, kad Sąryšis melstų visų 
Lietuvių, be pažvalgų skir
tumo, kad jie nežiūrėdami, 
kas Tautų Lygoj atstovaus 
Lietuvą, kad visi Lietuviai 
Lietuvos atstovus paremtų 
morališkai—siunčiant Į Ge- 
nevą telegramais savo sim
patijas, vienkart protestuo
jant prieš Lenkus. Ir Sąry
šis šitą mergelės Ungurai- 
tės sumanymą, vienbalsiai 
užgyręs, kreipiasi dabar Į 
Jus, taip Į Draugijas kaipir 
pavienius- šaukdamas ir 
maldaudamas: Nepamirški
me Lietuvos! Netapkime iš
gamomis, kaip tapo Pilsud
skis, Zeligowskis, Miesta- 
vičia, Plečkaitis ir kiti ju- 
došiais savo Tėvynės kad ta
po !! Lai mums bus šiuom- 
kart Tėvynės Lietuvos lais
vė brangesnė už partijas!!! 
Ir.... ir kartais musų ypa- 
tiškai numylėtas ypatas. 
Nemanykite, Broliai, ir se
sers, kad musų balsai čia nie
ko ne reikš. Atpenč, viskas 
'susideda iš kuosmulkiausių 
dalelių. Visas pasaulis susi
deda iš atomų. O mažiulėliai 
vandens laišeliai ir kiečiau
sias uolas sukapoja, suskal
do.

Ph. Liet. Kr. Draug. Sar.

VANDERGRIFT, PA.
Margos žinutės. -

Tūlas Povylas Stowelll, at
važiavęs iš Pittsburgh’o au- 
tomobilium, suvažinėjo sla
vų vaiką, keturių metų am
žiaus; automobilistas, sako
ma, buvo girtas.

Veronika Kazėnas su Rač 
kaičių duktere, 16 dieną 
Birželio, išvažiavo Į Lietu
vą. Atrašė laišką, jog laimin
gai pasiekė Tėvynę.

Vandergrift priemiestyje, 
vadinamame East Vander
grift, atsitiko skaudi nelai
mė: Miliauskų duktė, 10 mr - 
tų amžiaus, su savo broliu, 
dviejų metų, nuėjo pas kai
mynus ir ten buvusiais suė
jo j rūsį, kuriame tuomlaik 
virė katilas su vandeniu- 
drabužiu plovimui. Kaip ten 
atsitiko, ar vaikas pajudino 
katilą, ar katilas pats nuvir
to, bet gana to; kad katilas 
su verdančiu vandeniu už
virto ant vaiko; mergaitė 
prišoko gelbėt savo brolį, ir 
abudu tapo pavojingai ver
dančio vandens apšutinti. 
Abu juodu tuoj aus. negaben
ta į Pittsburgh’o ligonbutį, 
kur vaikas po šešių valandų 
kankinimosi numirė, o mer
gaitė numirė sekančią dieną.

Pinavijas.

LONDON, ANGLIJOJ. 
Smulkios žinutės.

Pabaigoje Liepos, Londo
ne visoki darbai žymiai su
mažėjo. Rods, tas kaipir ne 
naujiena, nes kiekvienu me
tų tuom laiku, darbai visuo
met sumažėja. Tačiaus kiek 
man žinoma, ir kiek paty
riau iš siuvėjų, tai šiais me

tais darbai sumenkėjo žy
miau negu pernai.

Prieš tūlą laiką čia vienas 
Rusas pradėjo verstis mė
sos pramone. Netrukus at
sirado Lietuvis, kuris pasi
ėmė pirkliaut bulvėmis ir 
šiaip daržovėmis. Paskui vie
nas Lietuvis mėsininkas pri
sidėjo su tūla pinigų suma, 
prie augščiau minėto Ruso 
ir jo pramonėj likosi pusi
ninku. Pramonė jiems, kiek 
teko patirt eina vidutiniš
kai.

Lietuvių Kliubas gyvuoja 
gerai; gyvuotų dar geriau 
jei kapitalo nestokuotų.

Tūluose lietusiškuose laik
raščiuose buvo rašyta, kad 
šiais metais iš Londono 
daug Lietuvių važiuos Į Lie
tuvą, praleist vakacij'as. Ta
čiau, kiek man teko patirt 
iš Londono Lietuvių Į Lietu
vą niekas ne važiavo.

Oras, pabaigoj Liepos 
mėnesio, kelias dienas buvo 
pusėtinai šiltas, o pirmose 
Pjučio dienose buvo atvėsę; 
palijo, ir vėl atšilo, bet jau 
nėra taip šilta, kaip buvo 
Liepos mėnesyje.

Kalnayertis.

TORONTO. KANADOJ.
Liet. Jaunimas organizuo

jasi.
Toronto Lietuvių Jauni

mas sujudo, sukruto, ir Pju
čio 12 dienoj sušaukė savo 
susirinkimą, i kurį susirin
ko nemažaį Jaunimo, buvo 
ir šeimynų narių. Susirinki
me paaiškinta susirinkimo 
tikslas—Jaunimo organiza
vimas, kam planai buvo da
roma jau nuo seniau, net ir 
konstitucija buvo paruošta.

Dalykui išsiaiškinus, ant 
vietos sutikta įsteigt Jauni
mo Kuopelė, prie kurios pri
sirašė 35 nariai. Pagaminta 
konstitucija ant vietos skai
tyta ir priimata, pataisius 
tulus paragrafus. Atlikus 
visus formališkumus, išrink
ta šiai naujai draugijai val
dyba, kuri, su visomis komi
sijomis, susidaro iš penkių 
ypatų.

Draugijos tikslas.
Naujoji Toronto Lietuvių 

Jaunimo kuopelė savo tikslu 
pasiskyrė— jungt viso To
ronto Lietuvius, ateivius, su 
vietiniu, čia augusiu Jauni
mu, vienon, bendron kuo- 
pon, rengt vakarus, išvažia
vimus , steigt knygyną, 
rengt paskaitas, koncertus, 
organizuot horą, orkestrą ir 
taip toliau. Taip pat įsta
tuose pažymima veikimas ir 
kultūros bei mokslo srityje.

Nariais Toronto Lietuvių 
Jaunimo Kuopelės, sulyg į- 
statų, gali but Lietuviai a- 
biejų lyčių, nuo 15 metų am
žiaus, ne apribotam laikui. 
O kadangi draugija yra ne 
politiška, tai nariai jos gali 
but Lietuviai, be skirtumo 
pažiūrų, jei viskas laikui bė
gant, ne nukryps vienon pu
sėn,kaip tas jau yra atsitikę’ 
ne vienoj Lietuvių draugijoj.

Tai yra labai gražus dar
bas tarp Toronto Lietuvių 
tunimo, taip bent galima 
permatyt, jei tik tas darbas 
bus dirbamas taip kaip įsta
tuose skamba: Parodys tai 
bėgantis laikas. Dabar lie

kasi tik palinkėt naujai Jau
nimo draugijai, kad darbuo
tųsi Toronto Lietuvių kolio- 
nijoje, Lietuvių labui.

Toronto Juozas.

CHICAGO, ILL.
Ligoninės Vajaus Centro 

Organizacija

misijas, I aukų rinkėjų ko
misiją įėjo: Daugirdienė, 
Kregždienė, ir V. Strioga. 
Ligoninės pašventinimo ko
misiją sudarė: J. Daugirda, 
J. Lebežinskas ir J. Ramoš
ka. Kitas" visas komisijas, 
kokios tik bus reikalingos, 
sudarys vėliau.

Trumpai tartasi ir apie li-
Šį mėnesį visu smarkumu goninės pašventinimo iškil- 

yra ruošiamasi prie Šv. mes. Dalyviai buvo tokio nu- 
Kryžiaus Lietuvių Ligoninės sistatymo, kad šį įvykį pa
vojaus. kuris prasidės pra-Į darius tikrai istorišku da]y- 
džioje Rugsėjo mėnesio. Or-ku. Dėlto tam tikslui stipri 
ganizuojama tvirtas centro (komisija sudaryta. Komisi- 
komitetas ir reikalingos ko- jos pareiga bus prie to dar
misijos. Visuomet jau žino
ma. kad Labdaringosios Są
jungos, pritarus veikėjų ir 
profesionalų susirinkimui, 
sudaryta Vajaus Komitetas. 
Šis komitetas vajui pradžią 
yra padaręs ir šiaip parei
gomis pasiskirstęs: Jo Em. 
Kardinolas Jurgis Munde
lein, garbės pirm., Pral. M. 
L. Krušas, pirm., J. Elias, 
vice-pirm., Kun. F.. Kudir
ka, ižd., L. Šimutis, sekr.
20 draugijų jau stojo į darbą

North Saidė pirmadienio 
vakare Šv. Mykolo par. sa
lėje įvyko šios kolionijos 
draugijų valdybų ir atstovų 
skaitlingas susirinkimas pa
sitarimui dėl ligoninės va
jaus ir pašventinimo. Daly
vavo dvidešimts draugijų, 
kurios sudarė stiprų šv. 
Kryžiaus ligoninės vajaus 
skyrių toje kolionijoje. Šios 
draugijos dalyvauja;

Šv. Mykolo, Šv. Juozapo, 
šv. Cecilijos, Šv. Kazimiero 
Brolių Lietuvių, Piliečių 
Kliubas, Aušros Vartų, L. 
Vyčių 5 kp., Federacijos 
Skyrius,. Šv.Ii Rožančiaus'- 
Moterių Sąjungos Kuopa, 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Skyrius. Apaštaly
stes Maldo.y Tretininkų, S. 
L.R.K.A. kp- L.D.S: Kp:. 
Bernaičių Kolegijos Rėmėjų 
Sk., Labdaringosios Sąjun
gos Sk., ir Blaivininkų kuo
pa.

Šiam svarbiam susirinki
mui pirmininkavo p. Anta
nas Bacevičius, o sekreteria- 
vo p. B. Kezelevičius. “Drau 
go” red. L. Šimutis plačiai 
referavo Šv. Kryžiaus Ligo
ninės vajaus klausimą ir at
pasakojo planus, kuriais šis 
darbas turės eit. Pasirodė, 
kad vajus suplanuota gana 
plačiu maštabu. Reikalinga 
šin darban visiems lietu
viams įsikinkyt. Draugijų 
nuoširdi parama bus reika
linga. Kadangi vajus eis ne- 
vien tarp lietuvių, bet ir 
tarp svetimtaučių, dėlto vi- 
lietuvių kolionijos turėtų 
sumobilizuot visas ir geriau
sias savo pajiegas.

Šis North Saidės draugijų 
valdybų susirinkimas entu
ziastiškai vajaus planus už
gynė ir prie jo pradėjo ruoš
tis. Sudarė vajaus stiprų 
skyrių į kurio valdyba įėjo: 
p. A. Bacevičius, pirminin
kas, p. B. Kezelevičius, seki1, 
ir J. Berkelis, ižd.

Sudarė ir reikalinkas ko-

bo visas draugijas sujudink
Rep.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

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

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

bar, kuomet seimo delegatas 
kaktuvių Lietuvos nepuikiau 
somybės, į kurias kviestas 
ir buvo apsiėmęs kalbėt. Čia 
aiškiausia pasirodė kas to
kio nepaprasto, kad iš tokio 
patrioto jaunuolio pasidaro 
aiškus ignorantas.

Vėliaus pasigirdo kad jis 
atžagariai elgiasi ir seimo 
rengimo komisijoj, kurioj 

,budamas pirmininku,jis ven- 
Igė lankyt komisijos susirin- 
! kimus ir dėl jo darbas truk
dėsi (sakoma, kad to viso 
priežastis glūdėjo pas so- 
cialistėlį, buvusį komisijos

ją iš maišo ištraukęs padėjo! 
ant stalo, tad bus neprošalį 
apie tą “ylą” ir daugiau ką 
pasakyt. Pirmiausia reikia 
pastebėt “komisaro” Jan
kausko norą su juom susi
draugauk Nuo pat Jaukau- 
sko atsibaladojimo į Balti- 
morę, patėmyta' jo aiškus 
lindimas prie musų advo
kato, dar gana jauno Lietu
vio, čia gimusio ir augusio. 
“Komisaro” Jankausko lin
dimas prie jo kasdien da
rėsi vis aiškesnis ir gabaus 
jiedu pasidarė ne perskiria
mi draugai.

sekretorium).
Skaldymosi pradžia.

I seimo rengimo komisiją 
iš tūlo kliubo buvo įėjęs Gla
veckas, kuris būdamas ko- 

j misijos nariu, pradėjo rengt 
kitą, kokį tai “progresyvių 
seimą” ir “komisarų” orga
ne paskelbė rengiamus va
karus, už ką buvo iš komi
sijos prašalintas. Musų ad
vokatas tuomi užsigavo ir 
pradėjo grumot pasitrauki
mu iš komisijos, jei Glavec
kas nebus gražintas. Komi
sija betgi atvirai pasakė, 
kad Glaveckas gražinmu ne
bus, o tamista elgkis kaip 
tinkamas. Advokatas visgi

'Paklydimas ir klaidžiojimas 
I “Komlisaras” pradėjo but 
i tankiu svečiu to advokato 
, vadovaujamame kliube, kur 
eidavo iškilmingas Rojaus 
skystimo naikinimas, už ką 
“komisaras” mokėjo penki
nes iš dešimtines, o viso čia 
jis praleidęs yra ir šimtines. 
Ir to viso pasekmės šymet 

[pradėjo aiškiai rodytis. Pir
mutinė mus advokato de
monstracija pasirodė Atletų 
kliube skiriant auką Lietu
vių Tautiškam, knygynui, 
kanipt musų advokatas išėjo 
su didžiausiu pasipriešinimu

Paskui jo nedalyvavimas 
apvaikščiojime 10 metų su-

BALTIMORE, MD.
Klaidžiojantis žmogus.
Keleivyj tilpo korespon

dencija iš Baltimorės, ku- 
rios autorius aprašydamas 

j savo įspūdžius iš SLA. did- 
jžiojo seimo, mini ir vieną 
baltimorietį advokatą, kuris 
komunistų susirinkimuose 
figūravo kaipir jų žvaigždu
tė.

Kalbamasis advokatas jau 
nuo poros metų rodosi labai 
ne aiškum žmogum ir net 
gandai vaikščioja, kad jis 
jau Brooklyno seime buvęs 
slaptas komunistų patarė
jas, o po seimui jis vis da
rėsi neaiškesnis ir pasidarė 
nesuprantamas ir nesukal
bamas. Gabaus pastebėta 
pas jį griežtas nusistatymas 
prieš tautininkus veikėjus.

Nors yla maiše buvo aiš
ki, tačiaus kol ją iš maišo 
visai ne ištraukta, tai vis 
dar nebuvo progos apie jį 
ką daugiau kalbėt, bet da-

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

.Maloniai kviečiami apsistoti

“RYTO” Viešbutyje
Smulkesnių informacijų apie šitą 
Įstaigą pasiprašykite “Dirvds” 

Redakcijoje.
šeimininkas Jokūbas Stikliorius.

Naujos pasisukančios prie= 
šakines sėdynės visuose 
BUICK uždarytuose modelio 
Kuris aprūpina nesumaišomą komfortą ir 
lengvai valdomą moterims kaipir vyrams.

AKRONIEČIV ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

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

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

į “Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir le- 

| šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

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

S. Rodavičia
151 Wooster Ave. Akron, O.

Tclef. Main 2585.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM
Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mos turim metodą kontroliuot Du
sulį. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1963-F Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui;

Nėra daugiau narangaus valdymo pozicijos! 
Nėra daugiau tampymosi pakojoms! Nėra 
daugiau reikalingas pasostis moteriškam va
žiuotojui! Buick tą viską užbaigė—užbaigė 
su nauju ateities komfartu, kaip nauju indi
vidualu, iškeliant aikštėn gražųjį Buick su 
nauju Masterpiece Bodies by Fisher — tai 
komfortas ateities, kokį suteikia tik Sidabri
nės Sukaktuvės Buick.
Priešakines sėdynės uždarytose Buick mode
liuose yra pasikraipančios! Pasukimas sėdy
nės — su reguliatorium prie Įėjimo, sėdynų 
paslenkant ar atitraukiant užpakalin, sulyg 
važiuotojo valios, kas naturališkai užtikrina 
patogumą bile vyrui, ar moteriai, kurie sėda 
prie vairo!
Naujausios sėdynės lengvai pasukamos ir ta
da, kad jas yra kas nors užėmęs! Vaikas gali 
jas operuot’ Tai paranki—pozityviškai akci-

SIDABRINES

ja — ir kartu su besisukinančiu Buick’o vai
ru, kas nepaprasto pasirodo pirmu kartu mo
torinių karų istorijoj, tai padaras sulyg va
ldymo pozicijoj!

Tas pats šaunus įrengimas—tas pats kom
fortas ir luksura—yra kiekvienoj fazoj Bu
ick’o braižiniu—visuose giliuose apmušaluose 
—su plačiomis užpakalinėmis sėdynėmis,. ku
riose yra užtektinai vietos trims pasažierAms 
pilno ūgio—aksomiško laiksnio akcija—su pir
što palčjimo lengvu valdymu—ir visko tai 
švelnumas, su kuriuom Sidabrinių Sukaktuvių 
Buick bėga kad ir grubiausiais keliais.

Pamatykit šitą epišką karą! Pamėginkime jį! 
Išbandykite naująsias, pasisukančias sėdynes! 
Persitikrinkite patys, jog yra tai iš tikrųjų 
rauniausis motorinis karas didžiausios vertės, 
kokią Amerika kada nors buvo išdirbus!

SUKAKTUVES

Su vyriausia Fisherio papėde.

B U i C K
THE OHIO BUICK COMPANY 

1900 East 24th St.
Buick Co.

Lakewood 9100
Lakewood 9100

The Bailey
14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave. ’ 

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS ,

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave. 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

apsisvarstęs, komisijoje pa
siliko, nors nauda iš jo buvo 
ne didžiausia.

Dabar klausimlas, ar il
gai jis laikysis su komunis
tais. Nėra abejonės, kad jis 
dabar virtęs jų auka tik dėl 
ne atsargumo, o netrukęs ir 
pamatęs savo klaidą, jis 
spjaus ant jų, ir grįžš vėl 
pas tautininkus, ir vėl dirbs 
su jais kultūriškai tautišką 
darbą.

Atrodo, kad jis jau ir da
bar pradeda savo klaidą pa
matyt, ir tik norėdamas ją 
taisyt, jau vienam; tai kitam 
yra pasisakęs, kad komunis
tai jam siūlė $2000 kad jis 
jiems padėtų seimą užvaldyt 
ir paimt organizaciją į “ko
misarų” rankas ir sakosi, 
jog nuo to pasiūlytam jis at
sisakęs. Parašėjas.

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

Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.
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Dienos Klausimais
atšilus, javai susitaisė kiloI Laiką Pastebėta.

Jau žinome, kad Lenkija gražiausiai, tik vietomis bul- 
buvo užsimojus ant Lietu- vės menkos, bet tai tik retai 
vos laisvės, tuojau kaip tik j kur. Viskas kas dėl pavasa- 
jos derybos dėl taikos sujrio netikumo bus, tai javų 
Lietuva, iširo. Ji tuojaus sa- valymas kiek'susivėluos, bet 

jei tik vasara pasilaikys gra
ži ilgiau, tai pavasario dar
bai bus greitai užmiršti.

Taliaus p. Karpavičius ra
šo, kad Suvienytose Valsti
jose sumanymai rinkt aukas 
gynimui Lietuvos žmonių 
nuo bado, yra ir ne išmintin
gu, ir bereikalingu darbu, 
nes tokiu aukų kad ir susi
rinktų kiek, tai jų Lietuvoj 
taramiems baduoliams tek
tų tiek, kiek tokių aukų, su 
rinktų “politiškiems kali
niame” ir kitiems paibe- 
liams, nes tokios aukos Lie
tuvą niekad ne pasiekia. Pa
gelba, rods, reikalinga vie
tomis, nes kur žemė prasta, 
ten javai labai menki, ir to
kios žemės savininkams bus 
labai sunkus metai, kadan
gi prastoj žemėj javai ne su
sitaisė. Beto vietomis reika- 
linka pagelba ir triobų pa
taisymui, nes kaikur dar 
nuo karės triobos apgruvę, 
kitur ir šio pavasario viešu- 1 
los apgriovė.

vo parastu budu, užrubežiuo 
se paleido Lietuvą purvi
nančias insinuacijas, kaip tai 
paprastai ji daro prieš kiek
vieną akciją Lietuvai, pradė
jo rengt manebrus arti de
markacijos linijos, kad ta ja 
proga pasinaudojant, su
traukus kariumenę. Tą liu
dijo aiškiai laikraščių tilpi- 
nami paveikslai.

Tik ačiū Lietuvos valdžios 
budrumui, tas viskas buvo 
pastebėta patim laiku, ir lai
ku Tautų Lygai įteikta pro
testas sujudino' visą Euro
pos podangę. Anglijos di
plomatai nusiskubino į Var- 
šavą, Vokietija pasiute no
tą Lenkijai, tą patį padarė 
ir Rusija, o Vokietija dar ir 
Francuzijai įteikė notą. Kas 
tose notose buvo pasakyta, 
kas Varšavoj buvo kalbėta, 
apie tai niekas nesužinos. 
Bet iš to viso pasekmes išė
jo tokios, kad Lenkija jau 
viešai ėmė teisintis, buk ji 
jokių pasikėsinimų Lietuvai 
nerengusi. Buvo apžiūrėta 
ir demnrkacijos linija, prie 
kurios jokių kariumenių irgi 
jau nematyta.

Tai vis vaisiai 
valdžios budrumo 
Lygai padarytos
patim patogiausiu liku. Ačiū 
tam viskam, iš Europos jau 
pareina šaltesnės žinios, už
tikrinančios, kad karė, ku
rios pilnai ikišiol tikėtasi, 
jau ne įvyks. Ir Tautų Lyga 
savo posėdį paskubino, per
keliant jį iš Rugsėjo pra
džios, į Pjučio 20 dieną. Ir 
j'ai, matoma, parupo Euro
pos padėtis. Dabar ji vėl, be 
abejonės, Lietuvai lieps tai
kytis su Lenkija, nes tai 
viskas ką ji paprastai pasa
ko.

Bet męs, išeiviai, dėl to 
visko ne nusiraminkime ir 
galutinai ne nurunkime. 
Šaukime susirinkimus ir 
tuose išn eskime rezoliucijas, 
griežtai reikalaujant Tautų 
Lygos, kad ji kartą palieptų 
Lenkijai taikytis su Lietuva, 
gražinant jai Vilnių, su visa 
užgrėbta žeme. O kaip Len
kija susitaikys su Lietuva, 
kaip ji sugražins Lietuvai 
Vinių, tada pranyks ir lau
kiamos karės pavojus, kuris 
vis liekasi Europos valsty
bėms ne išvengtinas.

Tai tokiems žmonėms pa- 
gelba yra būtinai reikalinga, 
tik ne iš “aukų” jie gali to
kios pagelbos laukt. To
kiems pagelbą lai siunčia 
kas išgali: giminės, draugai 
ar šiaip geri prieteliai. To
kia pagelba čia žmonėms 
reikalinga.

Ar bus kas iš šito “Vil
nies” pranešimo, ar ne, ar 
dalykas nueis į teismą, ar 
ne, tačiaus jei jis į teismą ir 
nueitų, tai svetimtaučiams 
butų dar viena proga pa
manyt apie "Lietuvius, kaip 
labai ne kultūriški “forne- 
riai” yra.

vakare visuose kampuose 
girdisi šukavimai, blevyzgų 
dainos, šunų skalijimai ir 
tvorų pyškėjimai. Tai žen
klas, kad musų jaunuomenė 
eina pas mergeles. Kiekvie-

ir paskiaus juos žudo, ir tai 
tos pasekmės vien tik iš 
karuškų. 'Visos muštynės 
esti tik vakaruškose. Į. me
tus per visą Lietuvą padaro
ma 50 tūkstančių muštynių.

Gražus Nauji

Lietuvos 
ir Tautų 
pastabos

Lietuvoj Bado Nebus.
“Dirvos” Redaktorius, p. 

Karpavičius, kuris šią vasa
rą lankosi Lietuvoje, mums 
i’ašo, kad Lietuvoj bado 
šiuosmet nebus, kaip nese
niai buvo laikraščiuose ra
šyta. Jis apkeliavęs yra i- 
vairias Lietuvos vietas, ir a- 
tydžiai apžiūrėjęs kaip išro
do laukų derlius. Javai visur 
išrodo labai gražus. Teisy
bė, pavasaryje oras labai 
daug pakenkė žieminiams, ir 
ankstyviems pavasariniams, 
ir vasariniams javams, ir iš 
to darėsi aišku, kad badas 
galės but. Tačiaus vasarai

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios dideles raides.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams j Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

name kaime susirenka vai-Į Bylų vedimas ir kitokios iš- 
kinai tik svetimų kaimų, o 
savieji traukia į kitus kai
mus. Čia jaunimas neva 
linksminasi, bet ištikrujų
.................... . Susi-1 Paeina ir prie vagysčių.

mynė, ir kartu gimininga renka seni ir ištvirkę vaiki- 
Lietuviams tauta. O vienok nab 0 Prie savo kompanijos 

pritraukia dar augančią, i 
nesubrendusią jaunuomenę. 
Šokimams yra parenkama 
kokia didelė, nešvari stakly- 
čia, į švarią niekas nenori 
priimt. Armonika barška, o 
jaunuoliai sukasi trepsi, lyg 
laukiniai “bum, bum”. Iš ne- , 
švarios staklyčios pasikelia, 
rl n nn c z-IitLIzu-i Iriimn -i <-» 11 '

Latvijos Broliškumas.
Latvija tai Lietuvos kai- tik breda į purvus. 

"t ‘ . 1 ‘ ’. . " 4- ’ 1mynė, ir kartu j ’

laidos siekia tris milijonus 
litų. Girtuokliaut, kartomis 
iš pinigų lošt vien tik vaka
ruškose išmoksta, o nuo to

Prie išganymo.
Kad naktinės vakaruškos 

neša jaunuomenę j pražū
ties sukuri, tą mato dvasiš- 
kija ir kiti švietėjai ir inteli
gentai. Bet nė kunigija nė 
jaunuomenės vadai, nė laik- 
raštyja perdaug šiuomi rei
kalu rūpinasi. Mat, visi dau
giausiai garbina tik politiką. 
Kunigai bažnyčiose šaukia 

debesius dulkių, kuria jau j “Paturėkite kunigus, bažny- 
nuoliai sutraukia į savo čias, neskaitykite “bedieviš- 
plaučius. Beveik po kiekvie- 
nų vakaruškų jaunuoliai 
esti panašus ligoniams. Tai 
slunktos,tai galvos skaudė
jimas, epetito stoka ir kito
kį negalėjimai. O kurgi dar 
morališkas nupuolimas?

Ligos ir kitkas.
Jei kaimiečių tarpe serga 

10 jaunuolių džiova, tai iš 
jų 8 užsikrėtė per vakarus-Į 
kas. Jei nuo 18 iki 35 metų 
ir iš 10 jaunuolių miršta, tai' 
6 miršta nuo vakaruškų. 
Daugiausia miršta uždegi
mu plaučių. F 
mėnesį vien tik Rokiškio 
valsčiuje nuo vakaruškų nu
mirė tris mergaitės ir du 
vaikinai. Sifilis ir kitokios 
ligos kaimiečių tarpe tik 
plečiasi per vakaruškas. 
Mergaitės susilaukia vaikų

No. 1
SVEIKINIMAS

ji Lietuvai taip gera, taip 
maloni, kaip.... šuniui blu
sa. Per visą laiką Lietuvos 
morališkos kovos su Lenkija, 
Latvija Lietuvai neparodė 
jokios simpatijos, ir vieton 
to, ji su Lenkija vis drauga- 
vosi, apie ją lupinėj o, kaip 
apie savo močiutę, nė ne pa
manydama, kaip Lenkija 

dėjome, kad ir Clevelande! liktųsi jai močiaka, Lietuvą 
kesžinkas ruošia skundą pasiglėmžus.
teisman, tai pačiai “Vilnei”) Apart daugelio visokių ki- 
irgi už šmeižimus ir garbės J tų flirtavimų, ji nepasiliko 
plėšimą). Terliot žmones pie Lietuvai draugiškesnė ir da- 
n.'eniškai pačiam laikraščiui, bar, kada Lenkija buvo pri- 
yra labai pratas ir ne išmin
tingas dalykas, kurį niekas 
iš rimtų žmonių nepagirs. 
Lyginai nepagirs laikraštį 
ir užtai, kad jis leidžia savo Lygos pareikalaut, 
bendradarbiams tokį pat priverstų Lietuvą atidaryt 
peiktiną darbą dirbt savo Liepojaus-Romnų geležinke- 
s'kiltyse. Tačiaus ir teismuo- lio liniją, kuri bėga per kam
šė bylinėtis užtai 
padoru, atsimenant posaki uždarė, pertraukdama susi
mu kokiu sutapsi, tokiu pats nešimą su Lenkija, kada ši 
tapsi”. Lietuvai užgrėbė Vilnių.

1 Tai vis Latvijos pasirody
mas, kaip labai Lenkijai ji 
bernauja, kad tik nors kiek

Dar Viena Proga.
“Vilnis” praneša, kad “Tė

vynės” Redaktorius p. S. E. 
Vitaitis, Įgaliojo Chicago] 
vieną advokatą, užvedimui 
teisme bylos prieš “Vilnį”, 
už jo ypatos šmeižimu (gir-

versta sulaikyt savo užsimo
jimą ant Lietuvos. Ar savo 
išmislu, ar Lenkijos pamo
kinimu, ji rengiasi Tautų 

kad ta

ne visai pa Lietuvos, ir Lietuva ją

PRIGLAUSK
Priglausk mane prie krutinės 
Savo švelnios ir jautrios, 
Duok pajusti meilės džiaugsmą 
Ir širdies tavo karštos.

Tark žodelį tylų, reiškų, 
Savo kuždesiais liūliuok, 
Ir prispaudus savo lupas 
Mane karštai pabučiuok.

Daug mačiau gražių mergelių,
Bet gražesnė tu už jas, 
Daug yra žaviii akelių, 
Tu žavesnė už visas.

Kitos gali užžavėti
Tik elgesiais įvairiais,
Tu gi mane užkerėjai
Tik žvilgsniais savo ramiais.

Tu dievaitė grožės esi,
Tavo balsas man daina,
Gavus tave pamatyti
Džiaugsmu virsta ta diena....

Adonis.

TIK TAS RYTELIS
Tik tas rytelis man linksmas yra, 
Tik ta dienelė esti skaisčiausia, 
Katrą rytelį dar prieš darbelį 
Pakalbėt gaunu su mylimiausia —

Kada akelės jos man žerėja,
Kada luputės šypsos meilingai,
Kada žodelį malonų taria,
Kada pasveikin’ jautriai, širdingai. 

Ak, laime, laime, lemk vis tą vieną — 
Kad visad butų tiktai rytelis, 
Kad aš galėčiau jąją matyti, 
Kad buč’ prie savo gražios mergelės....

* * *
Mintyse mano stov’ jos veidelis, 
Net jos nematant švieč’ jos akelės; 
Ir naktį tamsią giliam miegelyj 
Jinai aplanko mane sapnely j....

Adonis.
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pakenkus Lietuvai.

PERDAUG ŠALIŠKUMO
Visoj musų tautoje ir vi

sų pažiūrų žmonės ir net 
laikraščiai yra sufanatikė- 

fanatizmasję. Labiausiai 
gyvuoja tarpe krikščioniš
kosios liaudies. Kunigai, da
vatkos ir šiaip maldingieji 
žmonės savujt] darbus sle
pia, gi mažos daros žmones 
augština. Tai baisį klaida, 
nes tokiu budu duodama 
proga išsiauklėt blogiems 
gaivalams.

Perėjusiais metais Rokiš
kėnuose vienoje pirmeiviš
koje šeimynoje mergaitė 
susilaukė kūdikį. Krikščio
nys iš džiaugsmo plojo ran
komis ir šukavo. “Matote 
kas dedasi bedievių šeimy
nose !” Kultūriškose šalyse 
maža reikšmė, kad mergaitė 
susilaukę vaiką; tokia mer
gaitę žmones į amžiną pur
vą nesumina, neišplaudžia 
jos, bet stengiasi tą nemalo
numą prašalint ir užmiršt. 
Dabar Rokiškiuose vieno 
brostvininko duktė ir dar 
pavasarininke laukia krik
štynų. Bet davatkos tą visą 
stengiasi užslėpt. Tankiau
siai toki slėpimai prisideda 
prie to, kad mergaitė nužu
do vaiką.Jeigu pirmeiviškose 
šeimynose, kurios eina prie 
apšvietos, negali but doros, 
tuo labiau nebus krikščio
niškos doros. Pragaro gaz- 
dinimai, katilai su smalo
mis yra nudėvėta pramonė. 
Tik doras auklėjimas su
stiprins jaunuolių valią.

-----o----
VAKARUŠKŲ VAISIAI
Bjauriausia Lietuvos jau

nuomenės yda tai tranky- 
masis naktimis po vakaruš
kas. Subatvakaryje ir nedė
lios arba taip šventadienio

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

kų laikraščių, nes degsite i 
pragare!” Lietuvos jaunuo
menė nėra mirusi, bet yra 
užmigusi letargo miegu. Ge-, 
ras vadas tą miegą lengvai 
gali prašalint. Kaimuose į- 
taisyt radio, muziką ir kny
gynėlius. Susirinkęs vietinis 
jaunimas galės linksmintis, 
rimtą vadą pagerbiant 

i rengs morališką ateitį, tokiu 
ihudu stiprinant savo valią.

y Kai kur tokių priemonių 
tveria jaunuomenės vadai ir 
gauna šaunias pasekmes.Lė- 

„ „ . _ , šos tam visam nesunku gau-
tb reikia dirbt ir dirbt.) 
Mano vedama draugijėle 

'užtektinai lėšų gauna iš į- 
| vairių pramogėlių. Prie dar- 
jbo jaunuomenės vadai!
Duokit pažinti jaunuome
nei tikrąjį gyvenimą.

P. Kriukelis.

(su prisiuntimu)

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ii- vokas .... 5c 

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

Galit užsisakyt tiek laiš- 
kiek norit, pridėdami 
persiuntimo lėšų už 
kožnus du laišku.
visus keturis.... 24c 
Vietiniams po 5c.

(Visi laiškai su vokais)

k u 
2c

Už

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuokite

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Knygos Fuse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Kttilos 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
kšaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka

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

Dabar 25 centai
filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš

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

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

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

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi....................... 75
Tvirtuose audimo viršeliuose ..................................$1.25

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

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

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........

Dabar 10 centų
Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi.................................................

Dabar 15 centų
Muhamedo Kelionė 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. Budriko 

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

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijone” Vedėja Marija 

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

Dabar 25 centai

25

.35

.50

.25

5uc

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Paraše ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........................................ <‘10
Tvirtais audimo viršeliais ......................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šilčius. Pusi. 67 ...................................25

Dabar 10 centų
Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

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

Dabar 15 centu
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

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

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

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

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

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

Dabar 25 centai
Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au

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

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meiles ir mokslo 

paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.......................................... 35

Dabar 15 centų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

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

Dabar tiktai 50c
žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

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

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

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

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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DIRVA

AVA -Ą Baltijos Aras
p Lz \ i r Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

-H[K. S» Karpiusį-

ŽODIS SAVIESIEMS.

Lietuva ūkio šalis, bet įsi
kūrusi kokia pramonė ar 
prekyba, neblogai gyvuoja. 
Ūkis randasi vien tik lietu- 

į vių rankose, labai maža da
lelė tenka kitataučiams ir 
neturi visiškai reikšmes.

at-

kas 
tik- 
ten

(Tąsa)
Bet Danai, nors buvo pagonis, neturė

jo tikslo persekioti vienuolių kurie ramiai 
gyveno, o Hakui labiausia norėjosi gauti 
užvalgyti, už ką jis iškalno ir pinigus pa
rodė, todėl buvo įleistas į kiemą.

Palengva atsidarė storos sienos duris 
ir Hakas su savo žirgu įjojo į kiemą. Kie
me matėsi kaulų visokių gyvūnų, ant tvo
ros iš vidaus buvo džiovinama daug kailių 
įvairių žvėrių, ir Hakas suprato kad čia 
kas nors kito negu tik vienuolio vakužė, 
nes jis žinojo jog vienuoliai daugiausia ap
sieina be mėsos; jį įsileido žmogus vienuo
lio rūbuose, bet buiniu veidu.

Nenusistebėki t jei po valandos laiko 
pamatysit Haką išeinant iš tenai su kru
vinu kardu, po to kas nuo dabar tenai 
sitiks.

Ar į žmogžudžių ir plėšikų lizdą 
pateko ? Pažiūrėsime.

“Vienuolis” jieškojo Hakui maisto, 
visai nesiskubino, kas jį labai erzino, 
ne del ko kito tai del alkanumo.

“Vienuolis” bene ko tai laukė parei
nant. Ar arti buvo ar toli tie kas turėjo 
pareiti, bet jis laukė, ir jam rūpėjo pake
leivį kuoilgiau užtrukdyti.

Jei butų Hakas gavęs pažiūrėti 
randasi už durų bakūžės kamaraitėje 
rai 'butų nusigandęs, ir nebūtų ilgiau
buvęs (jei spėtų išbėgti), bet dabar jis ra
miai laukė gauti užvalgyti, 'kuomet jo ark
lys kieme žolę ėdė. ' .

“Vienuolis” labai nekantriai laukė ir 
per lango švarpą, kuri neturėjo stiklų (nes 
tada apie stiklą dar nežinota), žiurėjo ar 
nepareina. Nerimastis jį ėmė ir sykiu bai
mė, nes nors “vienuolis” buvo diktas vy
ras, Hakas už jį visame buvo diktesnis.

Kas tas “vienuolis” buvo ir ko jis lau
kė?

Jis buvo Saksų žvalgas, nes pasinaudo
dami vienuolių landynėmis Anglai vartojo 
jas žvalgyboms prieš Danus ir vienuoliais 
išrengę vyrus jose laikė Danus smaugti ir 
sykiu atlikti žvalgybas savo priešų eilėse. 
Bet nelaimė šito “vienuolio” — jis menkes
nis už Haką ir nedryso šokti ant jo vienas, 
o išleisti gyvą Haką butų didelė skriauda. 
Reikia laukti daugiau vyrų gryžtant, ir 
svetį trukdyti, o tada....

Menkesnį ir jis vienas butų prismau
gęs ir įvertęs per duris į kamaraitę, kur 
buvo daugiau lavonų ir kaulų Danų dingu
sių ir negryžusių pas savo vadus po žval
gybos.

Nerimasties apimtas, lyg pavojų su- 
uosdamas, Hakas žiurėjo per langą į savo 
arklį, ir nuo saulės pamatė kieme šešėlį 
ilgo stiebo ant kurio plevėsavo vėliavukė, 
kurios pirma tikrai nebuvo, nes atjodamas 
jis stiebą gerai matė ir įsitėmijo.

Veliavukę iškėlė “vienuolis” kaipo žen
klą saviškiams jeigu jie pareis kad butų 
gatavi kovon, nes tai reiškė jog jų spąs
tuose yra priešas.

Vėliavukės šešėlio judėjimas kieme ant 
žemės labiau ir labiau virpino Hako širdį 
ir ji ėmė smarkiau plakti, daugiau varyda
ma kraujo į galvą ir versdama smegenis 
greičiau mislyt ką daryt.

Likti toj bakūžėlėj neliks, ypač lavonų 
krūvoj, nes tai butų gėda narsiam Vikin-

gui tokia negarbinga mirtis. Jau iš vienų. Prekyba ir pramonė tai be- 
spąstų išėjo — ir tai ne pats savo jiego-Įveik visa žydų ir vokiečių 
mis, jau vieni Anglai buvo jį nugalėję, ne-'rankose. Kad kitataučiai už- 
jaugi pasiduos kitiems ir dar ne mūšio lau-1 
ke, nusigalėti?

“Vienuolis” bandė kalbėt į Haką Da
niškai, norėdamas nuduot jog paeina iš Da
nų ir atsidavęs naujai tikybai, bet jo elge
siai rodė kad tai buvo Anglas žvalgas ir 
Hakas turėjo rūpintis iš jo kilpų išsprukti.

Sužvengė kieme Hako arklys, ir jis iš-jnę ir prekybą. Be šių dviejų 
girdo toliau miške žvengimą keleto kitų ar
klių. Arkliai atsiliepė, išduodami Hakui 
artinimąsi jam pavojaus, nes gryžo dau
giau žvalgų ir be abejo jie mato stiebe vė- 
liavukę plevėsuojant . ...

Nors alkanas, bet šiek tiek pasisėdė
jęs ir atsigėręs vandenio, Hakas puolėsi iš 
bakūžės laukan ir bėgo prie savo arklio, 
kaip štai j kiemą per vartus ineina kiti ke
turi “vienuoliai”, su kardais rankose ir bė
ga link jo. .. . Jie arklius paliko už vartų 
girioje kad svečias nepajustų, nors Hakas 
jau žinojo kad jie raiti gryžo.

Penki ginkluoti Saksai dabar puolėsi 
prie Hako, bet jis spėjo ant savo arklio už
šokti ir leidosi link vartų. Laimė jam taip 
lėmė kad jo priešai buvo be arklių, 
savo nelaimei pamatė kad vienas 
skubiai uždaro vartus-duris....

Kirviu sviesdamas, Hakas du 
nukirto ir visu smarkumu leido arklį į du
ris. Duris atsidaro į vidų ir jis gerai ži
nojo kad arklys savo smarkumu durų neiš
muš nei aukštos sienos neperšoks, bet jo 
protas kitokį išsigelbėjimo būdą surado: 
dar trįs žvalgai liko gyvi, jie gali jį nuveik
ti jeigu jis liks viduje su jais, todėl šauda
mas link vartų raitas jis atsistojo ant ark
lio ir tuo tarpu kai arklys visu smarkumu 
mušėsi į vartus ir sugriuvo, užgriudamas 
kelią vartams atidaryti, musų jaunas Vi
kingas jau buvo anoj sienos pusėj ir bėgo 
prie žvalgų paliktų arklių, kurių vieną už
sėdęs dingo girios gilumoje.... Gaila bu
vo šitaip gyvulį sužeisti, bet jis žinojo kad 
Anglai arklį pribaigs, o kolei atvers jį nuo 
vartų tai jis bus jau toli kelio nusivaręs, ir 
ištrukęs iš spąstų į kuriuos taip netikėtai 
pats įsiprašė.

(Bus daugiau)

vienok 
vyras

žvalgu

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus Lietuvių prabotė. Parašė J. 

O. Sirvydas. 35 pusi...............................................

Baltijos Aras — istoriška pasaka apie Lietuvi jau
nuolį nuo Baltijos pajūrio, kuris pavogtas ir išga
bentas į Švedus patampa garsiu jurų karžygiu, pa
tenka Į Danų Karaliaus Kanuto kriauninkus (1020 
metais), aplanko juromis visus tada žinomus kraš
tus; pas Karintą sutinka savo mylimąją, su ja par
bėga Lietuvon, bet patiria kad jiedu negali gyven
ti krūvoj kaip vyras su moteria. Ji nusiskandina, 
jis žūsta karuose. 300 pusi. Paveiksluota ........$1.00

(Dar negatava) »

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 i merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų ir mato kaip tų patį laiškų reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago,. Ill., 1911, 
puslapių 393 ..............................................

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

1.25

2.00

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

grėbė šią svarbią gyvenimo 
šaką, tai kalti męs patys, 
nes kitataučių mato pelnin
gą pragyvenimą, o mes; sa
vininkai, ne svarbu labai 
yra ūkis, bet svarbu ir tu
rėt savo krašte gerą pramo- 
na iv nvoVtrho "Rn cill rlviaiij 
dalykų, ūkis negali gyvuot. 
Pramonė ir prekyba, būda
ma kitataučių rankose; la
bai musų tautą nuskriau
džia. Nors kitatautis gyve
na Lietuvoje, jos duonelė 
maitinasi, bet širdis prie jos 
atšalusi. Kitų valstybių a- 
kyse nesistengia ją pakelt, 
bet falševojimais ir sukty
bėmis Lietuvą pažemina. Pi
nigai plaukia į užrubežį, ki
tataučiai lobsta ir supirki
nėja ūkius. Juk ten, kur ka
pitalas, ton pusėn virsta ir 
galybė.

Ko t'eriasi amerikiečiai
Lietuviai, parvažiavę iš 

Amerikos ir turėdami kapi
talo, daugiausiai tvėrėsi ti
kiu, o labai maža dadelė 
prekybos. Mat, ir amerikie
čiai manė taip, kad šioje ne
pastovioje gadynėje viskas 
gali pranykti, o ūkis liks. 
Bet priežodis sako: “Bijok 
vilko, tai į mišką niekad ir. 
kają ne įkelsi.” Dauguma a- 
merikiečių nusipirko ukius, 
pasistatė muro namus ir 
bandė vesti ūkį taip kaip ve
da kultūriškieji ūkio kraš
tai. Vieni dėl nesugebėjimo, 
o antri dėl blogų gamtos 
sąlygų, ukius taip savo nuo- 
liuo, kad didžiausi vargšai 
liko. Dabartiniu laiku ūkis 
yra 
šaka. 1926-27 metai buvo 
blogi, ūkininkus paskandino 
skolose. Šie metai irgi ne
bus pergeri, nes Birželio 
mėnesyje vietomis javus iš
mušė ledai, sodnus ir daržo
ves sunaikino šaltis, dideli 
ir šalti lytus pakenkė vasa
rojui. Ūkininkas tik kartoja 
ai, ai, o prekybininkai džiau
giasi su gerais metais.

Kaip pelninga pramonė
Aš savo gimtiniame mies

te kalbinau seną amerikietį, 
kad jis įsteigtų elektros te
atrą. Bet jis nusipirko ūkį 
už 50,000 litų. Sukrovė į ūkį 
daug sunkiai uždirbto pini
go, bet tas ūkis viską prari
jo ir pats nepagerėjo. Teat
rą paėmė žydas, ■ kainavo 
30,000 litų. Perėjo metai, 
žydas gryno pelno gavo 
28,000. Mieste randasi daug 
inteligentijos ir mokslaeivi- 
jos, bet nebuvo nė vieno ge-

iro knygyno. Du buvo nepri j tyrusių žmonių rankose, bet 
juose buvo tik škapleriai ir 
maldaknygės, Patariau vie
nam amerikiečiui įsteigt 
knygyną, bet jis atsakė: 
“Nebus pelno” ir nusipirko 
ūkį, kuriame subankrutijo 
ir išvažiavo į Braziliją. O 
knygyną žydas valdydamas, 
per metus gavo gryno pelno 
21,000 litų. Negalima buvo 
musų mieste gaut dviračių, 
muzikos ir radio. Kaip tik 
ši šaka amerikiečiams buvo 
siūloma. Bet jie tol žiopsojo, 
iki žydelis su skolintu tūk
stantėliu įsteigė tuščią krau
tuvėlę, o dabar jau užaugo 
iki šimto tūkstančių litų ver
tės.

Ar dar yra vietų?
Sąžiningam, mandagiam 

ir doram prekybininkui dar 
daug vietų Lietuvoje yra. 
Prekybų koperacijos dėl sa
vo nesugėbimo yra nuskurdę 
ir žmonėse mažai turi pasi
tikėjimo; žydų žmonės ne
apkenčia dėl jų suktybių ir 
nešvarumo. Todėl ir dides
niuose miesteliuose, sąži
ningam ir švariam žmogui 
galima steigt krautuvę su 
gera gyvenimo gvarantija. 
Musų mažesniuose mieste
liuose randasi budelės su 
virtine baronkų, ir jas val
do apskuręs žydelis arba ko
kia davatkėlė. Žinoma, to
kiose krautuvėse žmonės 
mažai ką perka, reikalingų 
daigtų važiuoja pirkt kelin
tą mylių. Taigi nepamirški
te ir šios svarbios gyvenimo 
šakos. P. Krukelis.

nepelninga gyvenimo

: ....7—
gražus istoriškas romanas, leidžia-
mas knygoje — proga kiekvienam | |
ją įsigyti už visai mažą kainą | 1
kurie iškalno užsirašys gaus užE®’’' i ||

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

i
Įh Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą DIRVA”ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su “Dirvos” prenu

merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

LUKRECIJOS BORGI- 
JOS KASA 

t
Milane, Italijoj, Ąmbrosiška- 

me knygyne, randasi nuostabus 
dalykas — pluoštas plaukų gar
sios 16-to šimtmečio valdovės, 
Lukrecijos Borgijos. Su plau
kais randasi ir jos laiškas apie 
tuos plaukus ir kiti jos meiliš
ki laiškai. Viskas tas kuola- 
biausia saugojama ir padėta at
sargioj tvirtoj skrynutėj, bet 
kad knygyno lankytojai galėtų 
matyti.

Plaukai surišti dviejuose ga
luose su šilku, kaip pati Lukre
cija juos sutaisė prieš pasiunti
mą savo poetui meilužiui, Bem- 
bo, iš Venecijos, kuris, apsilan
kęs savo mieste laike atostogų: 
iš Ferrara universiteto, susipa
žino su ta garžiai kunigaikštie
ne. Ji per pasiuntinius buvo 
suvesdinta su Alfonsu d’Este 
1505 metais Romoje, ir per Ve
neciją keliavo su savo palydo
vais ir palydovėmis pas savo 
vyrą. Čia jiedu netikėtai susi
tiko, susipažino ir puolė vienas 
kitam į širdį.

Ostellano Villoj Bembo su ja 
susitiko kitu sykiu ir taip jiedu 
įdavė vienas kitam atminties 
dovanėles. Jeigu butų vyras tą 
susekęs Bembo butų tikrai bu
vęs nužudytas, nes vyras buvo 
labai pavydus.

Jiedu pasikeitė daugeliu laiš
kų, į jos laiškus Bembo atsakė 
eilėmis. Viename laiške ji pri
minė savo mylimajam kad jai 
yra pavojinga pasirašyti savo 
tikrą vardą laiškuose ir ji pasi
rašinės raidėmis F. F.

1

Lukrecija turėjo labai gra
žius plaukus ii- juos taip užžiu- 
rėjo kad, sako padavimai, ke
lionėj iš Romos ji net penkis 
sykius juos mazgojo ir taisė. 
Plaukai buvo šviesųs-auksiniai.

Kardinolas Borromeo rinki-

nėjo įvairius senoviškus rank
raščius ir tarp kitų jam pateko 
tie Lukrecijos plaukai ir jos lai
škai rašyti tam poetui, ku
riuos jis nesunaikino. Kada tu
rėjo surinkęs 8000 įvairių rank
raščių kardinolas įsteigė Am- 
brosišką knygyną. Tas pluoš
telis plaukų per daug metų bu
vo užmirštas, bet kada pradžioj 
19-to šimtmečio tame knygyne 
apsilankė Anglas poetas Byro- 
nas ir pamatė laiškus ir plau
kus, jis parašė eiles, kuriose 
pavadino Lukrecijos plaukus 
“švelniausiais ir šviesiausiais 
plaukais pasaulyje”.

Nuo tada visi kas tik tą kny
gyną lankė kreipė į plaukus ati
dą ir visi juos apžiūrinėjo.

Ar del tokios nepasekmingos 
meilės, vėliau Lukrecija patapo 
labai žiauri moteris kuomet tu
rėjo savo rankose galybę. Ji 
nuodino, žudė sau nepatinka
mus vyrus ir moteris, ir net nu- 
nuodino savo sūnų, kurį pati 
neaugino, o kai jis užaugo ji 
jo nepažinojo.

žodis “orgija”, apipiešimui 
pašėliškų apsiėjimų ir išdykavi
mų, pragarsėjo nuo jos. Ant 
jos palocių buvo užrašyta “Bor
gia”. Jos sūnūs, nežinodamas 
kad tie palociai yra jo molinos, 
bet žinodamas kokios ten baisy
bės dėjosi, vieną naktį dalipęs 
prie parašo panaikino raidę “B” 
ir liko žodis “orgia”, išaiškinan
tis kas tuose palociuose dedasi.

Vaikinas tapo pakviestas pas 
Lukreciją, ir ji jį pavaišino nuo
dais. Kada buvo pervėlu ji pa
tyrė kad tai buvo jos sūnūs.

Netekus sunaus, 
ta jo pasmerkimu 
jos pačios darbų, 
pati Lukrecija.

fanatiški komunistai tą pa
darė, tai labai galimas daik 
tas, nes tame kalėjime buvo 
ir tie kaliniai, kurie netapo 
pasmerkti sušaudymui, ku
riems keršydami fanatiški 
komunistai ir išsprogdino 
bombą.

Komunistų lyderis Pru- 
siekia per Laisvę skaitinė
mis parodo kaip sparčiai kj 
la “Darbininkų Literatūros 
Draugija”. Štai jos pirmoji 
Brooklyno kuopa pernai tu 
rėjo 184 narius. Šįmet turi 
117. Reiškia, kuopa pakilo 
(žemyn) 77 narius. “Cliff
side, pernai turėjo 28, šįmet 
20” Apie kitas kuopas tokių 
gerų skaitlynių jau nepa
duoda. Apie jas kalba tik 
spėjimais. Man tas ir ne
svarbu. Man užtenka tų dvie 
jų paminėtų kuopų, iš ku
rių jau galima gerai suprast 
kaip komunistėliai vis dau
giau ir daugiau įgauna įta
kos pas lietuvių visuomenę. 
Taip ir gerai.

ir taip Įžeis- 
jos namų 
nusižudė

ir 
ir

Bažnyčioj Prienuose
Kunigas (į jaunąją): Ar 

nebuvai pasižadėjus
Jaunoji: 

pasižadėjus, 
bjaurybė.

Buvau, 
bet

kitam ? 
tėveli, 

neėmė.

Utenos Mergos
Motina: Kodėl tu 

ki kai Jonas tave bučiuo
ja?

Duktė: Kaip aš rėksiu 
kad jis man grąsina.

Motina: Grąsina?
jis tau grąsina?

Duktė: Jis sako, 
aš rėksiu tai jis pas 
daugiau nebeateisiąs.

Dr. Greičiūnas, kuris ga
vo pasigailėjimą ir neta
po išmestas iš SLA. vien tik 
dėl jo senatvės, po SLA. 
seimui parodė savo dėkingu
mą ir per komunistų Vilniį 
speciališku gabumu vėl už
puolė SLA. P.T. ir redakto
rių Vitaitį. Ar nepriseis tam 
žmogui ir vėl uždėt apina- 
srį—suspendavimą, kitaip 
jis nebus spakainas.

Naujienos pasiskaičiusios 
Vienybę apie Sandaros nu
silpnėjimą, labai lengvai at
siduso, lyg kad butų kokį 
akmenį nuo krutinės nustu 

jmusios. Kurgi čia neatsi- 
jdvsi, juk tikslas atsiektas. 

. | sandariečiai suskaldyti,
sandara susilpninta; reiš
kia, Grigaitiečiams socialis 
tams jau nėra pavojaus, 
proga pasitaikius ir vėl ga
lės jot ant neorganizuotų 
tautininkų sprando.

nerė- Pasivadinęs “nesandarie
tis” rašo Sandaroj apie Bal 
timorėj atsibuvusį SLA. sei 
mą, kur štai kaip gabiai iš- 
skaitliuoja delegatus: “ko
munistų 128, Sandariečiij 
apie 77, socialistų apie 30 
fašištų apie 10, ir neparty
viškų apie 85”. O aš sakysiu 
kad tas nesandarietis visgi 
neteisingai sunumeravo, 
nes nuo socialistų nųkniau-t 
ko 30 balsų, pridėdamas 
juos sandariečiams ir štai 
faktas. Socialistai statyda
mi SLA. P.T. ultimatumą, 
kuriame reikalavo sau dvie
jų vietų P.T, O komunis
tams vienas sakėsi kad so
cialistai kontroliuoja 60 
balsų, nejaugi 30 sandarie- 

visuotino SLA. narių baisa- čiu buvo po Grigaičio pan- 
vimo teisotu ir save skaitė tapjiu? Taip pat nukniaukė 
kandidatu iki pat seimui, Įr nuo nepartyviškų, pri
duriame tik ligos priverstas, skaitydamas kokiems ten 

T-. »v. i • j in i i nt i nm ‘‘fili him”per Bągocių ištraukia savo|Ju 
kandidatūra. Reiškia, nepri
pažino demokratijos, apie 
xurią taip labai mokėjo de- 
dlemuot.

Kai],

jeigu 
mane

PASTABUKES
Naujienos minėdamos A. 

A. Neviacko mirtį sako, kad 
J. Neveckas prašęs F. Bago- 
čiaus. kad jis SLA. seime 
Baltimorėj, ištrauktų jo 
kandidatūrą į SLA. vie pre
zidentus. Matomai, kad Ne- 
viackas nenorėjo pripažint

laik- 
kad 

Maskvoj Lųbiaukų kalėjime 
plyšo bomba, tai lietuviški 
komunistai per savo Laisvę 
gvoltu suriko “monarchistai 
išsprogdino bombą Mask
voj”. Kad tą bjaurų darbą 
butų atlikę monarliistai, 
reikia labai abejot, 'bet kad

Kaip tik Amerikos 
raščiaį pasiekia žinią

... ) išsvajotiem “fašistam” 
kurių nesandarietis nu
kniaukė 10 balsų, buvo tik
rieji tautiškai nusistatę 
SLA. nariai, kuriems visai 
nerūpėjo jokios partijos, 
ar frakcijos, ir' visi kaip 
mūras stovėjo tik už SLA. 
gerovę. Ir jeigu sekantis 
SLA. seimas turės dukart 
tiek nepartyviškų, tai visos 
partijos seime bus pakištos 
po šluota ir seimui kaip ir 
pačiai organizacijai nebus 
daugiau pavojingos.

Žinučių Rinkėjas.
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ANGLIJOS KARALIE
NĖ BOADICEA

Moteris kuri Nusižudė už Savo 
Šalies Garbę.

Šios karalienės gyvenimas ei
na kaip kokis pasakiškas roma
nas.

Anglijos žmonių istorija pra
sideda su Romėnų užpludimu 
ant Britiškų salą, vadovaujant 
garsiam generolui Cezarui Ju
liui, 55 ir 54 metais pirm Kris
taus.

Per metų metus pirm to, jau 
kitų šalių prekybininkai savo 
valtimis lankėsi Britanijoj pirk
ti cino, kuris buvo kasama toje 
saloje, bet tie svetimšaliai atei
viai nepadarė jokios įtakos į 
Britonus.

Pirm Romėnų atvykimo Bri
tonai gyveno primitivį laukinį 
gyvenimą. Gyveno prastose pa
šiūrėse, dėvėjo odos ir šiurkš
taus audimo apvalkalus, ir kū
ną margino įvairiais dažais.

Galingesni negu karaliai bu
vo tenai Druidai kunigai, kurie 
po savo įtekme turėjo žmones, 
ir visuose svarbiuose reikaluose 
žmonės kreipdavos pas tuos bur
tininkus rodos? Druidai buvo 
gamtos garbintojai. Jiems bu
vo šventais medžiais aržuolai ir 
jų lapų karpos.

Po aržuolų pavėsiu gilioje gi
rioje kunigai atlikinėjo savo 
šventas ir laukines apeigas. Jie 
sakėsi galį nuspėti ateities atsi
tikimus ir tankiai aukaudavo 
dievams gyvus žmones, vergus 
arba imtinius karuose, papjau
dami juos.

Po paskutinio atsilankymo 
Cezaro Juliaus, Britonai turėjo 
ramybę nuo Romėnų per 97 me
tus. Paskui, 43 metais po Kris
taus, Imperatorius Klaudijus 
pasiuntė didelę armiją po vado
vyste Aulo Plauti jaus 
ti Britaniją.

Po sunkių 
užviešpatavo 
Severn upės. 
Kristaus jie 
ką, Britonų 
retežiais pasiuntė jž į Romą.

58 metais Suetonius Paulli- 
nus patapo Britanijos guberna
torium ir pasiryžo užkariaftti 
vakarinę salos dalį; norėjo su
griauti svarbiausių Druidų mal- 
davietę ant salos Mona. Romė
nų infanterija persikėlė ant sa
los valtimis, o kavalerija per
plaukė tą siaurą vandens tarpą 
ir išžudė kunigus ir iškapojo 
šventus aržuolus. Po šito smū
gio Druidų tikyba niekados ne
atgavo savo pirmesnės galybės.

Suetonijui esant ant Mona sa
los, tarp Britonų arti Thames 
upės pakilo didelis sukilimas.

Britų karalienė Boadicea bu
vo Romėnų nuplakta už protes- 
tavimą prieš pagrobimą jos nu
žudyto vyro turtų. Britonai su
kilo su ginklais prieš šitą jų ka
ralienės pažeminimą, ir, vado
vaujami pačios karalienės, iš
žudė daugybę Romėnų ir sude
gino jų miestą Londinium (da
bar ten stovi Londonas).

Suetonijus skubiai sugryžo ir 
nugalėjo Boadicea dideliame 
mūšyje. Tūkstančiai Britonų 
žuvo, ir išdidi karalienė pati nu
sižudė persiverdama sau kruti
nę, nenorėdama matyti savo ša
lies pažeminimo.

78 metais Romėnas generolas 
civilizacijos.

119 metais Imperatorius Ad- lcl 
rianas aplankė Britaniją. Du!tvos sriovė, ir žmogus buvo 
metai vėliau jis pabudavojo mil- nutrenktas, tačiaus pasisku- 
žinišką sieną užkirtimui kelio binus su pagelba, gyvybe

užkariau-

Romėnai 
dalį nuo 

metais po

mušiu,
pietinę
50-tais

nugalėjo Karakta- 
vadą, ir apkaustė

nutrenktajam tapo sugra
žinta. Reiškia, kad galima 
išgelbėt gyvybę, jei pagelba 
suteikiama greitai. Tūluose 
organizmo kampeliuose, tie
sa, elektra sutrauko organų 
sienelių matariją, siūlelius, 
iš kurių sienelės susidaro, ir 
kraujo bėgiojimo kelius su-

virėja
ponia liepia 
tarnaitei iš-

Škotams ir Piktams iš šiaurės.
Sekančiais šimtmečiais, pa

lengva Romos galybė sunyko, ir 
410 metais Romėnų legijonai iš 
Britanijos pasitraukė ir Romė
nai apleido tą salą.

Antra Britonų bėda prasidėjo 
keli šimtmečiai vėliau kada ten 
ėmė pulti Skandinavai Vikingai,
kurie apie 1016 metus, su kava-j ardo; tokiame atsisikime, 
ilium Kanutu, Danu, visiškai bu-'gyvybę išgelbėt jau negali- 
vo Anglus-Saksus, kurie tada 
šitaip vadinosi, pavergę, 
vardu Agrikola paskirtas Brita
nijos gubernatorium. Jis užka
riavo didelę dalį šiaurinės Bri
tanijos. 
Ič dalis 
statyta 
kuriuos 
liai. Iš 
kolonistai, kurie atsigabeno į 
Britaniją daugybę pagerinimu, 
įmonių, ir savo civilizaciją, ir 
taip palengva Britonai išmoko

Apie tą laiką jau dide- 
Britiškų salą buvo ap- 
Romėnų fortais, apie 
pradėjo kurtis mieste- 
Romos pradėjo atvykti

O------- O

ARKLIAI IŠSIVYSTĖ 
IŠ KAČIŲ DIDUMO 

GYVŪNU

Arkliu išsivystymo istorijos 
tyrinėtojai sako kad arkliui iš
augti į tokį kokis jis šiandien 
yra ėmė 55,000 metų. Tiek tai 
metų atgal, ant .žemės gyveno 
sutvėrimas vadinamas “eohip
pus”, daug silpnesnis negu mu
sų šių dienų arkliai, plonas ir 
laibas. Tie gyvūnai bastėsi pul
kais, braidžiodami po pelkes ir 
upelius, ir buvo visai panašus j 
kates, nors didesni. Jeigu, kaip 
sako Darvinas, žmogus išsivys
tė iš beždžionės tai arkliai išsi
vystė iš tų gyvūnų.

Chicagos muzejuje yra išsta
tyta eohippo kaulai iškasti iš 
žemės sluogsnio Wyomingo val
stijoje.

Arklių vystymosi eiga buvo 
labai lėta, vienok per 55,000 
metų galėjo pasidaryti didelės 
permainos. Tada jau buvo žmo
gus, koks jis ten nebuvo, ir jis 
matydamas kad eohippus galės 
būti naudingesnis už kitus gy
vūnus ateities amžiuose, išskyrė 
juos į grupes ir pradėjo jais pa
sinaudoti.

Iš mažo, silpno sutvėrimo 
eohippus pradėjo vystytis į gra
žesnę formą ir stipresnį gyvulį. 
Jo kūnas išsipildė ir žmogus 
pradėjo naudoti juos savo rei
kalams.

Išpradžių jie turėjo keturis 
nagus, bet tie kaulai vėliau pri
ėmė vienos kanopos formą.

Palengva tie gyvūnai, prati
nami prie naujo gyvenimo, pa
pročių ir naujose aplinkybėse, 
pradėjo keisti formą. Jų nau
jas maistas davė stiprybę ir tas 
gyvūnas išaugo iki tokio kokis 
liko mums labai naudingas šiais 
laikais.

Bet kas toliau: kas dabar iš 
arklių išsivystė? Automobiliai.

O------- O

ma, bet kiti organizmai yra 
stipresni, sunkiau pasiduo
danti elektros sriovės trenk
imui. nesiduoda greitai su- 
traukyt. Šiame atsitikime 
gyvybė gali but išgelbėta, 
jei pasiskubinama su tam 
tikromis prietaisomis pri
verst kvėpavimo organus 
prie veikimu, kartais net po 
kelių valandų. Todėl pa
tvarkoma visur, kur elektra 
vartojama, laike nelaimingo 
atsitikimo, visokiomis prie
monėmis verst elektros už
gautąją auką prie kvėpavi
mo iki penkių valandų, ir tik 
penkioms valandoms praslin 
kus, jei gyvybė ne sugrįžta, 
tada galima jau tikėt, kad 
užgavimas gyvybę galutinai 
išvarė.

Sumani
Kaune viena 

naujai paimtai 
virti kiaušinių.

— Tik žiūrėk, minkštai iš
virk !

’Nesulaukdama ilgesnį lai
ką kiaušinių, ponia vėl eina 
virtuvėn ir sako:

— Kodėl gi iki šiol neduo
di kiaušinių?

— Kad dar neišvirė kaip 
tamista sakei. Tamista lie
pei išvirti minkštai, o kiau
šiniai verda jau visas pus
valandis ir vis dar kieti, nei 
tarška.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

Jei nenorit namo statyt galit su 
mumis ant jau gatavo namo išmai
nyt. Kur jus kokiame mieste Ame
rikoje turit lotą galit su mumis į na
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

8 $1.00

Jau Laika s

ELEKTRA IR ŽMOGAUS 
GAVYBĖ.

Daktarai ir kiti mokslo 
vyrai pakėlė klausimą apie 
elektrą ir žmogaus gyvybę, 
ypatingai kalbama, ar elek
triška kėdė gali užmušt žmo 
gų, teismo pasmerktą toje 
kėdėje numirt už krimina- 
lišką prasižengimą. Daug 
atsitikimų yra buvę, kad 
žmogų užgavo elektros vie
la, kuria bėgo smarki elek-

-NAUJOS DAINOS-
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

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

(Mišriam chorui)
Mamytė (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt” 
Vėjužėlis (chorui) 
Muzika, Muzika (mišr. 
Vilnius 
Stasys 
Dul Dul 
Godelės
Klumpakojis 
Suktinis .. . 
Litai ..........
Malda

Dudelė

ch.)

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

•4« •į<*.<*4**,*%«%*%*,į*,į**į*,į*W*.*,į»*į*%,*4*

£ Tel- CHerry 2370 £
| P. J. KERŠIS
•■; baigęs Teisių Mokyklą Cumber- £ 

‘S. land Universitete, darbuojas su £ 
•:• Teisių Ofisu advokato
<; Anderson & Marriott j
£ 308 Engineers Bldg. £ 
•b kur su visais teisių reikalais į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir £

Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
<• rėš teisingą patarnavimą. ❖

P. Fluliolis

Pajieškau savo dėdės, Frano 
Bajoro, paeinančio iš Lietuvos 
Vilniaus apyrubės: Trakų ap
skričio, Jezno parapijos, Medin
iškių kaimo. Seiliaus 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.

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE.
' Cleveland, O.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Vajetumano!
■ Viena panelė Kaune 
pas fotografą kad ją unfotogra- 
fuotų. Fotografui pažiurėjus 
per aparatą panelė klausia:

— Ar tamista mane visą ma
tai?

— Taip, visą.
— Ot tai gerai kad užsivil- 

kau nors švarius marškinius ir 
kelnaites! — pamislino sau nu
raudus panelė.

nuėjo

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 aktų tragedija iš ko
vų už spaudos atgavimą. Vaidini
mui reikia 7 vyrų, 2 moterų. 50c

Birute ir Kuprelis — tragedija iš 
Lietuvių kovų su krikščionimis, 
aktų. Reikia 8 vyrų, 1 mot.

“DIRVA"

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

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave. 

naujoj vietoj

Prospect 2420 ’ *

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Jus Galite Turėt 
Savim Užsiku-

50c

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo j savo re

zidenciją, po No.

r ant j Vandes 
šildytuvą.

Kove Kranjsko-Swvehske
COLUMBIA PLOSCE

10 inch 75c.

25076F

25075F

25174F

12070F

12069F

j 12072F

25071F

25043F

25065F

25059F

25072F

Tel. Prospect 0238

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

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.

( En let in pol Narodne pesmi. i
I Ljubca moja — J. Lausche In M. Udovlch, duet į 
( V slovo :
j Slovenske pesmi
t J. Lausche in M. Udovich, duot |
iSokolska koračnica

Kde je moja ijubica, Valček 5S
> V finskih dolinah, ŠotlS
j Na krovų ladije, Valček
' Jahrlov Novitetni Kr tu tel
( Lastovk valček

< Usmili se me, Valček
( Ruski Novitetni Orkestei

{Spomladni Valček
Sladke vijolčice, Valček

Ruski Novitetni Orkester

Godba
Hoyer Trio

Lietu viską Valgykla
6824 Superior Ave.

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

C HAS. STONIS

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

Šebelska koračnica
Regiment po cesti gre (s petjem)
Polka štaparjev
Ti si moja, Valček
Šamo še enkrat, Valček
Ven pa not, Polka
Jaka na St. Claim, Polka
Cleveland ski valček
Štajerska
Moj prijatelj, Polka

Hoyer Trio

Hoyer

Hoyer

Trio

Trio

Trio

25073F

25047F.

25046F

25M9F

Hoyer

MoSkl Kvartet “Jadrau"
Zakaj svetlobe 
Zveličar se rodi

MoSd Kvartet “Jadran”
En starček jo živel 
Sijaj solnčice

MoKkl Kvartet “Jadrau”
Ljubezen in pomlad 
Slovensko dėklo

Mofikl Kvartet “Jadran”
Zadovoljni Kranjei 
Prišla bo pomlad

MoSkl Kvartet “Jadran"
Dolenjska 
O Diraku Moškl Kvartet “Jadran”25056F

these records fromyour local deafer or orderly 
Mril from nearest deafer ard asfe/fr Corptete Catalogue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY
Reikalaukite “Dirvoj”

Columbia „Ms Records
Vtra~ tanai Recording 

ThrRecords 
without Scratch

Made the NewWaų
Jįįy EtecfricaHy

NAUJIENA CLEVELANDIE- ra 
ČTAMS. I

šiuomi pranešu visiems Cle-, s 
velando Lietuviams ir savo pa- H 
žįstamiems didelę naujieną, kad g 
aš savo vaistinyčią, visiems Lie- H 
tuviams žinoma, kuria laikau H 
per daug metų prie St. Clair . H 
Ave. po No. 1937, perkėliau į m 
naują vietą, kuri dabar yra po’S 
No. 1159 prie E. 79 St.

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

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

Turiu geros Trajankos arba 
“Trejas-Devyneres”, importuo
tas iš Europos, žodžiu sakant,1 
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 
kai tų. Taigi, reikalui esant, ' 
kreipkitės prie manęs. Kam eit 
pas kitus? Geriau pas Lietuvių.

1 C. Pakeltis
J 159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave. I

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

East 6th ir Rockwell

I

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
______________________- Dr. Smedley, garsus Specialistas

<■ - ««su nlctų pasekmingu medikaliu 
-s - patyrimu, naudoja naujausius Euro-

H|| pinius metodus ir vaistus ir atsiekia
z > į stebėtinas pasekmes gydyme visokių

w T kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,
- VwlwR skilvio ir vidurių negerovių, odos li-

įg- eu ’* kitokiu su tuo bendru.
zaminavimas su X-Ray mašina 

P* 'r ' ’r bitais budais yra beskausmis ir
S tokis tikras kad negalima padaryti

A klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau-
škipumą ir kitus dalykus taipgi 

išegzaminuoja.
Jeigu .jūsų liga ueisgytituna ji.s ta 

iA k pasakys nedvejodamas. Patirkit tei-
■ 1 — sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-

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

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

Viskas užlaikoma griežtoje .paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedeldieniahi nuo 10 iki 1.
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LIETUVOS TEISMAI
IR KALĖJIMAI

ne-

D I- R V A

Rodos kad šiuo klausiniu 
buvo plačiau “Dirvoj” rašyta, 
tat pravartu ir apie tai skaity
tojams žinoti.

Senovėje kada žmonija buvo 
žemos kultūros, teismai ir kalė
jimai buvo žiaurus ir neteisin
gi. žiaurios bausmės nei kiek 
nemažino nusikaltimus, bet dar 
didino, žiaurumo bausmės ken
ksmingumą pirmieji suprato 
Francuzai, po jų Vokiečiai, o 
dabar jau suprato ir Amerikos 
teismai.

Palyginus Lietuvos teismus 
ir kalėjimus su Amerikos, rasi
me kad mes esame labai toli at
silikę. Rusų teismai buvo pa
perkami: už degtinės bonką ir 
arkliavagiai buvo liuosi, teismai 
buvo be teisybės, o kalėjimai 
žiaurus kaip pragaras.

Mumyse dar tebegyvena Ru
sų dvasia, teismai tebesivaduo- 
ja Rusų įstatymais, bausmių 
vietos netaikomos kultūringų 
šalių sistemai. Musų teismai 
nėra paperkami, bet biednasai 
visados liks kaltu, nes neturi iš 
ko nusisamdyti advokato.

Lietuvos teismuose be advo
kato niekados nėra vilties bylą 
laimėti. Kitų šalių teismai krei
pia dome į nusikaltimo aplinky
bes, iš kokios priežasties pada
ryta nusikaltimas. Lietuvoje to 
nėra. Teismai išimčių nedaro. 
Ar profesionalį kriminalistą ar 
per nelaimę papuolusį grūda į 
vieną vietą ir vienodai baudžia. 
Toks teismų netikslumas 
daugina nusikaltėlius.

Vienas Vokiečių teisėjas pa
sakė: “Iš šimto atlikusių baus
mes vienas atgalios gryžta”. O 
Lietuvoje iš šimto 
prasižengimų 75. 
dėlto kad kalėjimai 
novine sistema.

Teismai labai neprižiūri ma 
žųjų kalėjimų, o viršininkai el
giasi kaip jiems patinka. Išsy- 
kio viršininkai kalinius nakties 
laike leisdavo plėšikauti, arba 
samogonkę gaminti, moterų 
skyriuose buvo tikri paleistuvy
stės urvai. Dabar žinoma to nė
ra, jeigu tik kur arešto namuo
se.

Kalėjimo valgiu niekas nega
lėjo gyvybės išlaikyti, nes virši
ninkai maistą sunaudodavo sa
vo kiaulių penėjimui, kaliniai 
turėdavo kitokiu bude sau mai
sto gauti.

Štai mažas vaizdelis iš Lietu
vos kalėjimo. Piemenukas iš 
savo ūkininko pavogė bakaną 
duonos ir pasislėpė lauke. R. 
taikos teisėjas piemenuką nu
teisė 30 dienomis arešto. Ka
lėjimo viršininkas piemenuką 
patalpino profesionalių vagių 
kambarin. Tie vagįs tą vaike
lį išmokino visokių gudrybių, 
įkalbėjo vagystės amato, ir 
bar jis be vagystės negali 
venti.

Amerikos teismas už tokį 
sikaltimą nebūtų teisęs, o
teisęs tai nusiuntęs j pataisos 
namus.

Šis netikslumas nyksta ir iš 
musų teismų ir yra vilties kad 
greitai viskas pasitaisys. Kiek
vieni metai šimtai musų jau
nuolių baigia mokslus ir užima 
valstybines vietas. Jaunieji mu
sų valdininkai yra demokratiš- 
kesni, teisingesni, tautiškesni ir; 
yra galima sakyt naujos kultu-i 
ros žvaigždynas. Per tai reikia , 
musų moksleiviją remti.

P. Kriukelis.

tyniavo su Romos galybe.
Palengva jie užvaldė vakari

nę pusę Sicilijos salos, kurią 
turėjo Romėnai, ir Roma pradė
jo nerimauti. Nenorėdami tu
rėti tokių stiprių kaimynų, Ro
mėnai pakėlė karą ir bandė iš
vyti juos nuo Sicilijos salos.

Karas kilo tarp Syrakusų ir 
Mamertinų (264 m. prieš Kris
tų). Kartagenai rėmė Syraku
sų pusę, o Roma, norėdama su
duoti smūgį savo priešams, ko
vojo Mamertinų pusėj. Su Ro
mėnų pagalba Mamertinai liko 
nugalėti ir Kartagenai liko vie
ni kovoti prieš Romą. Romė
nai daug sykių laimėjo.

Nuo to prasidėjo garus ka
rai tarp Romėnų ir Kartagenų 
ir tęsėsi per 24 metus ir Romė
nai galiau paėmė viršų, išvyda
mi Kartagenus iš Sicilijos ir 
priversdami mokėti Romai donį.

KARALIENĖ 
DIDO

Miesto Kartagos Įsteigimas
Kartaga, viena iš svarbiausių 

senovės kolonijų įsteigtų gar
sios senovės tautos Foinikų, bu
vo įkurta 813 metais pirm Kris
taus.

Kartagenų legenda sako kad 
tą miestą įsteigė graži Foinikų 
karalienė vardu Dido, kuri, po 
to kai priešai nužudė jos vyrą, 
pabėgo iš Tyro su jo turtais ir 
apsistojo šiauriniam krašte Af
rikos, netoli dabartinio miesto 
Tuniso. Dido, pribuvus ten ir 
radus gyvenančių žmonių, pra
šė jų duoti jai tik tiek žemės 
kiek ji gali aprėbti jaučio oda.

Žmonės, stebėdamies kam ji 
tik tiek mažai žemės prašo, su
tiko jai duoti, bet nustebo kuo
met gudri karalienė paliepė sa
vo pasekėjams supjaustyti jau
čio odą į siaurus dirželius ir su
rišti galus su galais. Iš to pa
sidarė ilga juosta, su kuria ji 
apvedė didelį plotą žemės, ir tas 
plotas buvo jos fniesto ribos.

Kuomet miestas pabudavota, 
Dido užvardino jį Kartaga. Kar
taga buvo labai gražus miestas 
r patapo garsiausiu tų laikų 
pasaulio miestu, vienok kadangi 
.uoj už miesto gulėjo didžiausi 
Afrikos tyrynai, gyventojai te
galėjo laikytis pajūryje.

Kaip Foinikiečiai, Kartagenai 
buvo priversti rasti užsiėmimo 
jurose. Jie buvo gabus laivų 
budavotojai ir narsus jūreiviai, 
ir jų laivai plaukiojo po visus 
Viduržemio jurų kampus su pre
kyba.

Pakraščiu Afrikos, Ispanijoj 
ir visur kitur jie įsteigė savo 
prekybos centus, kurie išaugo Į įarp 
į didelius miestus. Taip palen- J<eliais daugiau negu gimė 
gva Katagenai išbudavojo pla- įai.p g jr vai. vakare ir tarp 

komercinę imperiją ir lenk- o • g £

IRKŪDIKIAI GEMA 
DIENA

žmonėse yra priima nuomo
nė kad daugiau kūdikių gema 
nakties laiku negu dieną, kad 
net humoristai pradėjo juokus 
apie daktarų atsilankymą nak
ties laiku.

Patyrinėjus tą dalyką pasi
rodė kad skirtumai labai menki.

Honolulu ligonbutyje padary
ta tyrinėjimai 1,084 gimusių 
kūdikių, iš kurių 543 gimė die
nos valandomis ir 546 nakties 
valandomis.

Chicagos Lying-in ligonbuty
je iš 1,000 kūdikių 493 gimė 
dieną ir 507 naktį.

Baugiausias skaičius kūdikių 
iš tų paduotų skaitlinių gimė

> 3 ir 4 valandos ryto, bet

iš skolų išbėgo ka- 
markė buvo panai- 
budu tūkstančiai

Kas Geriau Stovi, Vo
kiečiai ar Anglai 

po Karo?
Praėjus 10 metų po karo, Vo

kietija geriau stovi kiek liečiasi 
taksų negu kita kokia šalis iš 
didžiųjų aliantų valstybių.

Neskaitant karo atlyginimų, 
Vokietija turi skolų $1,100,000,- 
000, kuomet Anglija skolų turi 
38 bilijonus, Francuzija 19 bili
jonų ir Suv. Valstijos 18 bilijo
nų dolarių.

Vokietija 
da nupuolus 
kinta. Tuo
turtingų žmonių paliko biednais, 
bet biednieji nepasidarė nei kiek 
biednesni.

Vokietija turi užmokėti karo 
nuostolių $26,000,000,000, bet ir 
tas dar nepadaro jos skolų di
desnių už Anglijos. Vienok ši
tos sumos negalima Įskaityti, 
nes aliantai nereikalauja jos iš
mokėti pilnos ir nereikės išmo
kėti per 62 mteu.

Ir iš to jie Vokietiją paliuo- 
suotų lengvai jeigu tik ji galė
tų parodyt grynų pinigų bent 
trečdalį, apie šešis ar aštuonis 
bilijonus dolarių.

Paryžius visai “Šlapias”
Paryžiuje, Francuzijos sosti

nėje, yra viena karčiama ant 
kiekvienų 75 gyventojų.

Karčiamų ir kabaretų yra 12 
sykių daugiau negu duonkepyk- 
lų. Per visą šalį yra suvirs pu
sė milijono karčiamų ir kabare
tų, kuriose abelnai imant išger
ta po 16 kvortų alkoholiškų gė
rimų nuo vyro, moteries ir kū
dikio.

1927 metų vyno derlius buvo 
nepaprastai didelis. Francuzi- 
joj ir jos kolonijose padaryta 
1,375,000,000 gorčių vyno, kurį 
gabeno į užrubežius ir daug li
ko namie.

Prieš įvedimą Amerikoje pro- 
hibicijos, Francuzija atsiųsdavo 
į Suv. Valstijas 2,059,700 kvor
tų svaiginančių gėrimų. Dabar 
tam visam gardumėliui durįs 
uždaryta, arba tiek mažiau pel
no Francuzija iš Amerikos turi.

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 16 vyrų, 3 mot...30c

Lizdas Naminio Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote
ris.....................w.........................15c

Graži Mageliona — melodrama 4 ak
tų. 10 vyrų ir 3 moterįs ....50c

LISTmNE 
THROAT 
TABLETS

ČMade bj
Lambert Pharma cal Co., Saint Louis, U. S'.tV.

cAnhsepttc 
Prevent 

8C Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

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 moterįs ..35c

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia 
3 vyrai ir 2 moterįs.............. 15c

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

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 

3 moterįs ................................25c

Reikalaukit “Dirvoj”

ŽEMES ROJUS”

Si

komedija. Lošia 6 moteris ir 2
vyrai ...........................................20c

Pavogtas Kūdikis —- Tragedija 3 ak
tuose. Lošia G mot., 9 vyrai..40c 

Dvi Seseri — 4 aktų tragiška dra
ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų. ,.50c 

Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak
to komedija. Lošia 3 vyrai ir 
2 moterįs ................................20c

šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra
gedija. Lošia G vyrai ir kareiviai, 
2 moterįs ir pašaliniai ...... 35c

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c

6820 Superior Ave

Your Home Prettier
Your Furniture 

Bright
Your Work Less

Use

komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote- 
rj ir su ja apsiveda.

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

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

m

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 

Ofiso valandos ant 8206 SOWINSKI AVĖ.
Pirmadienj, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki I pp. 
Trečiadieni ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną. 

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

^✓Polish

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

Gyląs ir Skausmus
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Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
j 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 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
“Dirvoj”. Kaina 50c.

tik Kasd

ia

e.

t

nu-
jei

da-
gy-

gryžta prie 
Tas dedasi 
vedami se-

Ofiso valandos senoj vietoj, 1935 ST. CLAIR AVE.
Rytais kasdien 10 iki 12 išskyrus sekmadienius.

Vakarais: Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadieni 6 iki 8
TELEFONAI:

OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670
Visose aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudeltf. Children's Musterolc (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

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

(“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais6820 Superior av.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir l,0G$. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitės Sius adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New Yerk, N.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigifiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii*

Dr. E. A. BASLEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
Kampas East 55th Street

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX- 

Turiu 18 metų patyrimo. Pata-

Specializuoju chroniškose
Turiu visus moderniškus
Ray Įrengimus.
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų ; 2—4 ir 5—8 v.
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POSPRAGILO KELIONĖ 
LIETUVĄ.

(Tąsa.)

Paleistuves
Kaip jau iš seniau Ameri

kiečiai žino, čia yra laisva 
prostitucija ir daugelis mer
ginų iš to gyvena. Vienos 
užsilaiko tam tikruose na
muose kur “dirba” kitoms 
šeiminikėms, o kitos dirba 
pačios ant savęs laisvai. 
Laisvosios vaiščioja ir po 
geresnes gatves ir kalbina 
vyrus, bet labai atsargiai, 
nes tas viešai nepavelijama. 
Kitos gi sėdi sau namuose 
apie langus ir duris ir lau
kia. nes matyt žmonių, ku
rie žino tas ghtves ir pds 
jas nueina. Visos beveik yra 
Rusės, Lenkės, Žydės ir be

Valgyklose patarnavimas abej0 yj-a Lietuvių,bet ben- 
labai neskubus ir žmogus t]raj Lietuvių yra mažiausia.
kolei sulauki atnešant rodos 
badu mirsi, vietoj atėjus 
prisisotint. Bet ir čia kaltė 
kad laiko permažai tarnau
tojų ; daugiau laikyt gal ne
apsimokėtų. Už valgi ima 
visai pigiai ir todėl nelaiko 
patarnautojų daug. Kurie 
čia gyvena, jie su tuo apsi-1 
pratę. Jiems geriau pietaut 
valandą laiko daugiau ii- mo
kėt pigiau negu per 20 mi- 
nutų kaip Amerikoj, suryt 
pietus ir mokėt brangiau už 
patarnavimą. Reikia atminti 
ir tą, kad čia nekurie gauna 
tik po 150 litų j mėnesi. Tai 
yra pats žemiausi Įstaigų 
darbininkai. Kiti gauna dau
giau ir jau nueina Į tūkstan
čius litų. Tokių, žinoma, nė
ra daug, tik aukštieji bankų 
valdininkai, valdiškų Įstaigų 
vedėjai ir ministerial.

Kasdieninis Kauno Gyveni
mas.

Kaunas nepaprastai gy
vas. Krautuvės viena greta 
kitos per gatvių gatves ir 
visos daro gyvenimą. Nėra 
nė vienos krautuvėlės kurio
je butų išdėta iškaba “Par
siduoda” arba “Išsinuomo
ja”, arba kur butų tuščia, 
kas tankiai Amerikos mies
tuose matyti.

Tik kaip kuriose vietose 
iš Amerikiečių brangiau pa
ima. Tūli vežikai moka pa
sinaudoti, ir nenustato savo 
metelius, o paskui paprašo 
kiek nori, nors už tai jie ga
li būti baudžiami jeigu butų 
raportuota. Valgyklose pri
skaito brangiau negu reikia, 
bet tik patarnautojai, ir jie 
sau Į kešenių pasilieka per
virši. Bet tas ne visur prak
tikuojama ir ne visi patar
nautojai tuo užsiimu, šiaip 
krautuvėse yra uždėta pre
kių kaina ir negali prašyt 
daugiau. Prastesnėse krau
tuvėse dar yra mada derė
tis ir jose užprašo daugiau, 
bet nuo visų, ne tik nuo A- 
merikiečių.

Iš priežasties karo stovio. 
Kaune iki 1 vai. nakties visi 
jau turi būti namie. Jeigu 
kas po tai valandai pamato
mas gatve policijantas su
laiko, ir jau turi paduot tik
rą priežastį pavėlavimo ir 

’kur eina, o tada atlydi iki 
namų ir įleidžia per duris, 
o jei ne, tai jau blogai. ... 
Iš tos priežasties m ieste ra
mu ir nereikia bijoti nei 
plėšikų nei kitokių niekšų. 
Abelnai, prie dabartines val
džios visai kitaip yra negu 
pirmiau buvo. Mieste niekas 
neužkabina svetimo ir kad 
ir vėlai naktį vaikščioji, ži
noma, iki 1 valandai nakties.

1 Visos daugiausia yra šlykš- 
1 čios ir lengvai pažystamos.

Yra Įstatymas, kad jos lan
kytų gydytoją ir apsižiūrė
tų nuo ligų, bet kiek žino
ma, tai tarp jų viešpačiauja 
ligos ir dėl to laikraščiai 
šitą tvarką smerkia. Ir tik
rai nėra reikalinga tokios į- 
staigos nė tokioms turėtų 
mą vesti.

Kaune dar ta senovės lie
kana “konkė” arba arkliais 
t raukiamas tramvajus, bet 
viltis, kad ji tuoj bus panai
kinta ir Įvesta elektriškas 
tramvajus. Pinigų tam esą 
gana, tik konkių savininkai 
turi su miestu kontraktą iki 
1930 metų ir nenori išimti 
savo konkių. Bei šiose die
nose jau eina žinios, kad vis- 
tiek miestas atsikratys kon- 
kės ir galės Įvesti elektriš
kus tramvajus. Šiaip per 
miestą vaikšto labai tankiai 
auto-busai ir kas nenori 
konke arba traukiniu važi
nėt- gali važiuot autobusu. 
Kainos pigios ir komunika
cija gera ir greita.

Kurie Amerikiečiai ren
gdamiesi į Lietuvą kalba, 
kad atvažiavę čia nusipirks 
forduką važinėjimui po Lie
tuvą arba specialiai iš Ame
rikos tik forduką vežtųsi, 
tai pasistatytų save ant juo
ko, nes Lietuvos žmonės 

• juoktųsi kad Amerikietis tik 
’ forduką gali nusipirkti, ir 
' sugadytų Amerikos vardą 
■ tuomi.

Smulkmenos apie Kauną.
Kaip karininkai ir karei

viai gatvėse taip ir ore ka
riškų orlaivių virš Kauno 
kasdien pulkais matyti 
skraidant. Visi turi iš apa
čios nupieštus kryžius ant 
abiejų galų kotų, kas reiš
kia karišką ženklą o ne 
šventumą, ir tą ženklą nau
doja Lietuvos šauliai ir ne
kurie kariumenės puikai.

Teatruose arba kafejose 
kur tik buna koki progra
mai aktoriai būtinai turi 
duoti pusę programo Lie
tuviškai; jeigu to nebūna, 
tai Įstaigos savininkas 
na baudžiamas.

Artistų savų sunku į 
kias įstaigas gauti, nes 

irieji visi yra operoje, o šiai]) 
Lietuvių vienų dėl vodevilio 
programo sudarymo, nėra 
gana. Važiuoja grupės per 
visas Baltijos valstybes ir 
užsuka Kaunan. Juos kaipo 
retenybę naudoja Lietuvos 
kalėjų savininka Bet su sve
timais niekad nevalia pro
gramą užpildyt ir jeigu sa
vų nėra, tai kartais kokia 

-jRuse ar Žydė, arba turi iš- 
;. mokt ir Lietuviškų dainų, il

jei dainuoja, nors ne visada valgyt, vyną, alų gert ir vis- 
jiems pasiseka nudainuot, ir čiukus valgyt, tai duoda pa- 
publika juokiasi. Išeina su 
jais taip kaip tarp musų A- 
merikoj kada Lietuvis arba 
Lietuvė artistai nesupras
dami ką dainuoja, o dainuo
ja Itališkai arba Ispaniš
kai ..........

Laikas nuo laiko atvyksta 
pas mus į Kauną iš kaimų 
musų ekskursantai ir nusi 
skundžia kaip jiemls jau sun 
ku savo 
gulėt ir 
miečiai 
sį svetį 
kuogeriausia ir neša iš 
miesto pyragus, arbatą, ke
pa viščiukus ir kitką; žmo
gus parvažiavęs nori gaut 
juodos duonos, o čia tau ne
duoda. ... Nusibodę Ameri
koje ir viščiukai- ir arbatos, 
ir kaip kuriemis naminė deg
tinėlė, o čia prievarta girdo 
ir viskas.... Apie sveti lak
sto, tupinėja; pataikauja; 
net Įkyrėja. Jei čia mano 
kad net Įkyrėja. Jie čia ma
no kad Amerikiečiai labai iš- 
paikyti, pripratę pyragus

v?

Kaimiečių daug lankosi 
Kaune, užtai ir jų mjatyt ir 
jie beveik visi laiko savo se
ną madą, ne iš biednumo, bet

bu-

to-
ge-

namuose valgyt ir 
kaip prastai kai- 
gyvena. Parvyku- 
stengiasi maitini 

ir neša

gai savo geriausio išmany
mo....

Kaunas nė kiek neatsili-'iš papratimo, prie skarelių, 
kęs nuo Amerikos miestų, piję ilgų sijonų ir prie atsi- 
Moterims yra visokiausios nešimo batų arba čeverykų 
plaukų taisymo, kirpimo į- ant lazdelės arba rankoje. . 
staigos, ir jių labai daug, ir j Beje, valgyklose ir kafe- 
kiek patyriau iš savo šon-|j°se visur imama 10 nuošim- 
kaulio, kuri jau vaikšto pa- 
sidabainimams, tai čia gra
žiau darba padaro negu A- 
merikoj. Či dirba artistai, o 
ten kad tik doliarius paimt. 
Už sutaisymą galvos, išplo
vimą plaukų ir sugarbinimą 
ima tik 80c.!

Vyrai labai daug vaikšto 
be skrybėlių, vienplaukiai, 
ir tą matydamas jautiesi 
kaip Amerikoje. Apie trum
pus audarokėlius ja buvau 
pasakęs seniau....

Kauno gatvės visada pil
nos žmonių, bet ne bedarbių, 
o šiaip sau pasirėdžius, ku
riems taip labai darbas ne
rupi. O kada nuo 2 ir 3 va
landos po pietų užsidaro 
bankai ir valdiškos įstaigos, 
tada jau matai dar daugiau J tikėti jog dabar čia viskas atsistojęs

majorų ir kapitonų, visai jų 
nė vieno nebijai ir juokauji 
ir jie tavęs klausinėja ir 
klauso, vietoj jų klausyti. 
Gražiai nusilenkia,, duris a- 
tidaro, atiduoda pagarbą ir 
eik sau.... Ir tai ne tik vie
nam Spragilui ir jo šonkau
liui, bet ir gerto.: Redakto-

tis kainos už patarnavimą 
ir nereikią palikti ant stalo 
nieko. Jeigu su valgei už $1 
tai jis tau ant bilos pridėjo 
10c kaipo atlyginimą sau už 
patarnavimą, ir tam pana
šiai. Daugelyje vietų Kaune 
kur buvo rinkos, dabar stovi 
valdiški budinkai prieš, juos 
didelės, gražios aikštės; išso- 
dytos gėlėmis, takeliai pa
sivaikščiojimui.

Beveik visi Lietuvoje ma
no, kad Amerikos Lietuviai 
farmeriai yra turtingi ir 
puikiai gyvena, veda pavyz
dingus ukius, turi puikius 
budinkus, gyvulius ir tt., ir 
kuomet jiems paaiškini kaip 
ištiesų yra tai nenori tikėti, 
kaip Amerikoniečiai nenori lycmano bijojau, o Lietuvoj 

pulke generolų,

yra tvarkoje ir niekas nesi
skundžia ant valdžios, iš
skiriant politikierius, kurie 
netekę šiltų vietų, nori vėl 
jas atgauti....

Kurie Amerikiečiai va
žiuodami Lietuvon paliko sa 
vo brangmenas, žiedus, dei
mantines spilkutes, dabar
gailisi, nes čia neturi kuo riui ir redaktorienei ir vi- 
pasipuošt, o bijojo, kad iš siems, kurie su jų ekskursi
jų kas neatimtų.... Kalbė- ja atvažiavo. Čia visi pa- 

' įvirtom “ponais” ir ponioms”
barnus visi taip vadina, ir 
kada Kauniečiai pradėjo A- 
merikietėms rankutes bu
čiuot, mislinom, kad ir mum. 
vyrams bučiuos, ba ir męs 
Amerikiečiai, ale apsirikom,

I ba pamatėm, kad ir męs vy
rai, turim vietinėms po
nioms į rankutą pabučiuoti. 
Vieni tą daro, kiti ne, ir 
kartais išėję kur nors tie, 
kurie nepabučiavo, save ba
ra kad durni buvo ir pasiro
dė prastais, o yra daug tokių 
ponių Kauniečių, kurios jau

(Bus daugiau.)

jo net apie revolverių pirki- 
mąsi, bet čia žmonės labai 
bijo vienas kitą užpulti; at
sitikimai beveik
kad Amerikietį kas kada 
bandytų užpulti.
šia čia žudynių įvyksta tai 
kada vaikai nori prašalint 
savo tėvus nuo žemės, arba 
broliai brolius ir tam pana
šiai .... Mergelės daug vai
kų nužudo, kada netyčia 
silaukia—tai tokios
žmogžudystės.......

Tarp Generolų.
Sakyk tu žmogus ką 

kaip keistai sviete pasitaiko. 
Amerikoj būnant aš ir pa-

nežinomi,

Daugiau

su- 
čia

nori

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausių Sportininkų.

S
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MEDEGA IR PASIUVIMAS TAI 
DIDŽIAUSIA SVARBA DRABUŽYJE
Bile drabužis gali hut “pakabintas priešakyje” laike paskleidimo išpardavi. 
mtii—bet atsakančiam gerumui ir patogumui tas nieko ne reiškia ir ne per 
tikrins nieką, ko! bus patirta drabužio. medegos vertė ir gerumas, taipgi pa 
siuvimo smagumas ir reikalingas tamprumas, kaip iš lauko taip ir iš-vi
daus. Per pusę šimtmečio Richman’o. organizacija budavojo savo reputaci
ją, kad savo išdarbiam duot ne abejot inos vertės medegą ir ją atsakančiai 
apdirbt—už kainą, kuri reprezentuoja išdarbio vertę.

Bile
Siutas,

Žiponas
ar

Surduto
Siutas

redo kaip kad labai brangios kai- 
š tikrųjų, Richman’o Drabužiai iš- 

nos drabužiai, bet faktiškai, jie yra 
geriau išdirbti stiliuje, geriau pri
taikyti už daugiausia pardavinėja
mus augštomis kainamis—ir jus nie
kad ne pamiršite jų medegos tyrumą 
ir gerą pasiuvimą, kas visuomet už
tikrina ilgiau patenkantį stilių, ir il
giau nešiojasi.

Extra Kelnes

Mat Richman viską perka dideliuose 
kiekiuose, Richman’o fabrikas mo
derniškai įrengtas, Richman viską 
perka už gyvus pinigus ir tuomi su
taupo daug išlaidų ir—todėl męs 
parduodame iš savo fabriko tiesink, 
be tarpininkų uždarbio, mus kaina 
tik $22.50, vieton $50 ką jus turėtu
mėt mokėt už tokius drabužius.

autai

■" X ,j

The Richman Brothers C
Dvi Milžiniškos Cleveland© Krautuves 

Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

725 Euclid Ave. Prospect and Ontario

Pusės si m t mė
šiu patyrimas 
— tai Richrna- 
no reputacija 
aiškaus prairio- 
ningumo ir tei
kimas augščiau 
sies vertes—ir 
užganėdininias 
2600 musų dali
ninkų, kurie 
yra musų dar
bininkais, už
tikrinančiais 

jus musų dra
bužiais.
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Kas Girdei Clevelande-Apielinkese į|
fl

I j| 6820 Superior Ave.
==š==

Masmitingas. Clevelando 
Lietuvių protesto susirinki
mas Įvyksta seredoj, 29 die
noj Pjučio (August), Lie
tuvių salęje, 6835 Superior 
Ave., 8 valandą vakare.

Lietuvių tautos sūnus ir 
dukters, Clevelando Lietu
viai! Dvidešimts devinta 
diena šio mėnesio, tai diena, 
kurioje yra mus visų šventa 
pareiga, atidėt į šąli savo 
privatiškuosius reikalus ir 
tos dienos vakarą pašvęst 
Tėvynei Lietuvai. Visi Cle-

Atdara vakarais

ma. Pakuotojas tapo areš
tuotas, o klausiant kodėl jis 
apvoginėjo savo darbovietę, 
jis atsakė “aš pats dabar 

Tel. Randolph 1476 l|į nežinau, kodėl aš vogiau”.

LIETUVIAI TAUTŲ KON
CERTE.

Rugsėjo (Sept.) 3 d., pir
madienio vakare, Labor Day 
atsibus tautų koncertas 
Brookside Parke. Jau užsi
registravo šešiolika tautų. 
Vieni šoks, kiti dainuos, o 
dar kiti rodys savo atletiš
kus gabumus.

Lietuviai pasiskyrė šokt 
ir dainuot. Tam tikslui yra 
organizuojama grupa ge
riausių šokikų ir kviečiamos 
visos Clevelando Lietuvių 
orkestros, k. t. Luizos, Mu- 
šinsko, Raponkos ir Žiurio 
orkestros.

Pirma praktika atsibus 
ketvergo vakare, Pjučio 23 
d. Lietuvių svetainėje. Kitą 
ketvergą, Pjučio 31 d. ateis 
miesto fotografas nuimt 
grupes paveikslus. Todėl bu
tų patartina mergaitėmis į- 
sigyt tautiškus rubus.

Lietuvių atstovas ir pro- 
gramo tvarkytojas

Vincas Greičius

SPORTAS Duodama geras už- j 
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

6820 Superior Ave.Pėtnyčios vakare, Pjučio 
(August) 24 d. risis antru 
kartu Kari Sarpalius, su 
Joe “Bull” Komaru, už Lie
tuvių čampionatą. Tik šį kar

Dr. Vilkus grįžta. Dr.kus. Taip dėjosi veik kas
dien, per pusantrų metų, ir [Vitkus, nuo pavasario išva- 
išvažiotojas visgi prasitarė žiavęs Europon atlankė dak- 

progra- apje tai savo užveizdai, kaip:tarų konferenciją Paryžiu- 
mą, kuris turėtų but išpil-įtik tuom kart, kada krautu-Ll'e> peskui buvo savo tėviš- 
dytas Labor Day šventėje, Į vės inventoro surašąs rado kėj ir atlankęs svarbesnes 
kuri šiais metais Įvyksta 3 $40,000 nepritekliaus apy- Lietuvos vietas, grįžta na- 
dieną Rugsėjo. Rodininkas'vartoje. Pasiųsta policiją Į rio, i Clevelandą. Namie bus 
J. M. Sulzmann siūlo būti- pakuotojo namus padaryt apie 10 dieną Rugsėjo, 
nai programe duot vietą ir kratą. Ir. .. . O pasauli! At- 
ateivių tautoms. Jis sako: rasta pilnas 
“Atminkite, kad ateiviai grūstas iš krautuvės pavog-

Rengiama programas.
Miesto rodininkai tariasi 
įsuruošt atsakantį

augštas, už-Į Debesių šeimyna, o su jais 
_ „■ ir M. Dagiliutė, išvažiavo į

i'iums tain biangųs ii myli- tais drabužiais, avalais, au-.Chicaga, kur pasiviešėję, 
mi, kaip ii musų šeimynos dėklais ir viskuom, kas tik visi sugriž pabaigoj šios sa- 

krautuvėlj buvo parduoda- vaitės.nariai, nes jie mums nė kiek 
ne tolimesni”. Didesnė dalis

velando Lietuviai, be skir
tumo pažiūrų ir tikybos, 
širdingai kviečiami susi
rinkt kuoskaitlingiausia vie- 
nan burin, kuriame turėsi
me pakelt savo balsą prieš 
musų Tėvynei? skriaudėjus, 
ir viešai pasakyt visam pa
sauliui, kad Męs be Vilniaus 
nenurimsim ir kad męs už 
savo tautos tiesas kovosime, 
nors ilgiausius metus, kovo
sime tol, kol mus Tėvynė namus prie Kinsmun 
taps liuosa nuo visų išlauki
nių priešų.

Męs žinome, kad Tautų 
Lyga ne išspręs Lietuvos- 
Lenkijos ginčus už musų so- 
stapilį Vilnių, todėl Lenkai1 
tą klausimą mėgins patys' 26064 
išrišt su kardo pagelba, o 
kardu klausimą rišant, Eu
ropoj turės užsikurt didė 26054 
karė, kuri praris šimtus! 
tūkstančių nekaltų žmonių i 
ir paliks tiek pat našlių ir 
našlaičių.

Todėl dabar visi, kaip ga
lėdami, kelkime savo balsą, 
bendrai, kai vienas, ir iš
reiškime męs Tautų Lygai 
savo protestą, paaikinant 
ją, kad kuomet ateis Lietu
vos-Lenkijos ginčo klausi
mas; kad ji nepataikautų il
giau Lenkai, ir be atidėlioji
mo, Lenkai prisakytų grą
žint Lietuvai Vilnių, su jo 
žeme, nes visas pasaulis ži
no, kad Vilnius teisingai pri
klauso Lietuvai.

Šiame susirinkime kalbėt 
yra pakviestais gabus ir 
rimti kalbėtojai, kaip advo
katas P. V. Česnulis, inžinie
rius Pijus Žiuris, ir advoka
tas P. J. Keršis. Visi trįs 
yra gabus ir geri kalbėtojai. 
Jie aiškiai ir visiems su
prantamai išaiškins visą da
lyką, kuriuomi šiądien rū
pinasi visa Lietuvių tauta. Į

Tik ne pamirškite šitą j 
musų tautai brangų vakarą, j 
ir jo reikšmės svarbumą. I- 
žanga visiems dykai.

rodininkų šiam; sumanymui T 
ant vietos pritarė.

Nežino kodėl vogė. 28 me
tų amžiaus vyriškis, kurio 
vardas ne išduodamas , dir
bo vienoje departmentinėje 
krautuvėje, kaipo pakuoto
jas. Išvažiotojas pirkinių 

, negalėjo suprast, kodėl su 
kiekvienu išvažiavimu iis 
turėjo sustot pas pakuotojo 

i gat- 
.vės, ir ten palikt kelis pa-į

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

Sugrįžo. P. Bendleris su 
savo šeimyna lankėsi De
troite ir kitose žymesnėse 
vietose Michigan valstijose. 
Po trijų savaičių “ekskursi
jos” visi laimingai sugrįžo 
namo.
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Reikalaukit “Dirvoje”

VANAGO 
PLUNKSNA 

po 25c.

Rekordai

Parda vintui.
Parsiduoda krautuvė geleži

niu dalyku, kvarbų ir elektriki- 
nių prietaisu, 1907 W. 65 St. ar
ti Bridge Ave. Gvarantuojama 
$500 jeigu per savaitę. Kompe- 
ticijos nėra. Parduodama pogiai, 
arba mainoma ant loto ar stu- 
bos. Taipat parsiduoda ir kon- 
fekcijos krautuvėlė. Pramonė 
duoda didelę naudą. Sužinokite 
pas Zimmerman, 10711 Superior

26055

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
lės.
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, galit 

pasidžiaugti. Galit gauti visai 
naujos rūšies linksmus rekor
dus, kuriuos lietuviškai orkes
trai pritariant, Įkalbėjo ir įdai
navo 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 
kaip vaikinas negali 
turtingos merginos.

Kitas rekordas tai
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

26062

26057

26058

88001

26065

At-

mergelę”, 
apsivesti

visai apie

Širdingai visus kviečia 
susirinkt, vardu Vilniaus 
Vadavimo Komiteto,

M. A. Ruseckas, pirm.

riešutaut ir sužinosi kas toliau 
atsitiko.

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

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

Jack Perko
1067 E. 67thŠl, 33-35

Garsinimu išmislas. Iš 
Moline, III. kur dirbama 
“Velie” automobiliai, kom
panijos atsiųstas orlaivis 
į Clevelandą, praėjusioj ne
dalioj čia garsino “Velie” 
automobilius, važiojant žmo
nes dykai. Paimtus pasažie- 
rus orlaivis kiek pavežęs, 
iškilo i orą iki 1000 pėdų, 
pasisukino ir nusileido že
myn, o išleidžiant, pasažie- 
rai buvo apdovanojami Ve
lie automobilių kompanijos 
skelbimų pampletais.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

tą ristynės eis jau be mušty
nių ir be spardymosi. Už
tikrinimui, kad tas ne įvyks, 
abu ristikai yra užsistatę 
kaucijos po $500. Jei kuris 
iš ristikų sulaužys šitas tai
sykles, to penki šimtai do- 
liarių užstato, žus.

Parsiduoda keturių šei
mynų namas po No. 7719 A- 
berdeen Avė. Didelis “bargi- 
nas” perkant tuojau.

Mrs- Puzinskas 32-31

PARSIDUODA
Visi mėsinyčios (bučepnės)

Bent kartą. Cuyahoga ap
skričio kalėjimą užviešpata
vo žiurkės taip labai, kad 
kaliniai daug kartų buvo 
skundęsi kalėjimu valdžiai, 
ii' praėjusioj žiemoj net 
maištus panaudojo, tačiaus 
valdžia j tai ne atkreipė a- 
tydos ii*1' žiurkėms leido 
siaust toliau, kiek joms no
ras leidžia. Tik dfibar rinki-

Jei Tomistą įdomauja
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas

i. skaityk

“Pietų Amerikos Lietuvį”
Tik “P. A. L.” suteiks Tamistai 
įvairias ir įdomias žinias, beša
liškai nušvies jus įdomaujančius 
klausimus ir visuomet bus Ta
mistai malonus ir naudingas iš 
kito tolimo pasaulio svečias.

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:

dalykai, kaip tai skėlai, aisbak- mams artinantės, suprasta 
sis, kanteris, mašina mėsos ma- j reikalas žiurkes suvaldyt, 
limui, ir visi kiti mėsinyčios į- Tam’ pakviesta trįs meiste- 
rankiai. Parduodama visai pi-jriaij kurie su hemiju pagel
iai Kam toki dalykai reikalingi ba -iurkeg - kaUjimo. 
ateikite pamatyt, po adresu:
2047 Hamilton Ave. Savininkas Gvarantuojama, kad isbai- 
gyvena 9402 Bessemer Ave. j (lytos Žiuikės pei vieną me- 

30-33. tą nepasirodys kalėjimo pa- 
----------------------------------- fstogėje.

Parsiduoda
Po No. 11790 prie Superior 

Ave. geležinių daigtų krautuvė, 
su dideliu kiekiu dažų, elektros 
reikmenų ir prietaisų ir automo
biliams reikmenų. Krautuvė 
gvarantuoja $200 gryno pelno 
savaitėje. Randa pigi. Kompeti- 
eijos nėra. Parsiduoda pigiai. 
Dėl smulkmenų klauskite pas 
Notarą Zimmerman, 
10711 E. Superior Ave.

buvęs asistentu dis- 
prokuroro, automo- 
. išvažiavo Į Albany, 

Ten jie dalyvaus no-

ATYDA

30-33

Buvęs Senatorium Atlee 
Pomerene. ir J.C. Breiten
stein, 
trikto 
kiliais 
N. Y.
tifikacijos ceremonijose, su
rengtose New York valsti
jos gubernatoriui Alfred E. 
Smith.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTnr.RAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

B. RAKAUSGAS, Agentas
6712 Wade Park av. Cleveland, O.

Telef. Pennsylvania 1481

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

Marijona Tiškienė..Lt- 200
Agnieška Kivilius.........
Ona Čerlaitė...................

150
100

SEMINARIO LITHUANO
Caixa postal 3902, Sao Paulo, Brazil. 

Taipogi galit užsisakyti ir per sa
vo pažįstamus Brazilijoj.

“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.

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Li. ■ 
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug' nau

dingų pasiskaitymų.

“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

A. B. Strimaitis — Iždininkas 
G. P. O. Box 127, New York Citv

PARDAVIMUI.

Geriausi tikietai dal 
šių ristynių yra parduodami 
“Dirvos” Administracijoj.

25*
—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25^

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.

J197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

— Telefonas Randolph 3535 —

PARSIDUODA
Parsiduoda moderniška kep

tuvė, po No. 8811 prie Superior 
Ave. Gvarantuojama savaitinių 
įeigų $400. Kompeticijos nėra. 
Randa pigi. Prie keptuvės yra 
krautuvėlė saldainių, mokykloms 
reikmenų. Taip pat ir kitokių 
dalykų. Parsiduoda pigiai. In
formacijų klausiate telefonu: 
Broadway 3773, arba matykit 
Notarijušą
Zimmerman, 10711 Superior Ave

30-34

Marė Sovickaitė..............350
Juozas Andriusėvičius. .150 
Paulina Vainienė..............50
Paulina Kulokienė............30
Antanas Glemža..............100
Elena Eidukevičienė... .170
Jonas Stanislovaitis.. .1300 
Anelė Jaukeliunaitė.... 100 
Pranė Miliunienė........... 100
Elzbieta Plungė..............100
Anna Aukudo................. 500

“Dirvos” Agentūra

Parsiduoda gražus, mo
derniškas vasarnamis, kartu 
ir dviejų šeimynų namas, su 
dideliu, medžiais apaugu
siu; 45 x 200 lotu. Brukuo
tas įvažiavimas ir garadžius 
Išmokėjimas ilgam termi
nui, su 6%. įeigų $1560 per 
metus, apie $2,500 įmokant 
pradžiai. Privažiavimas gat- 
vekariu “Superior Through” 
Vieta 12327 Woodside Ave. 
Tel. Eddy 8160-J 34-37

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

Štai kas Vanago Plunksnojs 
telpa:

Deklamacija — Pasikalbėji
mas su Pacifiku, — iš garsios 
Vanagaičio ekskursijos į Pacifi- 
ko pakraštį 1925 metais (su ap- 
šlubusiu automobiliu).

Antra deklamacija ar kas pa
našaus į deklamaciją yra vardu 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu
vo dainuota ‘Dzimdzių’ koncer
tuose: ,

1) Kanklininko Daina, j
2) Dolaris,
3) Asilas,
4) Trys Sesutės,
5) Leiskit iš Tėvynės,
6) Barbora
7) Yes, Sir....
8) O, Suzana,
9) Oi kas bus kad nėr alaus,
10) Brigyta
11) Menas, Mokslas, Sportas
12) Pokeris ir Surprise Party,
13) Kelias-Vieškelėlis,
14) Lietuviškas Džiazas,
15) Lietuvoj Mados,
16) Godelės,
Knygelė yra padaryta taip 

kad tiktų į kišenių įsikišti ir 
nešiotis į repeticijas. Prie čia 
paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis 
tą gali padaryti įsigydamas šią 
“Vanago Plunksną”.

Amerikos Lietuviai, 
Skaitykit ‘LIETUVI’
Skaitydami “LIETUVI” jus ben

dradarbiausite su Tėvynės Lietuvos 
gyvenimu, taip artimu jūsų šir
džiai.

“LIETUVYJE” rasit tikrą Lie
tuvišką žodį, Lietuvišką rūpestį, 
Lietuvišką buitį ir viską ką bran
gaus palikot Tėvynėje.

“LIETUVIS” kiekvieno Lietuvio 
širdžiai yra artimas, nes “LIETU
VIUI” rupi visų Lietuvių, visos 
Tautos,, visos Valstybės reikalai ir 
visos sritįs: politika, ekonomika, 
kultūra, menas, kūryba. “LIETU
VIO” žinios yra rimtos, teisingos, 
bešališkos.

“LIETUVIS” daugiausia rašo 
apie svarbiausius ir opiausius Val
stybės reikalus, jos sutvarkymą ir 
valdžios darbus.

Ilsėdami nuo fabriko mašinų 
ūžesio ir gatvių trenksmo, skaity
kite “LIETUVI” — jis pastiprins 
jus gimtinės gyvenimo vaizdais ir 
tais atsiminimais kurie artimai jus 
riša su jūsų tėvais, broliais, gimi
nėmis ir pažįstamais likusiais Tė
vynėje.

Tėvynės Pasiilgimo gniaužomi, 
skaitykite “LIETUVI” — jame ra
site paguodą ir nusiraminimą.

Nepagailėkite ir savo broliams, 
skurdžiai Lietuvoje gyvenantiems, 
užrašyti “LIETUVI” — juk gerai 
žinot kaip sunku jiems tai padary
ti patiems.

“LIETUVIS” pats geriausias ir 
pats pigiausias Lietuvių dienraštis. 
Kaina metams Lietuvoje $3.00
Pusei metų______________$1.60
Metams Amerikoje_____  $6.00
Pusei metų _____________ 3.20
Metiniai prenumeratoriai gauna 

dovanų A. Vienuolio raštų naują 
tomą.

Adresas:
Lithuania, Kaunas >

Vasario 16 d. g. 2. z 
“LIETUVIO” Administracija.


