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Lietuvoj Dabar Pasirodo Bado Pavojus 
Didelis Hurkano Viesulas Nusiaubimas 
Reikalauja iš Vokietijos 1 Milijardus Trauky

LIETUVOJ BADO PAVO-Į KONCESIJOS SVETI- I dė veikiąs su komunistų va- 
JUS- MIEMS KAPITALAMS, du Belą Kun. Hatvany pa-

80 AKRŲ ŽEMĖS UŽ 1-000 
SKUTIMŲ.

Moravia, Iowa.—Du bro
liai, Rolla ir Ralph McDo
nough, iš savo tėvo palaikais 
įgytos ūkės, pardavė vieti
niam skutikui Clark, 80 akrų 
žemės, tik pardavė ne už pi
nigus, bet už barzdų skuti
mą- Už 80 akrų žemės, sku- 
tikas Clark skus barzdas

tuves 71 metų savo amžiaus. 
Sukaktuvių paminėjimo po- 
kilin susirinko apie porą 
šimtų prakilnių žmonių, 
kaip vietinių taip ir iš Ka
nados, kad pasveikint “isto
rišką” žmogų, laimingai su
laukusį šito amžiaus. Ponas 
Taft vadinimas “istorišku” 
žmogum todėl, kad iš visų 
buvusių Suvienytų Valstijų

Žinios iš Lietuvos
Ir čia “pleckaitininkai.” Nusižudė operos griežikas.
Jurbarkas. — Smalninkų Kaunas.—“Oazos” kine- 

muitinėj sulaikyti 3 žmonės inatografe rastas pasikoręs 
su “plečkaitine” literatūra1 operos griežikas Kazys Stu- 
ir perduoti Jurbarko poliai- kas. Paliktame laiške šako
jai. Suimtieji yra iš šimkai-'si, nesibodę gyvent. Paliko 
čių valsčiaus vedama kvota.-seną motiną.—D.

Rokiškis, Lietuvoje.—Da
bar pasirodo bado pavojus. 
Žieminiai javai atrodė ge
rai, orui atšilus ir vasaro
jus gražiai pasitaisė. Laik
raščiai pradžiugo, kad šiuos- 
'met derlius bus geresnis už 
pernykšti. Bet —“po”! per 
grabę, ir plumpt! i balą”- 
Dėl tankių lytų rugiai rikė
se sudygo. Žmonės netik sė
klos, bet nė duonos neturės, 
nes vieną dieną giedra, o 
dvi lyja. Linai ir kiti auga
lai priplakti prie žemSs. Žir
niai, avižos, vikiai ir vėly
vieji miežiai nespės nunokt, 
nes dabar jie dar žali. Tuj 
lose vietose jau pasirodė šal-l 
nos. Daržovės piiišto storu
mo. Šieno ir rugių yra dar1

bėgo užrubežin, ir Kun’ą iš-Moskva, Rusijoj.—Prabė- 
gusioj savaitėj Rusijos val-jtrėmus jis sugrįžo. Teismą:-------— - j------------------------------- J------ -------------------------

jdžia pradėjo aptarimą pla-.vėl jį tyrinėjęs, pasmerkė 
nų, kuriais norima suteikt Į aštuoniolikai mėnesių kalė- 
svetimiems kapitalams kon
cesijas, kad tuomi atgaivi
nus pramonę, kuri dėl bu
vusios karės likosi galutinai 
suparalyžiuoti. Rengiamasi

jimo baudą su mažino iki 
pusei, ir gailaus, jam apelia
vus, teismas galutinai pa- 
liuosavo nuo kalėjimo ir pi
niginės baudos.

broliam McDonough, tuk- 
statį kartų. Abi pusi šita su
tartį pasirašė ir vietinis ad
vokatas sutartį legalizavo. 
Taip tai vaikai aikvoja tėvų 
paliktus turtus.

prezidentų, jis tik vienas 
gyvas.

(užrubežių kapitalistams pa
švęst išnaudot visus gamtos 
turtus Rusijoj, prie to dar 

'panaikint muitą iš užrube- 
žio įgabenamiems automo- 

ibiliams, šilkui ir kitokiems 
importams.

PRANCŪZUOS REIKA
LAVIMAI VOKIETIJAI
Geneva, Šveicarijoj—Tau

tų Lygos posėdyje svarstant

ORLAIVIAIS LENKTY
NĖS APIE ŽEMĘ.

Hampshire, Anglijoj. — 
Suvienytų Valstijų lakūnas 
G. H. Storck išsirengė hy- 
droplonu apkeliaut aplink že 
mę; savo kelionę jis pradėjo 
Prancūzijos link. Tuom pa
tim laiku iš Berlyno, Vokie
tijoj, Kari Heinz von Eich
ler 40 arklių jiegos motoro

ŽIŪRĖKIT KAD MAN 
DAUGIAU TO NEBŪTŲ.

Washington,D. C. — Ap
skaičius valdžios visas iš
laidas, pasirodė, kad gale 
metų valstybės budžetas tu
rės devynias dešimts ketu
ris milijonus doliarių nepri
tekliaus.... Prezidentas 
Coolidge išbarė savo gabi- 
netą, prikišdamas beekono- 
miškumą ir patarė jieškot 
budo, kad visas nepriteklius
iki galui metų butų išlygin- TYRINĖS STRAIKŲ PRIE 
tas ir kad kitais metais ne-: ŽASTtISL , 'sunkiai sužeisti.-L. ž.
pritekhaus. visai nebūtų. J New York, N. Y.—Darboj _________
Prie deficito padidinimo 
prisideda labai daug “pro- 
hibicija”-

ne pjautų, jei priplakti prie Vokietijos reikalavimą 
žemės, dygsta—P. Kliukins Franbužijai, kad ši paliuo- 

---- suotų iš savo okupacijos
HURKANO VIESULĄ PA- Rheno teritoriją, kilo skan-

varomu savo orlaiviu leidosi 
kelionėn paskui Strock, irgi 
aplink žemę, kad pirmąjį 
pralenkus ir savo vieton SU

ĖMĖ DAUG AUKŲ-
Washington, D. C.—-Praė

jusios pėtnyčios pavakare 
Hurkano viesulą nusiaubė 
labai didelį plotą savo pake
liu, paimant daug gyvesčių 
aukų ir sugriaujant žmonių 
namų. Pietinės Dakotos val
stijoj ir Nebraskoj žuvo 11 
žmonių gyvasčių; Floridos 
valstijoj sugriauta daug na
mų ir užmušta keli žmonės; 
Rockford, Ill. sugriauta ke
turi fabrikai ir sugadinta 
pora šimtų namų, beto žuvo 
dešimts žmonių, pora šimtų 
sužeista ir 16 dar nesuran
dama. Porto Rico, Bahama 
ir San Domingo salose pada
ryta daug blėdies, užmušta 
700 žmonių, ir sugriauta 
daugybė namų, 700,000 žmo
nių neteko pastogės ir da
bar gyvena plynuose laukuo
se.

jdalas, kuomet Francuzija 
Vokietijai pastatė savo išly
gas, būtent, kad Vokietija 
už Rheno evukavimą sumo
kėtų septynis milijardus 
frankų ir beto dar, kad at
mokėtų Anglijai ir Suvieny
toms Valstijoms savo skolas. 
Vokietijos atstovui užpro
testavus prieš tokius dide
lius reikalavimus, ir tūliems 
kitų valstybių atstovams 
protestą parėmus, Francuzi- 
jos atstovas Briand, išvažia
vo Paryžiun, pasitart su sa

lvo valdžia.

UŽGRĖBĖ VENGRIJOS 
AMBASADĄ.

Prague, Čekoslovakijoj.— 
Nustatant rubežių tarpe 
Vengrijos ir Čekoslovakijos,
parsiėjo rubežių pravest per 
kamputį Čekoslovakijos, už 
ką Vengrija sutiko savo kai
mynei užmokėt 150,000 kro
nų. Keliatas metų praslinko, 
bet Vengrija pinigus nesi
skubina mokėt, nors Čeko
slovakija jai apie tai jau 
daug kartų prisiminė- Da
bar pastaroji netekus kan
trybės, už skolą užgrėbė 
Pragoj Vengrijos ambasa
dos rūmą, su visais rakan
dais, ir nežada grąžint, kol 
Vengrija atsiteis.

UŽ NUŠOVIMĄ ŽMO
GAUS BAŽNYČIOJE.
Pittsburgh, Pa.—Munhal 

i Christian bažnyčios parapi- 
jjinės m;okyklos mokintojas 
Clark skyrėsi su avo pačia, 
kuriai tarpininkavo advoka
tas Tyreli. Perskyros daly
kui nuėjus teisman, advoka- 

| tas Tyreli nuėjo Clark’ą iš- 
I varyt iš mokyklos, kaipo tai 
į vietai netinkantį žmogų, 
j Mokykloj jo neradus, Tyreli 
susirado savo oponentą baž
nyčioje, kur kilus barniams,
Tyreli Clark’ą nušovė. Da
bar teismas už tai Tyrell’ą 
'nubaudė 10-20 metų kalėji
mo bauda-

Karvelis su ženklais.
Bartninkai. — Grajauskų 

kaime Prano Palaiko kluo-

Sulaikė pabėgusį su 75,000 
litų-

Vilkaviškis.— Pereitą sa
vaitę pabėgęs Vokietijon su nan įskrido vanago vejamas 
75,000 litų Vilkaviškio ban- karvelis.
ko vedėjas Bilerbekas. Til-' Pagavus karvelį, pasirodė 

” 'jp kad tai yra pašto karvelis, 
kad nu- Karvelis ant kairės kojos 

turi žiedą su skaitlinėmis ir 
kitais nesuprantamais žen
klais. Karvelis perduotas po
licijai.—D.

I _________
Turtingas viršininkas.

Palangos vilų aukščiausia 
vadinama Juros akis, (prieš 

) nu- 
, pirkęs iš adv- Nargulevi-
Idamas sužeidė tris daibinin- gjaus Kretingos Apskričio 
kus: vienam beveik nupjovė viršininkas Draugelis (už 

|Loją ir jis vos gyvas, kiti du graf0> 0 vėliau p. Yčo.—L.Ž. 
Į sunkiai sužeisti. L. Z. 135,000). Komodos vila nu

mirkę už 20,000 ateitininkai.

DARBŠTUS DVYLIKOS
METŲ IMIGRANTAS.
Fitchburg, Mass.—12 me

tų amžiaus Leonas Nori, ku-| 
ris prieš du metu atvyko į i^ėj sulaikytas. Musų policij 
šią šalį iš Sirijos, pasirodė (tariasi su vokiečiais, !:?/.! nu 
labai darbščiu- Per vasarą |Sukaltėlį grąžintų. Manoma,
jis rinko vuogas ir pardavi
nėdamas jas, uždirbo tiek, 
kad užmokėjo tėvo skolą $25 
nupirko du tonu anglių, nu
pirko mokyklą lankančiam 
savo broliui drabužius ir 
dar dešimtį doliarių pasidė-1 
jo Ibankon arba i 
per vasarą jis peinė $85.50.

kad grąžins.—U. B.

Nelaimė ties Penamunės 
tiltu- 

Kaunas.—Prie Panemu-: 
nės tilto statybos darbų at-

~ v>in<r-i«lS'^0 ne^a’m®' Vagonėlis su prezi(jerito gyvenimą)
-UZ smėliu nutruko ir atgal bėg- adv- ‘"

grįžus pirmiau už Stork’ą. 
Tokiu budu dabar Europoj 

i susidarė dviejų lakūnų sim- 
patikai.

Federacija ruošiasi prie sa
vo seimo, kuris atsibus pa
baigoj Spalio mėnesio, New 
Orleans, La. Federacijos vir
šininkai dabar renka žinias 
apie straikus, kurie jau nuo

i Nesusipratimas tarpe kum- Ąpj tos vilos yra buvusios 
Užantyj komunistinė vėliava 

Vilkaviškis-Laisvės gatvė-
go ir davatkų.

Degučiai.—Zarasų apskri- j
Itis. Laidojant vieną moteris- je policija sulaikė V. Klešai- 

, kę, pamaldas laikė Baltn- tj įr Edv. Lemaną. Padarius 
i šių—Degučių klebonas kun. krata, pas Lemaną rasta už- 

linkėje Waupama, , kur" yra 'Mass, ir Kenosha, Wis. Fe-iTurla ir laike Pamaldu da| antyje komunistinė vėlia 

didžiausi laukai bulvių au- Aeracija met surinkus žinias i 
gimo, nuo poros savaičių te- isavo eime mano straikų pa
siusi nuolatinas lytus, kuris dėtį išgvildent, ir jei pasiro- 
ukininkam's neleidžia pradėt dytų straikierių pusėj per- 
darbus prie bulvių kasimo, didelis užsispyrimas, priša
ukiu savininkai labai neri- kyt darbininkams savo už- 
mauja ir tiki, kad jei dar po- įsispyrimus švelnyt- 
rą savaičių lytus pasilaiky:. 
visos bulvės turės liktis ne 
kastomis.

LYTUS NELEIDŽIA KAST 
BULVES.

Neenah, Wis.—Visoje ap-|seniai tęsiasi New Bedford

UŽDARYS RUSIJAI KRE
DITĄ.

Ryga, Latvijoj.—Vokieti- 
Į ja rengiasi pertraukt prieš 
i tūlą laiką padarytą su Ru- 
jsija pirklybos sutartį, ka-j 
jdangi ikišiol Rusija iš Vo- 
ikietijos fabrikų priėmus 
’daug išdirbinių į kreditą, at
silygint už pirkinius nė ne-1 
bando, nors Vokietija apie 
skolą Rusjai jau kelis kar
tus prisiminė. Latvija ir Es- 
tonija tikisi, kad jei Vokie
tija pertrauks sutartį su Ru- 
I sija, tai pastaroji tokios su
tarties mėgins jieškot Lat- 
!vijoj ir Estonijoj.

.VALDŽIA UŽDARO LAIK
RAŠČIUS.

i Belgrad, Jugoslavijoj.— 
Prieš porą mėnesių parla
mente kilus trukšmui tarpe 
atstovų, tapo nušautas Kro
atijos kaimiečių partijos va-

Iš DIDELIO DEBESIO 
MAŽAI LYTAUS.

Budapešt, Vengrijoj.—Tei 
sybės ministeris Ludvikas 
Hatvany savo laiku buvo 
teismo pasmerktas teptynio- 
likai metų kalėjiman ir 
užmokėjimui milijono kronų 
baudos, kaipo valstybės iš
davikas, kuomet jis pasiro-

das Stepas Rodič. Likusi po 
jam našlė pasiuntė Tautų 
Lygai prašymą, kad Tautų 
Lyga ištirtų kame kaltė už 
jos vyro nušovimą, ir sura
dus kaltininkus, patrauktų 
juos atsakomybėn. To pra
šymo tekstą daugelis laik
raščių atsispausdino ir tuo
mi užsitraukė valdžios rus- 
tbę. Dabai' valdžia uždaro 
visus tuos laikraščius, kurie 
atspausdino našlės Radičie-- 
nės rašto Tautų Lygai tek
stą. ...

va. 
vatkos pastebėjo, kad kuni- j0 bute ranka rašytas diolo- 
gas ne viską kaip reikiant o-as “Komunos kankiniai” ir, 

i padarė ir pradėjo burnot. iae to 15 št. brauningo šovi- 
Dabar daugybė kalbų paleis- nių._ L. Ž.

j ta ir davatkos sako, kad jos 
(pakeisiu jį ir tiek.—L. Ž.

GA VO
Pinigus Lietuvoje, siųs- ngį mažas barzdotas 
tus per “Dirvą” šios

Juozas Vosilius....
Barbora Zorskienė.

augščiausis teisėjas William Marė Paspirgeliutė
Howard Taft, šventė sukak-' “Dirvos” Agentūra

Plečkaičio karveliai Lietuvoj 
Policijos žiniomis, Taura

gės apskrityj sugauti du len- 
kaimn, kų žvalgybos karveliai su

EKSPREZIDENTAS
ŠVENTĖ SUKAKTUVES.

Washington, D. C.—Eks-1 
prezidentas ir dabartinis

“Isimietė Velnias”.
i Ylakiai.—Erkšvos
pas ūkininką Gailių įsimetęs ženklais ir pritaisymais raš- 
vtlnias: paprudyj ėmęs šoki- tams paslėpt. Esąs sugautas 
-- — ----- - ----- žmo- gyvas tik vienas karvelis.

Igiukas su raudonu gaidžiu p Jis buvęs labai išbadėjęs ir 
Lt. 100 vėliau nežinia kas apnykę? 1 suvargęs. Toks pat karvelis 
....100 viduj vaikus knaibyt, o pa-lesąs sugautas ir Kukorai- 
....100 augusius plakt autu per a- čiuose. Vieną panašų karve- 

kis id daiktus mėtyt: suklau-ilį neseniai nušovė medžioto- 
pus namiškiams melstis, kry jas prie Šiaulių.
žius su Dievu nušokęs nuo Kai kas spėja, kad šiais 
sienos, o Gailiui kažikas ša- , karveliais naudojasi ir Pleč- 
kalį įkišęs į šakumą. Kuni- kaičio šalininkai. Policija 
gas prašomas atsisakęs ek- deda pastangas visa tai iš- 

jzortavas paskaityti.—L. Ž. aiškint.—L. Ž.
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enjoyment to your trip East or West, 
giving you a delightful break in your journey.

CAB LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, c 'tnfort- 
able staterooms that insure a long night's refreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14th 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Ask your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C & B Line.

New Low Fare $4.50 °/ay

$8.50
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
Lust DtU Street Pier : : :: Cleveland, Oiao

i

Planuokite DABAR 
Rudenį Praleisti LIETUVOJE

Keliaukite Suvienytų Valstijų \’aklžios valdomais laivais.
SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:

S.S. Pres. Harding.. Spalio 3-31 I S.S. Pres. Roosevelt....Spalio 10
S.S. Leviathan ........ Spalio 6-24 | S.S. Geo. Washington..Spalio 17

S.S. Republic..................Spalio 20
Visi laivai be S.S. Leviathan plaukia

S.S. Leviathan plaukia per Cherbourg.
Pirkite laivakortes i abu galu!
Sugrižimo leidimus nepiliečiai turi išsirūpinti bent mėnesi pirm 

išplaukimo.
Del smulkesnių informacijų klauskite savo vietos agentą arba 

rašykite pas

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.



Babies Love It

; dabar tik lietuviškus Įžvelgus ant vėliavų kurios

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

dūmą. Labai daug margumo 
progranlan įnešė tautiškos 
drapanų spalvos. Jau tik

plevėsavo ant estrados vir
šaus žiūrėtojui davėsi su
prast jog čia atsibuna kas- 
nors tokio nepaprasto. Tris- 
dešimt-dviejų vėliavų tarpe

si, negalėsią dalyvaut pro- 
grame.

BAŽNYČIOS IR JU išpa-.Unijos, priskaitant tik vieno- 
Ije Ohio valstijoje 972,000 
katalikų. Aktuailiškai skai
tant per dešimtį metų, visų 

i bažnyčių išpažintojų skait-

prie-

■

SIDABRINES SUKAKTUVES

Su vyriausia Fisherio papėde.

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

The Bailey
14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

» Telef. Main 2585.

Iš vidaus ir iš lauko naujasis Buick bodies 
by Fisher yraišgražiausių koki buvo kada nors 
pirmiau padirbti. Kartu imant gražiuosius 
naujojo išdirbimo musų automobilius reika
linga susipažint per Sidabrines Buick’o sukak
tuves, kurios laimi vis didesnius reikalavimus 
ir suteikia vis didesni užsigančdinimų naujai
siais karais.

Tai daugiau negu smagumas, daugiau negu 
luksura—tai ženklas akies vėrinio pažiurėjus 
į sudėties grožę.

Prospect 3400
The, Economy Buick Co.

12538 Euclid aye. 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

O pu
blikos važinėjimas, pir
kimas yra taip gausus 
ir didelis, kuri Verčia 
Buick’o fabrikus dirbt 
dienomis ir naktimis, 
kad aprūpint visus rei
kalavimus, kas kelia 
augštin tbelnų kokybę.

The Broadway
8401 Broadwaj’
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
—_____________________________ :___________ .___ —. .2--, -■ ' ------- ^a==

THE OHIO BUICK C0MPANY 
1900 East 24th St.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

išsukimui

kitus automobi-

Korespondencijos
najai kartai kaipo lietuvy- 
bės tvirtovė, dėlto Federaci
jos apskričio susirinkimo 
dalyviai kviečia visą visuo
menę be luomų ir pažiūrų 
skirtumo, visomis pajiego- 
mis dėtis prie kilnaus labda
ringo darbo.”

Šis nuoširdus pritarimas 
ir pažadas tai dideliu aksti
nu vajaus vedėjams dar di-

CUYAHOGA FALLS’ 
OHIO.

Margos žinios.
Šis miestelis yra

miesčiu Akrono didmiesčio. 
Čia yra visokių fabrikų, 
miestas švarus. Kaikurie 
darbininkai vižiuoja dirbt Į 
Akrono fabrikus; gatveka- 
ris nuveža iš Cuyahoga 
Falls į Akroną, už 7 centus.

Lietuvių Cuyahoga Falls dėsniu pasišventimu dirbt, 
kolionijoj yra pusketvirtos O kad šios organizacijos at- 

šeimynos stovai nekalba vien žodžiais, 
kad savo gražius žodžius ir 
pasižadėjimus paremia ir 
uoliu darbu, dėlto Į vajaus 
ir iškilmių pasisekimą tenka 
optimistiškai žiūrėt.

Kur du stos -----  visados
Darbą padarys-

Spaudos Komisija.

šeimynos; puse 
skaitau Lietuvį Adomą, ku
ris moterį turi vedęs sve
timtautę. Šita šeimyna atsi
kėlė iš Clevlando ir Adomas 
įsisteigė dirbtuvėlę automo
bilių stogų uždėjimo, taisy
mo ir tam panašiai. Pramo
nė jam, rodosi, sekasi gerai.

Kitas Lietuvis, būtent M. 
Janeckas, nusipirko ir atsi
darė gazalino stotį. Jam 
pramonė irgi gerai sekasi; 
jis turi du sunu, kurie ne 
tinginiauja, bet žiuri pramo
nės. Tokiu budu tėvam yra 
graži parama iš tokių vaikų; 
su gerais vaikais ne persun
kti gyvenimas pasidaryt. Be 
to Janeckio sunai yra ir geri 
muzikantai, tankiai groja 
Lietuviu pramogose. ! ... , . .......-n t , <irv itiskos dainos, tai šokiai, tai Ponas Janeckas yra Dir-1 ’. ... vėl atletika pertrauke vieno-vos skaitytojas ir rėmėjas . _ . r _
lietuvystės. Jis neseniai par
sitraukė iš “Dirvos” admi
nistracijos lietuviškų rekor
dų ir--------------- ------------
rekordus jis groja .

Keliaujantis.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuviai tautų koncerte.
Rugsėjo 3 d., Labor Day, 

I atsibuvo dvidešimts-penkių 
tautų koncertas ant Brook
side Park. Jį surengė mies
tas ir dienraštis “Press”. 
Septynių valandų progra
mas neišrodė ilgas, nes jis 
buvo įvairus. Numeriai kei
tėsi vienas už kito. Tai tau-

CHICAGO, ILL.
Visi apie tai kalba.

Visi Lietuviai šiądien kal
ba apie Šv. Kryžiaus legon- 
butį, visi rūpinasi, kad jo 
vajus pasisektų, kad pašven
timas butų iškilmingas. Nė
ra tos draugijos Chicagoje. 
kuri nesvarstytų, kaip ge
idaus prisidėjus prie to svar
baus darbo.

Praeitą trečiadienį įvy
kusiame Chicagos Federaci
jos apskričio skaitlingam su
minkime irgi plačiai svar
styta visiems rupimas ligon- 
bučio statybos klausimas. 
Vienbalsiai priimta tokia re
zoliucija :

“Laikantės A.L.R.K. Fe
deracijos praeito kongreso 
nutarimų, Chicagos apskri
tys ragina visus jo žinioje 
esančius tuojau dėtis prie 
Šv. Kryžiaus Lietuvių ligon- 
bučio vajaus darbo ir pa
šventimo iškilmių. Turint 
mintyje, kad šis ligonbutis 
bus pirmutinis lietuvių Ii- 
gonbučiu Amerikoje, kad 
yra begalo reikalinga, kad 
tai bus musų išeivijos vienas 
gražiausių ir kilniausių pa
minklų, kad tai statoma jau- j

AKRONIEČIU ŽINIAI | 
LIETUVIŠKI REKORDAI

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

matėsi ir musų trispalvė, tris duetus. Šiedu artistai, jonus doliarių. Bažnyčioms tais įvairių bažnyčių vertė 
Lenkos vištos nesimatė. Gal 
ji pabijojo musų žirgo.

Visa muzika ėjo per pa-___,_______ _________ - - . .
didinančias triubas arba jas, kuris tuo-kart pasitaikė J riai ne įtraukė į surašą 
“loudspeakers” ir buvo gali- neįstengė nublokšti judvie- 5,500,000, dėl įvairių prie
ina girdėti su pusės ameriko jų skambaus balso nuo klau-i žasčių, daugiausia dėl mobi- 
niškos mylios. Programo 
klausėsi suvirš šimto tūk
stančių minia. Prisėdo pilni 
kalnai i-atu aplinkui estra
dos, kuri buvo pievoje- Visą

rodos, dainoje gyvena. Vis- priklausiusių skaitlytaės iš siekė sumą iki $72 nuo kiek- 
kas taip naturališkai, švel-;1916 m. b‘skį nepilnos, nes vieno išpažintojo, gi 1916 m. 
niai, maloniai. Nė didelis vė-į tų metų cenzo enumerate- ant kiekvieno išpažintojo 

i surašą bažnyčių vertė siekė iki $42 
bažniyčių metinės išlaidos 
1926 m. buvo $15 ant kiek
vieno išpažintojo, gi 1916 
m. tokios išlaidos ant kiek
vieno išpažintojo buvo po 
$8. Kitos bažnyčios parapi
jom! turėjo:

Religija 
Unitarų 
Salavation armija 
Prietelių (ortodoksų) 
Universalistų
Evangelikų Liuteronų Sinodas 
Vėliasnės Dienos šventųjų 
Suvienytų Liuteronų 
Krikščionių 
Kongregacionalistų 
Presbaterijonų 
Protestonų-Episkopalų 
Šiaurės Baptistų 
Suvienytų Brolių 
Spiritualistų
Norvegijos Liuteronų 
Metodistų Protestonų 
Metodistų Episkopalų Pietuse

sytojų minios. Jiedviem tik įlizacijos.
operoj dainuoti. Vienas ki- j Romos katalikų religija 
tam publikoj kuždėjosi: Į viskuom pralenkia kitas, la- 
‘They sing fine”. Ir lėkė . bai toli. 1926 metais katali- 
“Skambančių stygų” malo-ĮkŲ bažnyčių nusavybė

> vertės, 
perdaug laiko. Todėl paini- kus Į vargdienių žmonių jg1 metinių išlaidų turėjo 204 
nešime tik lietuvių- I verkiančias širdis. Visiems [milijonus doliarių. Nuo 1916

Ketvirtai valandai atėjus akompanavo trylikos metų : iki 1926 metų katalikų baž- 
programo vedėjas perstaty- amžiaus vytė Regina Grei-inyčios išpažintojų skaitlius 
damas lietuviu grupę prisi- čiute. žodžių, lietuviai pasi-; pasidaugino apie trimis mi
nime apie Lietuvos kalbą,, rodė šauniai. ! l'jonais narių, nuosavybių
dainas, kompozitoriaus S.' Garbė dalyvautojams už .vertė pasididino veik dvigu- 
Šimkų ir M. Petrauską ir pasidarbavimą ir jų tėvams įbai- 
kumštininką Jack Sharkey už prirenghną! Jiems, mti- Po Romos katlikų eina žy- 
(Žukauską). Introdukcijos' tyt, tautos reikalai užima j du kongregacijos su 
tekstas, ant kiek teko suži
not, buvo repestingai paga
mintas musų atstovo, muzi
kos mokytojo, Vinco Grei-, duodamiesi nekurie aiškino- j4,080,000 išpažintojų. Romos 
čiaus. Visų pirmiausia Lietu 
vos Vyčių 25 kp. jaunų bo
ras sudainavo porą dainelių 
žaidė aguonėlę ir šoko No
riu miego ir Klumpakojį, 
pritariant didžiulei miesto 
orchestrai. Paskui keturios 
poros triukšmingai užbaigė 
lietuvių šokių dali su Sukti
niu ir dviem polkom. Nežiū
rint ant šiurkščių grindų,ku
rios, matyt, ant greitųjų bu
vo sumestos, musų šokikai 
taip Įkaitino publiką, kad 
net patįs muzikantai ėmė 
šokinėt. įspūdis buvo puikus, 
ką liudijo gausus minios a- 
plodismentas.

Iš eilės dainavo vietiniai 
daininkai p. Stasė Greičie- 
nė ir J. Krašnickaš po tris 
solo ir antgald Tibdu kartu
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programą gvildenti užimtų nųs aidai per kalnus, miš- siekia $887,000,000

Introdukcijos tyt, tautos reikalai užima >dų 
pirmesnę vietą, negu kokie 087,000 išpažintojų, paskui i 
smaguriavimai ir ypatiški metodistų-episkopalų(North, 
pasilnksminimai, kuriais va-Į Church) kongregacijos su 
i.--!- j iicnmn

katalikų daugiausia yra j 
J. K. rytus nuo Mississippi upės 

į ir į šiaurę nuo Mason-Dixon

ŽINTOJAI.
o , , r , .•• I Aaiaimu. MALUėllllSAčll SK.ČU-Suvienytose Valstijose I , - , v. , .ino,. .. tant per desimti metu, visu1926 metais įvairiu religijų , .U. .„• . -■ -- -ų bažnyčių išpažintoju skaR-baznycionis priklausė 55 mi- .. ' 1 .1;. • • , , liūs paaugo apie astuoniaishionai zmomu; tame skait-l , 1 .

r ■ , lopA^nnn n milijonais zmomu. 1926 meiluje buvo 18,604.000 Romos J 
katalikų. Visų šitų religijų! 
bažnyčių turtas siekė tais 
metais keturis milijardus 
doliarių, o jų metinės išlai
dos buvo 800 milijonų dolia
rių. Sulyg cenzo 1916 m. Su
vienytose Valstijose Įvai
rioms bažnyčioms priklausė 
41,926,000; bažnyčių nuosa
vybės buvo tais metais ver
tos $1,676,000,000, o meti
nės išlaidos siekė 328 mili-

Mas. Winslow*s 
Syrup

Sugestija Jūsų
Patogumui

Besiartinantis Ruduo atsiveda vėsius rytus 
ir vakarus, kam yra reikalingas patogumas, gra
žins šildytuvas.

Daug rudens vėsių dienų reikalinga jus pa
sišildyt, nors irnedaug ;furnesas kurt dar nes rei
kia pasiraivyt prie pylstylno anglių ir krapštymo 
pelenų. Gazinis šildytuvas to visko nereikalauja ir 
todėl tokiuose laikuose daugiausia naudojamas, nes 
jis yra labai patogs, ekonomiškas ir visuomet pa
ruoštas patarnavimui rudens vėsiose dienose.

Gaziniai šildytuvai yra daugelio rūšių ir sti
lių, ir visokių kainų—bet nėra skirtumo jų veikmė
je. Artimiausis jūsų kaimynystėje pardavėjas jus 
aprūpins, o jei jūsų aplinkoje tokio pardavėjo nėra, 
tai męs jus aprūpinsime.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th ir Rockwell

“DIRVOS SKAITY
TOJAMS

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

1916 m. 
82,515 
35,954 
92,379 
58,566 

777,701 
403,388 
763,596 
118,737 
791,274 
357,769 

1,611,821 
1,332,135

348,826 
23,197 
318,650 

196, 908 
2,114,499

1926 m. 
60,152 
74,768 
91,253 
54,957 

1,292,226 
487,900 

1,213,944 
112,795 
112,785 
451,043 

1,894,030 
1,290,438 

377.436
41,233 

496,707 
191,495 

2,437,694

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.................. 15e

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

Reikalaukit “Dirvoj”

Trumpas individuališkoje grože 
atnaujinimas ir radikališka pažanga 
iš paprasto pailsimo vietos.... naujas 
stilius, turiningas stilius, daugiau pa= 
togesnis stilius kokį pasaulis pažįsta! 
Tai bus imituota, žinoma! Naujas, gražus ir 
visuomet žavėjančios emuliacijos. Bet taip tai 
didis ir turiningas padirbimas ir magnifika- 
cija Fisher bodies Sidabrinėms Buick’o Su
kaktuvėms, kas leidžia imitacijai but galima 
tik brangiems karams ir tai dar tik su iš
imtimis, kuomet Buick tuomi viskuom stovi 
pirmoje vietoje! 

žinimuose įvairių harakteriškų ir 
visokių rintų iš brangaus plieno, ko negalima 
palygint su apnašuinu pas 
liūs pasaulyje!
Bet tai dar negalima’ 
užmiršt užmiršt išlau
kinę- kaip ir vidujinę 
Sidabrinių Sukaktuvių 
Buick’o grožę, kuri už
temdo kitus darus. 
Aksominio švelnumo’ 
apmušalai uždarytuose 
modeliuose — geležies 
išdirbimas ir pritikimas
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Dienos Klausimais
Tai "buvo praeityje, Da

bartyje Rusija yra daug 
silpnesnė. Seniaus ji skaitė
si vienu, milžinišku kunti. 
Dabar ji yra suskilus. Susi
deda ji neva iš atskurų val-

likęs administratorium, pra
monę buvo žymiai pageri
nęs. Bet jis nepatiko užku
lisiniam diktatoriui, tas ji 
užsiundė ignorantais, ir tie 
žmogų išgraužė. Jo vietą u-

tingus vabalus išnaikint, ar 
bent jų sauvalių sumažint, 
bet visos pastangos nedavė 

j jokių pasekmių, ir nors dau
gybė milijonų jų išnaikinta, 
tai vienok nė ženklo nesima-

Vėl Derėsis.
Lauktasis Tautų Lygos 

Susirinkimas, kuriame tu
rėjo but išnaujo pakeltas 
klausimas Lietuvos-Lenkijos 
ginčas, prasidėjo, tačiaus 
šis susirinkimas kaipir pir- 
mesnieji Lietuvos-Lenkijos 
ginčo dėlei, pasiliko bespal
viu. Pakalbėta, paklausyta 
vienos ir antros pusės ar
gumentų, ir visas dalykas 
atidėtas vėliasniam lai
kui, patarus abiem besi- 
ginčijančionu pusėim, dar 
kartą pamėgint susitaikyt. 
Patarimą, kaip Lietuva, taip 
ir Lenkija, priėmė. Lapkri
čio 3 dieną Karaliaučiuje 
susirinks Lietuvos ir Lenki
jos deputatai, ir vėl pradės 
derėtis. O jei abi pusės ne
susitaikys, iki Kovo mėne
siui, tada Tautų Lyga pati 
imsis darbo, kad tiems gin
čams padaryt galą, ir galu
tinai nesprendžiant Vilniaus 
klausimą.

Taip baigėsi Tautų Lygos 
susirinkimu, Lietuvos-Len- 
kinjos ginčo klausimas. Nuo 
kart didžiųjų valstybių at
stovai, apart Vokietijos, la
bai pataikavo Lenkijai, tik 
Lietuvos priemerui Volde- 
marui išdėjus Lenkijos veid
mainiavimus ir didžiųjų val
stybių pataikavimą Lenki
jai, ne atsižvelgiant Į Lietu
vos teisingas pretensijas. 
dalykas kiek atvėso ir pasi
darė neutrališkesniu. Labai 
gali but, kad į tai paveikė ir 
Amerikos Lietuvių protes
to rezoliucijos, kurių Tautų 
Lyga gavo apie 75. Jei ne 
tos rezoliucijos ir ne p- Vol
demaro taktiški priva- 
džiojimai, be abejonės butų 
palaikyta Lenkijos pusė, 
patikint jos neteisingiems 
kaltinimams Lietuvos, už ne
sutikimą priimt Lenkijos- 
pasiūlymus buvusiose vadi- 
dinamos taikos derybose.

v .■ V ' ▼

Ko Tikėtis?
Lauktasis trukšmas Tau

tų Lygoje, dėl Lietuvos gin
čo su Lenkija, praslinko be 
didelių skandalų, tačiaus to 
visko vaisinus dar nepasiro
dė. Ar pasirodys jis abiejų 
besiginčijaučių pusių delega
cijoms susirinkus Karaliau
čiuje, Lapkričio mėneyje, 
liekasi labai abejot vien dėl
to, kad Lenkija, kaip ir pap
rastai, skaitysis tik su sa
vim. Iš praeities jau pažino
me Lenkus, kaipo didelius 
saumylius, tik su savo pre- 
tensijomis besiskaitančius. 
Kaip paprastai, taip ir da
bar, Lenkai pasiūlys tik tą. 
ką jie pasiūlė jau buvusiose 
derybose. Lietuva, supran
tama, stovės prie tų pačių 
savo išlygų, prie kurių sto
vėjo anais sykiais, ir vėl vis
kas pakriks- O Lenkai kaip 
jau jie papratę, vėl išpus ko
kį baubą, paleis į užrubežius 
savo insiunacijas, ir vėl su 
skundu nusiskubins pas Tau
tu Lygą.

Labai gali but, kad šiuom- 
kart Tautų Lyga patars 
Lenkijai kiek nusileist savo 
pasiūlymuose, bet tą patį 
galės patart ir Lietuvai.

Abiem pusėm nusileidus, 
gal galėtų Įvykt šiokia-tokia 
taika, tačiaus gerai žinome, 
kad Lietuva nesutiks taiky
tis “lygipmis”, be pastaty
mo Vilniaus atviru klausi
mu. O Lenkams ir užteks, 
kad derybas pakrikdyt. Mat 
Europos militaristų apitetas 
yra atkreiptas prieš Rusiją, 
ankščiau ar vėliau, Rusiją 
jie eis kariaut. Šitai karei 
yra parinkta strategijos 
punktu Vilnius, ir Vilnius, 
kiek galint bus palaikomas 
ginčijamu klausimu, kol jis 
bus išrištas bent keno gin
klu.

Tokiu budu mums liekasi 
ta pati viltis link Lietuvos 
susitaikymo su Lenkija, ko
kią turėjome ikišiol-

v ▼ ▼

Lietuva ir Rusija.
Rusija jau nekartą išsi

reiškė už Lietuvą ir ją už
tarė prieš Lenkiją. Iš to kai

pas ką yra susidarius opini
ja, jog kilus karei, Lietuvai 
geriausia užvėja tai Rusija, 
ir todėl Lietuvai reikalinga 
su Rusija sugyvent kuoge- 
riausioje taikoje, pasitikint 
iš jos sau didžiausios pagel- 
bos, Kitaip sakant, sulyg 
tokių nuomonių, Rusijoj gali 
but Lietuvos išganymas. 
Tačiaus jei męs pažvelgsime 
Į dalyką geriau, pamatysi
me, jog tokios nuomonės 
yra labai klaidingos.

Anais sykiais “Vienybė” 
išskaitė kiek karių Rusija 
yra turėjus praeityje, ir vi
sas tas kares pralošė. Ji už
kariavo tik mažas valsty
bėles, apgyventas puslauki
nių tautų, ir taip išplėftė sa
vo teritoriją. Su stipresnė
mis, didesnėmis valstybėmis 
kariaudama ji visuomet 
pralošė. Prie to męs nieko 
ir nepridėsime.

stybių ir valdoma keliato 
nutautusių žydų- atejistų, 
krikščionybės didelių prie
šų. Rusija visgi yra apgy
venta krikščionių- Ir jei tik 
Rusija šiądien pasikeltų su 
kuom nors kariaut, visose 
tose valstijėlėse tuojau krik
ščionys sukiltų, jau tai su 
pasiliuosavimo ir atejistų 
valdžios, tai su savo valstijų 
paskelbimo nepriklausomo
mis tikslu. Tokiame atsiti
kime, suprantamas dalykas, 
vieton kariaut su išlaukiniu 
priešu, parsieitų kariaut su 
naminiais priešais.

Beto kariumenė dabar 
Rusijoj ir neskaitlinga, ir 
ne disciplinuota, ir nuskur
dus. 1920 m', kada Rusijos 
kariumenė prisartirio prie 
Varšavos, dar tūli Lietuviai 
atmena matę Rusijos raite
lius basus, pentinus prisi
rišusius prie basų kojų. Kiek 
tokia kariumenė gali ka
riaut? Ir kiek užvėjos Lie-

žemė žmonės be supratimo, 
ir pramonė vėl žlugo.

Parsikvietimas redakto
riaus iš Lietuvos buvo irgi 
dideliu minusu. Žmogus be 
praktikos, svetimas, sveti
moj šalyj nieko nežinantis, 
lygus kurčiai-nebyliui. O čia 
toks žmogus pastatyta pra
monėm Susikumavimas su 
socialistais irgi buvo didelis 
smūgis. Ir taip laikraštis tu
rėjęs savo užlaikytojus, rė
mėjus ir platintojus visoje 
šalyje, atsidūrė bedugnėje. 
Tam kalta ne konkurencija, 
bet tolerancijos ir reikalingo 
supratimo stoka.

PIRMOJI MEILĖ.
Jei mylėsiu kada nors, — 
Tai mylėsiu aš karštai, 
Kiek jauna širdis tesės.... 
Visa siela, amžina!

Aš ją lyginsiu dievams, 
Jai aš melsiuos kas diena. 
Neužleisiu ją kitam — 
Ji valdys mane viena!..

Bet jei ji mane apleis — 
Degs pavydas amžinai,

tuvai gali but iš tokios ka- 
riumenės pusės?

Kad Lietuvai reikia sutai
ko je su Rusija gyvent, tas 
neginčytina, bet tikėtis Ru
sijoje sau išganymo, tai tuš
čia svajonė- Išeinant karėn 

[už Lietuvą, Rusija eitų tik 
gintis, nes Lietuvos priešas 

I butu priešas Rusijos.
’ - -

“Sandaros” Persikėlimas.
“Darbininkas” kartotinai 

(skelbia, jog ‘Sandara” iš 
Bostono persikėlė į Chicagą 
.... numirt. Męs nesame 
mirštančiųjų šalininkais ir 
niekam mirties negeidžame, 
tačaus esame linkę tikėt, 
kad ‘Sandara” Chicagoje 
nerai tokios dirvos, kokią

ŽIOGŲ PLĖGA.
Skaitytojui yra žinoma 

kas tai yra žiogai. Tai dideli 
vabalai, su ilgom kojom ir 
sparnais—gali šokt šuoliais 
ir lėkt labai greitai. Kiti 
juos vadina šerančiais. Jie 
yra kelių rūšių: maži, dides
ni ir dideli. Nelaimė tam 
kraštui, kurį užpuola žiogai 
ar šerančiai, nes jie viską 
sunaikina; nuėda javus, žo-į 
lę. medžių lapus, kaikada ir J 
medžių žievę nugraužia Y-1 
patingai jie nusiaubia dide
lius plotus kada pabūva il
gesni laiką vasaros metu 
sausumos. Ypatingai dide-Į 
liūs nustolius žiogai padaro 
pietinėje Amerikoj ir pieti-i 
nėję Afrikoje. Ten valdžios i 
dėjo daug pastangų, kad ši
tuos pavojingus ir pragaiš-'

to jų pulkuose.
Didžiausi ir pavojingiausi 

žiogai yra vakarinėje Afri
koje, Kongo paupiuose. Ši
tos aplinkės žiogai ilgi apit 
penkių cobų. Kol dar jauni, 
sparnų dar neturėdami, jau 
nušoka šimtą kartų toliau j 
negu išneša jų ilgumas. Ka
da sparnai suauga, jie at
lieka keliones tūkstančiais 
mylių ir nelaimė toms aplin- 
kėms, kurias jie užpuola. | 
Poros minutų bėgyje ten Į 
nepasilieka nė menkiausiai 
žolelė, nė lapelis ant med-1 
žio, vien juoda žemė, nes su-1 
ėda ii' augalų stagarus! Ne j 
išsisuka iš jų net pelės ir ‘ 
maži paukštukai, bile tik jie j 
užmato. Pamatęs vienas1 
tuojau puolasi ant pelės ar 
paukštuko, suleidžia savo Į 
nagus Į nelaimingos aukos | 
kūną ir snapu sugadina akis, j 
kad ne pabėgtų, peskui ima ; 
graužt patį kūną; vienam | 
pradėjus darbą, kiti atsisku
bina su pagelba, ir taip ne
trukus, nelaimingo gyvunė- į 
lio lieka tik kauleliai.

I I
I SKAITYTOJAMS I 
! 1Kurie negaunat “Dirvos” 
| pora numeriu pagretu ne- 
I vilkinant rašykit ir reika- 
I laukit užvilktu kopijų.I *
| Rašant “Dirvai” laiškus
| visada ir būtinai užrašy-
I kit savo antrašą ant laiš- 
| ko viduje ir ant konverto.
I  1

Gražus Nauji 
LAIŠKAI 

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

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

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4 
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas ... ,5c 

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

(su prisiuntimu)

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

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

Vietiniams po 5c.
(Visi laiškai su vokais)

Siuskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Ir širdis kerštu apsvaigs....
Jei apleis mane jinai!!

Ant. Sk is

Aš GAILIUOSI.
Ar tikrai tai buvo žodžiai, 
Kai sakiai “tave myliu”?
Šiądien kitas pasirodo,
Neša puokštą tau gėlių.

Aš gailiuosi, kad tikėjau
Tavo žodžiams pratartiems
Ir, kad aš tave mylėjau....
Šiądien tu šypsais kitiems.

Atsimink, nubaus likimas,
Jei vedžiosi taip visus:
Pasiliks vien atminimas —
Meilė greit išnyks, pražus....

Ant. Skr.

Vz

JOS MEILĖ.

Jos meilė šventoji mane apsvaigino, 
Pabudino miegančius mano jausmus, 
Nuvargusi siela vėl laimę pažino, 
Nustojo kankinęs gūdumas nuomus.

rast ji tikėjosi-
“Sandaros” perkėlimas 

kiton kolionijon buvo klibi
namas jau nuo seniai, nes 
buk Bostone laikraštis ne
galėjęs išsiverst, kadangi 
ten esant daugiau laikraš
čių, konkurencija buvus per- 
didelė; nebuvo galima gaut 
skelbimų nė spaudos darbų, 
kad laikraštis išsilaikytų. 
Todėl dabar persikelta Chi- 
cagon.

Kad Bostone buvo konku
rencija, iš dalies tiesa, ta
čiaus Chicagoje konkuren
cija bus didesnė, nes ten ir 
laikraščių, ir privatiškų 
spaustuvių daug daugiau 
negu Bostone. Chicagoje 
trįs lietuviški dienraščiai 
laikraščio pramonę geriau 
■supranta už tuos, kurie 
“Sandarai” matė Chicagoj 
ateitį, o pasekmėmis vargiai 
drįstų girtis. Jei “Sandara” 
turėtų geresnias pasekmes 
už vietinius laikraščius, tai

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

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

mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi...................................................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. Audinio viršeliuose $1.00
Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 

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

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų i 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 5Cc. Audinio viršeliuose $1.00
Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

Dabar 10 centų
Laimūs Bejicškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi............................................................35

Dabar 15 centų

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant.
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi................................................30
Tvirtais audimo viršeliais .........................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

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

Dabar 10 centų
Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

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

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

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

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

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

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

macijų knygele. 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 
ii 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........................................

Dabar 15 cer.tų

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ............................................................... L00

Dabar tiktai 50c
Sušalus krutinę pradėjo alsuoti
Ir vilties nustojęs—pradėjau tikėt:
Jos meilė žydės '”an—nustosiu dejuoti, 
Širdyje nustosiu aš skausmą kentėt.

Šviesus žiburėlis ir vėl man sužibo, 
Mane vėl vilioja gražiausiais sapnais; 
Svajinga, graži jos dainelė pasklido, 
Gėlėmis nuklotais keliausim takais.

Ant josios krutinės aš galvą padėsiu 
Ir tuomet užmiršiu savuosius skausmus, 
O šventos mus meilės dainelę sudėsiu,
Ipinsiu aš jojon giliausius jausmus.

Ant. Sk-is

butų dyvai. Rods, Chicagoje 
daugiau vizitatorių, su laz
dukėmis ir pirštinaitėmis, ji 
turės, bet iš tų vizitatorių 
naudos jai nebus.

Mums rodosi, kad iš Bos
tono ją išbaidė ne konkuren
cija, bet stoka supratimo, 
jog pramonės vedimui rei
kalinga žmonės, kurie daly
ką supranta, o ne toki, ku-

Muhamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi.............................................. 50

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........................................25

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijon©” Vedėja Marija 

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

Dabar 25 centai

žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 1 
apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemes nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius- 
tracijų. Paraše Van Loon. Verte V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta ....................... ....4.00

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

ir daugybės 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.
rie pramones vedėjais but 
nori. Velionis Damijonaitis

------- Reikalaukit
6820 Superior Ave.

“Dirvoje” ------- -
Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

*H[K» S. KarpiusJ?-

(Tąsa)
Jomsburgo špiegai

Pasiekė jie Roeskildą, Danijos sostinę. 
Čia mažai kas žinojo kas tuose laivuose at
plaukė, tik žinojo jog pribuvo Kanuto pa
siuntinybė iš Anglijos, kuri vyksta Švedi- 
jon. Net nežinojo ir kitų laivii vyrai ką 
jie lydi, tik jiems buvo Įsakyta saugoti Ha- 
ką ir lydėti jį i Švediją, ne kitur....

Jomsburgo plėšikų špiegų buvo visur 
pilna, ir jie apuostinėjo visus žygius ir kur 
kas keliauja. Jie sekiojo visus pirklių lai
vus ir darė ant jų užpuolimus; sekiojo ir 
kariauninkų laivus gryžtančius su grobiu.

— “Baltijos Aras” pribuvo! — sukilo 
Roeskilde kalbos, ir kada vieni džiaugėsi 
ir bėgo jo pamatyti, kiti Vikingai degė 
kerštu prieš jį, tai Jomsburgo plėšikai, 
kurių vadą anuomet Hakas nuskandino.

Buvo laikoma didele paslaptim jogei 
tuose laivuose gabenama ištremta Angli
jos 'karalienė su vaikais. Bet jokia paslap
tis nėra taip užslepiama jog jos niekas ne
išgautų kada nors, taigi Jomsburgo špie
gai, po didelių pastangų ir nepasisekimo 
išgauti ko jiems reikia iš vyrų kurie laivus 
valdo ir lydi, išgavo paslaptį iš vienos Ald- 
gytos patarnautojos.

Nei pinigai, nei dovanos nebūtų tos 
paslapties nupirkę, bet nabagė patarauto- 
ja neišlaikė prieš meilę... .

Gražus, vikrus jaunas 'Vikingas prisi
taikė prie tarnės kuomet ji buvo išėjus i 
miestą, ir panaudodamas savo gabumus 
greičiausiam meilės parodymui tą ne visai 
jauną merginą taip sužavėjo kad ji išpasa
kojo jam viską ką žinojo. Nors Vikingams 
reikėjo žinoti tik ką Kanutas mano daryt 
siųsdamas pasiuntinius i Švediją, bet jie 
išgavo šitą netikėtą paslaptį, kad laive 
randasi nelaisviai verti didelių pinigų, ku
rie bus naudingi jeigu pasisektų juos pasi
grobti ....

Prieš išplaukimą, dar tas Jomsburgo 
narsuolis turėjo su ta palydove pasimaty
ti, bet ji nesulaukė, nes jis jau, vėjais ir 
smarkių vairininkų rankomis, buvo vande
niu nešamas į Jomsburgą suruošti užpuo
limą Baltijos juroje, kurios Kanutas ne
turėjo dar užvaldęs.

Supainiojimui pėdų tų kuriems gal rū
pėti] jo kelionė, Hakas išsileido Švedijon 
diena pirmiau negu buvo skelbęs išplauki
mą. Iš Roeskildo patraukė tiesiog link 
Skani jos pakraščių, kuriais kelius gerai ži
nojo ir žinojo kad bus saugus nuo užpuo
likų.

Vienok tas nekenkė Jonio Vikingams 
stengtis pagrobti tremtinius, ir jie turėjo 
smarkiai,veikti kad suspėti. Jų laivai bu
vo mažesni ir lengvesni, taigi nors kelias 
buvo tolimesnis jie suspėjo pasitikti Haką 
tarp Švedijos ir Bornholmo salos, ir pake
lė mūšį.

Daugiau Jonio laivų buvo negu Hako, 
bet kaip žinome jie buvo mažesni, todėl 
Hakui apsigynimas buvo lengvesnis.

— Atiduok mus Jomsburgui. .. . — 
prašė Aldgyta Hako, patyrus kad juos 
puola tie garsus plėšikai. — Išsigelbėsi sa
ve ir nereikės teisintis prieš Kanutą už 
mane, nes užteks pasakyti 'kad užpuolikai 
mane su vaikais pagrobė.,.. O tarp jų 
mes tikrai gyvi išliksim....

Bet šitos kalbos narsus kariauninkas

LIETUVOS KONSULATO 
PAJIEŠKOJIMAI.

Razminas Adolfas, apie 40 
m. kilęs iš Kražių valsčiaus, 
Raseinių apskričio, Ameri
kon atvykęs prieš pat karę; 
kur dabar jis yra—giminės 
žinių neturi.

Stasiulis Juozas, apie 30 
m. 1923 m. gyveno Pennsyl
vania valstijoje—jau penki 
metai kaip giminės Lietuvo
je jokių žinių iš jo negauna-

Kerevičius Jonas, yra gy
venęs Waterbury, Conn, bet 
dabar nė duktė nė kiti 
Lietuvoj esantieji gi
minės apie jį nieko nežino.

Baranauskas Jonas, apie 
30 m., 1921 m. gyvenęs Bro

nei žodžio girdėti nenorėjo. Ir šitas butų, 
pirmiausia, išdavystė, o antra negarbė kad 
nugalėtas tapo — ne tokia buvo jame dva
sia, todėl surikiavo jis laivus į mūšį, pa
siųsdamas Aldgytą su vaikais į saugią vie
tą laive kad nematytų įkas dedasi.

Užpuolikus vadovavo jau kitas, kurs 
buvo nemenkesnis ir neprastesnis vyras už 
Sigvaldą, kurį Hakas keli metai atgal nu
galėjo.

Kerštas ir godumas stūmė Vikingus į *“• sr«>F> nu
muši, o Hakui svarbiausia buvo išgelbėji- oklyn, N. Y., buk tarnavęs 
mas jo globon pavestų nelaisvių, nors tik
rai žinojo kad pas Vikingus jie gyvi liks, vyne—jo dabartinė gyveni- 
o ten kur veža — veža juos tiesiog į mirtį.

Kodėl jis toks kietaširdis užsispyrėlis?
Ne kas daugiau kaip tik kareivio par

eigų supratimas jį vertė tą daryti, neno
rėjimas užsitarnaut išdaviko vardo ir pa
niekos, o gal ir pražūties.

Dvi dienas ėjo mūšiai, mažiems Vikin
gų laivams po kelis puolant prie kožno Ha
ko laivo, ir visu įniršimu užpuolikai sten
gėsi Hakui atsikeršyt ir pagrobt Edmun
do vaikus kad paskui su jais galėtų Kanu- 
ą baugint. Bet Vikingų narsumas nedaug 
tesistatė prieš Hako vyrų spėką, ir mažais 
'aivais buvo sunku prie didžiųjų priplau
kus įsilipti, todėl Kanuto vyrai palengva 
pradėjo prasivaryti pro apretėjusias už
puolikų eiles ir galiaus iš jų visai ištruko.

Dar diena, kita, ir jau artėja Upsala, 
artinasi ta vieta kur Aldgyta su vaikais 
hires būti atiduotą, kaipo nelaisvė, kur bus 
oalikta Hako žodis, Kanuto pageidavimu, 
vaikus nužudyti. ... Jei vaikai nužudoma, 
ko gyvens pati motina, kuriai iš gyvenimo 
viskas atimta?....

Paskutinė išsigelbėjimo anintis užėjo 
tremtinei karalienei ir ji pasiūlė Ha'kui:

— Į Gardariką — keliaukim į Garda
riką — ten pas piano giminietį Naugarde 
galėsim visi laimingai ir gyvi būti....

Hakas ir tų žodžių neklausė, nes žino- 
io kad kiti Kanuto laivai jo nepaleis. Bet 
tą suprasdama Aldgyta pridėjo:

— Išlipę prie Upsalos, nusamdysim 
greitą laiką ir nakties laiku iškeliausim j 
Gardariką....

Hako galvoje siautė kitos mintįs; jis 
būtinai norėjo išpildyt Kanuto norą — pri
statyt vaikus Švedų karaliui, kad jis pats 
savo akim gautų juos matyt, o su karalium 
pasielgt taip kad Kanutas žinotų ką kara
lius su vaikais padarė — nors ne taip kaip 
jis pageidavo — ir jis visai nemes kaltės 
ant Hako.

Dar ir kitos mintįs Haką į Upsalą 
traukė. Nors jis pirma nuo jos buvo pa
bėgęs, dabar širdis jį traukė pas Berglą... 
Nežinojo jis ar jame dega jausmai sunaus- 
augytinio prie jos, ar vyriškio prie myli
mosios, tokios gražios ir meilios kaip Berg- 
la, kuri jam savo meilę pareiškė, bet jo šir
dis nerimasčia plakė, veidai kaito apie ją 
pagalvojus, ir jis daug sykių, užsisvajojęs 
apie ją, pamiršo kur yra ir kad su juo yr.; 
Aldgyta, kuri norėjo jį savo meile pakreip
ti, savo naudai....

Ar jis eitų pas Berglą pasimatyt, pasi
rodyt jai, ar tik ištolo, vogtinai bandytų 
ją pamatyti to jis nežinojo, vienok ją ma
tyt labai, labai norėjo....

(Bus daugiau)

Suv- Vai. kariumenėje ar lai-

nin vieta giminėms nežino- 
,ma.

Perminąs Antanas, iš Ru
bikių kaimo, Sėdos vals
čiaus, Mažeikų apskr., A- 
merikon atvykęs prieš karę.

Perminienė Marijona, 
prieš karę išvykus Anglijon, 
o vėliau iš Anglijos atvykus 
Amerikon.

Brazaičiai iKazimieras, Jo 
nas ir Motiejus, iš Zigmantų 
kaimo, Jankų valsčiaus, Ša
kių. apskričio. Amerikon 
atvykę prieš karę ir gyvene 
kur tai apie Bostoną.

Varaškevičiai, Motiejus ir 
Ignas, sūnūs su tėvu, gyve
na ar gyvenę New Yorke.

Gudaitis Juozas, gyvenęs 
Elizabeth, New Jersey—tė
vas susirūpinęs, nes jau virš 
metų kaip nieko iš jo negir
dėjęs.

Baziliauskas Juozas, Ame 
rikon atvykęs prieš karę, a- 
pie jį žinių motina nuo ka
rės pradžios neturi.

Gecevičius, Tomas, tarna
vęs Suv- Valstijų kariume
nėje, po karei jokių žinių gi
minės nėra gavę—rūpinasi 
jo likimu.

Žilionis Petras, apie 56 m. 
iš Rusonių kaimo, Seirijų 
valsčiaus, Seinų apskričio, 
Amerikon atvykęs 18998 m., 
buk gyvenęs New Yorke ar 
kur tai apie New Yorką.

Skavinskas K-, ilgą laiką 
gyvenę, o gal ir gyvena kur 
Binghamton, N. Y.—gimi
nes rengia bilekokios orga- 
rupinasi.

Vitkevičiai: Juozas, Mar
tinas ir Kazys, jau apie 20 
m. Amerikoje—giminės jo
kių žinių apie juos neturi-

Kondratas Aleksandras, 
gyvenęs, o gal gyvena Buf
falo, N. Y.—giminės jo a- 
dreso neturi ir nieko iš jo 
negirdi.

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

Maloniai kviečiami apsistoti

“RYTO” Viešbutyje
Smulkesnių informacijų apie šita 
įstaigų pasiprašykite “Dirvos” 

' Redakcijoje.
šeimininkas Jokūbas Stiklioriųs.

1 T ® gražus istoriškas romanas, leidžia-
k' D i hi F® O 'K maS knygoje — proga kiekvienam. i

i MmI 1 « b I 1 O kB B ją įsigyti už visai mažą kainą — |

1
WFtisa S.
Pradekite siųsti sa

kurie iškalno užsirašys gaus už® '

vo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidčliokit! 1i .................................... !i Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą DIRVAt ir aišku adresą. Galit siųsti sykiu su “Dirvos prenu- 1 i
nierata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. . 6820 Superior avė. Cleveland, O.

Vitkauskai: Petras, Juo
zas ir Anelė (Rokonienė), 
gyvenę, o gal pi gyvena kur 
nors Pennsylvanjos ar New 
Yorko valstijose.

Jokinavičius Juozas, žinių 
Lietuvoje negaunama-

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji prašoma 
atsiliept šiuo adresu:

Lithuanian Consulate 
General

15 Park Row, 
New York, N. Y.

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

Gyląs ir Skausmus

Visoso aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children's Musterole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Rekordai
81442 Apie žydą, barabansči- 

ką. Began pas megelę. 
81327 Skrendam, kaip paukš

čiai. Maryte.
Už kelių savaičių pasirodys 

vėl nauji rekordai, kuriuos Sta
sys Pilka padarė su 105-mečių 
Jurgiui Skinderiu!, neseniai at
vykusi iš Lietuvos seniausiu at
eiviu Į Jungtines Valstijas. Iš 
tų rekordų išmoksit, kaip savo 
gyvybę iki 150 metų palaikyti 
ir kad, kaip tas Jurgis Skinde- 
ris, 105 metų sulaukę, galėtumėt 
džigą šokti. Oh boy, tai bus ne
paprasti rekordai 1 Užsisakykit 
iš anksto.

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 mergelę”, 
kaip vaikinas negali apsivesti 
turtingos merginos.

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

Rekordai visai naujos rūšies, 
o kai pasiklausysite, tai jau ne
iškęsi! nenupirkę.

Jau Laikas

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

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

naujoj vietoj ,

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

X
x

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber 
land Universitete, darbuojas m 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers' Bldg, 

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

*•
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*•

•*
•-i

 - •
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Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa
raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50e

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

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

Washington. D. C.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit, ncs musll laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

i MĘS TAISOME, PEDDIRBAME IR ATNAUJI
NAME VISKĄ, KAS TIK REIKALINGA JŪSŲ 

NAMUOSE.
: Musų meisteris atsiskubins pas jus kaip tik duosite pareikalavi

mų ką nors pataisyt jūsų tiiimiio, ar pramonės vietoje

PATARNAVIMAS DIENOMIS IR NAKTIMIS
.Mums nėra darbo, kuris butų perdidelis, ar permažas.

. MĘS ESAME TVIRTINIMO INŽINIERIAI
I štai kelintas darbų ir kainų UŽGREITA jų ATLIKIMĄ, kurias 
į jums reiks mokėt.

DŪDŲ TAISYMAS 
įdėjimas kranams pavalkų,.? ,3C 
Perdėjimas toileto pūslės___ .7
Perdėjimas toileto rankenėlės 1.7 
Perdėjimas virtuvės krano.. 1.7! 
Perdėjimas skalbyklos kranu 1.2' 
Perdėjimas rezervoro kranų_ 2.2'
Taisymas gazinių šildytuvų, ii 

Į vandens kubilų.
| Gazinių pečių prijungimas.
Į Gazinių dudu sudėjimas ir perdė 
| jimas.
■ Toileto suolelių perdėjimas ir su 
| taisymas.
| Garinių dūdų ir radiatorių perdė 
I jimas r taisymas.
I Vandens dūdų perdėjimas ir tai 
i symas.
| Perdedame daugelį kitokių dūdų

TRIOBŲ TAISYMAS
| Dailydiškas darbas ir atnaujinimas 
| Blėkoriaus darbai, rynų sudėjimas 
i ir fanasų aprūpinimas. 
į Kvarbavintas ir popieravimas.
I Stogų dengimas ir taisymas.
| Cymento ir plytų apdirbimas.

Grindų sudėjimas, nutekinimas ir 
lekieravimas.

Tinkavimas ir baltinimas.
Tvorų taisymas ir naujų tvėrimas 
Kiemų išvalymas ir šiukšlių ' pra 

šalinimas.
Į Pievų užtręšimas.
( Skynimas ir išlyginimas.
j Dirbame ir kitokius darbus.

ELEKTRIŠKI DARBAI.
Į Base plugs perdėjimas_____ .75
’ Rakto tūlių perdėjimas___ .65
Į Perdėjimas tūlių su retežėliais 25 

ir $1.25
Į Sujungimo tūlių perdėjimas 25e 
į ir 50c.

Pavienių šviėių perdėjimas.- .75 
Pridėjimas lempos (be medegos( 

1.00 
Pataisymas proso (be medogos) .40 
Pataisymas durių varpelio (be m.) 

1.00 
j įdedame “base plugs”. 
Į Pataisome elektriškus motorus. 
I Ir atliekame kitus elektriškus dar- 
i bus.

NAMINIAI TAISYMAI
i Perdedame langams šniūrus .75 
: Pridedame langams klemkas .50 
j Sutaisome sielines duris-----1.85
į Pataisome sietinuos pusduris 1.25 
I Iki 5 ket. pėdų_________ 1.00
( Iki 7 ket. pėdų------------  1.25

Iki 10 ket. pėdų------------- 1.50
’ Pečiaus žibintuvo nustatymas 1.00 
r Pjaulų maišelį duodame už— 1.00 
i Pataisome ir nudažome sietus.

X

Pataisome visokius moglius. 
“’ataisome visokius skurinius daik

tus, 
aisome vaikų vežimus, 
aisome visokias skalbimo mašinas 
aisome visokias siuvimo mašinas, 
aisome visokių durių spynas, 
aisome gragų duris, 
ritaikome duris iš vidaus ir iš 
lauko, 

ledaine langams stiklus. Padaro
me visokius raktus. Aštriname 
peilius, žirkles, pjūklus, 

’ašaukite mus prie bile darbo. 
’.ADIO APARATŲ TAISYMAS
R DAUG KITOKIU PATARNA

VIMU
'aisome ir aštriname žolės pjau

tuvus.
'aisome durims visokias apsau- p 

gas.
'aisome visokius gazinius inžinus. 
‘'aisome visokius laiveliams mo

torus.
'aisome šaldytuvams mašinas, 
taisome visokius gazinius borne- 

rius.
taisome visokius generatorius.
taisome gazinius ir clektrikinius 

pečius.
■"ašaukite mus prie bile kokio pa

taisymo.
“ATA RNAVIM AS PRAMONĖJE 
Malkų ir prakuru vežimas didelis 

5.00
Malkų ir prakurų vežimas ma

žesnis _________________ 7.00
Malkų prakuroms 18” vežimukas 

9.00
Viskas atvežama dviem vežimais 
Pjaulų ar skutenų vežimas.. 5.00 
Zindrų vežimas____ i______ 5.00
Vaikų žaislams skrynia smilčių 

10.00
Perkraustymo, pervežimo ir išve

žimo patarnavimas.
IRUKL'OTI (TIESŲ DUONAI.
6x9______________________ $2.25
9x12 ____________________  4.44
7.6x9 ---------------------------------2.79
9x10-6 ____________________3.85
9x9_______________________ 3.32
9x15 ____________________  5.54
Drukuotų gėrybių keturkampis

mastas ___________ .26
Pristatymas pirkinio viršaus do-

liario, suly'g tolumo.
(tiesas “Linoleum”, už keturkam

pį mastą_____________ 1.10
Visokios patrinos Hideliame pasi

rinkime. 
Darbą gvarantuojame 
Darbą gvarantuojame

! MUSŲ PATARNAVIMAS APIMA MIESTĄ IR | 
PRIEMIESČIUS.

QUICK REPAIR SERVISE |
9029 BESSEMER AVENUE

"Jei jums reikia ką pataisyt, męs tai atliksime”.



DIRVA

SPRAGILO KELIONĖ PO 
LIETUVĄ.

(Tąsa.)

Liepos 21 d. Šį rytą Kaune 
sutikau Žydą, gimusi Kaune 
ir išvažiavusi Amerikon 50 
metų atgal. Jis atsivežė čia 
ir savcf žmoną, kuri nėra 
Kaunietė. Jisai Lietuvą myli 
ir aplanko ją tankiai. Jis 
Bostone turi avalų sandeli. 
Pasakojo mum/;, kad Lietu
voj lankėsi tuoj po karo ir 
dabar kaip sugrįžo visai 
Kauno nepažino, toks pasi
keitęs ir pagrožėjęs. Jis ma
tyt geresnis už daugelį Lie
tuvių, kurie tuoj lankėsi 
Lietuviai parvažiavę radę 
Lietuvą ir patį Kauną nu
skurusį prakeikė viską ir 
gryžę Amerikon peikia kad 
čia nieko nėra. Bet neva
žiuoja daugiau pasižiūrėt ir 
pamatyt kas dabar čia ma
tyt.... Kaip kurie tik par- 
gryžta čionai ir tie pamato 
visai ką kitą, ir stebiasi taip 
kaip tas senis Žydas.

Kaip kuriems Amerikie
čiams dar užkliūva akme-

daržinėj ant šieno, moteris 
palikom seklyčioj nakvot.

Liepos 22 d. Išbudom ank- 
I sti laukuose vyturiukai či

rena, gieda, net smagu klau
syt.

Iš daržinės eidami ryte į 
namą pamatėm prie svirno 
stovint kruviną kaladę.... 
Vajetumano, nusigandom, 
čia buvo kokia skerdynė.... 
Ir ištikro, inėjus į stubą iš
girdom skarvakoj čirškam 
nabagus viščiukus, kuriuos 
mms kepė. ... Stalą radom 
apkrautą sūriais, sviestu, 
skilandžiu, pyragais, viskas 
namie gaminta, tik viena 
“valstybinė” buvo iš Jezno
pargabenta, o kitokį skysti
mėliai iš Kauno importuoti. 
Šventadienis, nėra nieko 
veikt kaip tik valgyt ir juo
kus krėst. Čia daržinėj-ra
dom spragilų, dalgių ir ki
tokių pabūklų.

Ūkininkas giriasi gerai 
turi smagu gyvent prie da
bartinės valdžios, niekas jų 
nekliudo ir nevargina. Ap
sakė kokias baisybes pergy
veno karo dienose, jų lau
kuose buvo pozicijos, nuo jų 
stogų šaudėsi Rusai su Vo
kiečiais, kitų triobas išdegi
no, tik jų išliko sveikos, nes 
buvo vienas protingas kariš
kis, kuris neleido degint. 
Laukai buvo pilni lavonų, 
patys namiškiai buvo suva
ryti į rusi nuo šūvių. Viską 
iš jų nuolat atiminėjo ir nie
ko nebuvo likę. Po karo vėl 
įsigyveno ir vėl visko turi.

Vakare suėjo daugiau tos 
apielinkės žmonių ir susidu- 
vėm su vienu kaimo politi-

me nebuvo vieno rąsto. Ar
kliai bijodami koją įkišt, šo
ko ir vos nesuvertė mus į 
dumblą. Tiltas radosi prie 
vieno ūkininko budinkų. Kas 
rodos, butų tam ūkininku iš
nešt rąstelį ir paguldyt ant 
balkių ir užlopyti tilto sky
lę. Bet toks apsileidimas kad 
nu. Jeigu policija neateina ir 
neužsėda ant sprando, tai 
kaimiečiai nežiūrės kelių ir 
tiltų. Pats tas ūkininkas prie 
kurio namų tiltas yra kada 
važiuodamas nulauš arklio 
koją ir tada keiks valdžią 
kam neprivertė jį tiltą pa
sitaisyt. ...

Parvažiavom į Kauną ir 
susitarėm už kelių dienų pa
trauki į Mariampolės pusę.

Liepos 24 d. Redaktorius
gavo vizą į Latviją važiuot 
ir susiriktavom visi per Lat
viją važiuot į Vilnių. Tiesiog 
iš Lietuvos į Vilnių nuva
žiuot negalima dėlei karo 
stovio.

Sužinojęs apie tai vienas
Žymus politikierius štai ką 
mi aą progą, nuvažiuokit ir
į Varšavą, pamatyt, kaip
Lenkai gyvena. O apsisukęs 
pabrėžė, kad nors ir galit į

Maskvą nuvažiuot, • neva
žiuokit, nes iš tenai galit kar 

į tais visai neišvažiuot.. Tai 
tau ir .naujiena. Nors su 

I Lenkais karo stovis, Lietu
vis gali į Lenkiją nuvažiuot 
ir nepražus, o su Rusija yra 
taika, ir pavojinga važiuot. 
Tas parodo, kad bolševikų 
rojus yra pragaras nors gra 
žiai numaliavotas.

Po pietų šiądien aplankėm 
ligoninėje sužeistus orlaivi- 
ninkus ir peskui važiavom į 
Slabadą, Slaptos Spragilų 
Sąjungos Slaptą sostinę, 
skersai ir paskui važiavom į 
Tai buvo antra Spragilo ek
skursija į Slabadą po atsi
lankymo Lietuvoje, bet apie 
pirmą nieko negalima pasa
kyt iki laiko.

žiuri ir dreba kada jie kris 
ir užsimuš.

Liepos 25 d. Pleškam į 
Mariampolę į Šv. Onos at- 
puskus apvaikščiot gerb. 
Redaktorienės varduves ir 
jų penkių metų ženatvės su
kaktuves. Sykiu važiavo ir 
Clevelandietė Patrauskienė. 
Moteris nugabenom į kaimą 
ii- palikom, o mes su Redak
torium nakvojom Mariam- 
polėj. Vakare susitikom su 
gerb. Stikleliu, garsiu “Da
vatkų Gadzlnkų” ir kitų juo- 
kų autorium, kuris apve
džiojo mus po Mariampolės 
istorines vietas ir Šešupę. 
Pirmą kartą savo gyvenime 
išvydome Šešupę, apie kurią 
tiek daug dainų pridainuo- 
ta.... Žiūrint j ją išrodo tik

Tenai apžiūrėjom didžiuo
sius fortus ir radom juos 
tvarkoj. Kada Spragilas pa
kels maištą prieš fašistus 
ir užsinorės patapt Lietuvos 
Imperatorium iš tų fortų 
Slapti Spragilaičiai užves a- 
taką ant Kaulio.

Iš fortų viršūnių matėm 
ore vartančiusis kariškus la
kūnus. Jie perdaug i 
pykina, tiek vartosi, daužosi1 
ore, kad žmogus stovėdamas laikraščio vienvardę įstaigą. !vini valkiotis.

Čia mokonosi Dr. J. Basa
navičius ir kiti.

Liepos 26 d. Tai jau ir at- 
puskai. Laikas nuo laiko pa
lyja, bet oras šiltas. Žmonės 
pulkais plaukia į bažnyčią. 
Vieni pėsti nešasi avalus 
rankose ir miestelyje apsi
rengia, kiti atvažiuoja dro
bynose, vienu, dviem; ir ke
turiais arkliais, kiti karie
tose kaip ir seniau. Miestas 
pilnas žmonių. Einam pažiū
rėt bažnyčios kada atvažia
vo iš Oškasvilių kaimo mo
terys su giminėmis.

Einant'link bažnyčios dau 
giausįa akį traukė ubagai, j 
Tai .vis dar jų Lietuvoje yra. 
Tuo tarpu ateina aukų rin
kėjai ir prašo litfi užlaiky
mui vargšų prieglaudų. Duo-

Misliu sau: JO laisve tu 
šventoji”, kaip socialistai 
dainuodavo... . Net ir uba
gai nori laisvės, ką jau sa
kyti apie politikierių kuris 
patenka j Varnius.......

Kada prasidėjo bažnyčioje 
pamaldos nebuvo galima į 
vidų įsigrust, gerai kad pa
ryčiu pavaikščiojome po vi
dų nors pamatyt kaip išrodo 
Mariampolės bažnyčia.

Miestas gana gražus, ir 
čia namai daugiausia balto 
muro, šaligatviai ištaisyti 

jcymento plytomis, kaip Kau
ne.

O žmonių kokių matėm, 
net stebėkis. Šalip biednes- 
nių ir kaimiškai pasirėdžiu
sių, visi kiti gana puošnus, 
ir pusė žmonių buvo tikri A-

sau upelis ii- daugiau nieko, da pinigų ir klausim' kodėl 
o kaip tik kas apdainuoja ir tų ubagij nepriima j prie- 
aprašo tuoj pasidaro svarbiu 
ir rodos butų griekas nema
tyt. Anksti ryte gerb. Re
daktorius dar sau vienas nu
ėjo ant tilto Šešupę apžiū
rėt.

Mariampolėj yra “Dirvos” 
bendrovė ir knygynas, visai

glaudas. Atsako kad. juos 
priima bet jie padlos ir pa
bėga vėl. Nenori ir jie sve
timos duonos, sako jiems 
geriau dykais ant švento
riaus sėdėt ir poteriaut ne
gu prieglaudoje dirbt, nes 
ten vis yra kas veikt.Prie touo icl- Menui v v c ii ixiity g j nao, vioa.1 į ucii vio jia nao -.vcinui uc lt 

mane kaip Clevelande. Net sma- prieglaudoje reikia ir apsi
giau pasidarė radus savo švarint, o gatvėj gali pur-

...n. 1 !■ ,

merikiečiai, taip pasirėdę 
kad norisi juos užkalbint ir 
klaust iš kokio miesto atva
žiavę, o ištikro jie visi tikri 
Lietuvos gyventojai, tik se
kanti Paryžiaus mlidas.

Šiądien išleidom Petrau
skienę ir Karpavičienę į 
Lazdijus, kurie skaitosi Dzu 
kijos sostine, o kiti likom 
Mariampolėj, dar kiti gry
žom į Kauną.

(Bus daugiau)

nais gryštos gatvės, ypač 
mano šonkauliui sunku vaik
ščiot aukštom kurkom po 
apvalus akmenėlius. Sako, 
kodėl jie neišlieja gatvių as
faltu, kaip Amerikoj.... 
Dievuliau tu mano, vis mat 
nepagalvojimas. Išliet gat
ves asfaltu reikia daug pini
gų, ir iš kur miestas juos 
gaus jeigu neapdės gyven
tojus mokesniais. O kaip 
apdės, tada visi rėks kad 
valdžia negera, apkrovė mo- 
kesniai. Pirmiausia reika
linga tiltai ir vandentrau
kiai, o paskui kada jau bus 
gana pinigo bus ir gatvės 
išlieta. Dabar dar deda van
dentraukius tai ir akmeni
nes gatves ardo-

Kokį lermą męs Amerikoj 
keliam kada miestas įsako 
prie savo namų sutaisyt ar
ba sudėt naujus šaligatvius, 
arba perkant namą jeigu ži
nom kad dar neišmokėta už

kicrium, šalininku nuvers
tos valdžios. Visi ūkininkai 
pasakoja, kad jiems gerai 
prie dabartinės valdžios, tik 
šis vienas pasakojo kad nesą 
gerai, ir nupasakojo tokias 
pasakas kokias rašo Kaune 
“Lietuvos Žinios” ir Ameri
koje “Keleivis”, “Sandara” 
ir “Naujienos”. Šis politikie
rius yra pakalikas valstiečių 
liaudininkų ir pasakojo kad 
dabartinė valdžia kada nors 
grius. Paklausiau jo: “Ar 
šitie aplinkui gyvenanti kai
miečiai imtų ginklus ir eitų 
valdžią verst jeigu ateitų 
toks laikas?” Politikierius 
tada atsakė kad “kaimiečiai 
neitų” ir jiems tas nerupi. 
Tada jau supratau kad per
versmų reikia, sakysim ko
kiam vienam iš keleto šimtų 
kuris but kokiu nors viršai
čiu, o negauna vietos, būda
mas kitos partijos nariu. Jis 
ragino parašyt Amerikie-

gatvę. Reikia pamislyt taip 
ir apie Kauno žmones. Ir 
jiems pinigų niekas dykai 
neduoda.

'Vakare su Clevelandiečiu 
Gilium važiavom į Jezno pa
rapiją pas jo seserį į kaimą. 
Vėl važiavom visas Cleve- 
lando pulkelis. Iki Jezno va
žiavom autobusu, o tenai 
laukė pora arklių drobyno- 
se. Išskyrus ką oras šaltas, 
šiaip važiavimas buvo sma
gus. Drobynose ant šiaudų 
važiuojam ir dainuojam. 
Pravažiavus penkis kilome
trus jau tamsoje atsiradome 
kaime. Tai nėra kaimas tik 
viesedija, bet vistiek kai
miškas gyvenimas. Buvom 
pas Urnevičių, Amerikietį, 
kuris gryžo iš Amerikos 
prieš karą ir čia apsigyveno 
ant ūkės. Nakvojom vyrai

čiams šiaip: “Parašyk laik
raščiuose kad Lietuvoj visi 
skursta.......”

G vyžom iš kaimo Liepos 
23 d., arkliais atvažiavę iki 
Jezno laukėm buso, bet buvo 
jis sugedę ir nėjo. Ilgai sto
vėdami girdėjom didelius 
tvirtus vyrus sustojusius pa
tvoriais apšnekančius kitus 
savo kaimynus, kad tingi 
dirbt, kad kiti kurie perdaug 
turi ir tai dirba, o jie patys 
irgi tinginiauja ant tvorų 
užsirėmę.... Daug tokių 
Lietuvoje yra ir užtai yra 
skurdo ir apsileidimo ma
žuose miesteliuose ir kai
muose. Reikalinga žmonėms 
žiūrėt daugiau darbo, jeigu 
nėra ką kito veikt nors ap
sišvarini save ir apie namus.

Arkliais važiuodami, už- 
važiavom ant tiltelio, kuria-

Kili

Prospect and Ontario

Nauji Rudeniniai Siutai
Ir Viršutiniai Ziponai§

Iš Richmano Fabriko 
Tiesiok pas jus 
Be tarpininkų

Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuves 
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Established
1879

Męs mielai siūlome šituos naujus rudeni
nius siutus ir viršutinius žiponus todėl, kad 
jie yra smagiausi ir parankiausi iš visų, ku
riuos męs pasiuvome praėjusioje šimtmečio 
pusėje męs žinome, kad jie taip korektiškai 
tinka dėvėjimui, taip stiliški, taip šaunios me 
degos padirbti ir dailiai pasiūti, kad jie kiek
vieną užganėdins taip kaip ir augštos kainos 
drabužis.

Pasirinkimas praktiškas ir ne aprubežiutas 
—čia jus matysite daugybę pasiutų drabužių, 
mokyklos mokiniui—be skirtumo visi musų 
drabužiai padirbti iš vilnonės medegos, iš ge
riausios lektūros kiekviename audime, par- 
voj ir margume.

Richman’o drabužiai duos jums didelių pi
nigų vertę, už kokix jus galite pirkt—vertę 
yra galima tik per ekonomiją ir sąžinišką iš- 
dirbimą produkcijos metodos Richman’o fa- 
hrikose, ir iš fabriko tiesiok parduodant per 
musų 34 kautuvės.



DIRVA

užganėdinta. Trukšmą kėlė 
tie, kurie buvo perdaug pa
siėmę “Į savajį”; jie priėjo 
prie rengėjų, reikalavo gra
sint jiems Įžangą; turbut 
tam. kad turėtų dar už ką 

Bet

ir šildo elektrikiniai šildytu- Airijon, tik gavę nuo jo laiš- 
vai. Lengva suprast kaip pa
togu buvo generolui Per- 
shingui 1917 čia rašyt die
ninius raportus, keliaujant 
per pavojingas vietas, sau- 
gojantės vandenyje paspęs
tų spąstų ir aplink nardan
čių submarinų. Baltic laivas 
tada buvo paverstas taip va-

, . , . i dinamų “cabin ship”. Dabar kiekvie- ■ ■■i ... . . , . ]□ pasazierai čia turi visusnas tikisi perplaukt didiuri.1' , , T * v.................m t . , ,. -_ipatogumus. Jei čia įauciasiTai skaitlingiausia kelione 
po'pasaulinei karei.

Šiądien męs keliaujame 
per Velnių olą, į pietus nuo 
Newfoundland krantų, lai
vui skiriant bangas, per At- 
lantiko giliausias vietas, ku
rias dar niekas ne išmatavo. 
Vejalis pučia švelniai laivo 
priešakin. Reporteris barš
kina savo rašamaja mašinė
le, pažymėdamas kelionės 
kiekvieną pasitęsimą. Padan 
gė suminis, oras pusėtinai 
vėsuus, Kambariuose ir lai
vo salionuose kaskita; ten 
šviečia elektrikiniai žiburiai

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j
1 j 6820 Superior Av
I Jst ... - : ,=-

e. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 'j

Turi mokėt algą. Apskri- Iš KELIONĖS.
Re-!čio kalėjimo direktorija ir Kelionė laivu Baltic, White 

Star linija, vidurjuryje, Pju- 
Yorkejnuo darbo kalėjimo slugių, čj0 24 diena. Clevelandiečiau

Parvažiuos. Laukiama 1 
parvažiujant “Dirvos” F 
daktoriaus p. K. S. Karpavi-į šerifas Hanratty, atstatė 
čiaus. Jis bus New 
galbūt utarnike, ar seredoje. Dan Patty, užtai, kad tas ė- skaitlius didinasi- 
~ ■ .................. . Viskas rodėsi I

jtuomi pasibaigs, bet vėliau 
pasirodė, kad Patty darban 
priimtas sulyg kontrakto, 
kuris baigsis 1 Liepos 1929 
m. ir dabar jam reikia mo
kėt algą, ar jis dirbs, ar ne.

Taip bent tikimasi, jei nepa-jmė kyšius, 
sitaikys kokias kliūtys.

sa-
sa- 

arba,

Fėrai-bazaras. Su šia 
vaite, prasidėjo Lietuvių 
lės bendrovės fėrai, 
kaip kiti juos vadina, baza-
ras. Fėrų pelnas skiriama' Ir vėl galvasukis, ką čia pa- 
Lietuvių salės naudai. Pa-, darius- 
sėkmės kiek girdėjome, nuo; --------------
pradžios ne perdidelės, ka- Baigiai .darbai. 'Vasara 
dangi ikišiol oras buvo per-jau baigiasi ir ruduo čia pat. 
šiltas. Patartina Clevelando 
Lietuviams šiuos fėrus vemt, 
visomis išgalėmis.

Grumloja. Gazo kompani
jai užsispyrus pabrangiht 
gazą, o miesto valdžiai užsi
spyrus kompaniją priverst 
gazą nupigint, kompanija 
grūmoja uždarymu gazo, 
nuo 1 dienos Spalio- Ir butu 
gerai. Tada gal miestas gazo 
pramonę paimtų Į savo ran
kas, tai nereiktų kainas kelt 
kesmetai.

Laukiniai darbai netrukus 
užsidarys ir tūkstančiai dar
bininkų liksis be darbo. 
Laikraščiai jau vėl pragydo 
paprastą savo raminimo 
giesmę, kad žiemai bus labai 
daug darbų ir bedarbių nie
kas neprivalo bijotis.

Mišios lauke. Slovakai ka
talikai Šv. Vladislavo 
pi jos, šventė savo par 
metines sukaktuves; 
kad šita parapija yra

para- 
apijos

viena 
iš seniausių parapijų Cleve-Į 

; lando vyskupijoj. Po paro-
Reikalauja atlygint. An- dai, kokią turėjo unifornuio-

tanas Manka, suvininkas tos draugijos, kunigas laikė 
namo, kuri policijo bombo- mišias lauke, ties bažnyčios j
mis sugadino, suimant žudi- durimis-
ką Jawarskj, reikalauja Paroda. Brookside parko 
miestą, kad atlygintų jam pavilione, praėjusioje nedė- 
už namo sugadinimą. Mies- Toje atsibuvo paroda, kūrin
to direktorija kitą savaitę je rodyta 500 visokių veislių 
savo susirinkime svarstys karvelių, 300 Įvairių kralikų 
Manko reikalavimą ir, gal i’' daugybė kitokių šitos ru- 
sutiks atlygint be teismo, i sies gyvūnų. Publikos atsi- 

 I lankė apie 7,000, kad pama- 
Jau vagia- Ikišiol vagys,1 tyt gražius gyvūnėlius.

vogė, tik orlaiviai dar turėjo ■' ■———
ramybę. Bet parėjo jtu ir1 Apiplėšė. Praėjusios sa- 
jiems eilė. Praėjusioje savai-, vaitės bėgyje, vidurmiesčio 
tėję pavogta orlaivis iš May-1 krautuvėse plėšikai pasišie- 
fair Landing stovyklos. Va-jnav°, išvagiant Įvairių daik- 
gis su orlaiviu nupleškėjo č1-1 $125,000. Daugiausia
Bedfordo pusėn. Taigi, jau pelnė prie 9 gatvės, kur is 
ir orlaiviai vagiama. , D'ijų krautuvių gražnų iš- 

 j vogta už $28,000-
Trustas auga. Trustinė' r

“rinkė” Kroger Grocery & 
Baking Co. praėjusioj savai
tėj, visoj Ohio valstijoj nu-j 
pirko devynioliką krautuvių 
buvusios korporacijos Pig- 
gly Wiggly, o tarpe tų vie- 
lyką krautuvių Clevelande

GREIČIŲ MUZIKOS MO
KYKLA.

Balso ir piano 
lekcijos pagal vė
liausią metodą.

Mokinama džazas, 
klesiška muzika ir 
lietuviški šokiai. J Perkant- ar mai- 
nant pianą patai-- r navimas veltui.
Vincas Greičius 

18830 Meredith Ave.
Euclid Ohio , 

I Tel. Kenmore 3314-M.

Nušovė žudiką. 75 policis- 
tai krėtė namus tarpe 55 ir 
40 gatvių, kad surast čia at
bėgusį iš Pittsburgho kalėji
mo išsilaužusį Jauarskį, kol 
jis susekta vienoj restaura
cijoje. Kad Jawarskj suimt ' 
policija naudojo bombas ir 
namįą tomis pusėtinai suga
dino. Kovoje su žudiku, po- 
licistas Wieczorek tapo nu
šautas Jawarskio šuviu, ir 
tik kuomet jis pabaigė šū
vius, vienas policistas prisi
taikęs, nušovė Jawarskj.
^iiiiitiiii:iiiiiiEiiiinnjniiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiiiii!iiiii!iiiiiiiiniiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

S. BONCHOREK 
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo Į savo 

zidenciją, po No. 
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

re-

Dr. E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
Kampas East

Tel. Randolph 2306
55th Street

Namuose: Cedar 1178

Specializuoju chroniškose
Turiu visus modernišku;
Ray Įrengimus.
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12.

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX- 

Turiu 18 metų patyrimo. Pata-

kaip namie.
Maistas, likieriai ir vynas 

nepriskaitoma. Jūsų kores
pondentas čia gauna septy
nis valgius per dieną, ir gali 
valgyt, kiek nori: priešpus- 
ryčiai pusryčiai, pietus, pa
vakariai, vakarianė, pova
kariai, naktipiečiai ir taip

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

130G EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
Į siti patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

C HAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

NAUJIENA CLEVELANDIE-

Šiuomi pranešu visiems Cle
velando Lietuviams ir savo pa
žįstamiems didelę naujieną, kad 
aš savo vaistinyčią, visiems Lie- 

‘ tuviams žinomą, kurią laikau 
i per daug metą prie St. Clair 
Ave. po No. 1937, perkėliau į 
naują vietą, kuri dabar yra po 
No. 1159 prie E. 79 St.

Turiu ir kitą vaistinyčią (ap- 
tieką) po No. 8121 prie Sowin
ski Ave. Abiejose aptiekose už
laikau kaip Amerikoniškus, taip 
ii- iš Lietuvos importuotus vais
tus. Išpildau visokius receptus 
už prieinamą kainą. Turiu vais
tu nuo visokių ligų ir sutaisau 
įvairius viastus sulyg Lietuvių 
papročių, kuriuos esu labai gerai 
patyręs Duodu patarimus kiek
vienam prie manęs atsišauku
siam sveikatos reikale.

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

C. Pakeltis
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.

I 1 O ROSEDALE ?! 
Dry Cleaning Co.! 

____ I Rand. 7906 J
C. F. PETRAITIS, Prop, • 
6702 Superior Ave., •

pikninkas, pasivaišint daugiau.
nedėldienyje kiek pašturmiliavus, trukš- 

mas nusiramino ir visi sma
giame upe išsiskirstė ir na- 

jmo iškeliavo.
Vienas iš Sportininkų.

Sportininkų 
praėjusiame 
pavyko labai gerai, nes die
na pasitaikė labai graži ir 
vasariškai šilta. Žmonių pri
važiavo labai daug, suvirs į 
tūkstantis suaugisių. Tokiu 
budu, kaip matosi, rengėjai 
šio pikniko turės gražaus 
pelno.

Bet svarbiausia tai, kad 
suvažiavusi publika labai į- 
domavo Požėla, o Požėla 
kaip ir tyčia, dėl kokių prie
žasčių, į šį pikniką ne atva
žiavo, ir ristynėse ne daly
vavo, todėl ristynės 16 die
noj Rugsėjo atsibuvo be Po
žėlos. Dėl kokių priežasčių 
Požėla ne atvažiavo, neteko 
man apie tai patirt, tik gir
dėjau kalbant pašaliais, kad 
Požėla susižeidė ranką, tai 
su viena ranka, suprantama, 

' •. j •   i - • j . i -1 • • m .

ką, rašytą prieš laivo išplau
kimą. Ižinierius jam aiškino 
kad jis parkeliaus Airijon ( 
ne vipai tikruoju laiku pasi
klausyt Gegužės kukavimo, 
nes Gegužė kukuoja tik pa
vasaryje, o dabar juk jau 
vasara baigiasi. Bet senas 
airis inžinieriui gyrėsi, kad 
jis galės palaukt pavasario, 
kol Gegužė vėl pradės ku- 
kuot. Girdi, kelionė irgi di
delis dalykas, nes dėl pato
gumų, jis jaučiasi 10 metų 
jaunesniu, ir nors amžiaus 
turęs 90 metų, tai po šiai ke
lionei galėsiąs ’/mgvai dasi- 
gyvent šimtinę. Į

Tarpe pasažierų yra daug 
senų jurininkų, kurie šiuom 
laiku važinėja vienon ir an-

toliau. Tik valgyk ir mankš-iti’on pusėn, tik dėl vieno 
tyks, kaip Liverpoolio kriau-l smagumo. Iš senųjų jurinin- 
čius, kompeticijas niekas ne- kų yra daugiausia anglų, ku-

Iš visų losiu geriausia j i’ių keliatas gyrėsi plaukią 
Shuffle-board” ir kas šiuom laivu jau 54 kartų, 

šį loši namie sulošęs 180 ka-'Girdi patogumais apsimoka 
tų, čia neturi vargo šulošt keilonė. O vienas iš jų tikisi 
kitus pasažierus. Tarpe tu-1 savo kelionės “tripus“ da- 
ristų ir pasažierų yra dau- ’ varyt net iki šimtui. “Ku- 'ristis negalėjo, todėl ir i de
ginsią ant dinio lošiančių kart per metus perplaukt velandą ne atvažiavo, nes tai 
airiškus lošius, nes keliauja Atlantiką, kuomet “cabin butų bereikalingos išlaidos, 
daug amerikoniškų airių, (ship” Atlaitiką perplaukia 
kurie “bėga” antru kartu Į astuoniomis dienomis, tai 
Airiją, kad ten pasiklausius tinginio darbas”.
Gegužės kukavimu, dar nors Spec. Reporteris.
kartą. Vienas keliauja net (Skelb.)
pabėgęs nuo savo namiškių,
kurie sužinos apie jo kelionę Parsiduoda dviejų šeimy

nų, po šešius kambarius, ir 
vienas vienai šeimynai, pen- 

jkių kambarių namas, su 
! dviem garadžiais. Kaina 
j $12,500 Įmokant $3,500. Vie
pta E. 74th Street, tarpe St. 
į Clair ir Superior skersgat- 
jvių. Savininko telefonas: 
: Glenville 0954.

daro, 
yra

“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.

Pardavimui.
Parsiduoda krautuvė geleži- 

I nių dalykų, kvarbų ir elektriki- 
nių prietaisų, 1907 W. 65 St. ar- 

' ti Bridge Ave. Gvarantuojama 
i $500 jeigu per savaitę. Kompe- 
jticijos nėra. Parduodama pogiai, 
j arba mainoma ant loto ar stu- 
bos. Taipat parsiduoda ir kon- 
fekcijos krautuvėlė. Pramonė 
duoda didelę naudą.'Sužinokite 
pas Zimmerman, 10711 Superior 
Ave.

Ant rendos 4 rūmai 
maudyne, gazas, 
Cista vieta renda 2O.zO do- 
liarių už mėnesą. Ateikite Į 
įamatyt, šaukite Randolph j 
6886.

su 
elektra,

Parsiduoda dviejų šeimy
nos nams, su septyniais 
kambariais, dviem gara- 
džiais. Kaina $7,500. Savi
ninko adresas 10613 Olivet 
Ave. (arti E. 105 ir Superior 
gatvių.)

PARDAVIMUI.
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%. leigų $1560 per 
metus, apie $2,500 įmokant 
pradžiai. Privažiavimas.gat- 
jvekariu “Superior Through” 
i Vieta 12327 Woodside Ave. 
I Tel. Eddy 8160-J 34-37

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.

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ:

Ofiso valandos ant 8206 SOWINSKI AVĖ.
Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 4 pp.
Trečiadienį ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

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

Vakarais: Pirmadienj, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį 6 iki 8
TELEFONAI:

OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670

Ar taip ir yra, ne žinau, bet 
apie tai patirsiu vėliau ir ki
tą kartą aprašysiu.

Požėlos vietoje su Pinta 
ritosi iš Pittsburgho Lietu
vis drutuolis Aleliunas. Ale- 
liunas pasirodė labai gerai, 
Clevelande pirmu kartu ris
damasis. Jei Pinto ne tas

Redakcijos pastaba:
Mums teko girdėt, kad tū

li, dėl Požėlos ne atvažiavi
mo ir kitokių dalykų, daro 
užmetimus “Dirvai”, šiuomi 
viešai paskelbiame, kad su 
ristynėmis, atsibuvusiomis 
16 dienoj Rugsėjo, “Dirva” 
absoliutiškai nieko neturi, 
nes jas “Dirva” nerengė, o 
kad iš “Dirvos” štabo viena 
ar kita ypata priklauso 
Sportininkų Draugijai, kuri 
ristynės rengė, tai jų priva- 
tiškas dalykas.

Vanagaičio prakalbos su 
dainomis. “Margučio redak
torius A. Vanagaitis, kuris 
pagarsėjo kaipo antras 
Charley Chaplin, 19 dieną 
Spalio lankysis Clevelande. 
Kalbės apie politiką Lietu
voje ir Babilionijoje; dai
nuos apie redaktorius kata- 
ikiškus ir bedieviškus ir pri
rūdys, kad lietuviškų laik
raščių męs neturime-

“speciališkumas” rankų lau- Su juom atvyks pianistas 
žynio, tai Aleliunas ji butų M. Jazavitas, galbūt artis- 
surietęs j ožio ragą, bet Pin- ^as J- Olišauskas iš Detroito 
ta rankų šukinimu ir laužy- ^L1S nemažai vietinių ta-

lentų. Naujos dainos, nauji 
kostiumai, muzika ir Mar- 
gtitiški juokai.

Bolševikus prašome atsi-

mu, Aleliunas privertė pasi
duot.

Pirmoj poroj ritosi Andy
Ladyga su John Mazzio. A- 
bu jaunuoliai dirbo labai vi-1 nešt kiaušinių, tameičių ir

Į agurkų.
Neužmirškite 19 dienos

Spalio (October)
Atlieka Vanagas su nepa

prastu programų!

kriai, kaip vienas taip ir 
kitas, ir po 18 minutų Lady- 
ga savo priešą Mazzio nu
veikė. Antroj poroj veikė 
jau Aleliunas su Pinta. Abu 
jiedu dirbo smarkiai per 41 
minutų ir pagaliaus Pinta 
Aleliuno ranką taip užlaužė, 
kad Aleliunas turėjo pasi
duot.

Po pertraukai Aleliunas 
su Pinta vėl pasirodė are
noj. Dabar Aleliunas jau 
veikė atsargiai, ir taip 
smarkiai. Pintai uždedamas 
apie dešimtį “headlockų”, 
kad po 18 minutų Lietuvis 
Aleliunas Pintą jau prispau
dė pečiais prie matraco. 
Trečiu kartu Aleliunas su 
Pinta veikė per 19 minutų, 
ir veikė abudu labai smar
kiai, net kol Pinta prisitai
kęs pagriebėAleliuno ranką 
ir savo abiem rankom Ale 
liunui ranką taip užlaužė, 
kad Aleliunas nenorėdamas 
ranką duot išsukt, pasidavė. 
Tokiu budu ristynės baigėsi, 
Pintai liekant laimėtoju.

Publikoje buvo nemažai 
trukšmo, bet didžiuma buvo

ŽEMES ROJUS”
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
rį ir su ja apsiveda.

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

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

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak
tuose. Lošia 6 mot., 9 vyrai..40e 

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 6 vyrai ir kareiviai, 
2 moterįs ir pašaliniai ....... 35c

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

6820 Superior Ave.

A. S. BARTKUS | 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas (f 

Fotografas 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES* 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X 

T 
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti f 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- Ą 
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- -[• 

togTafijas visokių kitų traukimų. T
1197 E. 79th St. Cleveland į 

“Studija su dviem parodos langais” X 
— Telefonas Randolph 3535 — $


