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Smith Reikalauja
Pakeitimo Prohibicijos

Įstatymo
D A P R A I SMITH IšRODINĖJA

A K D A 1 PROHIBICIJOS NE-
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Clevelande, kaip surink
tos iki Rugsėjo 15 d. žinios

PASEKMES
Milwaukee, Wis. — Čia 

kalbėdamas Dem o~k r a t ų 
kandidatas antparodo, 777 firmos per tris j PartUos

šios vasaros mėnesius tu- prezidentų, Alfred Smith, 
rėjo darbuose 13,488 darbi- tūkstantinėms minioms pa
niukus daugiau negu tuo sakė koks didelis fiasko iš- 
pat laiku pereitą metą. | prohibicijos įstaty- 

Tas parodo jog rudeniui mo, kiek daug blogo išsivy
stė iš jo, ir pareiškė jog jo 
tikslu yra pakeitimas to 
įstatymo, palengvinimas ir 
pataisymas viso blogo, ko 
reikalauja visuomenės ge
rovė ir įstatymų gerbimas.

Smith pasakė jog prohi
bicijos įstatymas įvedė ky- 
šminkystę, grobišiavimą, įs
tatymų paniekinimą ir nu-l 
puldė jaunimą. '

Smith- nekalba kad reikia i 
tą įstatymą panaikinti, nes 
jis yra įvestas kaipo konsti
tucijos priedas ant visados, 
bet jis skelbia jog prohibi- 
cija galima sušvelnint ir j 
padaryt žmoniškesne.

ateinant darbininkų padė
tis mieste yra daug geres
nė negu pirmiau buvo.

Daugiausia darbai pasi
gerino plieno išdirbystėse 
ir automobilių dirbtuvėse. 
Viena plieno kompanija tu
ri 2,200 darbininkų 
giau prie darbo negu 
jo metai laiko atgal, 
nas gelžkelis užlaiko 
darbininkų daugiau
turėjo pernai, ir viena au
tomobilių kompanija nau
doja 1,375 darbininkus dau
giau. Automobilių 
dirbtuvė užlaiko 600 
giau.

Rugsėjo mėnesio
reikalavimai darbininkų į 
darbus sumažėjo 2 nuoš., 
bet ir jieškančių darbo 
skaičius sumažėjo 8 nuoš.

Dar vis reikalauja darbi
ninkų mašininėse, geležies 
liejyklose, prie medžio ap
dirbimo ir prie kelių užžiu- 
rėjimo.

dan
tų r ė- 
Vie- 

1,500

viršų 
dau-

begiu

Sustreikavo. Des Moi
nes, Iowa. — Apie 3000 an
gliakasių Iowa valstijoje, 
nepasitenkinę naujai nus
tatyta mokestimi $5.80 i 
dieną, pametė darbus ir 
lauks pasekmių Spalių 9 d. 
balsavimų gryžti Į darbą 
ar ne.

MERGOS ĮIEŠKO VYRŲ
Washington. — Čia vie

na panelė sugalvojo suren
gti karavaną kitų panelių 
ir sykiu su jomis patraukti 
per Ameriką sau vyrų jieš- 
koti. Sumanytoja sako kati 
neužilgo jų pulkas išaugs 
iki kelių šimtų. Jos nori 
gauti sau vyrus ideališkus, 
gražius, turtingus, protin
gus ir tt.

NERAMUMAI ALBA
NIJOJE

Vienna. — Albanijos iš
rinktas karalius Zogu yra 
po didele sargyba, nes su-

BYRI) IŠKELIAVO PIE
TŲ POLIAUS LINK j

Boston. — Amerikietis; 
kariškas lakūnas, koman-1 
dierius Byrd, iškeliavo ji 
Pacifiko pakraštį, iš kur1 
plauks laivu Į pietų vande
nis tyrinėti pietinio ašiga
lio, 
vius 
kyti 
galį, 
pora

Pietinį polių atrado N or-Į.' 
vegas Amundsen keliolika 
metų atgal, bet dabar no-Į 
rimą plačiau tas sritis pa
tyrinėti.

Su savim ims orlai- 
ir jais bandys aplan- 
ir tyrinėti pietini aši- 

Jis mano ten išbūti 
metų.

“AUKSO LAIKAI” 
ĖJO

I Philadelphia, Pa. — Čia 
įkalbėdamas Leonardas Ay
res, Clevelando bankierius, 
pasakė savo draugams ban- 
kieriams jog “Amerikos 
Aukso Gadynė” pasibaigė. 
Tie “aukso laikai” prasidė
jo su pasauliniu karu, bet 
dabar gyvenimas turi su
rimtėti, piniguočiai turi iš
siblaivyti iš savo auksinių 
sapnų ir taikytis prie gy
venimo kokis išandien yra,

PRA-

ILGINS MOTERŲ 
SUKNIAS

Paryžiaus madų suma
nytojai galvojo ir sugalvo
jo kad reikia pailgint mo-

sekta suokalbis prieš jo terims suknias. Nuo da- 
valdžią. Žinios sako jog 11 bar bus bandoma pakeisti 
suokalbininkų sušaudyta ir, trumpų suknių madą ir 
virš 2G0 areštuota. Nėra-j siūti tokias kurios butų že
mumai h- kerštavimas prieš[miau kelių.
karalių prasidėjo po to kai ’ Tas išeis į naudą mote- 
tapo nužudytas vienas kai-!rims ir mergelėms kurių 
nėnų vadas. kojelės šleivos, bet kas pri

vers vilktis ilgomis suknio
mis tokias kurios nori lai
kyti parodoje savo gražias 
blauzdas....

SMARKUS MAŠINIS
TAS

Kalifornijoj įvyko kon- 
i testas Amerikos rašomų 
] mašinėlių operatorių. Da- 
I lyvavo keli šimtai smar
kiausių rašytojų. Laimėjo 
Albertas Tangora iš Pater-

TAI ILGAI POLITIKAU- 
JA DEL ZEPELINŲ 
Nuo pereitos žiemos jau 

eina tąsymaisi kam paves
ti budavojimą dviejų Ame-son, N. J., atpleškydamas Ų1 budavojimą dviejų Ame- 

po 132 žodžiu per minutą Irikos kariškų zepelinų, ku- 
I • v , • , . , • , t • • ’ a m, no r,,,, .. OOO OOO

K. S. KARPAVIČIUS.

Geležies rudos Rugsėjo 
m. Didžiaisiais ežerais lai
vais pervežta 8,748,283 to
nai, pusantro milijono to
nų daugiau negu tą mėnesi 
pereitą vasarą.

Viso per šią vasarą per
vežta 41,265,979 tonai, ar
ba virš milijonu tonų ma
žiau negu pereitą vasarą.

Kolei dar vanduo neuž
šals, bus didelis gabenimas 
javų šiais ežerais.

Daugiausia javų bus per
gabenta iš Superior ežero 
uostų.

Keleto laivų veikiančių 
tarp Cleveland© ir kitų uor 
stų, darbininkai vasaros 
bėgiu pasidėjo bankan $80,-

BĖDA KAD UŽSIENIAI 
NEGAUNA AMERI

KOJ PASKOLŲ
New York. — Amerikos 

pramoninkai sako jog stai
gus uždarymas bankų du
rų užsieniams ir jų negavi
mas pasiskolint Amerikoje 
pinigų labai kenkia "Ameri
kos pramonei. Nei Euro
pa nei pietų bei centralinė 
Amerikos negali nieko 
Amerikos pirkti pertai 
darbai neina.

iš 
ir

PAVOGĖ $60,000 VER
TĖS AUKSO

Cincinnati. O. — Keturi 
plėšikai inėję į Wadsworth 
laikrodėlių lukštų išdirby- 
stę, surišę du naktiniu sar
gu, susprogdino spintas ir 
pasigrobę $60,000 vertės 
aukso ir auksinių laikrodė
liams viršelių pabėgo. Die
ninis sargas atėjęs ryte į 
ofisą atrado anuos du su-

000 iš savo algų ir turės iš rištu ir tuoj pranešė apie 
ko misti per žiemą. vagystę policijai.

Visus Amerikos Lietuvius | linijos buvo ir pasiliko vis- 
šįmet surūpino vienas dide-ikas prastai.
lis klausimas: AR BUS B A-! Rugsėjo pirmose dienose 
D AS LIETUVOJE? keliaujant į Biržus visu lai- 

Jeigu badas Chinijoje ar ku lijo. Tai buvo laikas 
Rusijoje tas Lietuviams I kirsti tuos pačius kad ir 
nesvarbu, bet jeigu turės! prastus kviečius. Vietomis 
badauti tėvai, broliai... jau ir čia matėsi rugiai su- 

Jau Liepos mėnesį Ame-į vežti, kviečiai nukirsti, bet 
ri'kos Lietuvių laikraščiai i tarp Panevėžio ir Biržų vis 
rašė apie busintį badą delei dar buvo matyt kertant 
lietingos, šaltos vasaros, ir rugius, kurie išrodė visai 
dabar ateina laiškai iš gi- prasti ir dar prie to usniuo- 
minių-namiškių, aprašanti j ti.

Čia apie vasaroją mažai 
i kas gali kalbėt, ir jeigu ra- 
i šo dabar iš tenai kad nie
ko neturi tai yra tikra tie- 

; sa, nes jeigu kas ir išdygo 
Rug- j tai nespėjo sueit ir nebuvo 
buv?1 galima pilnai suvežt.

Ai bus badas?
Bado Lietuvoje nebus, 

nes ne visa Lietuva neder-

apie blogumą kokis dabar Į 
yra delei tokios prastos v. 
saros.

Į ištisą valandą laiko. Jisai! rie kainuos apie $8,000,000. 
i jau ketvirtas metas laimi, Galiaus skelbiama jog dar- 
juž jį smarkesnio neišsiran-! ^as bus pavestas Goodyear 
!(ja- kompanijai Akrone. Viena

---- jis lenktyniuojančių kompa- 
CHINŲ JURŲ PLĖŠIKAI lnijų padavė karo departa- 

VEIKIA
Hong Kong. — Chinai 

jurų plėšikai veikia Chini- 
jos vandenuose žudydami 
ir apiplėšdami laivų kelei
vius.

Pereitą
kų sulipo

i sažieriai.
keleivių.
vo apsiginklavimą, jie pa-

I darė savo tvarką, tris žmo
nes nužudė, paskui sulipę į 
atsarginius laivukus pasi
šalino, pasiimdami $80,000 
grobio.

Kaip ištikro yra
Apleidome Lietuvą 

sėjo 6 dieną. Oras 
labai gražus ir šiltas. .

Traukinis ėjo linkui Ky
bartų, per Suvalkiją. Da'-| 

I rantis per langus iš trau-mentui protestą prieš pa-
I vedima darbo Goodyear jį mamkah/irn'r lill tur«°: Ji tiktai
kompanijai, vienok tas at-; , . , ..... . . —--- —- ----- 4-~~ -----/ . , dar kertant kviečius, o k1-mesta ir viskas esą gatava , . • .....- & |tur visur jau rugiai ir kvie

čiai buvo suvežti, kaip kur; 
jau buvo ir linai nurauti, i 

Pirm to mėnuo laiko va
žinėjant po tas Suvalkijos,'

Idalis matėme labai puikius, 
javus ir žmonės sakė 

i šįmet derlius geresnis 
gu pernai, išskyrus gal va-j 

t-,. • . ,• ,saroją.
įsai via \i , Važinėjom po Klaipėdos 

kraštą, ten Rugpjūčio pu
sėje buvo javai nukirsti ir, 
laukta giedros kad suvežti, i 

Į Žemaitijoje važinėjant pa-, 
baigoj Rugpjūčio mėnesio; 
matėm nukirstus rugius iri 
kertamus kviečius, bet tan- 

’' kiai lynojo. Javai buvo 
gražus, bet vasarojas vi- 

j sai žalias.
Visu Panemuniu žemyn 

____ -įnuo Kauno ir akštyn, 
Biuras turi 6300 aplika- pos, nuo laivo dingo 65 me- smiltini laukai, viskas 

Manoma kad jis vo gražu, net malonu, 
vis reikėjo giedros kad 
lėtų suvežti.

šiaurėje blogiau
Iš Telšių per Šiaulius 

žiavom link 1

pasirašymui sutarties 
Akroniške kompanija.

savaitę 40 plėši- 
i laivą kaipo pa- 
Jame buvo 1,400 
Pagrobę visą lai-

Hindenburgas 81 metų.
Vokietijos prezidentui Hin- 
denburgui šią savaitę su-1“ 
ėjo 81 metai amžiaus, bet) 
jis yra toks tvirtas ir vik-| 
rus kad jame tų metų vi
sai nesimato.

, sa Vokietijos valdžia, nors 
yra ir ministerial, ir Vokie
čiai jo tvarka patenkinti.

TAI TAU NEPASITIKĖT 
BANKAMS

Brinkhaven, O. — Čia 
gyveno užsisenėjęs ūkiniu-, , ,, „ • . -• dentas Coolidge turėjo pakas sau vienas savo ukeje. . ° ■' 1
t- ... -• , , ■ Isitanmą su karo veteranuJis netikėjo bankams, o jo:.. ,. . • ' biuro direktorium Hines irkaimynai sau kalbėdavo: .. . ,-• • .jiedu nustatė 1930 metu iog jis kisemuose nešiojasi; J , . ., J- veteranams biudžetą sumo- dideles sumas pinigu, iki . nnn e,nftn ,]e $503,000,000.$5,000. :

Taigi pereitą savaitę jo 
pasigesta per 
ir prisiėjo duoti žinią poli
cijai, kuri pribuvus į jo 
mus atrado nužudytą, 
pinigų prie jo nerado, 
matomai buvo plėšikų 
kluptas naktį, apiplėštas ir 
nužudytas. Plėšikus pas jį 
atviliojo žmonių kalbos a- 
pie jo turimus pinigus.

KARO VETERANŲ PEN
SIJŲ FONDAS

Washington. — Prezi-

Sugavo banditą. Apvo
gęs Kanados gelžkelj, su I 
$22,000 grobiu vienas ban
ditas norėjo pereiti Į Suv. Į 
Valstijų pusę, bet nepra
ėjus porai valandų tapo su
gautas.

Gryžtant laivu iš Euro-!
A L. Cl OCV V Cl JI vI Vz • • * 1 j •

keletą dienulc1^ nuo nesvelklJ veteranų tų sems. <e e ą c ienų pragant paramos pasiskandino.

na- 
bet 
Jis 
už-

NELAIMINGOS VESTU
VĖS

Pa. — Trys pa- 
trys pamergės 

vestuves iš Ba-

Bristol, 
broliai ir 
važiavo i 
yonne, N. J., i Philadelphia.
Važiuojant per gelžkelio 
bėgius ant jų automobilio 
užlėkė traukinis ir visus 
užmušė.

Pagimdė 5 vaikus
Meksikoje viena Indijonė 

motina pagimdė vienu sy
kiu penkis kūdikius, visi 
vaikai.

Planuokite DABAR 
Rudenį Praleisti LIETUVOJE

Keliaukite Suvienytų Valstijų Valdžios valdomais laivais.
SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:

S.S. Pres. Harding ...Spalio 3-31
S.S. Leviathan

S.S. Pres. Roosevelt....Spalio 10
S.S. Geo. Washington..Spalio 17 
..........Spalio 20

Leviathan plaukia tiesiai j Bremen, 
plaukia per Cherbourg.

....... Spalio 6-24
S.S. Republic.... 
be S.S.Visi laivai

S.S. Leviathan .
Pirkite laivakortes Į abu galu!
Sugrįžimo leidimus nepiliečiai turi išsirūpinti bent mėnesį pirm 

išplaukimo.
Del smulkesniu informacijų klauskite savo vietos agentą arba 

rašykite pas

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

pats šiaurinis ruoštas visu 
Latvijos pasieniu, sykiu ir 
Latvija beveik visa.

Bus tiktai stoka duonos 
ir sėklos iš savo žemės ir 
šiaurinės Lietuvos žmonės 
turės pirktis. Bet pirktis 

^.rl ‘ nereiks iš užrubežio, nes 
yra gana užderėję savoje 
šalyje.

Tik bloga yra tiems ku
rie neturės iš ko pirktis, 
kiti turės net paskutinį gy
vulį parduoti.

j Blogiausia bus mažaže
miams ir naujakuriams su 
visai mažomis išgalėmis.

Tiems labai bus reikalin
ga pagalba iš šalies, nuo 
giminių iš Amerikos.

Ar bus išnaudojimas?
Nedatekliui 

neturintieji turi 
turinčiųjų. Bet Lietuvoje 
daugiausia reikia pirkti iš 
Žydų spekuliantų, o ne tie
siog ūkininkas nuo ūkinin
ko. Taigi Žydų tikslas bus 

j pasinaudoti ir jie tą bandė 
padaryti jau anksti vasarą, 

Panevėžio ir brangindami miltų kainas, 
iš ten link Biržų, j Latvijos, Tačiau jie turi apsieiti at- 
pasienį. Čia’jau buvo ma- sargiai, nes dabartinė val- 
tyt kas kita — laukai la-'džia to nelabai toleruoja: 
bai skurdus, rugiai ir kvic- spekuliantai ir išnaudoto- 
čiai žemukai, 
žos,

: sudygęs,
Inis bet visai žalias, o kaip 
kur visai iš žemės neišėjęs. 

Pavasaris buvo šaltas ir 
lietingas. Birželio 29 d., 
važiuojant iš Klaipėdos į 
Kauną buvo matyt apgai
lėtini vaizdai, vien vanduo 
ir vanduo laukuose visu 
keliu dar toli už Šiaulių 
link Kauno. Artyn Kauno 
jau buvo kitaip, ir ten ru
denį derlius buvo geresnis. 
Visu Latvijos pašonių to
lyn į šiaurę nuo gelžkelio

apsireiškus,
pirkti iš

bu- 
ti':< 
ga-

varpos ma-Ųai persekiojami ir baudžia- 
o vasarojas kaip kur nib ° YPač delei šios vasa- 

i, kaip kur gražės-/os nederliaus Voldemaras 
......  ■ ■ ) Į pareiškė spekuliantams ne- 

sigriebti pasinaudojimo.

Salė ir vakaras.
Sintautai— Sintautiečiai 

pastatė pavyzdingą namą ir 
; įrengė puikią salę su visais 
patogumais. Tokios moder
niškos salės dabar nėra vi
soje Zanavy'kijoj'e. . Pavydi 
ir Vilkaviškiečiai! Salę ža
dama pavadint Prano Vai
čaičio vardu.—L. A.



DIRVA

Korespondencijos
AKRON, OHIO

Smulkios Žinelės
Netikėtai labai apsirgo p. 

Sebestinienė ir ligoninėje 
jai padaryta operacija. Ji 
gyvena prie Birutos gatvės. 
Linkėtina greito pasveiki-

Lietuviai pardavėjai. K. 
Znamenskas ir J. Žičkus 
pradėjo daržovių prekybą, 
išvežiodami po namus vai
sius ir daržoves geriausios 
rūšies. Patartina Lietu
vėms šeimininkėms pirkti 
daržoves iš savo vientau-

mo.
Lietuvių kolonijoj prie 

Birutos gatvės žiūrint iš 
šalies liūdna darosi: pui
kus buvę namai stovi aplei
sti, šaligatviai išgriuvę, at
rodo lyg po kokiai audrai.

Taigi nors ir' puiki bran
gi vieta niekais paliko pa
tekus Į blogų žmonių ran
kas. Viską jie užleido. Tas
Įvyko dėka organizuotų su-j 
kčių. Ar pasitaisys kada į

čių.
Patartina skaityti “Dir- 

ivą”. Tikrasis “Dirvos” re- 
! daktorius K. S. Karpavi- 
j čius sugryžo iš Lietuvos, 
j todėl galime būti tikri kad 
jisai daug dalykų parašys 
iš savo patyrimo Lietuvoje 

I ir kitur ir bus žingeidžių 
I skaitymu.

J. A. U.

tarta šis tas naujo. Pade-j 
kavonės dienoje, Lapk. 29, 
nutarta surengti koncertą! 
ir balių, taipgi nutarta va
žiuoti Į Bridgeport, Conn., 
dalyvauti programe Lapkr. 
10 d. Trečias nutarimas, 
išleisti iišla|mėjimui keletą 
kalakutų prieš Dėkavonės 
dieną. Reikia tik kad tie 
nutarimai butų vykinami.

Juozukas.

ta sritis sunku spėti, nėra) NEW BRITAIN, CONN, 
žmogaus kuris imtųsi at
statymo darbo. i Nelaimė. Rugsėjo 16 d.

Gumų dirbtuvėse darbai naktį Lietuviui vaikinui, 
slenka vidutiniai, kaip ku- Andriui Petuškai, 21 m. ir 
riose dirbtuvėse labai ge- > draugui Jonui Shutran, 
rai dirba, net su viršlaikiu. m- važiuojant automo- 

Keliauj antis, ^iliu su dviem merginom, 
atsitiko didelė nelaimė. Jie

PITTSBURGH, PA.

Ištekėjo. Žinoma vietos 
dainininkė Alena Lelioniu- 
tė Rugsėjo 26 d. ištekėjo 
už Prano Kartavičiaus. Po 
vestuvių išvažiavo ant ho
ney moon ir gryžę apsigy
vens DuBois, Pa.

Linkėtina šiai porelei ge
ro ir linksmo gyvenimo.

DAYTON, OHIO
gryžo iš Springfield, Mass.
Davažiavus Poquonock, Ct. 
kur eina Farmington upė,

Greita mirtis. Rugs. 17 Petuška turbūt pergreitai 
d. staiga mirė našlė Jieva važiavo, nes ties užsisuki-
Zimontienė, apie 40 m. am- mu nesukontroliavo auto ir
žiaus. Paliko sūnų 17 me- užlėkė Į tilto geležinį stul- 
tų, esantį nenormališkoje Abi merginos tapo už- 
sveikatoje. Velionė liko pa- muštos ant vietos o vaiki- 
laidota katalikiškose kapi- iiaj sunkiai sužeisti ir ran- 
nėse Springfield, O. Gražų (]asj Hartford, Conn., ligo- 
patarnavimą prie laidotu- ninėje. Petuška visada mė- 
vių suteikė graborius A. J.'go greitai važinėti. 
Keydoszius.

Parapijos bazaras pavy-Į 
ko. Rugsėjo 20, 21, 22 dd. 
atsibuvo Lietuvių parapi
jos bazaras bažnytiniame 
darže. Per tris vakarus 
publikos Jankėsi daug, vis
kas puikiai pavyko. Pub
likos palinksminimui griežė 
Lietuvių benas. Parapijos 
reikalams liks nemažai pel

BROOKLYN, N. Y.

Sirvydų išleistuvės. Rug
sėjo 30 d. Klasčiaus salėje 
Maspethe įvyko iškilminga 
Sirvydų išleistuvių į Lietu
vą vakarienė. Svečių buvo 
virš 300, tik ant nelaimės 
pats p. Sirvydas delei ne
sveikatos negalėjo daly
vauti.

Jie su ekskursija aplei
džia Ameriką Spalių 6 d.

Laike vakarienės buvo 
kalbos, sveikinimai ir lin- 
kėjamai bei įteikta dova
nos išvažiuojantiems tėvy
nėn seniems musų tautos 
veikėjams. V.

no.
Lankėsi svečias. Biznio 

reikalais čia pora savaičių 
prabuvo A. Žukas, ‘Dirvos’ 
bendrovės pirmininkas iš 
Clevelando. Gavęs progą 
jis atlankė ir vietos tautie
čius veikėjus, Mockevičius, 
Varašius, Urbonus, Dam
brauską ir kitus.

Varašiaus orkestras ruo
šiasi. Daytoniečiams žino
mas muzikantas Varašius 
šiai žiemai pagerino savo 
orkestrą ir ji bus dešimts 
sykių geresnė. Muzikantai 
yra * surinkti specialistai iš 
skirtingų tautų, orkestrui 
vardas duota “Internatio
nal Orchestra”, susidės iš 
keturių muzikantų. Ba
liuose bus linksma šokti vi
siems šokėjams, ir nešokė- 
jams bus malonu pasiklau
syti tokios puikios muzikos.

Prisidėjo parodon.- Rug- 
| sėjo 17 d. Lietuvių salėje 
Įvyko Lietuvių visuotinas 
susirinkimas tikslu 
riausia prisirengti 
parodon Rugs. 22 d. 
balsiai nutarta kad 
viai kurie tik gali dalyvau
tų parodoje.

Rugsėjo 22 d. paroda at
sibuvo ir Lietuviai gerai

kuoge- 
mieste
Vien- 
Lietu-

AKRONIEČIŲ ŽINIAI

joje pasirodė.
( Viena ką reikia paminė
ti tai kad musų jaunuome
nė truputi apsileidus ir ven
gia su savo tėvais bei tau
tiečiais kartu pasirodyti ir 
tą daro ne tik čia gimę bet 
ir atvykėliai iš Lietuvos — 
jie šioje parodoje nedalyva
vo. Rodos nereiktų gėdin
tis jog esą Lietuviais.

Balius. Rugs. 22 d. va
kare Lietuvių salėje Įvyko 
L. D. Sąryšio balius, kurin 
susirinko pusėtinai žmo
nių ir Sąryšis padarė pel
no. Pinigai skiriama nu
pirkimui naujo piano.

Negražus darbas. Rugs 
22 d. senas New Britaino 
gyventojas ir dabartinis 
biznierius V. Giliavičius su
sipykęs su savo motere pa
griebęs peilį šoko ant jos 
bene norėdamas ją papjau-
ti, bet moteris paspruko ir

LIETUVIŠKI REKORDAI
Kam reikia kokiu Lietuviškų re

kordų, gausit pas mane. Turiu virs 
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 I 
katalogų.

tik mažą žaizdą gavo į pe
čius. Ji liko nugabenta li
goninėn, kur jai žaizda ta
po susiūta ir ji parėjo na
mon. Vyras tuo tarpu pa
bėgo, bet sekančią dieną li-

PRENUMERATOS
Kcno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodavičia
15-1 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

ko suimtas. Dabar jis lau
kia teismo. Sakoma kad 
tai alkoholio pasekmės.

(New Britain Herald).
Varpiečiai ruošiasi. Rug

sėjo 24 d. įvyko L. N. Var
po Draugijos susirinkimas, 
kuriame apart paprastų 
draugijos reikalų tapo nu-

CHICAGO, ILL.

Atsišaukimas svarbiu Tau
tiniu ir labdaringu 

reikalu.
Musų Amerikos Lietuvių 

gyvenimas nebūtų pilnas 
jei šalę visos eilės įvairių 
įstaigų neturėtume nuosa
vos Lietuviškos ligoninės. 
Labdarybės Sąjunga šią 
spragą pasiryžo užkišti.

Lapkričio 4 d. jau bus 
pašventinimas Švento Kry
žiaus Ligoninės.

Dabar eina vajus (rink
liava) sumažinimui ligoni
nės skolų ir palengvinimui 
vedėjams naštos. Ligoni
nės užbaigimui yra reika
linga virš $200,000.

Šiuomi kreipiamės į pla
čią Amerikos Lietuvių vi
suomenę prašydami aukų.

Žinodami kad jums rupi 
visi musų tautos reikalai, 
kreipiamės prašydami au
kos, kviesdami ir kitus pa- 
kalbint aukoti Lietuvių Li
goninei.

Kurie įrengs ligoninėje 
kambarį skirdami iki $500 
tų vardai bus įrašyti prie 
to ligoninės kambario durų 
ir jie ten bus tol kol ta li
goninė stovės. Kambarius 
gali įrengti vienas asmuo, 
keli susidėję, arba draugi
jos.

Aukavusių ’$100 ar dau
giau vardai kaipo garbės 
narių bus įrašyti tam tik
roje lentoje svečių kamba
ryje. O aukavusių nuo $5 
bus įrašyti į tam tikrą al
bumą. Visos gi aukos, kad 
ir mažiausios, bus skelbia
mos laikraščiuose.

Aukas prašoma siųsti:
Kum F. Kudirka, ižd.
2423 W. Marquette Rd.

Chicago, Ill.

PASTABULES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Kaip tik koks Lietuviš
kas komunistėlis apsivagia 
ir paskui nuo komunistų 
pabėga tai ‘Laisvės’ ir ‘Vil
nies’ špitolninkai per kelis 
mėnesius rašo ilgiausius 
straipsnius išsigindami sa
vo buvusio draugo ir pri
mesdami jį kitai srovei.

Bei kai komunistų cieso
rius Kapsukas prieš kelis 
metus Maž., Lietuvoj kaipo 
pabėgėlis buvo priglaustas 
musų tautos veterano Mar
tyno Jankaus ir per tūlą 
laiką penėtas, išeidamas 
apvogė Jankų išnešdamas 
visus istorinius tautos atgi
mimo dokumentus, musų 
komunistėliai tyli. Matot, 
Kapsukas dar su jais. Jei
gu kokią gražią dieną Kap
sukas atsuktų jiems nuga
rą tai komunistėliai iškel
tų viešumon ir Kapsuko 
vagystę. 

▼ ▼

“Vienybė” iškelia taikos 
vėluką ir sako: “Ar ne lai
kas atsisakyti nuo pravar
džiavimo vieni kitų ‘fašis
tais’ ir ‘bolševikais’? Tai
koje veikdami, išminties 
vedami mes Amerikos Lie
tuviai pažiūrėtume skais
čiomis akimis į gražią at
eitį.”

Taip tai taip, bet kad no
rės atsisakyti nuo savo iš
kelto vėluko? Tautininkai 
ir Sandariečiai nori kad to
ki taika butų po jų vėluku, 
socialistai kad po jų. Na 
o raudonieji, jeigu galėtų 
su durtuvo pagalba taiką 
vykdytų, po savo krauju 
nudažyta vėliava.

Gal gi “Vienybė” turi jos 
kalbamai taikai ir labai 
sveiką receptą. Jeigu taip 
tai duokšian, lauksime.

■V -«F V

“Naujienos” suminėju
sios Plečkaičio sąmokslą 
Kauną paimti, tuoj prise
gė ir savo uodegą, buk tik 
“Kauno pasaka nuo senai 
s a k o m a apie Plečkaiti. 
‘Plečkaitinirikus’ ir apie jr 
tariamus planus pulti Lie
tuvą su Lenkų pagalba”,

Bet jeigu “Naujienos’’ 
pagauna iš Varšavos koki’’ 
žinią apie Kauną ar Lietu
vos valdžią tai ją duoda sa
vo skaitytojams kaipo di
džiausi dalyką ir liepia tam 
tikėti.

Socialistėlių “Naujienos” 
gindamos išgamą Plečkaiti 
aiškiai pasirodo kaip joms 
rupi Lietuva ir jos likimas.

Lies Asfaltu Kauno 
gatves

Kauno miesto valdyba 
sutinka su žinomos firmos 
Shell atstovo pasiulymu del 
miesto gatvių asfaltavimo, 
tik stato išlygą kad išsimo- 
mokėjimas butų per 10 me
tų. Kitos firmos irgi siū
lo savo išlygas.

Anglų firma Lennox pa
sisiūlė nutiesti Kaune elek
tros tramvajų. Ik šiol val
dyba gavo jau septynis te
kius pasiūlymus, kurių vie
nas yra vietinės firmos.

Už meto kito Amerikie
čiai nuvažiavę į Kauną jau 
ras puikias lygias gatves 
ir neras arklinių tramva
jų-

Da E h n raa sq 

srykit IgahojHB
Didelis keblumas tiems 

kurie jų neturi.

Daugybė Amerikoje gy
venančių Lietuvių paeina 
nuo ūkių, kuriose priklau
so jiems dalis. Patys dau
guma jau nemano gryžti, | 
arba jeigu ir mano tai visi 
negreitai, o tuo tarpu jų 
dalys sudaro didelių nema
lonumų tiems broliams ir 
seserims kurie namie gy
vena.

Jie ten ir pešasi už tas 
dalis, ir vaidijasi ir provo- 
jasi ir mušasi ir tankiai vi
sai užleidę žemę nedirba.

Prie to bloga ir su mo
kesniais valdžiai, kas nors 
turi už jūsų dalį mokėti 
mokesnius, o sau naudos 
neturi.

Nesvarbu ar jus gryšit į 
Lietuvą; ar ne ar negreitai 
ar tuojau, ir ar norit už sa
vo dalį atlyginimo ar ne, 
bet paveskit savo dalis kam 
nors ir tą padarykit tuo
jau. Paveskit laikinai ar
ba dovanokit jeigu patys 
negryšit, bet padarykit ko

kią nors tvarką, nepalikitį 
savo namiškius nežinėje iri 
nelaikykit tarp jų suiru
tės, nes jie turi gana savo 
vargų, bėdų ir rupesnių.

Apie tai daugelis nusi
skundė man ypatiškai, o 
kiek tokių yra kurių nesu
ėjau.

“Dirvos” Agentūra arba 
jums artimos agentūros ki
tuose miestuose tame jums 
pagelbės, tik kreipkitės į 
jas. K. S. Karpavičius.

TOLEDO, OHIO

Vietos laikraščiai rašė 
'kad Lietuvis, Tonis Balsis, 
valdžiai prisipažino ir išda
vė dar du savo sandarbi- 
ninku kurie per du metu 
darė klastuotus 20-dolari- 
nius popierinius pfhigus. 
Pas juos rado misingio for
mas ir kitus prietaisus ir 
juos areštavo.

Antanas Balsis čia vadi
nosi Stanley Bliss. Jie vi
si laukia teismo.

Nors šiame mieste ne
daug Lietuvių tegyvena, bet 
ir iš tų randasi “garsių”.

Pina vijas.

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ Į_______________________________ :
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ;

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

I
H Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 !

pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15. I
m SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- m
M imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T<5- “

M vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. J

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,099. !

Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. >

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu t m

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA307 W. 30th Street Naw York, N. Y. I

Kadangi jis yra naujas. . . . Kadangi 
jis induvidualis... Kadangi tai puikia” 
tįsias šios dienos automobilis, naujas 
sis Buick ... sis karas ant karų turi 
geriausia metą ant metų ....

Traukia didžiausias minias — gauna dau
giausia pagyrimų — sukėlė didžiausi reika
lavimą puikių karų istorijoje — šis Sidabri
nio Jubilejaus Buick su Nauju Masterpiece 
Viršum Fisher darbo, ir tuomi pasiekė ste- 
bėtiniausio pasisekimo koki kada bent nau
jas karas laimėjo!
Milijonai žiūrėtojų užpildo Buick krautu
ves visose dalyse šalies! Desėtkai tūkstan
čių entuziastiškai paduoda savo užsakymus 
šiam Buick’ui ant Buick’ų ir karui ant ka
rų !

Amerikos motoristai “žiurėjo j vadovą del 
vadovybės” autombilių išdirbime. Buick at
sakė su šiuo epišku karu, nustatydamas vi
sai naują štili , grožę, ir patugomą, kaip 
lygiai ir puikų veikimą. Ir publika atsilie
pė su dideliais reikalavimais — reikalavi
mais kurie privertė Buick dirbtuves veikti 
taip kaip jos niekad savo istorijoje nevei
kė.

Ir viskas tas dedasi ne tik todėl kad jis už
ima pirmenybę inžinerijos išvystyme per 
praeitus dvidešimts penkis metus — api
mančios veikimą kokiam negali prilygti nie
kas kitas pasaulyjų — bet taipgi kad jisai 
įveda, visai naują stilių — stebėtiną naują 
pavidalą — važiuojančio grožio ir patogu
mų !

SIDABRINES SUKAKTUVES

Su vyriausia Fisherio papėde.

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

The Bailey 
14400 Detroit ave. 
13550 Lorain ave.

The Broadway 
8401 Broadway 
4255 Pearl rd.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

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

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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(Tąsa)
Sutvarkė savo laivus ir leidosi atgal j 

Baltijos jurą. Skersai perplaukęs, keliavo 
anais pakraščiais kur kitados augo, dar 
vaikutis būdamas, su savo tėveliais, ir ne-j 
pažinęs tų pakraščių daplaukė Vislos Upės 
žiotis, ir kaip padavimai sako; davežė jis ( 
tremtinius iki Lenkų karaliaus, o tik per; 
ji pasiuntė Vengrijon, ir taip Hakas pa
sitarnavo išgelbėjime gyvasties vaikų savo 
išgelbėtojos, su kuria persiskyrė, palinkė
damas geros laimės gyventi ištrėmime pas 
Vengrus. Persiskiriant, nabagė Aldgyta l

pulkus, kuriuos išstatė savo karaliaus pa-1 
gerbimui. Suplaukė, suvažiavo ir didžiū
nų moteris ir dukteris, vienos kitų pama- 

I tyti, parėdus apžiūrėti, j vyrus pasidai
ryti.... . |

Tai buvo iškilmė kokios retai pasitai- 
i ko. Tokiame laike visi švenčia, daug mato,

■ I daug sueina.
Jauni jarlingai žiūrinėjo sau pačių, su- 

eidinėjo i pažintis ir meile užsidegę darė1 
sutartis vestis. ’

GERB. SPRAGILAS
ŠONKAULIU
PALANGOJE

Sveiki, gyvi, prieteliai ir

SU

1 '.L.!. Tėvai varė piršlybas, o'prietakos, ponai ir ponios, 
dukteris verkė jeigu ne su joms patinka- draugai ir draugės! Aš jau
mais jaunikiais jas sužiedavo. Nes buvo 
jų visokių, ir gražių ir negražių, ir narsiu

namie, ir dar turiu procia- 
vot-rašyt ir pasakot jums

dar karštai Haką pabučiavo, o kas nuo to ( h: snaudal’iUj kurie vienok buvo didžiūnais, Lietuvoj pergyvenau ir
su ja ir su jos vaikais dėjosi jis daugiau ne
žinojo. Tik galime pasakyti kad, anot is
torijos, vaikai išaugo Į vyrus ir vienas net 
po keturių desėtkų metų buvo sugryžęs Į 
Angliją savo žemių jieskoti, bet vos išlipęs 
ant sausžemio mirė....

turtingais, ir sau žmonų jieškojo.... Iš 
iškilmių jų neišlenksi.

Taigi nors vieni skaitėsi didžiūnais iš 
kilmės ir manė jog jiems pirmenybės pri
klauso. daugelis patogių vyrų, iš papras
tųjų eilės, turėjo pirmenybę moterų ir mer-

regėjau arba girdėjau. Ale 
j dabar pasakysiu apie to
kius dalykus kurių dar iki 
šiolei jums neatidengiau.

Paskaitykit apie 
priepolius Palangoj.

mano

damas, nes už jų gali už- 
lysti nuo vėjo ir šiaip ki-i 
tiems tikslams. Baltijos Aro” Shelton, Conn, rašo: Labai 

daug perskaičiau “Dirvos” 
išleistų knygų, apysakų ir

III.
Keturios Akjs

Taikydamasi vėl nepasipinti Jomsbur- 
go plėšikams, Hakas gryžo j Roeskildą. 
Dabar reikėjo plaukti pro pat Jonio tvir
tovę ir salą, bet kam bereikalo savo vyrus 
žudyti, tai jis patraukė giliais vandenimis 
tiesiog link Skanijos, palakdamas Jomsbur- 
gą toli pietuose, ir be jokių trukdymui atsi
rado Danų sostinėj.

Visa ta kelionė truko ilgai. Kada su- 
gryžo Danijon išgirdo svarbias žinias: Da
nų karalius staiga buvo miręs ir jau buvo 
Į Daniją parsiskubinęs Kanutas pasiimti 
sau brolio karalystę kad kas kitas nespėtų 
karalium apsišau'kti.

Čia Hakas suėjo su savo valdovu, čia 
jam apsakė ką Švedų karalius padarė su 
Edmundo vaikais, ir kadangi dabar Kanu- 
tui kiti rūpesniai buvo galvoje jis daugiau 
ir nenorėjo apie vaikus girdėti.

Per visą laiką nuo Hako išvykimo iš 
Anglijos žemės tenai ėjosi nauji pertvar
kymai. Norėdamas pasirodyt Anglams ge
ru, Kanutas paleido dideles savo 'kariume- 
nes ir pasiliko tik sau reikalinguosius. Stei
gė bažnyčias, jas gausiai apdovanojo, pa
taikaudamas žmonėms ir dvasiškijai, ir 
žudė vieną po kitam kas išrodė jam neiš
tikimi. Nužudė Jarlą Edriką ir Turkilą 
Aukštąjį, kurie kaip kada patįs valdžios 
geisdavo, jausdamiesi gana įtekmingais 
ir tvirtais. Nors Hako ten jokia bausmė 
nelaukė, bet ir nebuvo jam tinkamos vie
tos Anglijoje, todėl jis liko Roeskilde.

Visa Danija ruošėsi prie didelių iškil
mių — vainikavimo Kanuto savo karalium. 
Dabar Kanutas parodė savo tikrą krikš
čionišką veidą — įsakė išnaikinti visas pa
goniškas maldvietes kokių Danijoj dar bu
vo, išvartyt stabus, sugriauti aukurus, ir 
visą šalį privertė pavirsti krikščioniška. 
Pagonija daugiau neturi vietos Danų že
mėse. Tas buvo įvykyta, ir Kanuto įsaky-

gelių akyse, o tą gerai žinodami jie nepra
leido progos nepasinaudoję, ir anuos kitus 
nepašiepę, mergų širdis nepakutenę....

Hakas irgi skaitėsi prie prastesniųjų, 
nes jo tokia prigimtis buvo. Jis jei ir bu
vo Gormo augytiniu ir kaipo tokis buvo 
visų aukštinamas, bet pabėgęs nuo visko 
ir likęs be turtų negalėjo didžiūnu laiky
tis. Dabar jau tas viskas praėję kuo jis 
buvo pas Gormą, jis čia randasi kaipo pa
skiras kareivis, savo pasižymėjimais pasi
kėlęs, o del savo patogios išvaizdos ir gar
bingo vardo buvo moterų ir mergelių mė
giamas, tai viskas.

Visos didžiūnės moterįs ir mergaitės 
turėjo sau palydoves, tarnes, kurių irgi bu
vo visokiu: ir gražiu ir negražiu, ir senu ir . . . . " jaunų, kurios visos turėjo širdis ir akis ir Į 
mokėjo taip pat pažiūrėti į gražius vyrus. į

Katedroj, laike Kanuto vainikavimo, i 
Hakas pamatė iš skersai kad keturios akis 
jį atidžiai tėmija.... Tai buvo akis dvie
jų moteriškų, senesnės ir jaunesnės, ku
rios, jis gerai žinojo, yra aukštųjų luomo, 
nes kitaip nebūtų buvę jom vietos šiose iš
kilmėse. Abi jos buvo labai puošniai išsi- 
•engusios ir jis negalėjo atskirti kuri iš ju 
butų pati ponia ir kuri t’k palydovė....

Abi tos moteriškos turėjo savo paski
ras galvas ir širdis, bet tas pačias mintis. 
Hakas-Kastytis išrodė jom gražus — la
bai gražus ir patraukiantis, ir jos abi žiu
rėjo į jį vogtinai ir viena nuo kitos slėpda
mosi. Jo aštrios rudos akis kuteno jom 
nrdis, o jis tiesiai prieš jas stovi ir jaučiai 
kaip jo akis yra traukiamos į ten žiūrėti.

(Bus daugiau)

m u buvo apkrikštyti visi jo žmonės, o pats 
tapo vainikuotas krikščioniškomis apeigo-

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, vaiku j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdaviu j tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911,
puslapių 393 ...........................
Ta pati drūtai apdaryta . .

Aną pono Dievulio metą 
ėmiau ir nuvažiavau į Pa
langą. Ale kad turėjau ir 
šonkaulį tai ir ji sykiu su 
manim ten buvo.

Einam iš savo vilos Ba
sanavičiaus prospektu į pa
jūrį, norėdami pirmu kar
tu pamatyt Baltiją ir Pa
langos maudynes. Tas pro
spektas išveda j pajūrį ir 
išeina į tiltą nueinantį tie
siog į vandenį.

Einu ir dairausi, žiūriu 
ir matau. Šiaurėn nuo ta
ko, kiek tik griešnos akys 
gali užžvelgti, prieš saulę 
guli, tyso', raitosi, vartosi, 
juda lyg tingus jurų liūtai, 
balti ir nuo saulės parudę 
mėsingi moterų kūnai.

— Žiūrėk koks puikus 
vaizdas! — sako mano šon
kaulis.

— Ištiesti malonu pasi
gerėti. Kodėl mes anks
čiau į Palangą neatvažia
vom ! — sakau aš.

— Nors mums toli iš A- 
merikos bet butų gerai kas 
vasara čia atvažiuoti, — 
sako ji.

— Ir aš labai norėčiau, 
nes tokių vaizdų kitur var
gu pamatysi, — sakau aš.

— A, tu padla! Matai 
kur tu žiuri! Aš gerėjuo- 
si bendru jurų gražumu! 
Niekados tu man daugiau 
čia nevažiuosi! — staiga 
suriko ji pamačius kad ma
no akys nukreiptos moterų 
pliažo pusėn.

Ir visas puikumas pra
puolė, nes mano šonkaulis

inis.
Pulkų pulkai gražiausių parinktų vyrų 

buvo vainikavimo iškilmėse. Tik tie galėjo 
dalyvauti kurie turėjo puikius šarvus, gra
žius rubus, ir tokių buvo įvalias, nes visi 
jarlai, visi kunigaikščiai suplaukė, sujojo 
j sostinę, vis atsigabendami savo puošnius

1-25 griebus mane uz ausies nu- 
2.00 7 _ . . . .i tempe pajunti pietų lin

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunu siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuviu kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 203 .......................31.00
Drūtuose audeklo apdaruose .................................... $1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

“ D I R V A ”
6820 Superior Ave. Cleveland. O.

kui....
Palangos pajūrio kopos 

išsyk nepatinka, nes jos lyg 
darko pajūrio smėlyno gra
žumą. Bet kai apsigalvoji 
tuoj patiri kad Dievulis ge
rai padarė kopas sutver-

Maudynių parėdymas y- 
ra tokis: išeinant į pajūrį 
Basanavičiaus prosp. pri
valai būti visas apsirengęs; 
jei ir akis užsirištum dar 
geriau Palangos Taisyk
lėms patiktum.

Pietų link einant, gali iki 
pusei išsirengti, nes tai jau 
bendros maudynės; o dar į 
pietus praėjus gali visi iš
sirengti, ir čia jau nevalia 
moterims ineiti, nes jos tą 
pat pamatytų ką vyrų grie- 
šnos akys gali matyti mo
teriškose kopose.

Į vyriškas kopas inėjus, 
eini sau žmogus laisvai ir 
dairaisi. Ir jštiesų sukau 
jums jog čionai negalima 
atskirti kas kuo ir kaip — 
lygiai taip kaip Juozapato 
Pakalnėj paskutinio teismo 
dieną: neatskirti generolo 
nuo kunigo; ministerio nuo 
redaktoriaus; daktaro nuo 
kirpėjo; poeto nuo inžinie
riaus; Vokiečio nuo Lietu
vio; Lenko nuo Ruso; tik
tai ką Žydus tai gali atskir
ti nuo visų kitų....

▼ V -v

Pirmame ruožte sueina ir 
sugula moterėlės ir panelės 
kurios labiausia ištikimos 
savo vyrams arba jauni
kiams ir nenori duoti pa
gundos svetimoms akims; 
tokios kurios paliko savo 
vyrus namie ir atvyko va
saroti ; taipgi tokios kurios 
bijo pasirodyti bendrose 
maudynėse su savo sigura;: 
ir dar tokios kurios pripa- 
žysta kad tik savo gimta-( 
me “kostiume” galima tik-; 
rai išsimaudyt.

Viduriniame ruožte, ben-i 
drose maudynėse, susituo
kia panelės ir ponios su 
gražiomis figūromis, mei
liom akelėm, margais kos
tiumais, kurios nori kad • [ 
jas žiūrėtų kitų akelės ir 
kurios pačios jieško ko ne-Į 
regėjusios ir neturėjusios. 
Čia taipgi matysi vyrelius 
kurie paleido savo žmone
les j moteriškas kopas, ir 
ponias pasiuntusias savo 
vyrus j vyriškas kopas, kur 
jie ir jos ištikimai, be blo
gų minčių saulėje kepinasi.

Taip tai išrodo Palangos 
pajūrio gyvenimas vasaros

Po apsimaudymo ateina i 
pietų laikas ir tada visi ei - 
na atgal į vilas pietauti, 
metu.

’ ’ " .
Kada reikėjo gryžti į sa

vo vilą pietaut, vėl ėjom tuo 
pačiu keliu atgal. Einu iri 
pamatau vieną iš Amerikos 
atvykusį kunigėlį vaikšti ■ 
nėjantį ant pat rubežiaus 
“pavojingos zonos”.

— Ką čia, tėveli, veiki? 
— sakau aš.

— Saugoju kad vyrai nei-

Prenumeratoriai
------ o------  >

Sekanti užsirašė sau knygą 
“Baltijos Aras” 

užsimokėdami po $1:

Jokub. Gavėnas iš Rock 
Lake, N. D., rašo: Siunčiu 
vieną dolarį, už kurį malo
nėsit man atsiust “Baltijos 
Aras” kaip tik bus gatava.

Konst. Verpečinskis iš 
Thomas, W. Va., prisidėjo 
prie “Baltijos Aro” leidė
jų užsimokėdamas $1 per 
S. Rodavičių.

XX., vietinis, užsimokėjo 
$1 už “Baltijos Arą”, bet 
nenori vardo paskelbti.

Vincas Skėtis, vietinis, 
prisidėjo prie “Baltijos A- 
ro” leidėjų užsimokėdamas 
$1 ir patardamas kad kny
ga kuogreičiau butų išleis
ta.

Tcny Zeblit iš Barberton 
O., užsimokėjo $1 už “Bal
tijos Arą” tikėdamas kad 
tas veikalas bus labai žin
geidus.

R. Grids iš Detroito ra
šo: Siunčiu $1 malonėsite 
prisiųsti man knygą “Bal
tijos Aras” kaip tik ji bus 
gatava.

Adomas Slavinskas, ge
ras “Dirvos” platintojas iš

moksliškų, ir visos man la
bai patiko, taigi nenoriu ir 
likti be “Baltijos Aro”, ir 
užsiprenumeruoju tą kny
gą prisiųsdamas $1. Pata
riu kožnam “Dirvos” skai
tytojui užsisakyti “Baltijos 
Arą” ir esu tikras jog visi 
ja busit patenkinti. Taip
gi išrašykit ją saviškiams 
Lietuvoje, už ką jie dėkuos 
kaip ir už “Juodą Karžy
gį”-

PASTABA:
Talpiname dalį prenume

ratorių išsirašiusių “Bal
tijos Arą” šios vasaros bė 
giu. Kituose numeriuose 
tilps kitų vardai.

•Veikalas tolyn darosi žin- 
geidesnis ir gražesnis. Pa- 
sistengkite ir jus Įstoti į 
prenumeratorių eiles, o bu
site patenkinti gražia pa
veiksluota knyga. Ji bus 
300 ar daugiau puslapių.

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlckose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Mustcrole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Ž SERGANTI ŽMONĖS Ž
¥ 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 
i s e g z a m i n u o j a.

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

Rr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit> nps n!uslI laikais beveik vi- 
sos lives yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar k tokią 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.

D R. SMEDLEY, SPECIALIST AS
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland J

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki I — nuo 6 iki 8 vakare. *•*
Nedėkiienini> nuo 10 iki 1. X

Add enjoyment to your trip East or West, 
giving you a delightful break in your journey.

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, comfort
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.

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

New Low Fare $4.50 WAY 

R?1Y1BD $8.50
AUTOS CARRIED $6.50 AND
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Street Pier : : : : Cleveland, Ohio

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
mas knygoje — proga kiekvienam 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus

Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje". Neatidėliokit!

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

O

tų į moterų pusę, — sako 
jis. j

Bet kai pamatė dviračiu' 
atvažiuojant policijantą, ti
krą moterų sargą, nabagas 
ir pats pabėgo....

(P. S. Bolševikams, ku
rie mano kad Lietuvoje nė-i 
ra tvarkos pasakysiu jog ir, 
policijantams užginta to
liau už tilto važiuot “tvar
kos” pažiūrėt....)

(Kitą sykį papasakosiu 
apie “Kurhauzą” ir šokius 
bei koncertus Palangoje.)

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

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

6820 Superior avė. (“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais
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Dienos Klausimais
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VĖL' prie savo darbo

pO linksmos kelionės, po kite, 
smagaus pasiviešėjimo ■ 

savo tėvynėje, sugryžau 
pas Jus, mieli skaitytojai.
Sugryžau prie savo darbo, nėms reikia apšvietos, mo- 
kuris man malonus yra ir kslo, o ne politiškų ergelių, 
kuriuomi su Jumis kas sa- to reikia mums čia, o dar 
valitė, per praeitus netoli labiau reikia mūsiškiams 
vienuolika metų, turiu ben- Lietuvoje, todėl palikda- 
dro, su Jumis kalbuosi, su mas po senovei politikas 
Jumis mintimis dalinuosi, politikieriams stengs i u o s 
nors kartais jos esti Jums duoti Jums naudingų raštų 
ir nepatinkamos.

Lietuvoj nebuvau per 19 
metų. Tuomet, pradinėse 
jaunystės dienose, ten bu
vo smagu — taip kaip ir 
Jums visiems buvo smagu. 
Ir dabar kuomet parvažia
vau po tokio ilgo laiko, po 
baisių pasaulinių sumišimų 
ir išnaikinimo, vėl buvo 
smagu, linksma, malonu — 
lyg anose dienelėse....

Apvaikštinėjau savo kū
dikystės takeliais, jaunys
tės takais, radau dar vienų 
kita savo vaikų-draugų, ra
dau daugybę naujų draugų 
ir su visais linksmai gra
žiai praleidau vasarų toje 
šalelėje kur mus visus nuo
lat širdis traukia, atsimini
mai vilioja.

Tiesų pasakysiu, nera
dau kaime puošnių namų 
kuriuose bučiau turėjęs pa
togumus kaip Amerikoje 
turime; tik radau tas 
čias šiaudines pastoges 
rias palikau — kurios 
ro neišnaikintos; radau 
senusius ir naujai suaugu
sius dirbančius laukuose, 
ne fabrikuose, nes Lietuva 
yra ūkio šalis; radau vie
nus gražiau gyvenančius, 
kitus prasčiau, ir visus be
sistengiančius dirbti, gerin
ti savo gyvenimų. Žmonės 
kurie nori dirbti, į ateitį 
žiuri su didelėmis viltimis. 
Daugelis sako: “Ačiū Die
vui, iš nieko pradėjau, nes 
per karų viskas buvo atim
ta, o jau turiu ir arkliukų 
ir karvučių ir kitų gyvu
lių, dar už dešimts metų 
pasistatysiu naujų trioba” 
— ir tam panašiai. Šitaip 
kalba mažažemiai. Daug 
žemės turintieji jau atsi
peikėję seniau.

Viskas tas ir kiti paty
rimai, pergyvenimas Lietu
voje davė didelio smagumo 
ir noro vėl neužilgo Lietu
vą aplankyti. Tų pasakys 
ir daugybė 'kitų — išskyrus 
keletą — kurie šių vasarų 
Lietuvoje lankėsi.

Vienu žodžiu sakant — 
LINKSMA Lietuvoje, jeigu 
nuvažiuoji neužnuodintas1 
partijos protu, jeigu pats 
sau nesmagumo nesusikeli 
savo paikumu ir nesuma- 
numu.

tijai, ne ginklams valdžiai 
versti prašo, ir šiam tiks- 

užtikrinu jog vis-|]uį labai reikia pinigų, nes 
musų žmonės dar tamsus 
ir nieko nenusimano 
kūdikių hygienų.

, o i
kuo busit pilnai patenkin
ti.

Musų tautai musų žmo-

kad ir Jums butų malonu 
‘‘Dirva” skaityti ir naudin
ga ji butų siunčiant ar iš
rašant 
je.

giminėms Lietuvo-

K. S. Karpavičius.

Remtinas Prašymas
Dr. Grinius, buvęs Lietu

vos prezidentas, atsikreipia 
Į Amerikiečius prašydamas 
aukų kovai su Lietuvos kū
dikių mirtingumu. Ne par-

apie

Michelsonas Lietuvon
“Keleivio” redaktorius S. 

Michelsonas išvažiavo Lie
tuvon paviešėti. Jeigu eis 
į liaudį, į ūkininkus, ne į 
savo socialdemokratus po
litikierius, sugryžęs para
šys savo skaitytojams tei
singų žinių apie Lietuva.

Vėl Derėsis
Voldemaras susitarė sul 

Lenkų užsienių ministerių 
Zaleskių atnaujinti konfe
rencijų Karaliaučiuje Lap
kričio 3 d. Bet ir dabar 
vargu prie ko bus prieita, 
nes Lenkai apie Vilnių vi
sai nenori kalbėti, o Lietu
viai be jo į kalbas neina.

pa
ku-

nu-

Kas,, toliau
Sugryžus, vėl dirbsiu sa-' 

vo “Dirva” ir vėl gyvensiu 
su Jumis, ir kviečiu Jus į 
talkų toliau, kaip iki šiolei 
man gelbėjote. Rašantieji 
ir rašančiosios siųskite sa
vo raštus ir koresponden
cijas, rėmėjai platinkite ir 
garsinkite “Dirvą” tarpe 
savo draugų, savo giminių 
Lietuvoje, ir patys skaity-

Sirvydo Atsisveikinimas1 , 
į kiečius p. Sirvydas palieka 
didelę spragų; su juo išei
na vienas stiprus stulpas iš 
musų namo sienos, kaip sa
ko Dr. V. Kudirka vienose 
savo eilėse. Išstoja iš fron
to vienas galingas kovoto
jas už musų tautos gerovę,

su “Dirvos” Skaity
tojais

Apleidžia Ameriką Spalių 
6 dieną.

skai-Malonųs “Dirvos”
tytojai! Jūsų didelėse ei-i kovotojas kuris stipriai at- 
lėse yra nemažas skaičius. laikė musų tautos priešus, 
kaip mano asmeniškų drau-| Per daug metų Sirvydas 
gų, taip ir bendrų visuome-' buvo rąstas ant kelio tari
nės lauke sandarbininkų, • tos priešams; jis buvo fi- 
su kuriais per 25 metus:gura į kurį atsižvelgė visi 
mano redaktoriavimo Ame
rikoje teko Lietuvybės dar
bas vesti.

Šiais metais, baigęs savo 
25-metinį jubilejų, nuo dau
gelio esu gavęs sveikini
mų, o taipgi, pasigarsinus 
jog vykstu Lietuvon, dar 
daugiau linkėjimų kaip lai- 

i mingos kelionės, taip sma- 
j gaus apsigyvenimo tenai 

Neturėda- 
atidėkuoti 

ir linkėji-

1° A Oc/

savo Tėvynėje, 
mas galimybės 
už sveikinimus 
mus laiškais tariu tatai per 
“Dirvos” špaltas — Nuo- 
širdžiausis Visiems Ačiū!

Taipgi ačiū už nuoširdų 
bendravimų visiems tiems 
Lietuvybės draugams ku
rie pradėjus nuo 1903 m. 
iki 1928 m. įvairiose srity- 

j se teko man visuomeniška- 
I me darbe susitikti, ir dar 
šiandien daugelį jų matau 
tebestovinčių prie tautybės 
judėjimo šiame musų išei- 
vybės krašte. Jiems reiš
kiu didžios pagarbos, nes 
jie yra musų tautos drus-

Apleisdamas mus Ameri-iilgai dar tęsis, dar reikės 
1 ” ' žmonių palaikyti tautinę

dvasių, apginti Lietuvius 
nuo visokių politikierių-iš- 
naudotojų-žadėtojų, ir mes 
likusieji turėsime sau stip
rybę semti iš Sirvydo, iš 
Šliupo, iš kitų kurie čia su 
mumis dirbo ir jau mus ap
leido. ...

Gražios senatvės sulau- iš 
kus, lai buna linksma Jums vadžias, 
gimta Lietuvos žemelė!

bet badaujantiems vaike
liams, Lenkų persekioja
miems ir varginamiems.

kurie tik norėjo tautų nie
kinti ir griauti, ir jj sekė 
tie kurie norėjo dirbti Tė
vynės darbą.

Dabar jau jis aktiviai 
musų laikraštijoje nedaly
vaus, darbas palieka mums 
jaunesniems, kaip su tau
tos priešais kovoti taip ir 
savo žmones šviesti, moky
ti, vadovauti.

Musų gyvenimas čionai

VIEŠNIA Iš VILNIAUS
Amerikon atvyko p. Vi

leišienė, Vilniaus Lietuvių 
našlaičių atstovė, parinkti 
pas Amerikiečius aukų au
ginimui tų nelaimingųjų.ir 
auklėjimui jų tautinėj dva
sioj. Visi prakilnios dva
sios Lietuviai parems jos 
misiją, nes ji ne politikie
riams remti pinigų jieško,

SVEIKINAME!
“Dirvos” redaktorius šir

dingiausia sveikina savo 
draugų ir vienmintį, Vy
tautų Sirvydų, perėmusį 

savo tėvo “Vienybės” 
Musų tautai rei

kia dar apšvietos, žmone- 
liams reikia gerų patarėjų, 
laikyk, Vytautai, tas va
džias Įtempęs vienodai ir 
vesk laikraštį ton linkmėn 
kur tėvas vedė, ir tavo pa
stangos bus garbingos!

Texas valstijoj džiovinin
kų skyriuje kaliniai norėjo 
pabėgt požeminiu urvu, 
bet tapo susekta. Užtai jie 
supykę padegė ir sudegino 
penkis budinkus.

Nusibodo
te
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KELIAUSIU....
Prisimena nekaltos kūdikio dienos, 
Migdanti motulės lopšinė daina 
Ir klonių kaip rojaus žalieji takeliai, 
Ir mano jaunučio graudinga rauda....

Bet dingo sodelyj meilučiai šnekučiai, 
Velykų ką ryta čiulbėjo medyj;
Pradingo Gegužės naktis tiek rymota
Kuomet karšta meilė pražydo širdyj... , 

Pražydau kai žiedas; šventa aureolė 
Lydėjo ir puošė jaunuolio keliu;
Apvylė likimas, dangus apsiniaukė,
Aš tyrlaukyj vienas, aplinkui klaiku....

Keliausiu pasaulin, kur siela taip neša, 
Išvysti tolybių ir pločių sritis, 
Surasti tų laimę ką žybsi ir gęsta, 
Kai skaisčių svajonių viltis.

Del žuvusios meilės kai vergas kentėsiu, 
Kol ilgesio krauju sruvens man širdis, 
Iš toli sapnuosiu tėviškėlę brangia, 
Kol saulę ir dangų užtemdys mirtis, r..
Kaimas. .1. Andruškevičius.

ATSISVEIKINIMAS
(P-lei A. D—skaitei)

Sudiev, brangiausi, tu svajone mano, 
Sudiev, dievaite naktinių sapnų, 
Sudiev, mieliausi, grožės karalaite, 
Sudiev, o laime linksmųjų dienų. .. .
Nyksta štai dienos laimės-džiaugsmo musų, 
Skaudus ilgėsis širdyse aidės, 
Akelių tavo daugiau neregėsiu
Ir tavo dainos jau man neskambės....
Liūdnai slinks dienos be tavęs, brangiausi, 
Ašaros tankiai paskandins akis, 
Turės plyšt geismas tave pamatyti 
Ir graudžių dainų tik aiduos širdis....
Ar teiksis laimė vėl dar mums sugryžti, 
Ar dar kada nors šypsena apdengs 
Džiaugsmu mus veidus ir akis praskaidrins, 
Ar jau ant amžių jinai mus aplenks?.... 
Melskim likimo kad toks geras butų, 
Kad vėl grąžintų laimės mums dienas, 
Tada vėl šiijdjs džiaugsmu suplesdentų, 
Tu vėl dainuotum man meilės dainas....
Brangi, dainuoki liūdnas meilės dainas, 
Lai man nabagui jų garsai aidės, 
0 mano dainos, graudžios ir verksmingos, 
Tave, mieliausi, visados minės....

Ka—lis.
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Pagalios ačiū pačiai ‘Dir
vai’, kurios viešningose 
skiltyse ir man teko ben
dradarbiauti bei dalintis su 
jos simpatingais skaityto- 

j jais tomis mintimis kurios 
kiekvienam Lietuviui yra 

Į brangios — Tautos Meilės 
jos istorijos mylėjimo, 

, progreso troškimo, jos 
į rovės siekimo.

Paskutinis žodis lieka 
sisveikinimo ir su

I “Dirvos” redaktorium, taip
gi ilgamečiu laikrašti jos 
darbuotoju, p. K. S. Karpa- 

j vičium, kuris per ilgų ir 
bendrų laikraštijoje musų 
gyvenimų išlaikė nuoširdų 
draugingumų kaip į mano 
asmenį, taip mano rėdomą 
laikraštį “Vienybę”, ir pa
galios į tas bendras Lietu
vybės idėjas.

Spalių 6 d. mudu su žmo
na ir buriu Lietuvių va
žiuojančių su “Vienybės” 

j Rudenine Ekskursija Lie- 
j tuvon, išvykstame Tėvy
nėn. Kiti mano ekskursi- 

i jos draugai gal visi 
Amerikon atgal, bet 
jau gryžti kažin ar 
beteks. Todėl šiuomi
sveikindamas pabriežiu sa
vo draugams, jei kurie no
rės kada mane Ameriko
nišku laiškeliu pasiekt mel
džiu rašyti sekamai:
J. O. Sirvydas, Jūžintų m. 

Rokiškio aps. Lithuania. 
Na, ir Sudiev Visiems!

Su gilia pagarba,
.1. O. Sirvydas.

•Y * V
SUDIEV!

Liūdna mums sakyti su
diev savo senam draugui— 
ypatiškam prieteliui ir vien
minčiui — kada jis aplei
džia musų tarpų, musų tau
tiškų dirvų, ii' palieka mus 
silpnesniais.

grys 
man 
kada 
atsi-

J\T US1BODO skaityti pranašystes kurios per daug me- 
tų kituose laikraščiuose skelbta ir neišsipildė, o tiek 

Jūsų dvasią nuslopino, ūpą sugadino kad nei laikraščių 
daugiau matyt nenorit?

Taip, Amerikos Lietuviai daug ūpo nustojo beskai
tydami musų laikraščius per visus dešimts metų Lietuvos 
Nepriklausomybės ir atšalo ne tik nuo Lietuvos bet ir 
nuo tų laikraščių.

Skaitykit “DIRVĄ” — joje talpinama raštai kurie 
priduoda darbininkui noro gyventi, siekti ateitin, j ieško
ti gero visame, ir pralinksmina nuvargintą dvasią.

“Dirva” patyrė ko musų liaudis nori, kas labiausia 
prie širdies skaitytojui mokančiam pinigą už laikraštį, 
ir tą stengiasi savo skaitytojams duoti.

“Dirva” specialiai renka ir talpina LIAUDIES DAI
NAS — tas visas daineles, gražias ir malonias, kurias jau
ni būdami Lietuvoje taip noriai dainavome — dabar iš 
“Dirvos” prisiminsite apie savo šalelę, apie anuos praėju
sius laikus, apie pieveles, takelius, bakūžėlę, ir tt.

Šalip Liaudies Dainų, “Dirvoje” telpa daugybė gra
žių, malonių originalių Lyriškų eilių, gražios poezijos ku
ri žavi ir linksmina kiekvieną skaitytoją.

“Dirvoje” telpa nuolatos juokingi, kritiški ir didelės 
teisybės žodeliai juokdario Gerb. SPRAGILO, kuris be 
atodairos kulia visus politikierius, kunigus, davatkas, 
senbernius, senmerges ir tankiai turi karštų diskusijų su 
savo gerb. Šonkauliu, prie to atlaiko radio pasikalbėji
mus su gerb. Petru debesuose ir gerb. Lipiceriu keploje. 
Gerb. Spragilas yra vyriausia galva Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių, kurių yra po visus žemės galus ir šo
nus ir kampus, kurie nuolat praneša jam slaptas žinias.

Su pasididžiavimu “Dirva” skelbia savo obalsį se
kantį: “DIRVOS” TIKSLAS NE PRAŠYTI IŠ SKAI
TYTOJU, BET JIEMS DUOTI!

—Atnaujinkit savo prenumeratas,
—Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje;
—Užrašyki! “Dirvą” savo draugams ir giminėms čia 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Ku
boje, Argentinoje ir kitose pasaulio dalyse gyvenantiems.

“Dirvą” skaitydami gausit už tuos pačius $2.00 kelių do- 
larių vertės gražių skaitymų, ko kiti laikraščiai neduoda.

“DIRVOS” kaina metams $2 Amerikoje. Kanadon 
$2.50. Argentinon, Brazilijon, Lietuvon ir kitur $3.
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j Juokai

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų auginio, nėra' nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

B

6820 Superior Avenue
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Skaitykit “Dirvą” patys
>

1

K. S. Karpavičius

Lankydamasis Lietuvoje, K. S. Karpavi
čius surinko medegą ir paruošė “Dirvos” 
skaitytojams šią nauja Istorišką Apysaką, 
kuri savo žingeidumu ir gražumu prilygs iki 
šiolei skaitytojų pamėgtoms jo apysakoms, 
kaip “ Vargšų Karalienė”, ‘Juodas Karžygis’ 
ir “Baltijos Aras”. “KRYŽEIVIS” bus ket
virta. išeilės jo ilga senoviška istoriška apy
saka, kurias Lietuviai taip mėgsta skaityti.

čigonas ir Ūkininkas
Vieną kart ūkininkas už- 

j tiko čigoną kamaroje beva- 
Igiant ir klausia:

— Ko tu čia inėjai?
Čigonas sako:
— Dovanok, tėveli, man 

dantis skauda, ir nežinau 
kur aš atėjau.

Ūkininkas išvedęs iš ka
maros čigoną ir pašaukęs 
šeimyną ketino ji mušti. Či
gonas sako:

— Tėveli, ką darysi tą da
lyk, tik jau per tvorą ne
mesk, nes aš tada čigonu 
nebebusiu.

Ūkininkas kapt už galvos, 
šeimyna už 'kojų, ir drėbt 
čigoną per tvorą.

Čigonas atsikėlęs tarė:
— Bepigu tau buvo su

gauti čigonas kamaroje, bet 
sugauk jj laukuose.

Ir nudumė sau.

Katras Gudresnis
Du ūkininkai važiuodami 

susitiko ant siauro kelio.
— Duok kelią, — tarė vie

nas.
Antras supykęs tarė:
— Aš niekuomet neduo

siu kelio kvailiui!
— 0 aš mielu noru, — 

atsakė pirmas, ir pasitraukė 
i sali.

“KRYŽEIVIS”, kaip ir kitos iki šiolei bu
vusios žingeidžios istorinės apysakos, bus lei
džiama per “Dirvą”, kad visi jos skaitytojai 
Amerikoje, Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijo
je, Argentinoje ir kitose pasaulio dalyse ga
lėtų pasiskaityti be jokio priedinio primokė- 
jimo. Kaip iki šiolei, nei vienam nereikėjo 
pirkti knygos ir mokėti ekstra pinigus norint 
tas apysakas skaityti kas nenorėjo pirkti, ne
reikės ir dabar, ir visi kas tik skaitys “Dir- 
yą” už tą pačią metinę prenumeratą galės 
pasiskaityt “KRYŽEIVĮ”, kitą $2.00 vertės 
apysaką.

“KRYŽEIVIS” bus meiliškas romanas iš 
I 2-to šimtmečio, iš tų laikų kuomet j Lietu
vą pradėjo veržtis Teutonai ir kuomet dar 
ėjo Kryžeiviški Karai už atvadavimą Jeruza- 
lio iš netikėlių Saracėnų rankų.

“KRYŽEIVIS” bus dovana “Dirvos” iš
tikimiems skaitytojams kurie prie jos priki
bę per eilę metų laikosi ir ją atidžiai seka ir 
platina. Dikčiai “Dirva” pakilo kada skai
tytojai pradėjo gauti istoriškų raštų, užtai ir 
toliau jiems ir jų draugams kurie norėtų pa
stoti skaitytojais, bus tokie raštai duodama, 
ir visi galėsite su pasigerėjimu skaityti, vie
toj skaitymo kokių tuščių polemikų ir bar
niu, kuo užpildyta diduma musų laikraščių.

g
ĖS
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Mieli Skaitytojai! Iš jūsų nieko neprašo
ma daugiau kaip tik užsimokėti savo prenu- 
ratas kurių jau baigiasi, ir pakalbinti savo 
draugus prisidėti prie “Dirvos” skaitytojų. 
Žinoma, nepamirškit ir saviškių Lietuvoje ir 
išvažinė jusiu Į kitas pasaulio dalis. “Dirva 
labai patinka žmonėms Lietuvoje, patinka ir 
iš Lietuvos išvažinėjusiems į Pietinę Ameri
ką, Kanadą ir dar kitur, jie patys tankiau
sia neišgali laikraščių išsirašyti — užprenu- 
meruokit jiems “Dirvą” ir pralinksminkit 
juos gražiais skaitymais kokius tik “Dirva 
su atsidavimu stengiasi savo skaitytojams 
parūpinti.

Kaip greit pasibai_ 
“Dirvoje ’ pradės eiti “KRYŽEIVIS”, 
pergreit jo nesitikėkite, nes be 1929 metų 
nesulauksite, kadangi “Baltijos Aras” 
tęs iki galo šių metų.

“Baltijos Aras” tuoj
Tik

užsi-

Tik kelios savaitės šio meto teliko — ne
trukus jis praeis, todėl dabar galit pradėti 
siųsti prenumeratas už “Dirvą” sau ir saviš
kiams.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje $2.00;
Kanadoje $2.50; Lietuvoje ir kitur $3.00.

.į Išrašyki! ją savo giminėms
Cleveland, Ohio.

Lietuvos Kasininkai
Kaimietis suėjęs kopera- 

cijos viršininką klausia:
— Na, kaip biznis seka

si?
— A, vien tik rūpesčiai.

Mes jieškome kasininko.
— Juk tamistos nesenai 

vieną priėmėte.
— Taip, taip, bet dabar 

to paties ir jieškome.

Nepridera gerais darbais 
girtis

Vienas galvočius skaitė 
vakare atsidėjęs knygą. Ka
da po geros valandos pakėlė 
akis, du jo sunu miegojo, o 
trečiasis didžiuodamasis ta-

— Matai, tėveli, jie mie
ga, o aš meldžiuosi.

— Mano sunau, — atsakė 
tėvas: — geriau yra miego
ti negu gerais darbais gir
tis. Pasigyrimas ir gerus 
darbus niekais paverčia.

Mrs. Winslows
Stop

Your biome Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

Cleans 
as it

Polishes
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Skaitytojams: Šiame sky
riuje bus duodama atsaky
mai į įvairius paklausimus 
apie Lietuvą, apie kelionę į 
Lietuvą, ir apie kitus daly
kus kokius kas norės žinoti 
ir kiek tas man teko pažin
ti šią vasarą Lietuvoje vie
šint. K. S. Karpavičius 

“Dirvos” red.

Klausimas: Kodėl vieni 
parvažiavę šįmet iš Lietu
vos ją labai giria ir sako 
kad vėl važiuotų kitą vasa
rą, o kiti peikia viską kas 
ten yra? A. Valaitis.

Atsakymas: Kurie nuva
žiavo pasisvečiuot ir aplan
kė visą Lietuvą arba didelę 
jos dalį, suėjo =u įvairiais 
žmonėmis ir mokėjo rasti 
viską ko jiems reikia tie su- 
gryžo patenkinti ir parsive
žė puikius įspūdžius apie sa
vo šalį. Jie važiuodami ne
tikėjo parvažiuoti į puikes
nes aplinkybes negu Ameri
koje; jie žinojo kad ten po 
'senovei žmonės gyvena po 
šiaudine pastoge, kaime po 
laukus basi vaikšto, purvi
nus darbus dirba, nes reikia 
padirbti, — tie pasitenkino 
radę tą kaip ten yra ir bu
vo jiems gerai.

Bet daugelis pargryžę su
lindo į kaimus ir ten prasė
dėjo, o kadangi vasara buvo
šlapia jie neturėjo jokio ma
lonumo, nematė nei Kauno
nei kitų didesnių miestų ir 
bijojo į Kauną be vado at
vykt kad nepaklystų, tie tu
rėjo nesmagumų ir nuobo
duliu 'sirgo. Kada atėjo lai

kas gryžti bego peikdami į 
viską.

Į Lietuvą reikia inokėt 
žiūrėt Lietuviškai. Jei kai
me purvas, jei žmonės ne
moka švaros, jei jaunimas j 
girtauja (kaip kur) tai ne 
kas kitas kaltas kaip tikį 
žmonių nemokėjimas ki
taip; kitų neišgalėjimas ki
taip; ir pridėti reikia kad 
ne pas visus tas, vieni iri 
labai švariai ir gražiai gy
vena. Sakyt kad už tai vi
sa Lietuva bloga butų di
delio neišmanėlio kalba.

Kaslink skurdo biednuo-l 
menėj;’ tai reikia žinot kad. 
ūkiškoje šalyje bežemiai I 
puikiai negyvens. Jeigu i 
sakyt kam valdžia jais ne
pasirūpina tai reiškia no
rėt kad valdžia apdėtų mo
kesniais ūkininkus užlai
kymui bežemių, šiaip gi 
bežemiai nors skurdžiai bet 
pragyvena.

Norėt kad skurdo nebū
tu negalima, nes skurdą 
yra įvalias ir Amerikoje.

Panaikinimui prastumo, 
apsileidimo ir skurdo Lie
tuvoje reikia duoti pagal
bos iš Amerikos, pinigais, 
laikraščiais, knygomis, ir 
jūsiškiai palengva pradės 
ineiti į kultūrišką gyveni
mą, 

ar

Ar alus Lietuvoje ska-
Tokį paklausimą da

vė vienas ypatiškai redak
cijoje atsilankęs.

Atsakymas: Alaus yra 
kelių bravorų ir kožno be
veik kitoks. Poros bravo-

rų alus yra ypač skanus, o 
vieno taip sau.

Degtinė Lietuvoje parsi
duoda tokia pat kaip buvo 
prieš karą, tokiose pat bon- 
kose iv bonkutėse ir pigiai! 
kainuoja. Monopolių arba 
pardavimo sankrovų kaip 
seniau valdiškų nėra, yra 
su valdžios leidimu pviva- 
tiški pardavėjai, kurių pa
gal miesto didumo ir skai
čius skirtingas.

Kas geriau Lietuvoj pir
kti, ūkė ar biznis?

L. Matulis.
Atsakymas: Gerai ir tas 

ir. tas, tik žmogus turi at- 
titikti savo vietai. Jeigu 
nemokėdamas Lietuvoj biz- 
niavoti ir neprisitaikyda
mas prie aplinkybių įlysi į 
bizni gali prarast savo pi
nigus, kaip daugeliui Ame
rikiečių atsitiko tuoj po ka
ro. O randasi daug tokių 
kurie puikiai bizniavoja ir 
jų Amerikon neparvilio- 
tum. Bizniui reikia dau
giau kapitalo ir sumanumo 
negu ūkį perkant. Ukėje 
reikia norėt dirbt ir nusi- 
manyt, ką daugelis Lietu
vių ir’nusimano. Daugelis 
turi pirkę gerus ukius ir 
poniškai gyvena o yra to
kių kurie ir ukėje prakišo.

Miestuose gerai statyti 
didelius namus, bet be de
šimties tūkstančių dolarių 
neapsimoka pradėt. Kau
ne ir didesniuose miestuo
se namai greitai išsimoka, 
nes nuomos brangios.

Kaune yra atsitikimų kad 
turintis pinigus pastato 
ant kito žmogaus žemės 
namą ir per kelis metus iš
rinkęs savo pinigus su di
deliu pelnu, namą palieka 
žemės savininkui.

Atleidinėja netinkamus 
valdininkus

Jurbarke atleistas iš tar
nybos kaipo netinkamas, 
kriminalinės policijos val
dininkas Kovalčiukas.

Varniuose yra). Adminis- 
trativiai (ne teismo) nu
baudimai turės būti kalė
jimuose atlikti. L.K.

Vilkaviškio kriminalinės
policijos valdininkas Ku-
rauskas, dalyvavęs trukš- 
mavime Vilkaviškio gatvė
se, tą pačią dieną krimina-' 
lines policijos direktoriaus 
įsakymu atleistas iš tarny
bos.

Panaikins “Sibirą”
Kaunas. — Sustiprintas 

Apsaugos Įstatymas numa
to panaikinimą koncentra
cijos stovyklų (kaip dabar

Elektriški Padargai yra
Didelis Palengvinimas

Ankstyvieji automobiliai išrodė 
kaip arklinės karietos.

Taip buvo todėl kad tik į karie
tas pažiurėjus daryta automobiliai. 
Karieta buvo labiausia išvystytas 
pasaulyje važinėjimo būdas ir mo
torinių vežimų budavotojams nem
ojo i galvą jog reikia padaryti ką 
nors kitaip.

Bet vėliau pradėta keisti išvaiz
da ir šiandien automobilis nėra nei 
kiek panašus i karietas.

Tuo pat Hudu, pirmi elektriški 
kontraktoriai kurie Įvedė Briedines 
elektros vielų sagtis pagrindyje, ne
žinia net kodėl parinkdamas tas 
ypatingas vietas. Rodės kad kitaip 
•c negalima.

Net ir dabar yra namų savininkų 
Cleveląnde kurie nori kad tos sag
tys butų Įtaisyta toje pat vietoje.

Bet tai nėra geriausia vieta Įve
dimui elektros sagčių, priešingai, 
tai yra prasčiausia.

Visi net ir prasčiausi elektros 
suvedėjai žino jog tinkamiausia 
vieta priedinėms sagtims įtaisyti 
yra aukščiau pačiose sienose.

Kad.’ aukščiau sienoje sagtis yra 
ja galima pasinaudoti greitai ir bi
le kokiam reikalui, ar tai šlavimo 
mašina prisijungti, ar tai prosui, ai
tai lempai, ar šildytojui, ar virimui 
karštų gėrimų ir tt.

Patartina sagtis Įvesti sienose po 
keturias pėdas virš grindų.

Jeigu jums reikia suvesti daugiau 
elektros sagčių arba visai naujai 
suvesti vielas, pasi tark i t su geru 
kontraktorium, o jis tikrai atsakan
čiai darbą atliks.

®
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Nereikalinga Vis? Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
Bis duosnūR rasiulynias yra padarytas per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį“ 
dirbančios mctcdos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui sk^džių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijoj. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem, progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

_Taip, nebevartok j J. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
neriškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. B
( VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia niekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta:p 
vadinamą Plapao, kuris yru susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su jngredientai.; 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtie; trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegaa prieš oficierius, knd PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplankomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minute-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienoi savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduole 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduot)—užlaikymo viduriu savo vie
toje, be pagclboa truss, bei kitų jam panašių.

C PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotan, pr* »n:- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E", kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduriu yra limpantis (nors 
daag skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
-įjoaugojus paduškailę “B” nuo slankiojimo 
it b—itrnukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

“B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tc tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitčs yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kune I 

sušildytas^ jis pasi- H 
leidža ir išeina pro D 
mažą skylutę, kuri y- B 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies' iarokuojaut, 
kad davus reikalingą h 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai
Mano Kaštais <
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai -atgaus savo stip- ĮĮ 
ruma ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- I 
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

. Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk Šiandie. Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo, (r
Pats ypatiškr i išmėgink jo vertę. Nesiusk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia kruša jus nulaikysite išmėgini
mui dykai Plapao ku pridūčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią infornTncijas apie būdą, kurs buvo 
npdovnnotns auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu C,-ra n d Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, . rašykite 
DABAR. K

“siųsk kuponą šiandie in
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apio Patrūkimus.

Vardas.......................................................

Adresas ...................................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Kas geriau į Lietuvą 
siųst, pinigus ar drapanas?

M. Butkienė.
Atsakymas: Gerai ir tas 

ir tas. Bet reikia žinot ko 
giminėms labiau reikia, pi
nigu ai’ drapanų.

Jūsų kad ir geros mies
tiškos drapanos kaimiečiui 
netiks, ypač suknios, nes 
kaimietės nesirėdo miestiš
kai. Buna atsitikimų kad 
gauna iš Amerikos šilki
nius ilgus naktinius marš
kinius tai kaimietė sake 
kad jie per puikus dėvėti 
miegant arba po apačia ir 
ji pasirgdo kaipo viršutine 
suknia einant į bažnyčią.

Pinigai geriausia todėl 
kad už juos nei muito ne
reikia mokėti ir gavėjas 
perkasi jais kas labiausia 
reikia. Kaimietis nesisku
bina pasirėdyt, bet perkasi 
tai karvutę, tai arklį, tai 
plūgą ar akėčias, kas rei
kalinga ūkio pagerinimui. 
Kiti gavę didesnes sumas 
užveda statyt tvartus ai 
namus, dengiasi stogu's, o 
jei neturi gana pinigų už
baigimui, sako: Kai vaikas 
atsiųs daugiau pabaigsiu...

Yra žinių kad nekurie 
gavę pinigų mėgsta pager
ti. Bet kurie geria tie ir 
negaudami geria, parduo
dami ką gali atiduoda pini
gus už degtinę. Juk tas 
pats ir Amerikoj: kitas ir 
biedniausias nesistengia į- 
sitaisyt ką ar nusipirkt pa
valgyt, bet viską prageria.

Lietuvių švietimo trukdy
mas Vilniaus krašte

Vilniaus spaudos žinio

mis, uždaryta Lietuvių mo
kytojų seminarijos mokinių 
dalis, ir šįmet nesulaukę 
seminarijos atidarymo jie 
bandė Įstoti į Rytų Lietu
voj Lenkų mokyklas bet 
retai kam tas pavyko. Y- 
pač nenorėta Lietuvių Įsi

leisti į mokytojų seminari
jas, matininkų mokyklą, 
Į technikos mokyklą. Kele
tas asmenų įstojo Į antrus 
metus veikiantį Vilniuje 
prekybos ir ūkio mokslų 
institutą (vidurinė mokyk
la). ‘ L. A.

Viršuje, iš kairės dešinėn: Paul Whiteman, Maria Jeritza, Serge Koussevitsky 
Apačioje: Jascha Heifetz, Roland Hayes.

Penki Dideli Koncertai 
Miesto Auditorijoj

I 
I

1

Šįmet bus penki žymus koncer
tai naujoje puikioje Muzikos Salo
je naujai įrengtoje pietiniame spar
ne Publik Auditorijos. Clevelando 
Concertų Kursas, vadovaujant Miss 
Grace Denton, atkvies į Clevelandą 
žymiausius koncertininkus šio mie
sto muzikos mylėtojams.

Pirma serija bus Bostono Symfo- 
nijos Orkestras vakare Spalių 31. 
Tą orkestrą vadovauja garsus Ser
ge Koussevitsky. Lapkričio 30 d. 
atvyks Paul Whitman’© koncertinis 
orkestras. Prie to sekanti koncer-
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tai bus paeiliui šių artistų: Rolando 
Haycs, pažymaus Negro tenoro, ku
ris dainuos Gruodžio 12 d.; Jaschos ;
Heifetz, .garsaus smuikininko, Sau
sio 9 d.; ir Marijos Jeritza, pra
garsėjusios operatinės soprano, Va
sario 18 d-.

Sezonas atsidarys Spalių 31 d. su 
pirmu pasirodymu Cleveląnde Bos
tono Symfonijos po vadovyste S. 
Koussevitskio. Tas orkestras už
ima žymią vietą tarp keleto tikrai 
gerų Amerikos orkestrų.

Maria Jeritza, perretai girdima 
Cleveląnde, ar kur kitur Ameriko
je šalin New Yorko, nebuvo čia net 
laike Metropolitan operos lankymo
si šiame mieste. Ji kas metai su- 
gryžta į savo gimtinį miestą Vien-

na kaip tik Metropolitan sezonas 
pasibaigia.

Jascha Heifetz, vos 28 metų am-
| žiaus, per daug metų yra pirmaei- 
i lis smuikininkų tarpe. Jis pradė- 
! jo smuikuoti būdamas 3 metų ani- 
I žiaus po tėvo globa, paskui* daly
vavo orkestre Vilniuje.

Paul Whiteman yra garsus kai- 
! po džiazo muzikos organizatorius.

Roland Hayes, gabus negras te- 
; noras, yra labai žinomas ir myli
mas Cleveląnde.

Nauja Muzikos Salė talpina 3000 
žmonių ir yra viena iš gražiausių 
mažų koncertinių salių Amerikoje. 
Tikieati parsiduoda— The Studio 
Shoppe, Starr Piano Co., 1224 Hu
ron Rd.
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Parašė K. S. Karpavičius. Knyga taip lengva skaityti kaip ir jo parašytos pasakos.

Nuostabus ir patraukiantis aprašymas 
įvairių gamtiškų prietikių senovės gadynė
je kuriuos žmonės priskyrė dievams ir ti
kėjo jog viskas kas dedasi ant žemės, po 
žeme ir ore yra tai dievų darbas — kerštas 
ir baudimas žmonių arba pagalba.

Plačiai išguldoma žemės drebėjimų pa
sekmės ir žmonių tikėjimas į dievų žiaurius 
darbus; padavimai kaip kokie žmonės ko
kiems dievams žemės purtymo darbą buvo 
pavedę; apsakoma plačiai ugniekalnių vei
kimas ir kode! taip dėjosi žmonių pažiūra,

ir prie to pridėta moksliški išaiškinimai.
Paskui, per visą pasaulį, civilizuotose ir 

necivilizuotose tautose yra padavimai apie 
tą baisų pasaulinį Tvaną. Šioje knygoje 
tas klausimas, nuosekliai išguldoma. Pa- 
tirsit kaip kokioj šalyj kokis dievas elgėsi 
su žmonėmis kada užpyko ant jų ir norėjo 
nubausti; patirsit dievų istorijas; pažinsit 
tikrai tą vietą kur mokslo spėjimais tvanas 
galėjo įvykti.

Tai yra knyga kuriai panašios nebuvo iv 
nebus Lietuvių kalboje.

ir garsiu senovės filosofu; su daugybe at-Knyga išleista su daugybe paveikslų dievų
vaizdų ir su žemlapiais nurodančiais kur kokie baisus gamtiški prietikiai dėjosi ku
riuos paskui žmonės pavedė dievams. Knyga turi 156 puslapius.

Parsiduoda puse kainos: 50c. popieros viršeliais, $1 audinio viršeliais. Įsigykite ją.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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DIRVA

Gert, Spragilo Kelione 
po Liotuvą

lai-

(Tąsa.)
Aklas muzikantas

Rug&. 1 d. Keičiasi
kai ir piemenukai su jais. 
Anuose laikuose — kuomet 
augo ir kiaules ganė da
bartiniai ministerial ir aš

Rugp. 2 d. Šiąnakt išbu- 
dau 2 vai. nakties, švintant, 
ir ėmiau galvoti štai ką: 
Kam gi aš jums rašinėju ir 
pasakoju kaip čia yra ir 
kaip kas išrodo. Kada par
važiuos tie kurie niekur ki
tur Lietuvoje nebuvo kaip, mi juietuvoje neouvo Kaip 

pats, mes paskui kiaules tik kaime ir nieko nematė 
vaikščiodami drožmėjom iš kaip tik mėšlynus, arba po 
medžio malūnus, o dabar ■ 
piemenukai paskui karves 
ar kiaules sekiodami drožia 
ir dirba orlaivius. Mat, da
ro tą ką mato. Orlaivių da
bar Lietuvoj pilni debesiai. 
Šitą patėmijom važinėdami 
aplink Kauną, kada pake
lyje piemenys bandą ganė.

Vakar atvažiavo į Kauną 
Clevelandiečiai Verbilai; jų 
iki šiolei po atvykimo į Lie
tuvą nematėm. Jie sau vie
ši kaime apie Kalvariją, ir 
sako kad jiems labai patin- siemu- 
ka. Jie papasakojo kad a-, 
pie Kalvariją derlius geras. ■ 
Kalbėjosi su gyventojais a- 
pie dabartinę valdžią, visi 
nuo turtingiausio iki bied- 
niausio džiaugiasi dabarti
ne tvarka kad jų niekas ne-, 
gąsdina nekursto, nešaukia 
prie jokių kovų už partijas.

Susitikom gatvėj ir savo 
pasažieres Deroitietes, ku
rios atvyko į Kauną apsi
rūpint apie gryžimą. Vie
na norėjo gryžt tuojau, nes 
aplankė kas jai reikia, kita 
dar bus ilgiau.

Su Verbylais apsilankėm 
Karo Muzejuje, nes jie dar 
nebuvo buvę. Vadovai ap
rodė viską kas tik ten yra. 
Mus įleido 'specialiai, kitos 
publikos nebuvo. Viename 
pasienyje radom pianą ir 
prie jo aklą pianistą, kurio 
vardas yra Pranas Daunys. 
Jis prieš karą nieko apie 
muziką nenusimanė, daly
vavo mūšiuose įsu Lenkais 
po Širvintais, tapo visai ak
las, ir po persirgimų pradė
jo mokytis muzikos pagal 
tam tikros sistemos akliems 
ir patyrėm kad jis yra ga
bus muzikantas, skambina 
puikiausius dalykus. Jis ge
rai skambina ir kanklėmis 
ir mus palinksmino. Už tai 
mes jį apdovanojome.

Vakare vėl dalyvavome 
prie Muzejaus vėliavos nu
leidimo iškilmėse. Tas iš
kilmes kas vakaras maty
tum ir jos niekas nenusibo
stų, tokios jos gražios ir įs
pūdingos. Vargu kitoj ša
lyj ką panašaus rasi.

šiandien vakare apdumo- 
jau apie gyvenimą Lietuvo
je. Jau penkios savaitės 
kaip Lietuvoje ir septynios 
savaitės kaip iš Clevelando,' 
o dar nenusibodo Lietuva ir į 
nerupi apie gryžimą. Tik 
labai gaila kad negaliu vie
nu sykiu visur būti ir visko 
kas visur Lietuvoje dedasi 
jums aprašyti. Aš esu tik 
tikru laiku, o tuo tarpu ki
tur visur irgi kas nors de
dasi arba yra matyt, kas bu
tų svaibu jums apsakyti, o 
aš ten nesu ir nematau. To
dėl jei kas sakys kad gerb. 
Spragilas visko Lietuvoje' 
nematė turės teisybę.

Apsieinu be ministerių

’ pie dabartinę valdžią, tiktai 
kalbuosiu su darbininkais ir 
kaimiečiais, nenusiduoda- 
mas kas aš, taip sau ištolo 
ministerių ir aukštų valdi- 
dininkų kad papasakotų a- 
užvedu kalbą kad jie pasisa
kytų kaip jiems yra, ir tą 
ką jie pasakoja jums para
šau. Daug suėjau kaimie
čių, su jais nuo vieno stalo 
sviestą, sūrį ir juodą duone
lę valgiau, bet dar nei su 
vienu ministerių pietų nesu
valgiau, nors jų vieną kitą 
ir teko sueiti ir susipažinti.

Šiandien vakare trauki
niu iškeliavom į Kaišedo- 
rius pas Clevelandiečio Be
nedikto Lesiaus tėvus vien
sėdyje tarp Žaslių ir Kaiše- 
dorių. Atvykstu su savo 
šonkauliu, ir ką čia paty
riau atsakys dviem dalykam 
apkalbėtiem aukščiau.

Kaišedorių apskrities po- 
licjos vadas p. Bajoras pri-

karčiamas prasėdėjo, kada 
jie ims pasakot kad Lietu
voje nieko nėra, viskas blo
ga ir netikę, jus jiems ir ti
kėsi t. Visi gerai žinot kad 
lašas nuodų daugiau paken
kia negu bon'ka vaistų gali 
pagelbėt, taigi mano apra
šymai prieš jų tauzas išrū
dys neteisybė. Jiems už
teks pasakyti “Lietuvoj nie- ėmė mus pas save, davė ar- 
ko nėra” ir bus gana. klį nuvažiuot į kaimelį, ir 

Pasipasakosiu kaip aš ap- ten vėl pas biednus kaimie- 
Neinu ir nejieškau čius girdėjau sakant: “Ačiū

Dievui kad Smetona yra 
prezidentu, yra tik viena 
partija visoj Lietuvoj ir 
dabar musų niekas nevar
gina....” Tą kalbą visur 
pas tamsius ir apsišvietu
sius darbininkus ir ūkinin
kus išgirsi, kurie tik nori 
ramybės ir nesekioja parti
jų.

Mus vežė policijos kurje- 
ras, iš kurio girdėjom tokią 
pasaką. Parodė pakelyj so 
dybą kur salto buvo gryžę- 
Amerikietis su žmona. Jo 
tėvai ir kiti broliai juos la
bai suvylė, taip kad pargry- 
žėlis neteko nieko, paskui jc 
žmona jį pametė, o jis pami
šęs iš susigraužimo vieną 
dieną tėvus papjovė ir nu- 
vilkęs įmetė į rūsį. Jis tapr 
areštuotas ir atrastas nepil
no proto. Kažin ar tai dar 
buvo munšaino pasekmė iš 
Amerikos, ar tas Amerikie
tis buvo toks paikas kad jį 
galėjo Lietuvos kaimiečiai 
apgauti....

Pakol po Lietuvą neke
liauji rodos ir niekas niekur

nevažiuoja, visas judėjimas 
apmiręs. Bet ne. Važiuo
jam į Kaišedorius, rodos ne
ilga linija, baigiasi Vievyje 
prie demarkacijos ruožto, 
bet traukinys buvo ilgas ir 
pilnas užsigrudęs keleivių. 
Kitą rytą gryžtant irgi bu
vo tas pats. Ir taip diena iš 
dienos. Taipgi ;
pilni visuose keliuose, ir vis 
žmonės turi reikalų. Nedy- 
kai pereitais metais Lietu
vos gelžkeliai turėjo didelio 
pelno.

Kaišedoryse nakvojom ir 
teko matytis su vietos vei
kėjais kurie atėjo pas Ba
jorą. Buvo ir Šaulių vadas 
atsilankęs. Visų Kaišedo- 
"iečių upas yra įšėlęs prieš 
Lenkus, ir kai jiems netoli 
Vilnius jie turi daugiau gei
smo jį atsiimti.

Kaišedoryse dabar yra ir 
vyskupas, ir tas labai keis
tai išrodo. Keli žingsniai 
nuo Kauno, o jau vyskupi
ja. Žmonėms tik daugiau 
vargo vyskupus išlaikyt ir 
<atedras statyt.

“Išsipildė”
Kaip sakiau kad yra tokių

kurie nieko Lietuvoj nema- jantas, kuris užsiminė kad 
tys tai Rugp. 3 d. ir paty- ir jis sulaukė giminių Ame- 
riau apie tokius. rikiečių, trijų ‘grenadierų’

Rugp. 3 d. gryžtant Kau-. iš Pottsville, Pa.
nan susitinku seną pažysta-J Viršuj sakiau kad jus pa- 
mą iš Lowell, Mass., kuris klausysit tokių kurie nieko 
jau nuo 1920 metų Lietuvoj nematė ir viską peiks. Tas 
gyvena ir jam gerai. Turi policijantas pasakė kad jo 
daug žemės ir gerus budin- giminės tokie. Pargryžo į 

autobusai kus, tik bėdavoja kad mo- svečius, bet nieko nematy-
kesčiai reikia mokėti. Kas; darni gero, ir nenorėdami 
turi daug tas labiau bėda-'matyt, iš visko juokias, pa
voja už neturintį.... . šiepia kas Lietuviška ir vis-

Bet tas tiek to. Tame va-1 ką ką Lietuviai sau daro.
gone įsėdo ir vienas polici-' (Bus daugiau)
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Sesi iš Septynių
Neturi Gana!

šeši namai iš septynių neturi užtekti
nai reikalingų Briedinių Sagčių prie 
kurių butų galima prijungt elektriška 
lempa arba padarbai.
Turėjimui užtenkamai elektros lempų 
kožname kambaryje, ir abelnai nau
dojimui elektriškų padargų, reikalin
ga turėti Tris Dvigubas Briedines 
Sagtis kiekviename kambaryje.

Pasišaukus Elektriškų Daiktų par
davėją į namus, jis sužiu

ręs kur reikalinga ir 
N duos apskaitliavi- 
gyb> mą kiek jums 

bas kai
nuos.

THE ELECTRICAL LEAGUE 
14th Floor = HOTEL STATLER = Prospect 3466 
-------- -------—-------------------------------4

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo 

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

re-

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Algis ir Giedrute — tragedija ir kry
žiuočių 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 į 
3 vyrai ir 2 moterįs..............15c i

Reikalaukit "Dirvoj” 1

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for OCT. 1, 1928

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared P. VASILIAUSKAS, who. having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this’ 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISH ILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, 0820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
P. Vasiliauskas, 0820 Superior A vc Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Jokubynas, Worcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so state) There are none. ,

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other ’.han that of a bona fide owner: and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of , __
lion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
P. VASILIAUSKAS, Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 3rd day of October, 1928.
A. A. ŽUKAS, Notary Public. 

My commission expires Mar. 16, 1931
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Deliveries the Same Day to any Point Within 300 Miles 

Telephone Broadway 3191

MOVING L0JVSCE
HOUSEHOLD GOODS---- FREIGHTFURNITURE,

Prices Listed below are for 3,000 lbs. from your door to where they are destined to, ‘
Akron, O. $30.00 Elyria, O. $31,50 New Philadelphia, O. $40.00
Alliance Ohio 34.50 Erie, Pa. 45.00 Norwalk, O. 37.50
Ashtabula, Ohio 34 50 Evansville, Ind. 150.00 New Port, Ky. 105.00
Altoona, Pa. 100.00 Findlay, O. 55.50 Omaha, Neb. 125.00
Albany N. Y. 150.00 Fort Wayne, Ind. co.oo Philadelphia, Pa. 150.00
Atlantic City, N. J. 200.00 Fremont, O. 43.50 Providence, R. I. 200.00
Ashland, Ky. 100.00 Fairmount, W. Va. 100.00 Pittsburgh, Pa. 50.50
Bryan, Ohio 65.50 Grand Rapids, Mich 80.00 Portsmouth, O. 80.00

; Bucyrus, Ohio 43.50 Gary, Ind. 75.00 Parkersburg, W. Va. 100.00
Buffalo, N. Y. 55.50 Hamilton, C. 80.00 Rochester, N. Y. 100.00
Bluefield, W. Va. 110.00 Harrisburg, Pa. 100.00 Richmond, Va. 150.00
Baltimore, Md. 150.00 Hartford, Conn. 200.00 Rock Island, Ill. 125.00

I Boston, Mass. 200.00 Indianapolis, Ind. 100.00 South Bend, Ind. 70.00
Bowling Green, Ky. 150.00 Ironton, O. 80.00 Sandusky, O. 34.50
Cambridge, O. 65.50 Kalamazoo, Mich. 80.09 Springfield, O. 70.00
Canton, 0. 34.50 Lancaster, O. 00 00 Steubenville, O. 55.50
Chattanooga, Tenn. 175.00 Lexington, Ky. 85.00 Scranton, Pa. 105.00
Charlestown, W. Va. 100.00 Lima, O. 60.50 Springfield, Mass. 200.00

. Chicago, Ill. 100.00 Lorain, O. 31.50 Syracuse, N. Y. 125.00
Cillicothe, 0. 75.50 Louisville, Ky. 100.00 Terre Haute, Ind. 125.00
Cincinnati, 0. 80.00 St. Louis Mo. 150.00 Toledo, O. 50.50
Columbus, 0. 65.50 Mansfield, 0. 37.50 Warren, O. 34.50
Cumberland, Md. 150.00 Marrietta, 0. 80.00 Washington, D. C. 150.00
Charlestown, W. Va. 100.00 Marion, 0. 55.50 Washington., C. IL, Ohio
Dayton, 0.
Detroit, Mich.

75.00
65.50

Massilon, 0.
Middletown, 0.

34.50
80.00 Wheeling, W. Va.

70.00
80.00

Decatur, Ill. 115.00 Memphis, Tenn. 200.00 Wooster, O. 34.50
Davenport, Iowa 125.00 Newark, N. J. 65.50 Youngstown, Ohio 37.50
E. Liverpool, 0. 55.00 New York, N. Y. 150.00 Zanesville, Ohio 70.00

TOPRICES ON THE ABOVE ALSO APPLY FROM CITIES TO CLEVELAND.

Prompt attention given to part loads
CALL US FOR PRICES ON LOADS TO OTHER CITIES

Telephone Broadway 3101
PACKING-CRATING SHIPPING—STORAGE

We Move You Anywhere - Every Load Insured
Prices listed below on fast c.xprcsss and Special Delivery service in city 

.$2.25 first mile and
By the hour rate

5c each additional mile or fraction
$2.25 an hour or contract S1.00 an hour.

Quick Reliable Service
DAY OR NIGHT Cleveland, Ohio

Day to any Point Within 300 Miles
9029 Bessemer Ave.

Deliveries the Same
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4 Kas Girdei Clevelande-Apieimkese
Į i " " 1

j įj 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 Ih

SPORTAS
Zaborskio šovikas vėl su

gautas. Pereitą savaitę ta
po sugautas Utah valstijoj 
pabėgęs iš Ohio kriminali
nių bepročių ligoninės Cla
rence Beardj plėšikas ir 
žmogžudis, kuris pereitą 
žiemą nušovė Lietuvių ban
ko sekretorių St. Zaborski.

Padėka. Juozas ir Uršu
lė Linsevičiai dėkuoja savo 
prieteliams sumanytojams 
ir prisidėjusiems prie su
rengimo jiems “surprize 

'party” Rugsėjo 22 d. sve
tainėj ant Waterloo rd.

Ypatingai dėkuoja Sa-. 
muoliams, Andriukaičiams

Clevelando prekyba su 
užrubežiais eina neblogai. 
Suvirs 400 kompanijų lei
džia apie 3,000 Įvairių savo 
išdirbinių Į Europą ir ki
tus kontinentus. Bet tai 
dar nėra didelė prekyba su 
užsieniais, Clevelandas ga
li pagaminti ir eksportuoti

Beard pabėgo iš ligoni-pr Čižniauskams už jų pa-J 
nės su kitu desperatišku' stangas ir nupirkimą bran-! 
žmogžudžiu Rugsėjo 3 d. ir gios dovanos, 
slapstydamiesi norėjo per- --------------
eiti i Meksiką, bet tapo su- Pienas pasiliks po 14c. 
imti prie gelžkelio vagonų. vors ;niesį0 pieniams ūki-. 
Iš jų pirštų nuospaudų Pa'|ninkai pabrangino pieną,' 
tirta kas jie tokie. daugelis pienių pasiryžo

Jiedu pabėgo perlipdami i palikti pieno kainą po se- 
per 20 pėdų aukščio ligon-|1Wvei 14c už kvortą. Kaip 
bučio sieną. ’kurios pabrangina iki 15c. j

Beard jau antru sykiu iš --------------
bepročių ligoninės pabėga. Clevelando naujos stoties 
Pernai pabėgęs ir plėšikau-Į bokšto viršunę kasdien ap- 
damas užpuolė kelis bankus Įjnko po 1,000 žmonių no- 
Clevelande, pagaliau mišo- vedami iš didelio aukštu- ■

daug daugiau.

Trafiko viršininkas Do
nahue sako jog reikia Įves
ti Įstatymą reguliuojanti 
auto važinėtojus, tai yra 
kad kiekvienas norintis va
žinėti automobiliu išsiimtų 
leidimą, perėjęs tam tikrą 
egzaminą. Kaip dabar yra, 
visi pusgalviai gali važinė
ti ir jie pridaro daug bėdos 
ir suvažinėja žmones.

VINČA NEGALĖS 
BOKSUOTIS ILGAI

Lietuvos čampionas bok-j 
'sininkas Juozas Vinča per! 
'paskutines bokso rungty-i 
mes su šiaurės Vokietijos' 
! sunkaus svorio čampionu 
' Hickmanu susižeidė dešinę 
ranką. Karo ligoninėj ran
ka tapo suraišiota ir gydy
tojai mano kad Vinča ne
galės boksuotis pora mėne-| 
siu.

Tačiau Vinča Vokietį nu
galėjo.

Delei susižeidimo Vinča 
negalėjo dalyvauti bokso 
rungtynėse Rygoje Rugsė
jo 15—16 d. ’ ‘ L.A.

taikė ir nuo scenos nustū
mė. Šimkus tačiau nušoko 
ant kojų ir pataikė Į tarpą 
ant tuščių grindų, nors ten 
pat stovėjo muzikantų gai
doms pasidėti pastovai.

Šimkus dar liko Lietuvo
je ir apvažinėjo su imtynė
mis Įvairius miestus. Išva
žiuoja Amerikon rodos šią 
savaitę.

Chicagoj dar yra išliku
sių sveikų keletas ir pirma
eilių imtikų ir po Įvairius 
miestus yra gerų boksinin
kų, tik daugelis jų sveti
momis pavardėmis todėl jų 
ir nežinome.

IgMnHHHHn

Komaras Sugryžo
Pereitą savaitę sugryžo 

iš New Yorko J. Komaras, 
kuris ten turėjo imtynes su 
smarkiu Italu. Būdamas 
nepilnai pasveikęs jis im
tynes pralaimėjo.

vė Zaborskį. Jis buvo už
darytas Michigan valstijoj 
kaipo kriminalis beprotis, 
iš ten pabėgo, ir kada po 
Zaborskio nužudymo tapo 
sugautas, vėl išrastas be
pročiu ir pasiųstas Į ligo
ninę, vietoj ant elektriškos 
kėdės kaipo žmogžudis.

Tokius niekšus, kad'ir be
pročius, turėtų visai išnai
kinti, o ne visuomenės pi
nigais laikyti kad pabėgi- 
nėtų ir vėl žudytų kitus.

mo pamatyt miestą ir apie- 
linkes. Jie sumoka kasdien 
po $250 Įžangos. Bokštas 
yra 42 aukšti] ir publikai 
atidarytas nuo Gegužės 17.

Gražus policijantai. Cle
velando vidurmiestyje pa
statyta 28 jauni, gražus po
licijantai vietoj buvusių 
šiaip sau vyrų. Dabar mer
gelės ir moterėlės nesykį 
po automobiliais palys Įsi- 
žiopsoję Į policijantus.

Bet Clevelandas nieko 
naujesnio nesugalvojo ne
gu Kaunas, nes ten jau se
niau taip yra: Laisvės Alė
joj ir bendrai visur' pasta
tyta jauni, gražus, aukšti 
vyrai gražiose uniformose. 
Jie visi yra aukštesnius 
mokslus išėję, atsitarnavę 
kariškiai, užtai yra man
dagus ir viską žino.

Lankytojai turistai iš ki
tų miestų kurie per vasarą 
Clevelandą aplanko arba 
pervažiuoja, paliko šią va
sarą miestui apie $2,500.- 
000 pinigais. 80,000 auto
mobilių pravažiavo per šią 
dali valstijos kurie turėjo 
kitų valstijų laisnus. Ohio 
valstijos 300,000 motoristų 
aplankė Kanadą, Pennsyl- 
vaniją ir Naująją Angliją.

Prasideda veikimas. Cle
velando Lietuvių draugijos 
pasiruošusios žiemos sezo
nui ir senu papratimu ruo
šiasi statyti veikalus, kon
certus, balius. Galite pa
duot trumpus pranešimus 
apie savo vakarus “Dir
vai” prieš ir po, ir jie bus 
talpinami dykai.

Porto Riko ir Floridos 
audroje nukentėjusių šel
pimui iki šiai savaitei Cle- 
velande surinkta $55,000. 
Raudonojo Kryžiaus pa
skirta Clevelandui kvota 
yra $160,000. Viso reikia 
bent $5,000,000.

Vynuogių pirkimas lėtas 
ir jų pardavėjai labai susi
rūpinę. Nežino ar Cleve- 
landiečiai nenori daugiau 
vyno darytis ar laukia iki 
bus uogos atpigintos. Vyn
uogės parsiduoda nuo $60 
iki $70 už toną.

Kirviu nužudyta. Sylvia 
Young, 23 m., rasta kirviu 
nužudyta ties namu ant 
Orange avė. Policija Įieš
ko jos vyro.

GREIČIŲ MUZIKOS MO
KYKLA.

Balso ir piano 
lekcijos pagal ve- 

liausią metodą.
Mokinama džazas, 
klesiška muzika ir 
lietuviški šokiai.

j Perkant ar mai-
A nant pianą patar-

& navimas veltui.
F Vincas Greičius

18830 Meredith Ave.
Euclid Ohio

Tel. Kenmore 3314-M.
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| Dr. E. A. BAILEY | 

; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4927 Central Avenue į

= Kampas East 55th Street =
Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

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

- Ray Įrengimus. Turiu 1S metų patyrimo. Pata- =
E rimai dykai. =

Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v. ’ 
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Sprogdinimai. Tarp šio 
miesto dry cleanerių eina 
kova ir kokie tai papirkti 
niekšai sprogdina Įstaigas. 
Pereitą savaitę bėgyje ke
turių dienų Įvyko trys spro
gimai. Nekurios drapanų 
valymo Įstaigos valo už $1, 
nors yra nustatyta $1.50, 
todėl kitos matyt nori kon
kurentus persekioti.

Nelaiminga Vasara
Ši vasara buvo nelaimin- 

ma musų stipruoliams.
Vinča pralaimėjo pasau

linėj Olympiadoj. Tas tiek 
to, bet štai dar susižeidė.

Lewis su Malcevičium
Los Angeles, Kaliforni

joj, ruošiama čampionato 
imtynės Strangler Lewis 
su Joe Malcevičium.

Jack Sharkey susižeidė. 1
Juozas Komaras susižei-, 

dė.
Jack Gansonas susižeidė.'

Gansonas Imsis Tusioj
Jack Ganson, Lietuvių 

i imtikų čampionas, užkvies-

Yj Į^ALĖDOS netruks ateiti — taigi dabar lai- 
. kas rūpintis apie pasiuntimą saviškiams 
’ • keleto keleto Dolarių Dovanų. Pinigų Lie

tuvoje šįmet kaip kuriose dalyse ypač labai 
y reikės. Pašaras prastas, gyvuliai menku- 

BB čiai, javai neužderėjo, vasarojaus visai nėra, 
g Reiks jūsiškiams išsimokėti ir algas ir mokes- 
J čius ir dar sėklą pirkti, o kurie jau pirko pa- 
K siėmė ją ant skolos.

Per daug metų “Dirvos” Agentūra tei
gi singai ir greitai patarnavo pesiuntime pinigų 

i L:etuvą, ir dabar yra gatava pasitarnauti, 
ypatiš’kai užvedus tamprius ryšius su Lietu
vos bankais. Per “Dirvą” siunčiant, visa
dos pinigai išmokami artimame pašte ir pil
na suma kiek esti siunčiama.

— Mister Policman, pasakyk 
man kas Clevelande siuva pui
kiausius rudeninius ploščius, 
žieminius siutus ir' ovšrkotus?

— Nagi ar nežinai: tai K. 
E. Yochus, geriausias Lietuvis 
siuvėjas, pas kuri siuvasi visi 
sportininkai, Komaras ir kiti.

—o—o—
Ateina žiema, užsisteliuokit 

sau reikalingų drapanų, siuva
me papigintomis kainomis.

Taipgi perdirbame moteriš
kus kailinius ir valome ir pro- 
sijame visokias drapanas.K. E. YOCHUS

6907 Superior Ave.
naujoj vietoj

Karolis Požėla “susižei
dė” ir visai Clevelande im
tynėse nepasirodė.

Karolis Saraplius imty
nes visai pametė.

Sveikausia ir geriausia 
jaučiasi Juozas Šimkus, 
kuris šią vasarą lankėsi 
Lietuvoje, Jis išliko svei
kas, nors kelis sykius ir ji 
Latviai stipruoliai Kaune 
norėjo primušti. Vieną sy
kį buvo numestas nuo sce
nos Kauno miesto sode, bet 
tik jo vikrumas ji išgelbė
jo nuo sunkaus sužeidimo. 
Tenai scena įrengta labai

tas į Tulsa, Oklahomoj, im
tis Spalių 10 d. Su kuo jis 

i ten suporuotas jis nežino, 
I bet sako kadangi ranka jau 
I veik visai išgijus, pasitiki 
su priešu apsidirbti.

aukštai, kaip koks balko
nas. Imantis su vienu Lat
viu, tas niekaip negalėda-j 
mas Šimkaus paimti p risi- _______________________ _ Į

LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Pirkimo ir pardavimo namų,: 

loti.', farmų. Mainoma namus į 
farmas ir farmas i miestų na
mus, Turiu pigių bargenų. Tai- 
pat esu generališku agentu ap-

NAUJIENA CLEVELANDIE- 
ČIAMS.

Žinomi pranešu visiems Cle
velando Lietuviams ir savo pa
žįstamiems didelę naujieną, kad 
aš savo vaistinyčią, visiems Lie
tuviams žinomą, kurią laikau 
per daug metų 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 
ir iš Lietuvos importuotus vais
tus. Išpildau visokius receptus 
už prieinamą kainą. Turiu vais
tų nuo visokių ligų ir sutaisau 
Įvairius viastus sulyg Lietuvių 
papročių,- kuriuos esu labai gerai 
patyręs Duodu patarimus kiek
vienam prie manęs atsišauku
siam sveikatos reikale.

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

C. Pakeltis
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.'

Tunney Apsivedė
Buvęs pasaulinis bokso 

j čampionas Gene Tunney 
Spalių 3 d. apsivedė Itali
joje su Amerikiete turtuo
le, Polly Lauder. Ji pavel
dės po tėvais $50,000.000.

Tunney yra katalikas, o 
jo nuotaka protestonė, to
dėl jiem reikėjo gauti po-
piežiaus pavelijimas apsi
vesti nepakeičiant savo ti
kėjimų.

Tunney iš kumštynių vi
sai pasitraukė ir dabar jo
kio čampiono nėra. Prasi
dės naujas turnamentas iš
rinkimui čampiono ir jame 
vėl dalyvaus Jack Sharkey.

draudos (insurance). Lietuviai, 
turinti kokius reikalus šioje 
linkmėje, prašomi visuomet 
greiptis pas mane, o busite už
ganėdinti mano patarnavimu.

Ben. Rakausas.
6712 Wade Park Ave.

Cleveland, Ohio.
Telefonas: Pennsylvania 1481I

Pasiranduoja.
Du storai. Ideališka lokacija. 

Moderniškas budinkas. Arti tri
jų mokyklų.
1206 Norwood Rd. (39-40)

Delei Požėlos Nebuvimo
A. K. B. rašo turėjęs pa

sikalbėjimą su ristiku Pin
ta ir Pinta pasakojosi jog 
Požėla jau trečiu kartu 
“apsirgo” kada tik jam pa
sitaikė su Pinta stoti imtis.

Pinta sakėsi jog Požėla 
pirmą kartą atsisakė Chi
cagoj, antrą nevažiavo į 
South Bend, Ind., o trečią 
kartą dabar kai reikėjo Į 
Clevelandą pribūti.

Ant rendos 4 rūmai, maudy-
nžs, skiepas, su visais naujau
siais įrengimais, vendai, arba 
kas norėtų nuprkt. Parduosiu 
ant visai langvų išlygų. Ateiki-
te pažiuržt ant vietos Akrone, 
Pėtnyčioje ir subatoje po an
trašu 858 Biruta St., Akrone.

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.)

Apie Požėlą 'kaipo ristiką
nėra da^-ig ko kalbėti, taigi 
nei A. K. B. platesnio ap
rašymo netalpinsime.

Tel- CHerry 2370 Ž
į P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- Y 
T land Universitete, darbuojas su 
♦> Teisių Ofisu advokato
❖ Anderson & Marriott
:Į: 308 Engineers Bldg. ❖
•Į kur su visais teisių reikalais X 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir

Rusai draugai kreipdamiesi tu- j; 
•į res teisingų patarnavimų. X

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generaliski perkraustyto jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Otrią

s~~ ~ ~.......

‘Kreipkitės ypatiškai, arba siųskit savo g 
į| dovanas laiškais money orderiais, sekančiu K 

. antrašu:

U (“Dirvos” Agentūroje taipgi padaroma visi g
■Į reikalingi Lietuvoj dokumentai: Įgaliojimai, g

žemių ir namų pardavimo ir pirkimo i
popieriai.) g

NAMAS PARSIDUODA
Ant QUINBY Ave., 8 kambarių, 2 

kambariai išbaigti trečiame aukš
te, 3 garadž.ia, maudyne, gera apie- 
linke. Šaukite: Rand. 0404 arba 
Rand. 7274.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 i 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 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 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.
Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus

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

I H O ROSEDALE 
į pl Dry Gleaning Co.I 
t ELEffi Rand. 7906 Ž 
f C. F. PETRAITIS, Prop, f 
* 6702 Superior Ave., t

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 išrendavosii, 
ir gausit pinigus, o tuščias lotas ne
neša naudos.

Jei nenorit namo statyt galit sa 
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

T

X

I
XL

VJ.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES.
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. |

Jaunavedžiai kurie duoa mums nutraukti T 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 4 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- J 

no paprastai traukiamų fotografijų. .į.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. <• 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- v 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- X 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- -j- 

tografijas visokių kitų traukimų. X

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

— Telefonas Randolph 3535 — X

•r


