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NUSIŠOVĖ
Kaip šovimas atlikta

| Ameriką
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRIEVARTA GRŪDA
AMERIKAI AUKSĄ

Londonas. — Anglijos 
darbo partija laimėjo par- 
liamento rinkimus. Ji ga
vo 8,292,204 balsus ir par- 
liamente laimėjo 288 vietas. 
Konservativų partija, kuri 
iki šiolei turėjo valdžią, ga
vo 8,506,224 balsus, bet tik 
250 atstovų. Kadangi par-

Judėjimas Didžiuose Eže
ruose. Gegužės mėn. bėgiu 
Didžiais ežerais geležies ru- 
dies pergabenimas pasiekė 
naujus aukštus rekordus— 
viršijo bent 500,000 tonų 
kitus rekordinius mėnesius. 
Plieno ir geležies industri
jos žmonės sako kad iki ga
lui vasaros bus pergabenta 
bent 60,000,000 tonų, .kaip 
niekad dar nėra (buvę.

Pereitą Gegužės m. per
gabenta į liejyklas 9,300,000 
tonų geležies rudos. 1918 
metais buvo kitas rekordas 
Gegužės mėnesi — tuomet 
pervežta 8,800,000 tonui

9 METU ŽMOGŽUDIS- r.uu ausLovLi. xxauangi par-
Springfield, III. — Devy- liamente yra 615 vietų, Vai

nių metų vaikas paimtas į da-nčią daugumą sudaryti 
pataisos namus už nužudy-. reikia turėti .308 atstovus, 
mą 16 metų .vaiko, susipe- Liberalų pąrtiji 
šus už revolverį kurį tas I vadovai!ja T.lnvH 
žmogžudis pavogė. Polici- liko toli

Plieno ir geležies indus
trija tikisi "kad Birželio'mė
nuo biis nepaprastai dide
lis, nes jau dabar .dirbtuvės 
užsivertusios užsakymais, 
o vis ateina naujų. Išdir- 
bystės nujaučia beveik vi
są šį metą busiant geru.

Chicagoj sustreikavo til
tų ir budinkų geležies dar
bininkai reikalaudami $1 į 
dieną daugiau mokesties. 
Jiems pritardami sustrei
kavo ir geležies graždarbių 
prie budavonių darbininkai. 
Viso streikuoja apie 3,000. 
Aį>u tie darbininkai gavo 
po $12 į dieną, reikalavo po 
$14, bet nusileido iki_$13 ir 
nori tą dolarį laimėti.

Ęlkton, Md. — Netoli čia 
esančioj sprogstamų daly
kų išdirbystėj ištikus eks
plozijai užmušta 4 darbi
ninkai, dvylika merginų su
žeista.

Automobilių eksportas. 
Per keturis; šių metų mėne
sius iš Amerikos išvežta į 
užsienį automobilių ir tro- 
kų už $254,134,917, kas yra 
$89,000,000 daugiau negu 
tuo pat laiku pernai.

Sovietai prievarta sprau
džiasi į Ameriką. Negau
dami Suv. Valstijų vyriau- 

. sybės pripažinimo, nori lai
mėti kapitalistų pripažini-Į ja atsiminė kitą prietikį su (dviejų, 
nimų, ir tas išdalies sekasi.'*-" —s- ....... —

Štai paveizdan Fordas, 
vienas iš žymiausių Ame
rikos kapitalistų, pripažys- 
ta kad sovietų rojus gyvuo
ja ir užtai sutinka siųsti 
ten savo fordukus. Pripa- 
žysta taipgi ir komunistų 
auksą, užtai padarė sutar-j 
tį priimti iš ..sovietų Rusijos 
$30,000,000 už 
kus ir jiems

I dalis. Padarė 
dešimts metų 
už viršminėtą 
mobilių ir, jiems dalių, ir 
ten bus įsteigta fordų su
dėjimo dirbtuvė.

Sovietų respublika gauna 
ir daug kitų reikmenų iš 
Amerikos įstaigų, kas pa
rodo kad Amerikos kapita
listai pripažysta sovietus.

Viskas tas butų komunis
tų labui ir džiaugsmui jei
gu kapitalistai sutiktų dy
kai su bolševikais dalintis 
fordukais ir kitais produk
tais. Už pinigus net Zulu- 
sas pripažins sovietus, nors 
jis nežino ką sovietai nei 
bolševizmas reiškia.

Dar liauji kontraktai
Valerij Mešlauk (gal Lie

tuvis, Mešlaukis), sovietų 
vyriausios ekonominės ta
rybos pirmininkas, skelbia 
jog padaryta sutartys su
II Amerikos firmų, šalip 
sutarčių su Fordu. Pagal 
tų Sutarčių, sovietai pasi
ryžę išleisti $38,130,000,000 
Amerikoje arba per Ame
rikoniškas firmas Rusijoje 
bei įvairiais užvedimais ku
riuos Amerikonai sovietų 
žemėse galės steigti.

Ta suma businti praleis
ta bėgyje sekančių keturių 
metų.,

tuo mažu žmogžudiu: pen
ki mėtai atgal jis padegė 
rubus kito vaikučio ir mir
tinai sudegino.

Vyriausybė tyrinėja tą 
(vaiką išradimui jo palinki
mo prie šautuvų ir ugnies. 

I Jis kaip tik sugriebia šau- 
Įtuvą tuoj terioja vištas ar 
(kitus gyvus daiktus. Klau
siant kam jis taip daro, jis 
tik suurzgia ir vėl šaudo.

savo fordu- 
reikalingas 
sutartį ant 
pristatymui ■ SUŠAUDĖ PENKIS BAN- 
sumą auto-į DITUS

f Meksikos valdžia šušaū-’ 
dė penkis vyrus, kurie siio- 
kalbiavo nužudyti Ameri
kos ambasadorių Meksikai, 
Dwight W. Morrow, jam 
vykstant traukiniu iš Mek
sikos į Washingtona. Ban
ditai ruošėsi susprogdyti 
traukinį kuriuo ambasado
rius važiavo į Washingtona 
trumpas laikas atgal.

Detroit, Mich. — Du 
liai per naktį gėrė ir 
šakmatais. Susivaidijus iš 
to, senesnysis, 51 metų, nu
žudė jaunesnįjį, 38 m.

bro- 
lošė

'UŽMUŠTA 3 YPATOS
Batavia, O. — Ant kelio 

iš Cincinnati j Columbus 3 
d. Birželio autobusui susi
mušus su kitu autombiliu 
užmušta trys ypatos ir 10 
sužeista.

Nuo pradžios šių metų, 
Ohio valstijoj autobusų ne
laimėse jau • užmušta viso 
34 ypatos ir 245 sužeista. 
Ši paskiausi nelaimė yra 
14-ta išeilės.

ja, kurią 
Lloyd George, 

užpakalyje anų

Lloyd Georgę, su likusia 
dalimi atstovų, galės valdy
ti, nes jis galės prisidėti ar 
su darbiečiais ar su konser- 
vativiais.

Karalius, nors vėl smar
kiai susirgęs, pasiuntė' pa
kvietimą buvusiam darbie- 
čių premjerui Ramsey Mac
Donald užimti premjero 
vietą ir susidaryti sau mi- 
nisterių kabinetą.

Dabartinis premjeras S. ,, 
Baldwin -išbuvo toj vietoj 
nuo 1924 metu..

SULAIKO KARIŠKŲ LAI
VŲ BUDAVOJIMĄ

Washington. —Preziden
tas Hoover laikinai sulai
kė kariškų laivų budavoji- 
mo programą, kuomet An
glija ir kitos valstybės už
tikrino kad netrukus gali
ma bus pradėti tarybos ap
kalbėjimui žymaus apmaži- 
nimo kariškų laivų buda- 
vojimo.

Harrison, N. J. — Kun. 
F. P. Miežvinis, buvęs Lie
tuvių katalikų kunigas, po
ra šūvių sunkiai sužeidė 
Lietuvaitę, Aleną vardu, 22 
metų amžiaus, Angliški lai
kraščiai jos pavardę labai 
sumaišę, Halitaies, kuri pa
ėjo iš Kearny, N. J., ir ne
žinia kaip tikra pavardė, 
kolei kas. Po sužeidimo jos 
•kunigas pats persišovė ir 
mirė.

Šovimas įvyko Šilkaičių 
namuose, kur kunigas ir ta 
mergina buvo svečiuose. 
Šeimininkė pasakė policijai 
girdėjus kunigą, belendantį 
prie merginos ir klausinė
jantį, “Pasakyk, Elenute, 
ar myli mane?”

Mergina nusijuokė ir at
sakė, “Nebūk paikas, tėve
li; tu esi kunigas, o aš tik 
šiaip sau mergina”. Vėliau 
kunigas norėjo ją pabučiuo
ti, bet ji nesileido ir norėjo 
praleisti viską juokais. Už
sidegęs,’ kunigas išsitraukė 
revolverį ir pradėjo savo 
kruviną darbą.

Šiito nuOtikio išvada gali' 
'būti tokia. Kunigas jau' iš 
seniau .tą merginą mylėjo 
ir gal but gretinosi. Netil
damas geresnės progos, gal 
įsiprašė Ši Įkaičius surentgi 
vakarienę ir užkviesti Ale
ną, kad jie galėtų susieiti. 
Bet jeigu nešėsi ir revolve
rį į svečius eidamas, tai gal 
buvo pasiryžęs viską užbai
gti jeigu negaus jos tinka
mo atsakymo, neš jautė be 
jos negalėsiąs gyventi.

TINGINIAMS LAIK
RODĖLIAI

Neužilgo pradės pardavi
nėti ant rankų įiešiojamus 
laikrodėlius kurie užsisuks 
patys savaimi. Rodyklės 
eidamos aplinkui pastums 
tam tikrą dalykėlį ir laik
rodėlį užsuks. Kada bus 
užsuktas pilnai, sukamoji 
dalis pasiliuosuos.

Tai puikus išradimas tin
giniams.

GEGGUŽĖS 30 D. ŽU
VO VIRŠ 100 

YPATŲ
Švenčiant Atminimų Die

ną, Gegužės 30, Suv. Vals
tijose žuvo virš 100 ypatų. 
Diena buvo labai graži ir 
nepaprastai šilta, žmonės 
išvažiavo automobiliais, ra
do mirtį ant kelių; kiti bė- 
go maudytis, prigėrė; kele
tas mirė tiesiog nuo karš
čio.

Netyčia pasikorė. Chica- 
goj, vienas 12 metų moki
nis, advokato sūnūs, skai
tydamas detektivų pasakas, 
turbut norėjo išbandyt ko
rimą, ir rastas pasikoręs 
ant diržo kamaroje.

MUŠIS ITALŲ SU MO- 
HAMETONAIS

Tripoli. — Tripolio 
ruošė, Afrikoj, sukilo 
naitiniai gyventojai po 
dovyste Hasseno. Italų
riumenė nuėjo apmalšinti, 
abiejose pusėse užmušta 
454 vyrai. - Italų žuvo tik
tai 24, 77 sužeista.

AUTOMOBILIŲ LENK
TYNĖSE UŽMUŠTA 
VIENAS DALYVIS

Indianapolis, Ind. — Kas 
n.\etai čia ruošiamose auto
mobilių lenktynėse Gegužės 
30 d. turi sutikti mirtį po 
vieną ar kelis lenktynių da
lyvius automobilistus. Šį
met užsimušė Bill Spence, 
akivaizdoj 160,000 žiūrėto- 

■jų.
Lenktynes laimėjo Ray 

Keech, 28 metų, iš Philadel- 
phijos, padarydamas po 97 
ir pusę mylių į valandą 500 
mylių kelio pravažiavime 
(kelias įrengtas ilgas ratas 
ir juo lenktyniuotojai lėkė 
po daug sykių). Laimėto
jas išviso važiavo 5 valan
das ir 7 minutas.

Lenktynėse stojo 33 
tombilistai, baigė tiktai 
Kiti sulužo ar kas kito 
si tiko ir turėjo išstoti.

Keech laimėjo pirmą
varią, $20,000, ir dar apie 
tiek priedinių dovanų. Vi
so dovanų skirtą $100,000.

Popiesius 72 metų: Po
piežius Pius XI Gegužės -31 
d. apvaikščiojo 72 metų su
kaktuves. Jis gijnė 1857 m. 
Jo vardas ir pavardė buvo 
Achille Ratti.

VABALAI VABALAMS 
NAIKINTI

Kalifornijoj rūgščių vai
sių (citrinų, apelsinų ir k.) 
augintojai užveisė apie 50 
milijonų Australiškų vaba
lų naikinimui tokių pačių 
vabalų veisiančiųsi ant me
džių lapų. Tie Australiški 
vabalai yra didesni ir ne- 
graužia lapų, bet labai mėg
sta lapus ėdančius vabalus.

Vienam apelsino medžiui 
užtenka apkrėsti 25 tais 
vabalais ir jie tuoj išnaiki
na visus ant lapų esančius 
vabalus.

Kauno Policija nustatė 
užpuolimo vaizdą

Kaunas. — Iš kvotos da
vinių policijai pavyko išaiš
kinti tikrą vaizdą pasikėsi
nimo ant ministerio pirmi
ninko, prof. Voldemaro Ge
gužės 6 dieną.

Min. pirmininkas savo 
automobiliu iš Laisvės alė
jos pusės privažiavo iki 
miesto sodo ir ten išlipęs 
ėjo teatro link, kartu su po
nia, sunėnu, vyr. Įeit. Gu- 
dynu, kap. (Virbicku. Buvo 
pastebėta kad trys vyrai iš 
užpakalio lydi Voldemaro 
grupę, viduryje tos grupes 
ėjo dabar suimtas ir sušau
dytas Vosylius. Penkiolika 
‘ar 20 žingsnių atstume nuo' 
teatro, Vosylius iš mažiau 
negu 1 meterio atstumo iš
šovė Gudynui į pakaušį. 
Antras šūvis pataikė Vir
bickui. Po dviejų šūvių se
kė maža pertrauka ir pas
kui pasipylė keletas šūvių 
zigzagais. Vosylius po pir
mų dviejų šūvių atsidūrė 
kairėj teatro pusėj- prieš, 
inėjimą, ir iš" ten iššovė į 
Virbicką, bet nepataikė. 
Vosylius dar norėjo šauti, 
bet, kiek atsimena Virbic
kas, jis kaž ką knibinėjosi 
apie ginklą, atrodė tartum 
jam ginklas paspringo. Po 
to visi trys per dešinę teat
ro pusę (einant į teatrą) iš
bėgo į Keistučio gatvę. Du 
laikėsi vienos krypties, o 
vienas bėgo atskirai.

Nustatyta kad dalyvavę 
kartu su Vosylium yra stu
dentai Andrius Bulota ir 
Martynas Gudelis.

Voldemarą plečkaitinink? 
(jau vėl nužudė du žmone: 
Jų žudymams ir pasikėsi 
nimams turi būti padaryt 
galas.

Ministerių kalbinėtas pri 
ėmė specialiu Įstatymo api 
teroristus projektą. Svai 
biausi šio projekto dėsnia 
yra šie:

1) Kas priklausys pri 
plečkaitininkų organizaci

Įjos okupuoto  j Lietuvoj, lai 
svoj Lietuvoj, ar neutralė 
valstybėj,' bus baudžiamas 
žiūrint jo nusikaltimo di 
dūmo, iki mirties bausmės

2) Kas suteiks plečkaiti 
ninkui šiokią ar tokią para 
mą, Ji priims, tas irgi bu: 
baudžiamas sulyg jo nusį 
kaitimo didumo, iki mirties 
bausmės;

3) Visos plečkaitininki 
bylos bus pavedamos kare 
teismui;

4) Už pranešimą' valsty
bės organams apie plečkai

1 tininkus, už jų sugavimą 
ar padėjimą sugauti bus 
skiriama dovanos. “L.A.’

au-
12. 
at-

do-

ty- 
te-
va- 
ka-

BILIJONO DOLARIŲ 
AMŽIUS

. Prieš karą Amerikoj ne
buvo korporacijų kurių ka
pitalai siektų pervirš' bilijo
no dolarių. Dabar tokių 
yra devynios:

United Steel Corp., Ame
rican Telephone and Tele
graph Co., Southern Paci
fic Co., Pennsylvania Rail
road Co., New York Cent
ral Railroad', Standard Oil 
Co of New Jersey, Cana
dian Pacific Railway Co., 
Union Pacific ir Standard 
Oil Co. of California.

ĮSTATYMAS APIE PLEČ- 
KAITININKUS

Plečkaitininkų te r o r u i 
nesiliaujant, kilo gyvas rei
kalas nuo jų ypatingomis 
priemonėmis apsisaugoti. 
Štai po pasikėsinimo prieš

40 2WO ŽEMĖS DRE
BĖJIME

Argentinoj, Mendoza' sri
tyje, pereitos savaitės pa
baigoj žemės drebėjime žu
vo 40 žmonių, virš 100 kitų 
sužeista. Sunaikinta keli 
kaimai, ir nuo drebėjimo 

| vietomis atsidarė žemė lie
dama laukan karštą vande- 

jnį.

NUŽUDĖ DU PLĖŠIKU
Wheeling, W. IVa. — Po- 

licij antai nušovė du plėši
kų gaujos nariu, susišaudy
me ! sužeista vienas polici- 
jantas. Plėšikai buvo už
puolę bilijardu klubą, pa- 

(šaukta policija, ir-1 jai pri
buvus prasidėjo šaudymas. 
Trečias iš plėšikų gaujos 
pagautas, o ketvirtas pabė
go.

T o - o • SlilPSWL Lietuviai <S> 
kurie vyksta Lietuvon

Birželio-Junė 12
Keliaus iš

Clevelando Į New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

"■'—■I.......—..........................■ ---------------
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Draugijų konferencijos. 

Gegužės 25 d. Sandariečiai 
laikė savo konferenciją, da
lyvavo atstovai nuo: 36-tos 
kuopos — J. Grigaliūnas, 
P. Marmokas, F. Pikšris, 
J. Virbickas ir A. Vaino- 
rius; nuo 43 kp. — P. Piva- 
ronas, J. Rūkas; nuo 79-tos 
kuopos moterų — A. Ake- 
laitytė, A. Gilienė, A. Zam- 
blauskienė; nuo 85-tos kp. 
— J. Kuizinas,. M. Balionis, 
F. Maisiejus.

Kadangi p. Pivaronas tik 
ką lankėsi Chicagoj ir tu
rėjo progą apžiūrėti naują 
“Sandaros” spaustuvę, su
sirinkimui daug ko žingei- 
daus papasakojo apie Chi- 
cagos Sandariečių gyveni
mą. Tas davė Pittsburgię- 
čiams gero ūpo ir visi pasi
ryžo darbuotis ir išpildyt 
sau paskirtas kvotas/

Nutarta rengt didelį pik
niką Rugpjūčio 11 d., Am- 
šiejaus farmoj.

Nutarta siųsti pora dele
gatų į Sandaros seimą So. 
Bostone, jie yra: P. Piva
ronas ir J. Kuizinas. Sei
mui nutarta siųst pasveiki
nimas su auka.

Buvo apkalbama ir da
bartinis “Sandaros” nusi
statymas ; nekurie išsireiš
kė kad “Sandara” arba jos 
redaktorius persimainęs — 
bijodamas rašo ką nors a- 
pie dabartinę valdžią. ' Bet 
nekurie išsireiškė kad ir 
gerai, nes “Sandarai” ir ne
tiktų eit kartu .su kpmunis- 

„tais. Toflel taV
palikta liuosas; tik reikia 
žiūrėti kad organas nenu
kryptų nųO demokratinių 
principų ir kad neužmirš
tų tautos- ir šalies reikalų.

Gegužės 26 d. atsibuvo 
konferencija S. L. A. 3-čio 
apskričio, dalyvavo aštuo- 
nių ar devynių kuopų apie 
30 delegatų. Užgirta ko
misijos rengiamas piknikas 
Liepos 14 dieną. Taipgi už
girta Pild. Tarybos atsišau
kimas gelbėti šiaurės įdė
tu vos badaujančius. Tam 
tikslui iš Apskričio iždo 
paskirta $10, dalyviai .su
aukojo $22, taip kad viso 
pasiųsta $32 j SLA. centrą 
persiuntimui Lietuvon.

Tą pat vakarą konferen
cijos nariams ir svečiams 
buvo surengta vakarienė 
90-tos kuopos pasidarbavi
mu. Vakarėlis buvo gra
žus ir linksmas, su daino
mis, kalbomis ir deklama
cijomis bei klasiškais šo
kiais. 4

Atsižvelgiant j rengia
mus dviejų didelių organi

zacijų piknikus, geistina 
butų kad kitos Pittsburgo 
draugijos nerengtų Liepos 
14 ir Rugpjūčio 11 d. savo 
piknikų, nes abiem bus ma
žai naudos. J. Virbickas.

Balandžio mėnesio bėgiu 
Pittsburge pradėta naujų 
budinkų už $13,400,500. Bet 
tai esą mažai, nes pernai 
tą pat mėnesį buvo 32 nuo
šimčiais daugiau.

Liberty Dairy Products 
korporacijos pieno išvežio
to jų streikas tęsiasi gana 
trukšmingai. Pereitą savai
tę atsibuvo susirėmimai po
licijos su streikeriais ir jų 
simpatizatoriais, vienas še
rifas, nušovė streikerių sim- 
patizatorių, šerifas areš
tuotas.

Karščiai. Pereitos savai
tės pradžioj prasidėję ir už- 
šitęsę iki Gegužės 30 die? 
nai karščiai paėmė 4 gy
vastis, trys iš jų prigėrė, 
vienas mirė nuo apalpimo.

dabar darbininkų algos la
bai menkos, o pragyveni
mas labai brangus ir darbo 
žmogui sunku gyventi.

Darbininkai daugis turi 
savo privatinius namelius, 
bet juos taip sunku išlaiky
ti prie dabartinio uždarbio 
ir kožnas linksmesnis bu
tų jeigu galėtų parduoti ar 
iškeisti į ukes ar namus ki
tuose miestuose.

Vienok kas čia pirks ar 
darys mainus kad čia sun
kus pragyvenimas. Jeigu 
angliakasiai pajiegs išnau- 
jo susiorganizuoti tai ga
lės atkovoti sau geresnes 
algas. Kasyklų čia yra ge
rų ir galima uždirbti jeigu 
žmoniškai mokėtų.

Angliakasių Draugas.

del jų nedorybių.
Pagaliau įkalbėjo, gei'b. 

Gineitis. ; Pirmiausia pra-: 
nešė apie pasikėsinimą ant 
premjero Voldemaro Kau
ne ir apie kitus dalykus. 
Mitinge perskaitė užuojau
tos rezoliuciją, kurią daly
viai užgyrė ir ji liko pasių
sta į Kauną.

Pabaigoje p. konsulas už
siminė ir apie Motinos Die
ną, primindamas kad Lie
tuvos motinos užaugino ge
rus karžygius, kurių dėka 
šiandien Lietuva yra lais
va. Kalnavertis.

Akrono Naujienos

BALTIMORE, MD.
Orlaivių išdirbystė smar

kiai didinasi. Iš Clevelando 
atsikėlus Martin orlaiviij 
išdirbystė gavo iš valdžios 
Užsakymus tuojau padaryti 
25 didelius jūrinius lėktu
vus už $1,438,621.

Martin dirbtuvės plečia
si ir darbininkų skaičius 
didinamas. Iki galo šių me
tų mano turėt 1,200 darbi
ninkų, o šiuo laiku kitą me
lą Turės bent 1,800 darbi
ninkų.

Kaip Amerikoj pakilo 
orlaivių industrija

1928 metais buvo 82 or
laivių ir jiems reikmenų iš- 
dirbystės, kurios padarė 
biznio už $48,526,865. Tai 
beveik šešis sykius daugiau 
negu 1926 metais.

Jauniems darbininkams 
patartina mokytis orlaivi- 
ninkystės srityje.

SANDAROS SEIMAS 
PRASIDEDA

Viskas įvyksta Birželio
6, 7 ir 8 So. Bostone

Šymet sueina 15- metų 
įsikūrimo A. L. T. Sanda
ros, ir So. Bostone ruošia
mas Sandaros seimas bus 
15 metų sukatuvių seimas.

Posėdžiai įvyks Birželio 
6, 7 ir 8 dienomis Sanda
riečių salėje ant E street.

Šalip sesijų, vakarais bus 
pramogos. Birželio 6 die
ną bus delegatams bankie- 
tas. Birželio ■ 8 d. bus sta
toma Miko Petrausko ope
ra “Užburtas Kunigaikš
tis’’. Birželio. 9 dieną bus 
piknikas Tautiškame Parke 
Lawrence, Mass., kur da
lyvaus ir delegatai kurie 
galės užsilikti po se’imo.

Seimo didelio nesitikima, 
visą didumą sudarys Nau- 
'fok.. Angljjos delegatai)' iš 
vakarinių valstijų bus la
bai mažai delegatų.

Morgantown, W. Va.
Šis miestas yra tai cen

tras West Virginia valsti
jos kultūros, nes čia ran
dasi didžiausias valstijos 
universitetas su studentais 
iš visų kraštų.

Vienok industrialiai mie
stas veik niekuo nepasižy
mi, nėra kitokių išdirbys- 
čių kaip tik keletas stiklo 
ir blekių fabrikų, o viskas 
kitas tai angliakasyklos. '

Seniau buvo angliakasių 
unija, bet pastaro streiko 
bėgiu liko išnaikinta, todėl
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ Į
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos B 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- U 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitf M 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainM. p

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. K
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj. P

Del platesniu informacijų kreipkitės iiue adrese t p

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA B
807 W. 30th Streel New York. N. Y. M

LONDONAS, Anglija
Gegužės 12 d. “Rūtos” d- 

ja turėjo susirinkimą sa
vam klube. Žmonių atvy
ko neperdaugiausia, ir iš
skyrus vieną kitą čia gimu
sį, jaunuomenės veik kaip 
nebuvo. Dalyvavo vietos 
klebonas Kun. K. Matulai
tis ir Lietuvos konsulas K. 
Gineitis.

Iš apiskaitų pasirodė kad 
klubo kapitalas suvis men
kutis, turi vos kelis svarus 
sterlingų. Tame yra kaltė 
narių kad mėnesinės moke- 
sties neužsimokėjo.

“Rūta” yra jaunuomenei 
skiriama draugija, del su
turėjimo musų jaųnjmo nuo 
ištautėjimo, tačiau jaunoji 
karta šia draugija mažai 
interesuojasi ir draugijos 
tikslas lieka neatsiekiamas. 
“Rūtą” šiaip taip palaiko iš 
Lietuvos atvykusieji, o ne 
čiagimiai.

Vienas žymus “Rūtos” 
veikėjas narys P. Balaitis 
gavo nuo Rutiečių dovaną, 
rašomą plunksną.

Užsibaigus draugijos su
sirinkimui, buvo minėjimas 
“Motinos Dienos”, kas bu
vo musų Lietuviams pir
miena. Kalbėjo Kun. Ma
tulaitis temoje kaip mes 
turime savo motinas gerbti 
ir mylėti, kurios mus au- 
gindamos daug vargo pa
dėjo. Kalbėtojas sakė kad 
motinos myli savo gerus 
vaikus, bet myli ir blogus,' 
širdies skausmus kęsdamos

ŠERNO PAMINKLO 
ATIDENGIMAS 

ATIDĖTA
Bus atidengtas Rugpjūčio 

4 dieną
Rašytojo Šerno pamink

las Chicagos Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse neatiden
gtas Gegužės 30 d.,. kaip 
buvo ruoštasi.

Šerno Fondo Komitetas 
susirinkime Gegužės 10 a. 
atšaukė tą tarimą ir nubal
savo atidengimą nukelti į 
Rugpjūčio 4 d. Tai yra ga
lutinas nutarimas ir nebus 
keičiamas.

Priežastis nukėlimo pa
minklo atidengimo dienos 
yra, viena, dar trūksta pi
nigų . už paminklą užmokė
ti, o antra, skulptorius ne
spėjo į laiką padaryti Šer
no reljefą-paveikslą del pa
minklo. Be to, Rugpjūčio 
5 d. sukanka • septyni metai 
kaip šernas mirė, todėl ir 
nuspręsta kad tą dieną bus 
tinkamiausia 1 paminklą ati
dengti.
. Ne komiteto ' kaltė kad' 
viskas taip pasikeitė, jeigu 
pinigų butų 1 užtektinai bu
vę. tai darbas butų buvęs 
anksti pradėtas ir viskas 
laiku paruošta.

Reikia tarti ačiū rytie- 
įčiams Lietuviams. Jei ne 
jie tai apie paminklo pasta
tymą net ir kitą metą ne
būtų galima manyti. Ko
mitetas skelbė Chicagoj au
kų rinkimo vajų, bet tik ry
tiečiai aukojo, o Chicagie- 
čių net inteligentija atsisa
kė prisidėti.

Dar reikia paramos
Brangus broliai ir sese

rys Lietuviai, aišku kode! 
komitetas ir prie geriausių 
norų negalėjo turėti šios 
taip svarbioj iškilmės Ge
gužės 30 dieną. Tačiau vi
si gali ruoštis prie Rug
pjūčio 4 d. patninklo ati
dengimui. Tai dienai už
kviesta visų mylima “Biru
tė” išpildyti muzikalį pro
gramą.

Komitetas be to tikisi 
kad turint daugiau laiko 
iki paminklo atidengimo, iv 
Chicagos Lietuviai sukrus 
ir parems užbaigimo darbą 
ir patys galės dalyvauti iš
kilmingose pabaigtuvėse.

Komitetas turi jau surin
kęs $1,700, bet dar trūksta 
$1,350. Ši suma yra maža 
ir jeigu tie kurie dar nedė
jo pasistengs savo auką pri
duoti bematant reikalinga 
suma bus sukelta ir tada 
su ramia širdįmi galėsime 
laukti atidengimo dienos.

Aukas siųskit: S. K. Gri
sius, 6228 So. Sacramento 
avė, Chicagė, III.

Komitetas.

Parapijonas laimėjo by-jvo traukomi teisman, ture-, 
lą prieš vyskupą. Dalykas i jo samdytis advokatus ir 
tokis. 1920 metais, nssenaijdaug pinigų išleido, o jie 
susitvėrus Lietuvių Šv. Pe- nieko nekalti, turtą turėjo 
tro parapija statė bažny
čią. Bažnyčiai buvo reika
linga vargonai. Tuo laiku 
Cuyahoga Falls miestelyje 
protestonai pasistatė sau 
gaują bažnyčią, todėl seno
sios vargonus ir sėdynes 
sutiko Lietuviams parduo
ti už $1,250. Nesant' tuo 
kartu parapijos ižde pini
gų Kun. A. Janušas, tuo
metinis klebonas, su komi
tetais kreipėsi pas vyskupą 
Farley' (dabar mirusį), ir 
vyskupas pavėlino pirkti 
vargonus ir sėdynes jei kas 
sutiks duoti parapijai pa
skolą tam tikslui.

Kun. Janušas sušaukė 
parapijonus ir prašė pa
skolos, Jonas Sarafinas pa
skolino $950, o keli po ma
žiau sudėjo, ir vargonai bei 
sėdynės nupirkta. Reikėjo 
dar daugiau pinigų pridėt 
motorui vargonams vary
ti ir tt. ir viską tą.parapi- 
jonai padarė.

Kun. Janušas su parapi
jos komitetu išdavė skolin
tojams raštus. Po to Kun 
-Janušas pasitraukė 
parapijos, jo vietą 
Kun. -M* Cyįbelis. 
pas mirė, jo vieton 
ta kitas. Cybelis pasirinko 
kitus komitetus.

Kada J.- Sarafinas papra
šė savo pinigų Kun. Cybe
lis atsakė kad ne jisai sko-, 
lino. Sarafinas prašė ko
mitetų, ir šie tą pat užgie
dojo. Galiaus kreipėsi pas 
vyskupą, ten tą pat atsa
kymą gavo. Vyskupas at
sakė : Kam skolinai iš to ii 
prašyk, aš nieko nežinau. 
Sarafinas paaiškino vysku
pui jog tie patys vargonai 
ir sėdynės ir šiandien yra 
toje bažnyčioje ir naudoja
mi ir bažnyčia vyskupo 
vardu užrašyta ir yra jo sa
vastis, taigi jisai turi pa
skolą užmokėt. Bet vysku
pas atsisakė toliau kalbėti.

Negaudamas rodos, Sa
rafinas kreipėsi pas Cleve
lando Lietuvį advokatą P. 
J. Keršį. Jisai atsižvelg
damas į vargingą Sarafi- 
nų šeimynos padėtį iškėlė 
prieš vyskupą bylą.' Teis
mas tęsėsi kelis metus su 
visokiais atidėliojimais.

Gegužės 29 d. šymet vėl 
byla tardyta Akrono teis
me .ir Sarafino reikalavi
mas rasta teisingu. Teis
mas paliepė vyskupui' už
mokėti skolą $950 su nuo
šimčiais. Taigi teisybė ga
vo viršų ir biednas žmoge
lis atgaus savo sunkiai už
dirbtus pinigus.

Pamoka ir kitų kolonijų 
parapijų komitetams: nesi- 
rašykit ant jokių vekselių 
ar notų jei ką bažnyčia sko
lina ; tegul vyskupai pasi
rašo, nes taip apsaugosite 
nuo nuskriaudimo patys sa
vo žmones.

Dažnai kunigas kuris pa
sirašo ant notų išeiną ki
tur, kitas atėjęs visko už
sigina, žmogui reikia kib
ti į komitetus. Akrono pa
rapijos buvę komitetai bu-

nieko nekalti, turtą turėjo 
apžergęs vyskupas. Vysku
pas ir bažnyčią iš Lietuvių 
atėmė ir pavedė svetimtau
čiams, o norėjo Lietuvių 
supirktus daiktus pasilai
kyti. Keliautojas.

T. M. D. REIKALAI
MILWAUKEE, WIS.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos 60-ta’kuopa laikė su
sirinkimą Gegužės 18 d., 
kuriame apsvarstyta neku
rie kuopai ir visai organi
zacijai

Tapo 
kuopos 
kas M,

iš šios 
užėmė 

Vysku- 
paskir-

naudingi klausimai, 
išrinkta nauja šios 
valdyba: pirminiri- 
Valukonis, vice-pir-

mininkas — A. F. Pelets- 
kas, raštininkas V. Valuko- 
nis, iždininkas K. Vaitas, 
organizatorius V. Štaupic- 
kas.

Visa valdyba pasiryžus 
darbuotis kad šiais metais 
prirašius daugiau narių į 
kuopą. Taipgi turi minty
je suruošti kokius nors pa
silinksminimo vakarus.

V. Valukonis.

Nuo Redakcijos: Sekan
čiame numeryje tilps pro
tokolas TMD. Wisconsino- 
Illinois kuopų apskričio su
važiavimo atsibuvusio Ge
gužės 25 d.

DZIMDZI DRIMDZI 
Maršrutas

Birželio mėn.:
• — Plymouth, Pa.9

12 — Pittston, Pa.
14 — Kingston, Pa.
15 — Wilkes Barre, Pa.
16 — Scranton, Pa.
18 — Baltimore, Md.

AKRONIEČ1Ų ŽINIAI
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
Į ‘Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir le
sąs. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
int metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
/įsiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
r telefonu, tuoj pribusiu su rekor

dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodą vi čia
Wooster Ave. Akron,

Telefonas Main 5807
154 O.

Baltijos Aras
apy-

10-to
am-

Istoriška meiliška 
saka iš pabaigos 
ir pradžios 11-to 
žiaus Lietuvių prieti
kių su jurų siaubūnais 
Vikingais. (J Apie vie
ną jaunikaitį kuris su 
savo sesute buvo maži 
pavogti iš Žemaitijos ir 
išgabenti į kitas šalis, 
užaugo paskirai, ir abu 
būdami gražus, vienas 
kito nežinodami, susiti
ko kuomet suaugo, ir 
karštai pamilo. Kada 
tas jaunikaitis, po ilgų 
kelionių jurose, surado 
kad Žemaitija yra jo 
gimtinė, pasiryžo joje 
apsigyventi, už ją ko
voti, ir parsigabeno sa
vo mylimąją Į savo ša- ' 
lį, bet po vestuvių paty
rė kad ji yra jo sesuo.
Abu jiedu tragingai pa- , 
baigia savo gyvenimą, 
pačioj jaunystėj; už jo. > 
narsų gynimą savo ša
lies jo žmonės supila 
ant jo kapo aukštą kal
ną, kuris 400 metų po 
to tapo pramintas Bi
rutes kalnu, nes am
žių bėgiu užmiršta tik
ra to kalno reikšmė.

Reikalaukit knygos 
tuojau, nes baigia
si. Popieros virše
liuose (2 knygos) 
$1; audimo virše
liuose (1 knygoj) 

$1.50."DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street
Chicago, Ill. >-*

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

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

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

SANDARA atlieka įvairius spaudos darbus: nuo viziti
nės kortelės iki storiausios knygos; gražiai, pi
giai ir greitai.

SANDzVRA (Vai-Mont Calendar Co.) spausdina įvairios 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lux, Wall 
Pockets, Hangerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, ?; pritaikintus įvai
rioms biznio šakoms.

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, III.
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Apie žmonių Protavimą Vilniaus Lietuviu Prašymas
“Gerb. Redakcija, siun

čiu jums prenumeratą at
naujinimui laikraščio, ma
no vardą ir adresą jus tu
rit”.

Tai 
netoli 
tikrų

čiu prenumeratą už laikra
štį”, ir įdeda $2. .

Rašo laišką į Lietuvą, sa
ko: “Prisiunčiu jums kele
tą v dolarių”, vietoj parašy
ti: “Siunčiu jums 10 dola- 
rių arba 100 litų.’’

Siunčia užsakymą kokios 
knygos, rašo: “Prisiunčiu 
pinigus, meldžiu prisiųsti tą 
knygą kurią garsinat”, vie
toj: “Siunčiu $1 ir meldžiu 
prisiųsti ‘Juodą Karžygį’ ar 
‘Baltijos Arą’ ” ar žodyną.

Nuėjus į šiaip krautuvę, 
daug yra tokių kad nežino 
ar jie nori rūbų ar avalų 
pirkti.

yra nors juokas bet 
to yra daugybė kitų 
atsitikimų.

Štai ko tenka prisiklau-|
syti iš žmonių kuriuos su
tinki.

Ateina perkeist antrašo, 
paklausi kaip vardas, atsa
ko: “Petras”.

Bet ateina ir tokių: “Aš 
esu ta ir ta, prašau permai
nyt mano adresą”, ir pasa
ko savo pavardę ir seną ad
resą be klausinėjimo.

Ateina atnaujint prenu
meratos, sako: “Kažin ar 
čia atnaujint ant metų ar 
ant pusės metų.... ” (arba 
ir naujai užsirašyt).

Kelios dienos ar savaitės 
rengėsi atnaujint ar užsi
rašyt, bet neapsisprendė.

Ateina siųst pinigų Į Lie
tuvą. “Kam siųsit?” jo pa
klausiama. “Savo broliui”, 
atsako, nors žmogus mažai 
ką matytas ir niekas neži
no kaip jo brolis vadinasi.

“Kaip jo vardas?” “Jo
nas”, toliau atsako.- Ir ta
da reikia klaust pavardės.

Kitas atėjęs ima kalbėt: 
“Nežinia ar čia siųst ar ne”, 
nors atsinešė pinigus siųsti. 
Dar kitas: “Kažin kiek čia 
siųst”.

Šitie ir daug kitų atsiti
kimų parodo kaip žmonės 
protauja. Kiti visai nieka
me niekad neapsisprendę ir 
negalvoja ką daro.

Kiti yra griežti savo nu
sistatymuose ir ką sako jau 
yra iš kalno apsvarstę.

Kaip daugelis rašytojų 
taip ir paprastų žmonių, 
rašo arba žodžiu kalba tik 
abstraktais.

Rašo 'skaitytojas “nega
vau pereito numerio”, vie- ■ 
toj pasakyti: “negavau nu- ;
merio 5-to ar 10-to”. S

Vietoj sakyti: “SiunčiuIprie nesusipratimų, ir im- 
$2 už ‘Dirvą’,” rašo: “Siun-|ta vartoti subjektus.

Taip pat yra daugybė ku- 
. rie neišsisprendžia ar namą 
. ar automobilį pirkti.

Nesenai dar toks išvirkš
čias būdas buvo ir Ameri
konų biznyje, bet moder
niškose biznio mokyklose 
išmokinta laiškai rašyti tie
siog subjektais. Skelbimai 
jau nesako: “Jeigu norit 
įsigyt gerą automobilį tai 
pirkit musų firmos produk
tą.’ Sako: “Fordas (ar ki
tas yardas) duoda jums tą 
ir tą ir tą už jūsų pinigus”, 
ir įvardina ką duoda, paro
dant kodėl geresnis už ki
tus.

Leidėjai nesako: “Skaity
kit musų laikraštį, kuris y- 
ra geresnis už kitus”, bet 
sako: “Skaitykit ‘‘Press’, ja
me telpa tas, tas ir tas”, ir 
žmogus tuoj randa kas jam 
rėikalinga ir ima skaityt tą 
ko norėjo.’’ "

Gelžkeliai nesako: “Mušii 
traukiniais greičiausia nu- 
važiuosit į New Yorką’, bet 
sako: “Tik 14 valandų į 
New Yorką”, jeigu kiti ve
ža 16 valandų ar daugiau.

Tai tik maži pavyzdžiai 
kaip šiame biznio amžyje ! 
pradėta suprasti kad netie- ■ 
sieginis apsakymas dalyko, ' 
sukimas aplinkui, gaišina , 
ir laiką, ir kartais priveda ■

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
I LIETUVĄ

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
iš New Yorko Į Klaipėdą 
per Southam.p toną •

Birželio-June 19 d. 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarinė ekskursija 

Su Prityrusiu, Palydovu’

ii

|I

PUODŲ LIPDYMO
CENTRAS

Liepos-Juiy 7 dieną 1929
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Neužmirškit ir Nukentė- Į todami vilties kreipiamės 
jusiu Vilniečių prašydami pašalpos į visus 

Broliai Lietuviai! Šalip brolius Lietuvius, paskubė- 
kitų musų krašto nelaimių, kite, mieli broliai, sušelp- 
kurios laiko mus prislėgti- kit kiek galėdami, o kiek- 
sios, šymet ištiko nauja ne-1 vienas centas prisidės prie 
laimė, baisi nelaimė — ba-Įbado sumažinimo.
das.’ Aukas prašom siųst šiuo

Blogas pernykščių metų Į adresu:
derlius, kurį sunaikino lie-! “Vilniaus Rytojaus” Red. 
tingi orai ir ledai, įstūmė j 
musų ūkininkus į baisią ir j 
skurdžią padėtį. Del to ne
derliaus dar nuo rudens 
daugumas sodžių gyvena 
be duonos ir maitinimuisi 
sunaudojo visas beveik pa
vasariui atidėtas sėklas. Tą 
padaryti privertė badas/

Bet pavasariui išaušus 
badas dar labiau padidėjo. 
Ir jau dabar sodžiuose ga
lima sutikti daugybę žmo
nių sutinusių iš bado. Jie 
jau nieko beveik negali dir
bti. O ypač tragiškai at
rodo Lietuvių ūkininkų vai
kai.

Daugelis ūkininkų jau 
senai nuplėšė šiaudinius . 
stogus gyvulių pašarui, 
gelbėdami juos nuo bado, j 
bet tas nepadeda. Kartu ; 
su žmonių badu prasidėjo 
ir gyvulių maras. Krinta 
karvės, arkliai ir šiaip gy
vuliai. Suvalgius gelbėjan
tis nuo bado sėklas, iškri
tus gyvuliams, prieš sodžių 
atsistoja nauja šmėkla — 
dar didesnio bado, nes ne
išdirbus ir neužsėjus laukų 
kitą žiemą visiškai nebus 
duonos.
, Lenkų valdžia' paskyrė 
šiokias tokias pašalpas, bet 
tik ne Lietuviams. Nei 
Lietuviai ūkininkai, nei 
Lietuvių mokyklas lankan
tieji jų vaikai jokios pašal
pos negauna. Ir štai pri
versti esame kreiptis prie 
jūsų, broliai Amerikiečiai, 
prašydami gelbėti Vilniaus 
krašto Lietuvius. Gal šiuo 
tarpu kai jus matysit mu
sų prašymą ne vienas jūsų 
brolis, tėvas ar pažysta
mas tik svajonėj įsivaizdi
na sau duonos kąsnelį, o 
tikrumoje bado kankina
mas kariauja su mirtimi.

Ne sykį patyrę jūsų, bro
liai Amerikiečiai, duosnu- 
mą ir jautrumą musų rei- i 
kalams, ir šį kartą nenus-

East Liverpool, Ohio val
stijoj, įgauna puodininkys
tės pirmenybę, sudarius iš 
paskirų puodininkystės iš- 
dirbysčių vieną didelę kor
poraciją. šiose dienose su-

daryta $25,000,000 didumo 
korporacija, kuri , atkreipė 
į save finansinio pasaulio 
akį..

Ši sritis garsi savo išdir
biniais iš senų laikų, nes 
čia gyvena ir dirba ainiai 
senų laiką Anglijos garsių 
puodininkystės meistrų.

100 ŽMONIŲ SUDEGĖ
Iš Japonijos pranešama 

kad Sakhalino saloj miškų 
gaisruose padaryta daug 
nuostolių, išdeginta kaimai 
ir 
be 
vo 
40

tūkstančiai žmonių likę 
pastogių. Gaisruose žu- 
apie 100 ypatų, tarp jų 
vaikų.

Wilno, Sw. Jana, 8—1 
Poland.

Vilniaus Lietuvių Labda
rybės dr-jos (Centro Komi
teto) Sekcija', Kom. Nuken- 
tėjusiems del nederliaus.

Kun. K. Čibiras,
Kun. N. Raitutis, 
V. Budrevičius 
parašai neįskaitomi.)(Du

NUŽUDĖ TRIS, PATS PO 
TRAUKINIU NUSIŽUDĖ

Chicago. — Tūlas Preuss, 
pamišęs nuo girtumo, nu
šovė du policijantu ir vie
ną krautuvninką,s tris su
žeidė, ir kada jį pradėjo 
gaudyt, nubėgo iant gelžke- 
lio relių ir metėsi po atle
kiančiu traukiniu, kur nu
kirsta jam galva ir abi ran
kos ir taip gavo galą.

UBAGAVIMAS SU KŪDI
KIAIS

Londone labai Ine jo ma- 
don ubagauti nešiojantis 
su savim mažus kūdikius, 
sukėlimui simpatijos ir pa
gailos. Kūdikį matydamas 
nei vienas neturi tokios 
kietos širdies kad atsisaky
ti pašalpą nedavus..

Policijoj atsiduria tokios 
ubagės kurios naudoja sve
timus kūdikius sau pagal
bos prašant. Pakliūva, ir 
motinos už davimą kūdikių 
už tam tikrą atlyginimą 
ubagėms nešiotis.

$1.50

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai

KARALIENE
Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

Nuo Astmos
Ir Drugio

Kaip palengvint aršiausius atakus. 
Metodą duoda geriausias pasekmes.

Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 
atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis Į Frontier Astma Co. 
reikalaujant • išmėginimo metodos, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
iųs gyvenate ar kur pagelbos j ieš
kote po šį pasaulį, reikalaukite pa
bandymo dykai. Jei jus kenčiate jau 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių lai
kų ir bandėte visokias pagelbas pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
suradimo pagelbos jau^ žudote viltį, 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
surast į progresą, vedantis iš visų 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimą dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant pasijieš- 
kot pagelbos. Pasiųskite šitą kuponą 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
2625H Frontier Bldg.,

FRONTIER ASTHMA CO.,
462 Niagara St.,
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

KVIEČIAI NUPIGO 
PREZIDENTUI BĖDA 
Javų rinka nepaprastai 

nupuolė pereitos savaitės 
pabaigoj. Kviečių kaina 
nebuvo tokia maža per 14 
metų kaip liko dabar.

Kviečių augytojai nepa
sitenkinusiai žiuri į dabar
tinį prezidentą ir nori kad 
butų kas nors daroma da
lyko pagerinimui.

Kviečių bušelis 
da žemiau $1, ir 
valdžios ekspertai 
taip dedasi delei perdidelės 
produkcijos — nesą kviečių 
kur dėti.

parsiduo- 
aukštieji 
sako kad

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SSW

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.•

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso I 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!
Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų. 1
Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

Užmokestį siųskit pašto štampais.

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

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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PRIEITA PRIE SUSITAIKYMO kytų kad svaigalų nenau
doja....

Garbes Laukė
"WOKIECIAI iš vienos pu

sės ir aliantai iš kitos, 
jau priėjo prie susitarimo 
ir priėmė karo nuostolių 
atlyginimo skaitlines.

Sutarta mokėjimą tęsti 
per 59 metus ir atlyginimų 
suma sieks $27,000,000,000.

Per 37 metus mokės po 
apie $492,000,000 kas me
tai; per 21 metą mokės po 
$408,000,000; ir paskutini 
metą — $216,000,000.

Šita suma susidaro skai
tant nuošimčius per 59 me
tus. Tikrų mokesčių suma 
yra $9,000,000,000. Ir tai 
yra didelis skirtumas nuo 
$125,000,000,000 kaip alian
tai reikalavo (Versalio kon
ferencijoj tuoj po karo, 
1919 metais, ir $33,000,000,- 
000 kaip buvo nustatyta at
lyginimų konferencijoj at- 
sibuvusioj 1923 metais.

Šis nuotikis parodo kas 
dedasi kuomet žmonės už- 
sikarščiavę, kaip buvo lai
ke Versalio konferencijos, 
ir kaip elgiasi vėliau, kada 
“atvėsta”, kaip atsitiko da
bar, 10 metų vėliau po karo.

Dar neužbaigta smulk
menos ir yra tam tikri pai
nus punktai sutvarkyti kad 
butų galima dalyką skaity
ti užbaigtu.

Vokiečiai turi dar tam 
tikras, išlygas aliantams, ir 
aliantai turi savo išėmimus 
ir jeigu tuose dalykuose 
nesusitaikys, gali ir nepri
eiti prie tvarkos. Tuo tar
pu yra galioje Dawes pla
nas ir Vokiečiai moka pa
gal jo.

Vokiečiai nori kad dalį 
sumokėtų valstybės susida
riusios iš Austrijos, kuri 
buvo tiesioginė karo kalti
ninkė. Taipgi Vokiečiai ne
nori mokėti aliantų kariu- 
menių užlaikymo lėšas, ku
rios turėjo užėmusios Vo
kietijos dalis kaipo užtikri
nimą.

Visas šitas apdirbtas da
lykas gali tęstis kleioliką 
metų ir vėl suirti, kitokiam 
perversmui užėjus. Dabar
tiniame dalyki} stovyje jei 
Vokietija atsisakytų mokė
ti ji prarastų dalis savo že
mių.

ar ką kad pradėjo svarsty
ti uždrausti tokias knygas 
kaip “Kandidas” ir kitus 
klasiškus, medikalius ir ly
tiškais' klausimais kurinius 
buvusius gerais per šimt
mečius.

Fordas, Edisonas už 
Prohibiciją

Du žymus vyrai, Fordas 
ir Edisonas, su 22 kitais' 
žymiais industrialistais, pa
sirašė pareiškimą visai ša
liai kad jie užgiria prezi
dento Hoover’o įstatymų 
vykdymo programą ir pa
taria duoti prohibicijai pro
gą. Dabar daugybė net di
delių šalies žmonių vartoja 
svaigalus ir remia butlege- 
rius ir šmugelninkus.

Tie turtuoliai ragina vi
sus savo kamarotus prisi
laikyti prohibicijos ir duo
ti savimi pavyzdį. Gal se
neliai Fordas ir Edisonas 
ir negurkšnoja, bet kas su
laikys kitus kapitalistus ir

Atievių šmugeliavimas
Tarptautinės jurininkų 

(laivų darbininkų) unijos 
prezidentas skelbia kad kas 
metai i . Suv. Valstijas sve
timų šalių laivai įšmuge- 
liuoja iki 75,000 svetimša
lių paimdami juos kaipo 
darbininkus. Jie šioje pu
sėje išleidžiami išlipti iš 
laivo ir apsigyvena. Už jų 
įgabenimą imama nuo $200 
iki $400.

Musų socialistiškai spau
dai nepatiko kam Voldema
ras paėmė Lietuvą valdyti, 
nors nepralieta nei lašas 
nekalto kraujo.

Dabar nepasitenkinę kad 
žudeikos šovė ir nenušovė 
Voldemaro, ir kam valdžia 
gaudo žudeikas ir baudžia 
mirčia už jų kruviną darbą 
— nukovimą vieno karinin
ko ir sužeidimą kitų nekal
tų ypatų.

Ar reikia žemesnės do
ros žmonių kaip socialis
tai už jų tokį protavimą?ar tikėti jiems jeigu ir sa-

LIETUVA LAIMINGA!
Lietuva laiminga sulaukus liuosybės, 
Nukrito jau pančiai vergijų baisybės;

Šiandien pilną laisvę tur knygas skaityti, 
Savo brangų raštą be baimės rašyti.

Laiminga Lietuva amžius iškentėjus, 
Džiaugiasi liuosybės saulę paregėjus.

Laikraščiai ir knygos šalyj viešpatauja,
Liekanas tamsybių pamažėli griauja.

Pulkai kareivėlių daineles dainuoja, 
Sutartiną žygį ritmingai žygiuoja.

Ir Šaulių būreliai tą pat pakartoja,
Pilis Gedimino gludi jų sieloje....

Kur tiktai pažvelgsi vien dvelkia liuosybė, 
Mieste ir kaimuose užstojo ramybė.

Partijų mikrobai baigia jau sunykti, 
O šventa vienybė sparčiai ima dygti!

.Sukaktuvių metai lyg bangos banguoja. 
Lietuva liuosybės dainelę dainuoja!

Gerkonis. J. Gogelis.
w

Uždraudimas Nekuriu 
Knygų

Suv. Valstijų muito biu
ras uždėjo draudimą įga- 
benimui tam tikrų knygų 
svetimose kalbose, kaipo 
netinkančių skaityti. Yra 
sužymėta ant “juodo lakš
to” net 800 įvairių leidinių. 
Jų tarpe yra klasiški kuri
niai, medikalės knygos, ir 
tūlos novelės.

Cenzorių biure norima 
uždėti draudimas ir gar
saus Prancūzų filosofo Vol
taire knygai “Kandidas”. 
(Tas kurinis yra “Dirvos” 
išleistas Lietuvių kalboj.)

Valdžia svarsto dar grie
žtesnę literatūros cenzūrą 
įvesti. Nori apriboti įve
žimą nekuriu politiško tu
rinio raštų.

Cenzorių biure turbut su
situokė kokie pusdavatkiai

Aš TURIU KĄ APDAINUOTI
Aš turiu ką apdainuoti
Be pavasario gražybių,
Ir turiu kuomi gėrėtis
Be gamtos jaunos puikybių.

Jus, poetai, kurie matot 
Visą grožę vien gamtoje 
Nesuprantat tos saldybės 
Kokia slepias mylimoje;

Paslapčių gamta tik dalį
Jus žinijai tėr’ atskleidus
Jei neleido apdainuoti
Mergužėlės puikius veidus; .

Jei akelių jos slaptybės
Jums neleista išmatuoti, 
Neišreikšit jus tiek jausmo, 
Nors daug galit pridainuoti.

Už viską pasaulyj meilė
Yr’ didžiausia ir brangiausia,
Ir širdis ta laimingiausia
Kuri turi sau mieliausią....

* * *
Aš turiu ką apdainuoti
Be pavasario gražybės,
Nes mergelė mano yra
Didelė gamtos puikybė!

Adonis.

Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

Pirmi saulės spinduliai sveikino Lie
tuvos didvyrius užėmusius kaimą. Deši
nysis kaimo galas puošėsi styrinčiais juo
dais apdegusiais kaminais, rusėjančiais 
laužais, grynais apsvilusiais sodais. Kur 
toli buvo girdėti vienas, kitas šautuvo šū
vis, ir vėl ramu, ramu, tik kur ne kur un
kštė, vaitojo sunkiai sužeistieji. Saulutė 
dar aukščiau pakilus bučiavo užmuštųjų 
sustingusius veidus, ramino sužeistuosius.

Su pirmais saulės spinduliais sanita
rini atrado Narsutį su perverta krutinę, 
sunkiai alsuojantį, netoli sudaužyto prie
šų kulkosvaidžio ir sudraskytų, sustingu
sių jo kareivių.

VII.
Tamsi, debesuota rudens naktis. Šiau

rys vėjelis nuobodžiai staugia pro kertes, 
šakose melakolingą dainą dainuoja; že
miau savo plačia vaga Nemunas šniokšda
mas banguoja. Laiks nuo laiko, tai vie
nur, tai kitus graudingu balsu pelėda su
rėkia, liūdną ateitį pranašauja. O ten 
pietų krašte, už netolimo miškelio girdėti 
šaunamų ginklų muzika, pragariškas pa
trankų baubimas. Ta pragariška muzika, 
be maž visą naktį' kankino šviesiaplaukę 
Danutę. Ilgai, ilgai ji sėdėjo prie atviro 
lango ir klausė tų baisių karo atbalsių, 
žiurėjo į gaisrų nušviestą pietų kraštą.

— O, Dieve, brangus, koks baisus ir 
žiaurus karas, kiek jis atima gyvybių! — 
aimanavo Danutė. — Kiek ši tamsi, baisi 
naktis pražudys jaunų, tvirtų vyrų!... 
O, brangus, mylimas Joneli, gal ir tave 
toks likimas laukia!.... Ar prisimeni 
praslinkusias linksmas pavasario dienas, 
ramius jo vakarėlius? Mus linksmino žy
dinti alyvų krūmai, kvepiančios gėlės; 
musų meilei pritardavo suokianti lakštutė. 
Rodos nedaug prabėgo laiko, o štai!... 
Mano ilgesio raudoms jau pritaria tiktai 
ūžiantis šiaurys vėjas, liūdnai švilpianti 
pelėda; o tau, Joneli, gal tik degančių kai
mų liepsnos liežuviai, patrankų staugimas, 
sužeistų dejonės!....

— Gana, gana, dukrele, — kalbėjo 
motina. — Nusiramink ir eik atilsėti.

— Negaliu, mamyte, negaliu.... Ma
no širdis nerimsta, liūdną ateitį nujaučia. 
Jaučiu kad tame baisiame kovos verpete 
ir mano Jonelis yra. Aš čia sėdžiu ir tik. 
skerdynių atbalsius girdžiu, o gal ten ma
no Jonelis kraujuose guli, pagalbos šau
kia ....

Ir Danutės balsas pasikeitė, ir akys 
pasriuvo graudžiomis ašaromis. O ver
žiantis pro atvirą langą šaltokas rudens 
nakties vėjelis bučiavo jos išblyškusį vei
dą ir draskė gelsvas kasas.

Visa šeimyna jau senai miegojo, tik 
viena Danutė ilgai sėdėjo, ir tik vėlyvi 
gaidžiai ją nuvarė ilsėtis. Bet ir miegant 
baisus sapnai nedavė ramybės — visą lai
ką karo baisenybės ją kankino.

VIII.
Rytas. Saulutė pakilus aukščiau auk

štų Nemuno krantų, aukščiau toli mėly
nuojančių miškų, sveikino rudens pakąs
tą gamtą, paskutinius medžių lapus, mir
štančias gėles, šaltai bučiavo aukštas ar- 
žuolų viršūnes, kaimiečių šiaudinius na
rni} stogus. Vakarų vėjelis pamažu putė, 
krėsdamas pageltusius medžių lapus. Nu
krėsti lapai, kaip nusilpusios plaštakės, 
nešiojamos vėjo skraidė ir krito ant že
mės į juodą purvą.

Pro pageltusius krumus, vingiuojan
čiu vieškeliu pasirodė žygiuojanti, lengvai 
sužeisti, apraišytom rankom purvini ka
reiviai ir aukšti raudonais kryžiais pasi
puošę. vežimai.; Jie viens paskui kitą kaip 
pavasarį gryžtančios gervės, pamaži trau
kė į ^iaurę. Toliau vėl ištisa virtinė kai
miečių vežimų. Žmonės ištolo pažino tuos 
vežimus ir skubėjo juos sutikti, pasitei
rauti apie praėjusios nakties žygius. O 
gal kuriame vežime atras ir savo sūnelį,

Ąr jauną brolelį. Ant kelio išbėgo ir Da
nutė. Vežimai tik tarška, barška, o juo
se sunkiai sužeistieji dejuoja.

Vežimai privažiavę lygią, pageltusiais 
krūmais, apjuostą aikštelę, sustojo. Len
gvai sužeistieji palydovai su susirinkusiais 
kaimiečiais kalbėjo, pasakojo apie baisius 
nakties žygius. Nors ir labai buvo baisi 
naktis, tačiau drąsus ir narsus kareiviai 
nenusiminė ir kaimiečius linksmino kad 
žygis pasekmingai baigėsi.

— Nežiūrint kad čia tiek daug sužeis
tų ir daug kovos laukuose amžinai užmer
kė akis, — kalbėjo jie, — bet. malonios žai
zdos įgytos ginant tėvų kraštą, maloni, 
garbinga mirtis už brangią tėvynę. Taip 
daug musų šią naktį amžinai atsisveikino 
su pasauliu; bet dar daugiau Lenkų ne
naudų, o likusieji kaip pamišę išsisklaidė 
ir musų ginklų spirginami, keliaklupsčiais 
iškurnėjo. Daugiui teks pamatyti ir Kau
no tvirtovių šaltos sienos.

— Valio didvyriams! Garbė didvy
riams! — šaukė kaimiečiai spausdami ka
reiviams rankas.

Danutė nieko negirdėjo. Ji skubiai 
prabėgo vieną, kitą vežimą — ko jieškojo 
ir pati užmiršo. Prisiartinus prie vieno 
vežimo, staiga sudrebėjo ir jos žydrios 
akelės pasriuvo ašarėlėmis. Tiktai to 
nesitikėjo.... Ant vieno vežimo paste
bėjo sunkiai alsuojantį Joną Narsutį. Jo 
veidas buvo išbalęs kaip balta drobė, lu
pos pajuodusios, akys primerktos.

— Joneli, brangus Joneli! štai tave 
Danutė pasitinka, o tu nenori nei akių 
atmerkti! Joneli, pažvelgk į Danutę, pra
tark nors žodelį! — sujaudintu balsu kal
bino Danutė.

Narsutis sunkiai sujudėjo, pravėrė ap
siniaukusias akis. Jo veidas dirbtinai nu
sišypsojo.

— Sveika, Danute! — tarė pro sukąs
tus dantis: — Tu nusiminus, tau ašaros 
rieda?.... Neliūdėk, neužilgo pasveiksiu 
ir laimingai sugryšiu. Nors krūtinė kul
kų sudraskyta, bet širdis sveika — nenu
stos karštai tave mylėjus....

Nebaigė kalbėti, tik nusiminusias akis. 
Įsmeigė į” Danutės išblyškusį veidą. Da
nutei irgi pritruko žodžių — stovėjo prie 
vežimo ir bevilčiai žiurėjo į jo mirtį su
tinkantį veidą ir jo apraišiotą krutinę.

Vežimai Sujudėjo ir vėl su visais sa
vo palydovais tolinosi Į šiaurę.

— Sudiev, Danuteį sudiev!.... Ne
verk jei negryšiu, nepavydėk man garbin
gos mirties — malonu mirti už tėvynę, už 
tėvų mylimą kraštą....

— Sudiev, Joneli! Greičiau pasveik, 
sugryžk mane atlankyti....

(Bus daugiau)

Įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

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

EKSTRAI
LIETUVOS 

ŽEMLAPIAI 
30°

Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs- atsiims mo

kės tik po 25c.)

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį,' pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo.___35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

KUR VARTOTI
“Šymet” ir “Šiemet”
Musų redaktorių ir rašy

tojų’ dauguma vartoja “šie
met” vietoj '“šymet” (ar šį
met).

Rašyti visur “šiemet” y- 
ra klaidinga. Bet tai jų nu
sistatymas, neatsižvelgiant 
gramatikos taisyklių.

“Šiemet” yra sutrumpin
ta forma išreiškimui “šie 
metai”. Bet šitaip išreik
šti “šiuos metus” yra netai- 
sykliška, taip trumpinti ir 
vienu žodžiu sakyti nėra 
leistina.

Daugskaitoje var d i n i s 
visada turi but pilnas kal
bant apie “šiuos metus”,— 
“šie metai”, ne kitaip.

“Šymet” yra leistina su
jungti Į vieną žodį iš for
mos “šį metą”. Jeigu var
toji daugskaitą tada išeina 
“šiais metais” arba “šiais- 
met” (vienas žodis), nore 
ši forma irgi neleistina.

Vartojimas “šiemet” tik 
taip sau iš pamėgimo, vie
toj “šymet” yra nežinoji
mas taisyklės.

Net paprastas kaimietis 
atskiria reikšmę “šie me
tai” nuo “šį metą”, o' musų 
mokyti žmonės mano kad 
jie rašo teisingai kuomet 
rašo klaidingai.

Komisarų vagystės. Uk
rainoj profsojuzų centrąli- 
nė raštinė praneša kad per 
1928 metus Įvairiuose uni
jų skyriuose viršininkai su- 
šmugeliavo $82,000 darbi
ninkų pinigų. 1927 metais 
nušmugeliuota tik $67,000.

Jei Tamistą Įdomauja 
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

skaityk

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

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančia 

adresu:
SEMINARIO LITHUANO

Caixa postal 3902, Sao Paulo, Brazil, 
Taipogi galit užsisakyti ir per sa

vo pažįstamus Brazilijoj.

KIŠENINIS 
DAKTARAS

Graži, tvirta knygele kiše
nių je nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių apie 100 ligų ir 
kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis. Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų jieškojot. Kai
na su prisiuntimu . .$1.00
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ1
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo- 
kingų pasakojimų, patarimų ir kH 
tokių kiekvienam naudingų dalykų.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi * kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik-: 
siti iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit. 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80,

Pažiūrėjimui 1 egz/ dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.
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II.
Brandenburgo Pilyje

Po daugelio dienų neskubios 'kelionės, 
pargryžo margrovas Ottonas į savo pilį, 
Brandenburgą. Pilis stovėjo ant salos 
Havel upėje, gerai pačios gamtos apsau
gota. Iš abiejų upės pusių buvo miestas. 
Kaip Šeirys matė, ši sritis 'buvo lyg tyry- 
nas, smiltynai ir tuštumos, žemė nederlin
ga ir nenaudinga, bet miestui ir piliai tas 
nekenkė, nes Ottonas ir jo pavaldiniai ra
do sau naudos kariaudami ir piešdami kai
mynus ir kitas šalis. Pats Ottonas dar 
nesenai buvo gryžęs iš Šventos Žemės, kur 
praleido keliolika metų kariaudamas su 
netikėliais tenai, iš kur daug grobio ir 
skarbų parsivežė. Kuomet popiežius atsi
šaukė į krikščionis eiti Prūsų krikštyti, 
šis narsus Teutonas pajuto progą sau nau
dos turėti sulyginamai arti ir be jokio var
go kaip reikia padėti į Palestiną žygiuo
jant. Ir neapsiriko^ nes parsigabeno iš 
Prūsų didelių gerybių pirmesniais puoli
mais ir dabar.

Jo pilis, saloje išstatyta, buvo iš ak
mens ir plytų, ir jos didumas ir vidaus 
puošnumas, rodė jog kaip jis pats taip ir 
jo tėvai plėšimais savo lobius didino .ir 
garbingesni darėsi. Šalip pačios pilies, 
saloje buvo išstatyta puiki bažnyčia, gar
bei Dievo už pasekmes karuose.

Šeirys, kaipo pagonų valdovas, o ne 
paprastas vergas, tapo apgyvendintas pa.- 
čioje didžioje pilyje. Arčiau pažiurėjus į 
vietą kur jis buvo, tai buvo pilies bokštas; 
labiau įsigilinus į smulkmenas patirsime 
jog tai buvo kalėjimas. Šalip to kad buvo 
nelaisvis, jis sunkumų nejautė, nes buvo 
margrovo 'Įsakyta jį gražiai užlaikyti, 
mandagiai apsieiti, žodžiu, rodyti jam vi
są “krikščionišką gerumą”, įtikinimui to 
“laukinio” Lietuvio kad krikščionys nėra 
baisūnai kaip apie juos netikėliai Lietu
viai kalba.

Iš Šeirio kamaros lango buvo matyt 
upė atitekanti iš toli ir prie pat pilies mū
rų vanduo skyrėsi į dvi šakas, apgaubė 
salą ir tik kitame gale salos vėl vanduo su
sibėgo ir tekėjo toliau. Status nors pa- 
gulšti muro pamatai buvo nubudavoti į 
pat vandenį, kad vanduo negriautų kran
to, ir prasiskirdamas vanduo gana smar
kiai tekėjo pro lygią akmens sieną, kuri 
buvo apibudavota aplink tą visą salos ga
lą kur tik plovimas gali salai kenkti.

J kitą galą salos matėsi sodnas, pie
vos nueinančios iki pat upės, beveik taip 
kaip jis turėjo prie Nemuno, prie savo pi
lies, tik čia nesimatė aukštų krantų pa
upyje. Pievoje buvo įrengti nedideli prū
dai. Sodno medžiai buvo apkibę prade
dančiais nokti vaisiais; vyšnios jau visai 
buvo pajuodę, priėjusios, nes jau buvo ge
rai Įsivasaroję, ir vaisių kvapsnius. vėjas 
atnešdavo Į jo kamarą.

Permuštom rankos mėsom, parišta 
ranka, Šeirys blaškėsi savo kambaryje kai 
paukštis narve uždarytas. Storų akmenų 
sienų pečiais neišversi; neišlauši geležinių 
storų štangų kurios saugojo jį uo iššoki
me per langą, prie to buvo gana aukštai, 
kad ir sveikas šokti nesikėsintų jei ir ga
lėtų, nes j vandenį užsitrenktų ir prigertų.

Prižiūrėtoju ir patarnautoju jam bu
vo priskirta švelnaus budo vienuolis var
du Albinas, vietoj paprasto kalėjimo sar
go, o sargai, jeigu jų reikėjo, žinojo savo 
pareigas ir turėjo savo vietas tėmijimams 
kad nelaisvis iš salos neištruktų.

Reikalavo Šeirys pasimatymo su mar- 
grovu, kad siųstų pranešimą į Lietuvą, jo 
motinai, su reikalavimu išpirkimo, bet pa
ties margrovo neprisišaukė. Jo ir nebu
vo namie, nes Ottonas nuolat blaškėsi tai 
mažais tai dideliais reikalais po visas sa-! 
vo žemės dalis.

Sėdėjo vaikinas ir liūdėjo savo bokš
te, ir galvojo kaip gryžti ar duoti žinią 
apie save savo motinai. Bet niekam nepa
sisakysi, nieko išprašyt negali, ir vėl be
viltis puola susigraužiman, nes neišgalvo- 
ja ką margrovas mano su juo daryti.

Matė jis iš savo lango daug ko nema
tyto savo šalyje: tam tikromis dienomis 
matė žmones einančius į bažnyčią, kuri 
buvo tolokai nuo jo bokšto, bet aiškiai ma
tyt. Šalip kitų dalykų, girdėjo bažnyčios 
varpus skambinant, vargonus grojant, kas 
jį labiau erzindavo, nes priminė krikščio
niškumą, o jis degė kerštu prieš viską kas 
krikščioniško.

Vienuolis prižiūrėtojas prisitaikęs aiš
kindavo Šeiriui to visko reikšmę, bet jis 
klausyt nenorėjo ir išsivarydavo jį laukan.

Pora mėnesių praslinko, ir sykį. pas 
Šeirį atėjo pats margrovas. Rustai į jį 
šoko nelaisvis reikalaudamas leisti pa
siuntinius į Ragų pilį reikalauti išpirkimo.

— Tai tu esi kunigo sūnūs, ar pats ku
nigas, jei sakai tavo pilyje tavęs laukia ir 
duos išpirkimo kiek reikalausiu? — pra
šnekėjo Ottonas, lyg nieko nežinodamas. 
Jis mat norėjo ištirti ką nelaisvis mano. 
Patirti kokią įtekmę jis turi ir ant kaip 
plačių sričių. Apie jį Ottonas jau turėjo 
visas žinias, ir net ten mūšyje kada su 
juo susidūrė iš jo šarvų pažino kad jis bu
vo pagonų kunigas-vadas, delei ko nei nu
žudyt jo nebandė, bet stengėsi paimti gy
vą ir paskui siekti su juo prie savo dides
nių tikslų.

Šeirys išpasakojo kokias sritis jis val
do, ir kiek galėtų išpirkimo motina prista
tyti jeigu margrovas reikalaus, vienok Ot
tonas nusišypsojo:

— Paliuosuosime mes tave ir be to, 
tik dar ne taip greitai....

— Nesuprantu aš tavęs, ir reikalau
ju išsirūpinti mano paliuosavimu, nes man 
reikia gryžti.

— Lai namiškiai palukėja, labiau nu
džiugs kada pareisi vėliau, — atsakė Ot
tonas. — Viešėk pas mus, mes tave laiko
me kaip svečią, ne kaip nelaisvį; ir vėliau 
busi mums už tai dėkingas.

— Vienok, ar galiu žinoti kada manai 
paliuosuoti, ir kam prievarta mane laikai 
kuomet gali gauti atlyginimą?

— Kaip ilgai čia busi priklausys nuo 
tavęs paties. Laikome tave ne prievarta, 
bet iš malonumo, nes esi pirmas toks nar
sus ir prakilnus pagonis kokis mus iš Lie
tuvos aplanko. Norime kad ilgiau pas 
mus viešėtum, o kada pąrgryši pasakytum 
saviems kaip krikščionys yra geri ir pra
kilnus, ne tokie kaip apie juos manėt.

* • * *

Bėgo laikas, sveikėjo jo ranka, ir bok
šte būdamas Šeirys galvojo labiau apie 
laisvę ir gryžimą. Ilgėjosi jis savo šalies, 
savo motinėlės, o labiausia malonios savo 
Angutės, kuriai tuoj sugryžti žadėjo, ir 
jau artėjo laikas kada jų buvo sutarta 
vestis. Žinojo jis koks liudėsis namie vieš
patauja be jo, o jis nei žinios negali apie 
save pasiųsti ir pranešti jog yra gyvas 
nelaisvėje.

Kada jis buvo gana tvirtas, pilnai pa
sveikus ranka, jam palengva pradėjo už
eiti į galvą viena gera ir pikta mintis, ku
rią Įvykinus galėtų gal atsiekti laisvę. 
Kasdien labiau ir labiau jam ta mintis 
smeigėsi, ir štai kokia ji buvo:

Jis patalpintas aukštai bokšte, toliau 
nuo kitų; vienuolis ateina pas jį vienas be 
palydovų.... Taigi reikia tik sugriebti 
tą šventą vyrą už gerklės, prismaugti, įsi
vilkti jo rubais, ir bėgti.... Tai vienati
nis išėjimas.... Kitaip, suprato, neišsi
prašys savo laisvės, o amžinai čia likti ir 
be jokio užsiėmimo būti buvo ne jo gyve
nimas.

Nors nežinojo ar išeigose nesutiks

ginkluotų sargų ir ar už durų slapta ne
stovi ginkĮuųti vyrai kada vienuolis pas 
jį ineina, bet gabaus sumanė siekti savo 
laisvės tokiu budu.

Kada vieną pavakarę pas jį turėjo at
eiti vienuolis, Šeirys pasirengė prie savo 
žiauraus darbo. Laukė savo švento tarno 
stovėdamas prisispaudęs prie sienos arti 
durų, kad jam ineinant jis nepažintų iš 
akių ką jis pasiryžęs daryti, ir kaip tik 
tas ineis,’ užstumti duris ir pasilikti jį vi
duje su savim ir atlikti savo darbą, štai

pasigirdo vienuolio atėjimas, ir kuomet 
jis inėjo Į kamarą Šeirys pamatė skirtu
mą tarp savęs ir jo: vienuolis buvo menku
tis vyras, ir stačiam Šeiriui buvo tik iki 
pažastų didumo ir plonas, — kaip į jo rū
bus įsitilpsi, ir nejaugi juose bėgančio nie
kas nepažins, jeigu ir bandytų taip pada
ryti?.... Tik dabar pirmą sykį Šeirys 
padarė sulyginimą savęs su savo patar
nautoju. Taigi ši pabėgimo viltis praėjo 
ir nabagas liko laukti toliau.

(Bus daugiau)

TIEMS KURIE DAR NETURI

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
a

 AUGYBE Dirvos skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 
metų atgal įsigijo "ŽMONIJOS ISTORIJĄ’*, bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie norės įsigyti ją 

DABAR. Dar turime likusių neper didelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie t ik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

■“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
Kurie jau turite tą knygą iš seniau, atminkit ir savo gimines gyvenančius 
Lietuvoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir kitose pasaulio dalyse — užrašy
kite jiems “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” kada dabar turit progą.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes. apmokėsime persiuntimą i kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

"D I R VA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Į JUOKIS 
n ir Svietas Juoksi: 
$ sykiu su Tavimi

PO AUDROS
Ko šniokščia, ūžia 
Gili juružė? 4 
Ko gailiai verkia 
Jauna .mergužė?

Ar ten nuskendo 
Baltas laivelis, 
Ar juroj žuvo 
Josios bernelis?

Kai audra siautė
Ir laivą daužė
Širdį jos skausmas 
Didžiausias graužė.

Ryte ji bėgo 
Saulutei tekant 
Ant juros kranto, 
Niekam nematant;

Ten laukė, verkė 
Bernelio savo, 
Tikėt nenori 
Kad jisai žuvo....

Nors verkė, šaukė, 
Jurą graudino, 
Bet nesulaukė, 
Jo negrąžino.

Kerštingos bangos 
Jį palaidojo, 
Žuvys tykiosios 
Jį apraudojo....

Lapu

Nuo Joukų Red.: P< 
giname ir užkviečiame 
sus poetus ir poetes, Li< 
vos ir Amerikos, rašyti 
les į šį kampelį. Rašyti 
sokias, graudžias, roir 
tiškas, juokingas ir rim 
visoms joms bus vietos, 
gražiausias (visokio t 
nio) laikas nuo laiko 
paskiriama dovanos knj 
mis iki $2 vertės.

Už viršuje telpančias 
lutes gerb. Laputė ga 
dovanų knygą “Vienuol 
Slaptybės’7.

į
Juozas Jocis iš Pittsl 

go protestuoja kam pe 
tas “Dirvos” numeris iš 
stas padidintas be j( 
persergėjimo iškalno. 
neturėjo laiko prisirt 
tiek daug skaityt.

Kaunas-Palanga-Klaipi
Pereitą vasarą Ka 

stotyje į vagoną įlipo 
nas girtas ponas ir atsij 
damas miegamajame ve 
ne paprašė vagono palj 
vo prikelti jį Palangoj, 
nepravažiuotų. Už tai 
vė jam penkis litus ir sa

— Būtinai prašau pž 
dint. Jeigu įmigęs nen< 
čiau keltis tai paimk m 
ir išstumk Kretingoj 
vagono langą.

Vienok keliauninkas 
sikėlė vagone tik Kla 
doj, ir pamatęs palydei 
sako:

— Ką tamista padai 
Užmiršai mane pažadi 
Tai nedovanotina! Žm 
tikrai sakė lauks stoty

— Dovanokit, gerbiai 
sis, tai klaida: aš iš vag 
išstūmiau kitą keliaunir 
O kaip jis keikėsi! N( 
sprandą drožė, bet aš jį 
tiek išritau iš vagono, k 
tamista įsakėte.

“DIRVA” PADUODA VI! 
VĖLIAUSIAS IR PILNI 
SIAS SPORTO NAUJIEJ 
Iš AMERIKOS IR LIETU1 

SPORTININKŲ VEIKIM!



6 DIRVA

Kanados
Naujienos

TORONTO, ONT

|skirta Lietuvos baduoliams NAUJAS CURTISS IŠRADIMAS PATOGIAM 
I Bet tuo reikalu ne- 

!daryta nieko, tik komisija 
išrinkta.

Šitaip pasielgus, daugu
ma žymesnių narių apleido 
salę. •

Nuo pat kuopelės įsikū
rimo vis ant jaunimo kuo
pelės (dabar sąjungos) po-' 
nauja raudonukai, ir ne
žiūrint savo kalbų apie be-

- Į partiviškumą tos organiza-
- i rijos, jie niekaip negali sa

vo partiviškumo paslėpti.
Daugumas Toronto Lie

tuvių jaunuolių matydami 
toje organizacijoje' raudo- 

. . , . , inuosius vyraujant ėmė tap-Nors jau susirinkimas bu
vo baigtas, bet kuopelės fi
nansų raštininkas būdamas 
karštas komunistas ir no
rėdamas paremti raudonas 
idėjas pasiūlė duoti iš iždo 
S5. Pirmininkas tam pri
tarė, paragino balsuoti, ir 
paskirta mėtyti pinigai ko
kiems ten trukšmadariams. 
Daug geriau butų buvę jei 
ta penkinė butų buvus pa-

susirinkimas taipgi -šelpti, 
komisiją Šiaurės Į 
badaujančių šėl

komunistėlis, ,pa-

VAŽINĖJIMUI IR GYVENIMUI ANT RATU
HUDSON SU AERO PASAŽIERI- 

NIU VAGONU PARVAŽIAVO Iš 
MIAMI I NEW YORKĄ PER 

NEPILNAI 40 VALANDŲ.

Iš jaunimo gyveninio
Gegužės 12 d. Toronto 

Jaunimo kuopelės susirin
kime prie įvairių ginčų nu
tarta perkrikštyti kuopelės 
vardą, vietoj Jaunimo kuo
pelės pavadinta Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

To mitingo vedėju kaip 
tai papuolė išrinkti p. Mau- 
H, tautiniai nusistačiusi, 
bet lėtą žmogų, taigi' prie 
visų trukšmavimų jis net 
negulėjo savo pareigų už
baigti, nors gana gerai ve
dė susirinkimą. Kuopelės 
pirmininkui nepatiko Mau- 
lio tvarka ir jis tuoj užėmė 
susirinkimą vesti pats ir 
pradėjo savo mintis lieti. 
Jei vedėju butų buvęs iš
rinktas raudonukas tai bu-

tų buvę kas kita.
Šis 

nuskyrė 
Lietuvos 
pimui.

Vienas
sinaudodamas žmonių suei
ga, atsistojęs išverkė kad 
valdžios įsakymu policija 
išvaikė komunistų mitingą 

i kurį buvo surengę gatvėje, 
ir kelis Žydus ir dar ten ką 
patupdė belangėn, todėl esą! 
reikia aukų darbininkams 
iš kalėjimo išpirkti. Šaukė
si' kad butų padaryta rink
liava arba iš kuopelės iždo 
paskirta tam tikra suma.

| Saugok Savo Sveikata |
i PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIU PA- I

ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS f 
= Per 29, metus aš tarnavau žmonėmž su geriausiais = 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. = 
= Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos = 
= Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- E 
š moję duoda man galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas = 
E vyrų ir" moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ii’ E 
= kaip nustoję ūpo butumet nepameskit vilties, ateikit pa- E 
E sitart su manim. E
| Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $16.00 ver- = 
| tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00. E
E Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo. E
Ę Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- E 
= narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip- E 
Ę gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimų, Nervų ir Vi- E 
E durių uirimą, Dusuli,, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- E 
5 kstų Udegimo ir visus kitus negerumus. =
S Prailginimui sveikatos EGZAMTNUOKIS nors sykį į metus. = 
E Mano patam avim aš prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai. E

ti nepatenkinti, kiti net ne- 
sirašo ir susibūrė Į kitą 
jaunimo šaką, katalikišką, 
taip kad išdygo dvi jauni
mo organizacijos. Daug 
geriau butų buvę kad čia 
butų sutverta viena tvirta 
rimtais pamatais jaunimo 
organizacija, pasistačius 
tikslu tautos reikalus ir 
apšvietą, ir viskas butų bu
vę kitaip.

Jaunimą kuris yra tauti
nio nusistatymo raginu im
tis skaityti tautinius laik
raščius ir laikytis tautos 
meilės, nesiduoti vedžioti 
nei raudoniems’ nei juo
diems internacionalistams.

Toronto Žvangutis.

K. E. YOCHUS

| Dr. BAILEY “Specialistas” |
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

S Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. s 
E Mes kalbame Lietuviškai.
RllllllBilllllli!lltl.ISsikirp,s šit!1 ir Iaikyb kada bl,s relkalingallHliHiinjiiiiiligi

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

❖ ■ Dr. C. W. Smedley, Specialistas silei?.kit. nes musų laikais beveik vi-•j* * sos ligos yra išgydomos.
X Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot
❖ būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. , ■
± Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 

silpnintus kūno organus.
i* Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
t DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
$ 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
❖ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare,
i* Nedčldieniais nuo 10 iki 1.
i-❖*>♦>♦>*>

Suvėlavęs iš priežasties audros 
tris valandas Virginia valstijoje, 
Glenn H. Curtiss telegrafavo iškal- 
no į Washington, D. C., prašydamas 
policijos palydovo per miestą kad 
galėtų atsigaut prarasto laiko savo 
greitumo bandymams iš Miami į 
New Yorką naujai išrasto to gar
saus lakūno gaminto Aerokaro. Pa
lydovų gavo, bet pribuvus po sute
mai ir važiuodamas smarkiai tas 
Greater Hudson pralėkė pro lau
kiančius motorciklistus pirm negu 
jie spėjo patėmyti. Iki policijan- 
tai pradėjo važiuoti, Curtiss karas, 
vežamas Hudsono, jau buvo pora 
blokų priešakyje, ir nors jie leidosi 
didesniu smarkumu, policijantai ne
galėjo pasivyti iki neišvažiavo iš 
miesto ribų, taip kad planuotas pa
lydėjimas išėjo tik juokingas viji
mas! nustebintų policijantų.

Šis važiavimas buvo paskutinis 
laipsnis bandymų to ypatingo veži
mo, kurį Curtiss, pažymus orlaivi- 
ninkystės inžinierius, išvystė kelių 
metų bėgiu. To išradimo mintis 
yra duoti gyvenamą vagone naudo
jimui prie pavienių automobilių, ku
riuo galima lengvai keliauti, bet ku
ris butų atsakančio tvirtumo bei 
pilnai patogus. Pasažierinis orlai
vių tipo lengvas viršus ir tvirtas 
subudavojimas yra tai kombinacija 
kurią tas išradėjas norėjo sutaiky
ti. Vėliau išvystyta smulkmenos ir 
pritaikymas prie roadsterio arba 
coupe. Vardas Aerocar yrą logiškas 
^pritaikymas kadangi tas karas taip 
lengvai subudavotas. Jis turi iš
pustus orlaivių gurnus ant orlaivių 
ratų. Ir kuomet važiuoja tai jau
čiasi kaip oru skrenda.

Galėjimas greitai važiuoti tapo 
priparodyta paties išradėjo, kuomet 
jis prisijungė prie Hudson coupe ir 
leidosi kelionėn.

Su juo važiavo ir Miami miesto 
viršininkai ir Chamber of Commerce 
atstovai, kurie susiinteresavę išvys
tyme greito susisiekimo tarp Miami 
ir Nw Yorko. Mr. Curtiss, su pa
vaduotoju, išvažiavo iš to Floridos 
miesto 6 vai. po pietų, sekmadienį, 
Balandžio 7 d., ir pribuvo į New 
Yorką, Northern Terminai, septy
nios minutos po devynių sekančio 
antradienio ryte. . Kelionė iš apie 
1465 mylias ėmė 39 valandas ir 7 
minutas. Palip trijų valandų gai- 
šavimo Virginijos audroje, reikėjo

sugaiši 35 minutas Carolinose. Jei 
ne tie gaišavimai, tuoK pat greitu
mu važiuojant butų buvę padaryta 
rekordas.

Išradėjas pats nusistebėjo kaip 
įvairiems tikslams žmonės pradėjo 
Aerokarą naudoti. Jis sumanytas 
turtingiems žmonėms naudoti išva
žiuojant į tuštumas medžioti ar žve
joti, jį naudoja keliaujanti krautuv- 
ninkai ir tam panašiai.

Tarp korporacijos dalininkų kurie

car Company of Detroit, jos prezi
dentas yra “Barney” Everitt, žino
mas automobilių industrijoje. Rich
ard Letts, pardavimų manadžeris, 
sako kad to karo gaminimo dirbtu
vės bus įsteigta daugelyj vietų ap
rūpinimui reikalavimų.

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai Į 1243 Payne avė. arti E. 12

remia jų išdirbimą yra žinomi au- t • ■ tomobilių pramonės pasaulyje. Roy LieCUV1SK3. V algy Kla,
TV VXlWVMlMlVtlrA 0 TTvvrl I S ____ __ • AD. Chapin, pirmininkas tarybos Hud- I 
son Motor Car Company; Howard
E. Coffin, vice prezidentas Hudson, 
Walter O. Briggs*, prez. Briggs Bo
dy Company, ir Arthur Brisbane, 
žymus rašytojas. Išdirbystė ran
dasi Detroite ir žinoma vardu Aero-1

6824 Superior Ave.
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS USED BY OUR GOVERnSInt

HUDSON PLUS AEROKARAS PERGREITAS POLICIJANTAMS

Čia parodoma , prijungtas prie Greater Hudson Coupe priedinis Aerocar, įvedimas naudo- 
nen žada padaryt perversmą automobilių pasažierių važinėjime savo patogiu važiavimu Jo 
stebėtinas prisitaikymas prie susigrudusio miesto važiavimo ir užgrūstų kelių -parodyta kelio
nėj iš Miami į New Yorką, kuomet Glen H. Curtis, to išradėjas, paprašė Washingtono po
licijos palydėti per miestą, bėt taip smarkiai per susigrudusias gatves taip smarkiai kad 
palydovas negalėjo pasivyti. Su Mr. Curtis, stovinčiu viduryje, iš kairės stovi “Barney” Ev
eritt, prezidentas Aerocar Company iš Detroito, o dešinėj, Richard Lette, generalis pardavi
mų vedėjas. Tarp rėmėjų tos kompanijos yra tokie žmonės kaip: Roy D, Chapin Howard 
E. Coffin, Walter O. Briggs ir Arthur Brisbane.

Duokit išvalyt ir išprosyt se- 
nūs nubus if išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės "
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išpirosyt 50c 
išprosyt .. ................45c
išprosyt ...... ?... 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
šilkinė

išprosyt .............. 1.50 
Vasariniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

n

t

s t

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

No extra cbst~

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

KELIAUKIT
Greitai ir Patogiai 

ant

J\|lCKy.]5ATE f^OĄD

Patogus Patarnavimas
i'
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C
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Buffalo-Erie-Ft.

Findlay-Lima-Muncie
Miegami Karai Iki Vietos 

Parlor ir Valgomų Patarnavimas

Puikumas ir skirtingumas jūsų pasirinktų spalvų suderini
mo — be ekstra lėšų. Ateikit Į musų Specialę Spalvų Pa
rodą ir pamatykit didelę įvairybę spalvų kombinacijų ko
kios jums patinka.
Išimtinas išdirbystėje atsiekimas padaro galimu šitą pla
tų įvairumą duoti, be ekstra lėšų, visiškai išimtinai tiktai 
del Super-Sixes. Ir jie viršija didelę įvairybę kainų, kurias 
Essex the Challenger nušlavė šešių cilinderių lauke.

W5 
ANO UP-^7/447P«r

Jūsų dabartinis karas gal but padengs visą reikalingą Įmokėji- 
mą H. M. C. Purchase Plan suteikia jums lengviausias išsimo- 

kėjimo išlygas.
EUROPON

patarnavimų 
garlaivių sto- 
Yorke

KELEIVIAI 
gauna speciali 
pervažiuojant j 

tis New

ir tikietų į 
klauskite:
Office
Avenue

Stations

Pilnų informacijų 
visus punktus

City Ticket 
902 Chester

arba Nickel Plate
Phone MAin 9000

s

hfin

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C & B Line Palatial Steamers 
WHETHER, traveling by train or auto, enjoy an all night's ride on beautiful 

Lake Erie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com* 
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE"
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division ’ ~NI|'
Each way. every night, leaving at 9:00

p. m.. arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) 
May 1st to November 15th. ________ _____„_________

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
New Low

Fares \----------------- . RL_----------------------- - ------------- -
L Autos Carried $4.50 and up

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

Music and Dancing on die great ship “SEEANDBEE"

Cleveland and Pt. Stanley, Can., Div.
Daily service, leaving Cleveland, 12:00 mid

night, arriving Port Stanley, 6:00 a.m., 
June 29th to September 7lh.

$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip
Autos Carried $6.50 and up 

$3.00 oneway—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip
Autos Carried $4.50 and up

Saguenay, also^tbe new C&B Triangle four

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

^ISTERINE
TOOTH PASTE

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

—- Telefonas Randolph 3535 — įi

ESSEX THE CHALLENGER

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service 
NORTHEASTERN 

West Side Sales Branch
6375 Lorain Ave. Rand. 4227

OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2105 East 55th Street Branch
3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph .4332

CAR CO.
WAshington

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATlantic

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount .

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
Lorain Ave. C Lear water

SCHNEIDER MOTOR SALES
Center, O. Westlake 81

THE K. F. SPIETH CO.
Euclid Ave. EDdy 2522
ROY TURNER MOTOR SALES CO.
St. Clair Ave. GLenville 2552

BLAUSHILD MOTOR 
12100 Kinsman Ad.

17601

Dover
14461

13908

3800

2910

8552

8930

1042

2920

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117lh St. BOuIevard 1970

W. O. WINCE MOTOR SALES
Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford, Ohio Bedford 318

POWELL
5411 Broadway

Berea. O.
D.

BUTLER MOTOR CO.
BRoadway 0038

SOLON GARAGE
Solon, Ohio

I. STERLING & SON
Berea 171 W
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LIETUVOJE

vės buvusiems ' akcininkams 
180,000 ' litų.' K&rsokui — 
4 metai (amnestuotas 2 m. 
8 mėn.) ir sumokėti 50,000 
litų. Kuodaičiui — 1 me
tų 4 mėn. ir sumokėt 18,000 
litų. Kiti kaltinarinėji iš-

oras staiga atšilo ir viskas 
dabar p; žaliuoja. , O buvo 

[baimės ūkininkams-badu iš
mirti. ’ Ūkininkams dabar 
didžiausias darbymetis.

Giružis.
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Baisi, neteisinga Lietu
vos valdžia buvo ir yra tik 
ant popierio.

Vagimis,' žulikais, veid
mainiais, ■kraugeriais buvo 
apšaukti krikščionys de
mokratai, tą pat gavo Val
stiečiai Liaudininkai, tą 
patį gauna ir dabartinė 
Lietuvos vyriausybė.

Visi šie riksmai ėjo ne 
iš grynos sąžinės, ne iš 
blaivaus proto, bet iš to
kių kurie tik trokšta Lie
tuvai suirutės, arba iš to
kių žmonių kurie kovoja 
už savo kišenių.,

Sveiku protu galvojant, 
jokia valdžia negali išven
gti sveikos kritikos, bet jo
kiu budu neužsipelnė besą- 
žiningų pasmerkimų ir kei
kimo.

Krikščionims valdant 
Lietuva buvo nuogas kūdi
kis, ir dar jį tykojo suėsti 
pietų aras ir šiaurės meš
ka. Krikščionys visgi bu
vo rinkti Lietuvos liaudies 
o ne kokių Bulgarų ar kai-, 
mukų. Čia jau ir prisieini 
skaitytis su visa Lietuvos 
liaudim, ir kitų nuomonę 
pasmerkti o savo aukštin
ti tai yra labai žemas pa
sielgimas.

Lietuvos liaudis pama
čius kad krikščionys jai. 
įbimbėjo ir liko didėli po
nai, kad pradėjo liaudies 
reikalus pamiršti, ėmė ii 
■parodė savo galę — išrin 
ko į valdžią kitus kurie ža
dėjo iš savęs liaudžiai kę 
nors duoti. Išrinko kaires
nius ir pasodino Į vyriau 
sybę. Tuo parodė kad su
pranta savo reikalus, o tuo 
paskatino partijas būti do
resnėmis ir stengtis žiūrė
ti krašto gerovės.

Kairioji valdžia sumanė 
Lietuvos liaudį naujovišku 
budu, be disciplinos valdyti. 
Tas davė gerą dirvą viso
kiems negeistiniems gaiva
lams. Bolševikai pradėjo 
lysti j darbininkų tarpą; 
studentai apsiginklavę laz
domis maršavo Kauno gat

vėmis. Spauda papylė ki
birus srutų ant valdžios 
galvos. Tai buvus blogą 
valdžia, sakė vieni, bet ne 
visiems.

Išgelbėjimui šalies nuo 
bolševikiško baubo Grūo-
džio 17 d. (1926 m.) tauti
ninkai su kariumenės pa
galba kairiąją valdžią nu
vertė. Bet negalima griež
tai tvirtinti kad prie Vals
tiečiai Liaudininkai butų 
Lietuvos nepriklausomybę 
praradę.

Tautininkų valdžią vieni: 
giria, o kiti peikia ir vėli 
pranašauja nepriklausomy
bės žlugimą nuo pat tos 
valdžios įstojimo. Bet ir 
tik tušti užmetimai; o ne 
faktas^

Kas buvo jau praėjo, ir 
su kiekvienais metais Lie
tuva eina ne silpnyn bet. 
geryn. Musų pinigai gana 
yra pastovus, ekonominis 
gyvenimas stiprėja, priešai 
prieš mus silpnėja, mažėja.

Jeigu mes norėsime val
džios įvairias klaidas kelti 
viršun tai jų rasime net ir 
pačioje tobuliausioje šaly
je. Kas darosi Amerikos 
valdžioje.

Vienu žodžiu, viskas ge
rai, tik bukime męs visi ge
ri Lietuvos ’tautiečiai ir 
tautietės ir rasime tarpe 
blogumų ir gerumo grūde
lius. - P. Kriukelis.

Nubaudė “Rūbo”" Bendro
vės nubankruty tojus

Tauragė. — Gegužės 16,'
17, 18 ir 19 dd. Šiaulių api- 
gardos kriminalinis teis
mas negrinėjo “Rūbo” ben
drovės nubankrutytpjų by
lą: Kaltinamuosius — Gu- 
džiuną-Strazdą, Karsoką, 
Kaną ir kitus — gynė trys 
advokatai iš [Kauno. |Už

teisinti. Nuteistieji suim-
ti.

Buvus “Rūbo” bendrovės 
nuosavybė konifskuota.

Giružis.

Gražina Tauragę
Pernai metą Tauragės “DIRVOS” Agentūra 

PARTRAUKIA 
IŠ LIETUVOS:

PAŠTO ŽENKLŲ MAZ- 
; GOJIMAS PELNINGAS

Valdžia susekė New Yor
ke dvi grupes kurios užsi
iminėja išėmimu subrauky
mo žymių iš pašto ženkle
lių ir vėl tų pačių ženklelių 
pardavimu už pusę kainos. 
Tokiu budu, apskaitliuoja
ma, valdžia pereitais me

tais; turėjo $4,500,000 nuo
stolių. Jie ženklelių maz
gotojai Supirkinėjo ženkle
lius iš didėlių įstaigų mo
kėdami už' svarą po $2.10, 
neva kolekcijai, ir paskui 
tam tikrų budu išmazgoda
vo perbraukime žymes, ap
tepdavo užpakalį klijais ii: 
parduodavo, ;

FeeiiS-mmt
Liuosuotojas
Vidurių kurį
Kramtoma ' 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

mieste daug gatvių išgrys- 
tą, šaligatvių padaryta ir 
tvorų aptverta, o šymet 
gražįais liepų medeliais ap
sodinta ištisos gatvės, kari 
sudaro labai malonų Įspū
dį atvykusiam iš kitur.

Visi šie darbai atlikti 
miesto valdybos dėka.

Giružis.

Pavasaris .
Nepaprastai Šalta pra

ėjus žiema šymet pridarė 
Lietuvoj daug nuostolių: 
sušalo daug paukščių, ku
rie naikindavo miškų; sodų 
ir laukų kenkėjus; net žmo
nių sušalo. Daugelis skun
džiasi kad šaltis rūsiuose 
bulves, o soduose vaisme
džius sušaldęs.

Tačiau po ilgų šalčių

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
vaikus', tėvus.

Kreipiatės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Motorcikliai
Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą, su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos irperbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas

Harlejr Davidson 'Salės Co.
3628 Prospect J&ve.,

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimples* 
Blemishes and other annoying skin irri- 
cations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poisoft 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $100.

žemo

©©©©©©©©©©©©© © ’ © 
© Gražus Nauji © 

t L a i s fa i t 
© TV ' ' t(g) su Damomis @

Niekad dar nebuvę ant 
© jokių laiškų Dainos — s' 
© visai naujos, gražios, ir © 
© lengvai skaitomos, gra- © 
@ žiai atspausdintos; aiš- © 
(g) kios didelės raidės. (®) 
© Tinka visiems giminėms © 
© ir draugams Į Lietuvą iv © 
© čia Amerikoje.
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Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti. sistemos 
natural} funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgj ir 
normali manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštą kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

bendrovę stojo advokatas 
L. Toliušis. Byloj dar da
lyvavo trys ekspertai ir še
ši liudininkai. Susidorpė- 
jus vietos visuomenė atėjus 
pasiklausyti bylos eigos ne
tilpo teismo salėj.

Gegužės 19 d. paskelbta 
teismo nuosprendis: Gu- 
džiunui-Strazdui — 6 me
tus sunkių darbų kaėljimo 
(amnestuotas 4 metams) ir 
sumokėti “Rūbo” bendro-

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster.

@@@®@©©©@©©©©@©(§)@@@@@©©©©® 

f “R I M B‘A S:.”. ;f- t
Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas © 

© © 
©•RIMBE” rasit juokingų dainų ir juokų. “RIMBE” kalbasi zg> 

Kazys su Dede apie prašmatnius gyveninio reikalus.© . . ©
©“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbą apie ženočių ir senber-

nių gyvenimą. “RIMBE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie-
(g) tuvių politinius klausimus. . (g)
© Būtinai pamatykit “Rimbą” ir susipažinkit su juom. Pri- © 
(g) siųskit 10c, tuoj* jis bus pas jus. Prenumerata metams Ameri- (§) 

koje ar Lietuvoje tik $1.00. Užsirasykit sau ir savo draugui ar 
giminei Lietuvoje. . .

© ©
© “RIMBAS” ©

So.
©
'@©©©©@©©©@@@©©©©©®®@@©©©©©<
© 1 Bateman Place Boston, Mass. ©

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiant ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland,' Ohio. !
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No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA 1
Laiškas ir vokas ...,5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du. laišku ...... 12c
Už visus keturis.... 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

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

kožnūs du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokite

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio"
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Tos pačios stiliaus ir ružięs ypatybes kokių j ieškot 
brangių kainų rūbuose dabar yra sudėtą į lengvai 
pasiekiamus kiekvienam kišenini rubuš — audimai 
geriausios rūšies, įgyjami už žemas kainas delei di
delės Richman’s galimybės ant sykio ir už grynus 
pinigus pirkti — atsakanti vėliausi stiliai ir puikiau-— 
sis pritaikymas, pagamintas musų gabiausių talen
tuotų šios šalies rūbų kirpėjų — darbo kuriame su
dėta artistiškumas, rankom' ir geriausiomis maši
nomis — rlšies ir vertybės už rūbų galimybių kokių 
nors mažų Įstaigų įstengti duoti arba paduoti tiktai 
po $22.50. '... *■ <■>iii.

Tiesiog iš Richman’s Dirbtuvių Jums, Be Tarpininko 
Uždarbių —

Viena kaina už bent Siutą, Ploščių, GoK arba 
Tuxedo Siutą.

The Richman Brothers Company
Dvi Krautuves Clevėlande

725 EUCLID AVENUE 

PROSPECT IR ONTARIO
Atdara šeštadieniais iki ’6 vakarė.
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Kas Girdėt CkeveEande-Apielinkese |
j 6820 Superior Ave. Atdarą vakarais. Tel. Randolph 1476 |l

DIRVA

SPORTAS

KVIETIMAS SLA. NARIAMS1 
IR VISUOMENEI

- Clevelando SLA. 14-tos, 136- 
tos ir jaunimo 339-tos kuopų 
bendromis spėkomis šį nedėl- 
dienį, Birželio-June 9 d.. Neu
ros farmoj rengiama nepapras
tas Lietuvių išvažiavimas su 
imtynėmis, šokiais ir kitais pa
silinksminimais.

'Susivienijimo kuopų pastan
gomis užkviestas ir sutiko da
lyvauti .pirmą sykį Lietuvių 
tarpe garsus Bostono stipruo
lis, Pranas Juška, kurį pirmai 
sykį Ohio Lietuviai gaus pro
gą pamatyti. Jam pasiūlyta 
imtis su Juozu Komaru ir jis! 
mielai sutiko.

Šiuomi kviečiame visus daly-l 
vaut i piknike, o užtikriname 
visiems tokius gerus laikus 
kokių dar neturėjot.

Neuros farma visiems žino
ma. Automobiliais 'kelius visi 
žinot'. Karais važiuojantieji, 
bukit ant Publik skvero 9:20 
ryte ir paimkit MEDINA karą, 
jis išleis jus ties farma. Pik
nikas prasidės 10:30 vai. ryte.

Rengimo Komisija.

Laimingos Keliones! i
“Dirvos” ekskursantai kurie I 

išplaukia į Lietuvą iš New Yor-I 
ko laivu “.Leviathan” Birželio, 
12 dieną yra i šie:

' P.
P.

U.
O.
z.

• a.
A.

A.
C.
J.

Iš Clevelando:
Vasiliauskas (vadovas), 
Kulbickienė, 
Lincevičius, 
Lincevičienė, 
Samuolienė, 
Čižinauskienė, 
Kibildienė, 
Kibildžiųtė, 
Murauskas, 
Krakauskienė, 
F. Petraitis,' 
Maurutis,

F. Sakalas,
Luobikis,
Baranauskas, 
Marčiulaitis, < 
Kūdra (Rygon)

Mrs, L. .J. White (Anglijon)j 
L.

• Komaras Pasiruošęs Su-
- Nužudė šeimininkę. Tarnai- . — - —
te nužudė savo ponią, Dorothy 

I Marsh Snyder, nuo 15357 Eu-Į 
(did avė-, nudardama peiliu.!
Po žmogžudystės tarnaitė pra-i 
nešė apie tai policijai ir tapo 
suimta. Ji sako susivaidijusi . _
su ponia už mokestį, ir barnis i žinomoj vietoj, . 
išėjo iki to kad tarnaitė sakė, Brunswick, Ohio, 
išduosianti nekurfas paslaptis} Piknikas kaip piknikas — 
apie ponios gyvenimą. Ponia j hus linksmas, su šokiais, pasi- 

. pasipažinimais 
sako, užtai ji kitu peiliu atsi-'su kitų kolonijų Lietuviais, nes 
gindama ponią nužudė.

malt Praną Jušką 
Nedėlioj

Trijų Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje kuopų piknikas 
su imtynėmis įvyksta šio.; nė-

• dėlioj, Birželio 9 dieną, visiems 
Neuros da’žc,

copiv- įįj V A. I - - - -------- , -
i šoko ant jos su peiliu, tarnaitė j šnekučisįvimaiš.

V.

F.
J.

C. Studley (Airijon),

North Olm- 
pat tuo pat 
ukėj atlaikė 
vasaros šei-

Moterų Ratelis nedėlioj turė
jo surengęs “shower party” 
Birutai žiurienei, 
stęad, O., ir ten 
Sykiu Lukoševičių 
savo pirmą šios
mynišką išvažiavimą.

Pas pp. žiuirius ir Lukoševi
čius viešėjo ir P. Bukšnaitis, 
Cunard Linijos Lietuvių sky
riaus vedėjas, kuris lankėsi čia 
pereitos savaitės pabaigoj. Va
kare, p. Bukšnaičiui akompa
nuojant, Julius Krasnickas da
vė didelį koncertą.

Visi svečiai ir viešnios 
skirstė visai pasitenkinę, 
vakare..

išsi- 
vėlai 
iBuv.

kuriš su S.L.A. 
Gegužiu lydės 

ekskursijų į
7 dieną, apsi-

P. Bukšnaitis, 
prezidentu St. 
didelę Lietuvių 
Lietuvą Liepos
lankęs “Dirvoje” prašė pakvie
sti; Clevelandiečius ir bendrai 
Ohio valstijos Lietuvius prisi
dėti prie tos ekskursijos milži
nu laivu “Aquitania”.

B.
F.
L.
O.
A.
J.
P.
M.
K.

milžinų veislės, aukštesnis už I 
Sarpalių, muskulingas ..ir gra
žiai subudavotas, kaip nulio-1 
tas iš geležies vyras.

Nors Komaras vaikščioda- i 
mas po Clevelandą giriasi kad 
Juška jam tik šiaudai, bet ne-j 
mažai prakaito jam išbėgo iš 
baimės kas gali atsitikt.) Jis' 
ir savo automobiliu mažiau va-' 
žinėja, vaikščioja pėkščias ir 
treiniruojasi kiek išgalėdamas, i

Juška‘tuo tarpu, sumanęs už-| 
kariaut Clevelandą, žinodamas ■ 

į kad čia yra gera vieta padaryt | 
pinigų,' ruošia Komarui pirtį. I 

į Marotta jau pasiūlė Juškai su - 
I tartį imtis Taylor Bowl arenoj I 
Išią vasarą, su sąlyga jeigu jis 
su Komaru apsidirbs. Taigi I 
Juška turi dvi priežastis į Clė-'i 
velandą važioti: pasidaryt Lie-1 
tuvių čampionu ir paskui da
ryt pinigus kaip darė Komaras 
ir Sarpalius iki šolėi. Jeigu 
Juška pasisektų su Komaru ap
sidirbti, Clevelandiečiai Lietu-1 
viai galės turės naują stipruo
li prieš svetimtaučius pasidi- 
džiuoti.

Jau kokie trys metai kaip 
Lietuviai — Sarpalius pirmiau, 
o dabar Komaras — Clevelan
dą valdo ir jokis svetimtautis 
jiems neatsilaiko. Ištikro sma
gu mums ir yra kuo pasidi-l 
džiuot su tokiais milžinais; ir j 
jeigu laimė lemtų ir Juškai tą 
pasiekti ką pasiekė Sarpalius 
ir Komaras tai mes vėl turė
tume kuo didžiuotis prieš sve-|

JUOZAS KOMARAS Clevelando visuomenei . sekantį: 
“Praneškit nuo manęs kad 

aš- niekados neisiu klubiečiams, 
ar JŲ ypatiškai rengiamose im
tynėse ar kad ir klubo vardu, 
nes ta įstaiga nėra verta kad 
ją visuomeniškais pinigais pa
laikyti. Butlegeriams aš riie- 

j kad nesirisiu, Clevelande ar 
! kur kitur. Už šį savo pareiš- 
I kimą aš pats atsakau’’. ' .

Ant šito sutinka ir Karolis 
Sarpalius, ir Kazys Aleliunas, 

Į ir Pranas Juška, kuris kėlios 
j savaitės atgal atsisakė priimti 
I klubiečių kvietimą.

Visuomeniškoms organizaci
joms ir viešiems tikslams, sa
ko Jie, tai kita kalba.

Sarpalius sako kad butų ge
rai Clevelandiečiams bendrai 
susitarus parengti didelį pikni
ką šiaurės Lietuvos badaujan
čių naudai,'

Karolis Sarpalius šią vasarą 
vėl apsigyveno Clevelande.

timuosius per Intus pora metų. 
Vargu 'kita tauta Amerikoje 
turi taip puikiai nusidavusius 
vyrus imtikus ir tiek daug kaip 
Lietuviai turi. Daugybės tau
tų imtikus matėm,, ir nors jų 
yra daug, bet jų tik vienas ki
tas- nueidavę ir yra tokie mil
žinai kaip Lietuviai 'apie ku
riuos čia kalbėjome-

Pirmutinėj poroj imsis An
dy Ladyga su. smarkiu vieti-

užkviesta svečių iš visos Ohio 
į valstijos'.

Bet šio pikniko priedas ar
ba svarbiausia dalis bus tai 

įimtynė dviejų Lietuvių 
' nų — Juozo Komaro 
! Juškos, iš Bostono.

Visi matė imantis ir
• pažysta Komarą, žino

Per Gegužės mėnesį Cleve- jr ka jjg padal-§ su savo prie- 
• landė automobiliais užmušta, gais ■ clevelande> tokiais kaip 

25 ypatos. , vojQetis Bauer, kaip Lenkas
- Nuo pradžios metų iki Ge-'Stasiak ir kitais.

įgūžės pabaigai užmušta 88 y-1 Bet ką jig padaTys su Juška( 
ar ką Juška su juo padarys?

Nors Juškos Clevelandiečiai 
nematė kokie 10 metų ir nela
bai atsimena kaip jis išrodo, 
bet kurie pažysta, ir patys im- 
tikai, sako kad Juška yra iš

. I Cleveland© tramvajai perėjo' 
” , į kontrolę Van Sweringenu, sa-j

i vininkų Nickel Plate gelžkelio. ■
I Jie nupirko didumą tramvajų 
| kompanijos akcijų.

Iš kitų miestų:
Raževičienė, 
Raževičiutė, 
Barišauskas, 
Jodeikienė, 
Vaišvilas, 
Vaišvilas (sūnūs), 
Stakauskas, 
Stanaitienė (2-ra klesa), 
Butkevičius (3rd tourist)

Wm. Balyon (Francuzijon),

patos. Pernai per tą pat 
ką buvo 81 ypata.

lai-

RaDar viena mirė. Klinikos 
zų apnuodijimo mirė dar vie
na auka, . mergina sekretorė, 
kuri dirbo akių skyriuje. Ji 
prasikankino iki šios savaitės 
pradžios ir mirtis paėmė viršų. 
Ji yra f26-ta mirusių 
laimėj.

toj ne-

ir

jo

milži-
Prano

gerai 
spėką

tokiais kaip

PAJIEŠKAU DRAUGĖS
Jieškau pažinties su rimta, bui- 

naus kūno, ir meilaus budo mergi
na, ar paviene moteria. Esu rim
tas ir doras vaikinas. Jei tiksime 
galėsime susituokti, 
galėsime susituokt.

Mr. A. R—AS
1380 E. 62ncL St. Chicago, Ill.
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niu.
Tikietai į pikniką ir imtynes 

tik 75c. y patai. Sprts.

KOMARO IR SARPALIAUS 
PAREIŠKIMAS

Clevelande nekurie vyrukai 
pradėjo bėgioti ir kalbinti Ko
marą eiti imtis jų rengiamose 
imtynėse. Jie neatstovauja jo
kios organizacijos, bet sumanė 
pasipinigauti iš visuomenės.

Atsilankęs “Dirvos” redak- 
cijon Birželio 3 d. Juozas Ko
maras prašė viešai pranešti

P. Mulioliš
Pirkimo) - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko- 

I las ant antro mortgečio nuo 
I $300 iki $1500 į 24 valan- 
I das laiko, įkainavimas ne

kainuoja nieko, šiais rei- 
' kalais prašome kreiptis 

j 1306 EAST 68TH ST. 
I Rand. 6729.

Ar skauda dantis? 
minkit, šios savaitėj 
Clevelande buvo suvažiavę net 
3,000 dentistų savo metinėn 
konl'erencijor,.

Nenusi- 
pradžioj

ap- 
no- 
ry-

Susivienijimo Liet.
I AmerikojeJohn Jacoby & Son 

Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Darbu stovis Clevelande šiuo 
tarpu yra geriausias negu kada 
buvo pastaru, aštuonių metų 
bėgiu. Surinktomis žiniomis iš 
100 dirbtuvių pasirodo jose už
laikoma 85,568 darbininkai.

Nekurtuose darbuose Gegu
žės mėnesio bėgiu paimtą nuo 
7 iki 8 nuošimčių darbininkų 
daugiau.

Clevelandas pradėjo dar la- 
I biau augti kaipo industrijos 
| centras. Šymet atsirado ke- 
! .lėtas naujų dirbtuvių ir dar

Apleidžia Clevelandą 11-tą
“Dirvos” administratorius P. 

Vasiliauskas išvažiavo iš Cle
velando pereitą pirmadienį, ap
silankys pas brolį Bostone, iš 
ten vyks į New Yorką ekskur
santus patikti.

Nekurie Clevelandiečiai 
leidžia miestą šioj subatoj, 
ri apsilankyt pas gimines 
tinėse valstijose.

Visi likusieji Lietuviai pasa- 
žiėriai susirinks Erie gelžkelio 
stotyje ant E. 55th st. netoli 
Broadway, apie 3 vai. po pie
tų. Kas norėtų ateiti atsisvei
kint ir palydėt savo draugus 
gimines irgi ten susirinkit 
vai. po pietų;

Su Clevelando keleiviais - j VliA'Ml/Vl
New Yorką važiuos United Sta- nekurios budavosis. 
tna T.iniina atalnvaa Irnvic '___________

ir
3

SVARBUS PRANEŠIMAS
Turime vienos šeimynos namą 7 

kambarių; siirmaudyne, fomasu, di
delis skiepas,, viskas, kas tik name 
turi rastis. Lotas didelis, daug me
delių, garadžius. Kaina nebrangi; 
reikia Įmokėti $500. Taipgi priim
sim lotą arba automobili. Banko 
morgečius $4,000 ant 6 nuoš. Duo
sim lengvą išmokėjimą. Namas bu« 
atdaras Gegužės-May 26 d. nuo 1 :30 
iki 3:30 po pietų, ateikit pažiūrėti 
kas interesu.© jates. , Randasi 1026 
Lakeview Rd., tarpe Superior ir St 
Clair. Reikale šaukit telefonu ir 
klauskit A. KULBIS. Vakarais 
iki 6:30 vai. Telef. Garfield 2738.

“Dirvos” Agentūra yra įga- tes Linijos atstovas^ kuris pa-' 
Įlota parduoti tai ekskursijai lydės pasažierius iki laivo, 
laivakortes ir išrūpinti norin-, Keletas Clevelandiečių dar 
tiems keliauti pasus, gryžimo' yra pirkę laivakortes Lenkų 
leidimus ii’ kitus dokumentus.Į agentūrose, bet jie bijo 1 

Lenkai nenusiųstų juos į Var- 
šavą ar kur, kitur. Vienas sa-' 
ko kad Lenkas agentas būti
nai spyrė jį imti Lenkišką vi
zą ir žmogelį visai nugąsdino, menf JONĖS & LAŪGHLIN STEEL 
Prie dabar nupuolusių Lenkų CORPORATION,^ALIQUIPPA, PA. 
pinigų, Lenkai visais budais no
ri duot savo valdžiai uždirbt.

But negerai kad tokius Lie
tuvius kurie per Lenkus pirko 
laivakortes ir jeigu agentai 
parūpino Lenkiškas .vizas, 
sodintų Danzige ir paleistų.

Lankėsi svečiai. Važiuoda
mi į Sandaros seimą Bostone, 
“Dirvoj” sustojo Chicagiečiai 
delegatai. Biekša, Valaskas ir 
Valaskienė ir A. A. Tulys. 
keliauja Automobiliu.

Jie

knril'la P'R'iai- Kaa 2933 E. 1

| REIKALINGI DARBININKAI
BLAST FURNACE VYRAI — turi 

turėti patyrimo prie pečių užžiu- 
re.jimo, užlaikymo ir prigelbėjimo. 
Kreipkitės į Employment Depart-

PARSIDUDA
Anu Lorain avė., 43 metai gyvuo- 

in-ntis saldainių, cigarų, rašomų ii 
šiaip reikmenų krautuve, parsiduo- 

’. Matyki t Zimerman, 
116 street.

EKSKURSIJA UETUVON
1 .'’ ■' " ■ -įf, fit ' : ■ . . . . jį ■ ■ į fe

' iįli '' ■' '< ft L | ■
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17, 
au-dd. atsibus miesto

Cleveland©. Muzikos 
kurioj dalyvaus sujun- 
apie 2,000 visų tautų 
miesto simfonija ir 

Louise

iš

NORIU PIRKT FARMĄ
Kas turi gerą farmą Ohio, valsti

joje pardavimui, kurią gali užleis
ti nuo rudens, prašau, atsišaukti, ap
rašant smulkmenas, Angliškai. Ra
šykit

F. A.- K., Box 408, Olney, Ill.

ir R. Warren- 
iš Metropolitan 
Joyce Pąnner- 

Arthur Racket,

pinigus, 
nau- 

Tie 
ma- 

. pu- 

. ža-

Muzikos iškilmė'. Birželio- 
18 ir 19 
ditorijoj 
Iškilmė, 
gtas iš 
choras,
penki žymės solistai: 
Lerch, soprano, Dorothy Fle- 
xėr, contralto, 
rath, baritonas 
operos; taipgi 
man, sop., ir
tenoras, iš New Yorko.

Mišrus choras dainuos devy
nias žymių kompozitorių dai
nas, o vyrų choras tris.

Lietuviams šis koncertas tu
rėtų būti žingeidus 
jog dalyvaus ir musų 
kų grupė. V.

Atgabeno naujus
Liepos mėnesį jau gausim : 
jus popierinius pinigus, 
nauji pinigai yra trečdaliu 
žesni už dabartinius, viena 
sė Spausdinta juodai, kita 
liai. Clevelandui jų paskirta 
pirmai dienai $26,000,000 pra
dėti keisti į senuosius. Ban
kai rinks senuosius ir duos į 
jų vietą naujus.

PARSIDUODA
7213 Cedar avė., saldainių, cigarų 

ir delikatesų krautuvė ir grosernė. 
Garantuojama $600 savaitinių inei- 
gų. Turi būti parduota tuųjau už 
maža kaina. Yra 5 kambariai gro
ta. renda pi'g'i. Kleuskit Zimerman, 
2933 E. 116 St. arti Buckeye. (25)

Naudoti! Karti
Bargenai

NASH,
BUICK,
CHRYSLER,
OLDSMOBILE,
OAKLAND,

Coupe ir Sedandi

ir tuomi 
daininin- 
Greičius.

L. Vyčių 25-tos kuopos cho
ro dainų praktikos atsibuna 
penktadienio vakarais Lietu
vių salėje, nuo 8 vai. Rengia
masi prie L. Vyčių seimo, ku
ris atsibus Clevelande Rugpjū
čio (August) pradžioj. V. G.

Nickel Plate gelžkelio kom
panija budavoja Clevelande di
delį prekinių vagonų piečių, ku-

Tai pakaitino! Pereitą be
veik ištisą savaitę tęsėsi nepa
prasti karščiai. Temperatūra 
buvo pakilus iki 87 F. Daug 
miesto šaligatvių nuo karščio 
išsprogo ir sugedo.

Gegužės 31 dieną vėl atvė
so ir taip laikosi.

Ohio valstijoj Minėjimo Die
noje (Geg. 30) ant kelių au
tomobilių nelaimėse ir prigė
rimais žuvo 21 ypata, 
Clevelandiečiai.

Praeitą sekmadienį 
landė ir Ohio valstijoj

iš tų 4

Cleve- 
autorno-

GRADUATION
Užbaigimas mokslo yra brangus 

vaikams laikas, del to jie kiekvie
nas nori gauti atminčiai koki nors 
graždaiktį nuo savo tėvelių bei gi
minių, kuomi galėtų pasididžiuoti 
ilgų laikų ateityje.

Vaikams del Graduation ir pir
mos Šv. Komunijos atminčiai rasi
te gražiausių ir tinkamiausių dova
nėlių krautuvėje pas V. D. ŠTAU- 
PĄ, 6704 Superior avė., prieš E. 
67 .Street.

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados. 
Whist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darau ant už
sakymo, išpjaustau raides pas mus 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt.

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilimi atša
liau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašų:

Už- niekad negirdėtas 
žemas kainas.

The Zucker Nash Co.
6816 Superior Ave

atdara vakarais.
Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400
Mes turim juos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti. 
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
riame galės sutilpti 2,000 va- bilių nelaimėse užmušta 7 ypa- V. D. Štaupas, Jeweler 

__ _____ __ tos. _ _ ĮB704 Superior ’Ave.
JOHN A. ZUCKER.

■
IENA iš didžiausiu šios Vasaros Ekskursijų Į Lietuvą yra tai 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ekskursija, kuri išplaukia 7 
d. LIEPOS-JULY puikiu didlaiviu “AQUITANIA”. Ekskursi
ją vadovauja SLA. Prezidentas St. Gegužis. Tai bus smagiau

sia kelione su daugybe Amerikos Lietuvių iš visų kolonijų.

“DIRVOS” AGENTŪRA pasiruošus patarnauti Ohio ir aplinkinių valsti
jų SLA. nariams ir abelnai visiems Lietuviams išgavime Pasų, Permitų su- 
gryžimui atgal, ir išdavime laivakorčių Į abu galu (Round Trip) už nupi
gintą Ekskursijos kainą. Viskas ką turit daryti tik kreipkitės į mus.

Laivakorte iš New Yorko Į Kaune ir atgal
$L86.00

“DIRVOS” AGENTŪROJE parsiduoda laivakortes VISOMIS linijomis ir 
geriausiais laivais. Kadangi keleiviui reikalinga ypatiškas aptarnavimas j 
Europą vykstantį būtinai reikia kreiptis į savo artimiausią Agentūrą.

Kokia linija ir prie kokios Ekskursijos Į Lietuvą kas nesidėtų, Laivakor
tes ir Pasus bei kitus Dokumentus gaus “Dirvos” Agentūroje.

Visada kreipkitės į Lietuvišką visuomenišką įstaigą teisingam patarnavi
mui ir visada busit patenkinti. Svetimi nežino ir nesupranta jūsų.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio _


