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ISPANAI LAKŪNAI 
ATSIRADO

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių ratams gu
mų gaminimas eina dideliu 
saiku ir per pirmą šių me
tų pusmetį tikima padaryt 
didelius rekordus: Gamy
ba sako bus'tokia^pat gera 
ir toliau ir darbai toje sri
tyje šymet žymiai ne.apma- 
žės.

Pietinių Valstijų gelžke- 
lių darbininkai, 9,000 skai
čiuje, gavo padidinimą al
gų po 5 ir 6 centus j valan
dą.

Colfax, Cal. — Darbinin
kams vežant trokit dinaoni- 

*... ta.-istiko^^prqgjuuiSr viekas.
- užmuštas, kitas sunkiai su- 

’ žeistas.

dalykų eksporta- 
Suv. Valstijų per 

mėnesi buvo 261,-

Plieno 
vimas iš 
Gegužės 
615 -tonų, arba 16,064 tonai
mažiau, o importuota įvai
rių plieno dalykų iš užru- 
bežio 19,935 tonų daugiau 
negu Balandžio mėnesį.

surinktos

Sovietu
AMERIKA ŽIURI Į 

SOVIETUS ŠNAIRAI
Washington. — Raportai 

surinkti Rusijos pripažini
mo klausime • pasirodo pa
krypę neprielankion pusėn 
ir komunistų valdžia nega

ili laukti Amerikos pripaži- 
Į nimo.

Pačioje Rusijoje dalykai 
krypsta į priešingą pusę, 
kiek tas liečia Suv. Valsti
jas. Nuo 1927 metų tėmi- 
jimūs darant pasirodė kad 
Rusija krypsta į bolševi
kišką komunizmo pusę.

Ta komunizmo rūšis yra 
paremta ant teorijos jog 
Rusijos sovietai negalės iš
silaikyti komunizmo prin
cipais jeigu likusi pasaulio 
dalis nebus paversta į ko- 
ųiunistišką. Taigi . komu
nistų pastangos varyti at
kakliausią propagandą po 
visas šalis duoda priežastį 
Amerikai nesiskaityti su 
sovietų valdžia.

Nei prezidentas Hoover 
nei valstybės sekretorius 
Stimson neturi minties jog ! 
reiktų su Rusija sueiti į 
draugiškus’ santikius.'

Washingtone
žinios rodo kad šiuo tarpu 
bendrai imant industrialė 
produkcija stovi gerai ir 
nekurie darbai didina savo 
darbininkų skaičių.

Minkštos anglies iškasi
mas mažėja. Per savaitę 
iki Birželio 8 d. iškasta 9,- 
156,000 tonų; iki Birželio 
15 d. — 9,304,000 tonų; iki 
Birželio 22 — 9,000,000 
nu.

GINČAI DEL CUKRAUS 
MUITO

Washington. — Jeigu bu
tų padidintas muitas art 
cukraus jis ištrauktų iš S. 
Valstijų gyventojų kišenių 
net $318,000,000 daugiau, 
sako muito priešininkai.

to-

ČiaLa Paz, Bolivia. — 
sustreikavo mūrininkai 
bravų darbininkai reikalu- 
dami aštuonių valandų dar
bo dienos.

Iš Čile, pietų Amerikoje, 
ateina žinios kad Chuqui- 
camata kasyklos eksplozi
joj užmušta 200 darbinin
kų.

Nagasaki, Japonija. — 
Anglies kasykloj užgriuvo 
44 darbininkus. Kasyklon 
įsiveržė vanduo;

Bratislav, Čekoslovakija. 
Gurno dirbtuvės eksplozijoj 
užmušta 10 moterų darbi
ninkių.

Maskva. — Šymet derlius 
išrodo daug geresnis negu 
buvo pernai. Gerai išrodo 
Ukrainoj ir Kaukaze.

ANGLIJA NENORI 
TROCKIO

Londonas. — Trockio ap
likacija įsigauti Anglijon 
tapo atmesta. Valdžia :a i- 
da netinkamu įsileisti jį į 
savo ribas iki nebus galu
tinai nustatyta santikiai su 
sovietų valdžia.

Nekurie MacDonaldo ka
bineto nariai tačiau prita
ria ir sutiktų ■ Trockį tuoj 
įsileisti.

Trockis po senovei laiko
si Konstantinopolyje, Tur
kijoje, po aštria priežiūra.

pa- 
nu- 
pa-

LAKŪNO REKORDAS 
PER AMERIKĄ 

Kapt. Frank Hawks 
darė greitumo rekordą 
skrisdamas iš Pacifiko
kraščio Į Atlantiko pakraš
tį į 18 valandų 22 minutas 

sustojimo. Iš New Yor- 
sugryžo atgal į Pacifi- 
pakraštį per 19 valandų 
minutų. Taigi visa ke

lionė truko apie 38 valan
das.

be 
ko 
ko
11

prohibicijos įstatymo pa
naikinimui veikianti drau
gija paskelbia, po kelių mė
nesių tyrinėjimo, kad per 
metus Suv. 'Valstijų pilie
čiai išleidžia'• $100,000,000 
už Kanados svaiginančius 
gėrimus.

$30,000,000 iš tų pinigų 
eina Kanados bravorams;

LENGVA ATSIKRATYTI’ $8,000,000 gauna Kanados 
Sovietų Rusijoje dabartį-,valdžia legalių taksų už tai;

niais laikais jei nori atsi
kratyti kokių komunistų 
partijai neištikimų gaivalų 
reikia tik juos suimti ir ap
kaltinti “buvusiais imperia
listų slaptais agentais ir 
spekuliantais”.

Septyni tokie “agentai” 
Mohileve nuteista sušaudy
ti, kiti 19 nuteisti kalėji- 
man už neva pasikėsinimą 
nužudyti sovietų komisarų 
(gal but už jų žiaurumus).

SUŠAUDĖ UŽ VARPĄ
Maskva. — Bažnytkai

myje netoli Maskvos komi
sarai užsimanė išplėšti iš 
cerkvės varpą. Dvasiškiai 
tam priešinosi ir sukėlė sa
vo žmones prieš komisarus, 
Už tai komunistų valdžia 
tris dvasiškius nuteisė 
sušaudė.

ir

NUŠOVĖ VYRĄ 
ŽMONĄ

Alliance, O. — Nežino
mas piktadaris sutiko va
kare pareinančius iš savo 
krautuvės Samuelį Dapali- 
na ir jo žmoną su pora vai 
kų, ir ant vietos nušovęs 
pradingo. Policija jieško 
moteries pirmutinio vyro, 
tikėdama gal jis ką apie tai 
žino ar turi bendro su žu- 
dyste.

IR

$60,000,000 paima kaipc 
pelną šmugelriinkai ir tar
pininkai; -s

$2,000,000 išmokama ky
šių ir papirkimų Amerikos 

įprohibicijos agentų.
Tik 1.2’ nuošimčiai Kana

dos išduodamų svaigalų es 
ti sugaunami ir sunaikina
mi Suv. Valstijų pusėje.

Daugiau skaitlinių
Kun. Deets Bickett, baž 

nytinių draugijų prohibici- 
jos šalininkų sekretorius, 
skelbia kad iš priežasties 
prohibicijos Suv. V aisti ji) 
šalies turtas arba vertybė 
padidėjo $72,000,000,000 su
ma. *

Kita -organiza^ja, prohi- 
bieijai priešinga, skelbia ir
gi milžiniškas skaitlines — 
$35,000,000,000 — ant kiek 
šalies turtas nupuolė prohi
bicijos delei. r

Rinkites dabar kam kas 
patinka: jeigu stovit už 
prohibiciją argumentuokit 
viena iš tų skaitlinių; jei
gu prieš — kita. '

Madridas. — Dingę juro
je ir paskaityti už žuvusius, 
keturi Ispanai lakūnai ku
rie skrido Į Ameriką per 
Azores salas, atsirado po 
suvirs savaitės laiko. Juos 
rado vandenyje Angliškas 
laivas ir išgelbėjo, paėmė 
ir jų lėktuvą, kurs biskį ap
gadintas nuo kritimo van
denin.

SUSITARĖ DEL KARO 
SKOLŲ

Washington. — Suv. Val
stijos priėjo prie susitari
mo su Francuzija karo sko
lų 
ja 
62

Prigėrė 11 Žmonių
Penktadienį, Birželio 7 d. 

nustojus pusti, apie 20 žve
jų laivų, Palangos—Švento
sios pajūrio, išplaukė žvejo
ti. šeštadienio naktį kilo ne
tikėta audra. Tie, kurie bu
vo prie darbo pabaigos ir 
arčiau kranto, šeštadienio 
rytą spėjo sugrįžti namo. 
Kitiems kurie toliau žvejo-

jos laivas “Prez. Smetona”, 
kuris šeštadienį buvo žve
jams i pagelba išėjęs.

“L. Ž.”

MacDONALD IR SO
VIETU RUSIJA

Iš Londono ateina žinios 
kad pirmas MacDonaldo, 
darbo partijos, ministerių 
kabineto posėdis neparodė

4

atsilyginime. Francuzi- 
sutinka isšimokėti per 
metu.

ŽUVO NUO FAJER- 
VERKŲ

St. Louis, Mo. — Dešim
tukų krautuvėje netyčia už
sidegė sprogstami žaislais 
išdėti pardavimui prieš 4 
Liepos, uždegė visą krautu
vę. Susigrūdime ir ugny
je žuvo keturios ypatos.

KAIZERIO IŠTRĖMI
MAS BAIGIASI

Berlinas. — Kaizerio Vil
helmo ištrėmimas iš Vokie
tijos baigiasi Liepos 22 d. 
ir jis galės gryžti jeigu no
rės, žinoma jeigu nebus iš
leista naujas uždraudimas. 
Reichstagas savo karštame 
posėdyj pereitą- savaitę at
metė sumanymą ištrėmimą 
prailginti.

Nežiūrint laisvės, kiti sa
ko jog kaizeris vargu ban
dys gryžti į savo tėvynę.

Nužudė profesorių. At
lanta, Gą. — Laikant mo
kytojams savo metinę kon
venciją, vienas jų, profeso
rius Johnson, 41 metų, su
tiko nelauktą mirtį plėšikų 
naguose. Jis rasta auto
mobilyje negyvas su sudau
žyta galva, prie jo rasta iš
krapštytos piniginės.

Mergina plėšikė. Tope
ka, Kan. — Užėjus į banką 
viena, su revolveriu ranko
je ir neapsimaskavus, at
kakli plėšikė pagrobė apie 
$14,000 pinigų ir pabėgo.

VOKIEČIAI MAŽINA 
ORO LAIVYNO LĖŠAS 
Vokietija norėdama pasi

varyti priešakiu, net pra
lenkti kitas valstybes, gan 
šiai dėjo pinigus ant visko 
Žymiai.šoko pirmyn ir or- 
laivininkystėje. Bet dabar 
pasiryžo apsivaržyti ir nu
mažina iš orlaivininkystės 
biudžeto 12,000,000 markių. 
Vokietija pasiryžus laiky
tis ekonomijos kur tik ga
lima.

Vokietija buvo išleidus 
vidaus paskolą 300,000,000 
markių, bet nepavyko su
kelti, išpirkta tik - už 180,- 
000,000 markių.

Pranešimai sako kad Vo
kietija gavo 50,000,000 d da
rių kreditų Amerikoje.

VOKIEČIAI UŽSIGINA
i KĄRO KALTĖS

Berliriiš. — Vokietijos 
vyriausybė išleido manifes
tą, kuriuomi užginčija Vo
kietijos vienos atsakomy
bę už pasaulinį karą, šis 
manifestas pagaminta są 
ryšyje su JO metų sukak
tuvėmis nuo pasirašymo 
Versalio taikos sutarties.-

Vokiečiai nusmerkia vi
sų nusistatymą kaltini: j-.ios 
už pasaulinį karą, apšauk
dami tai “karo kaltės me
lagyste”.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS
Columbus, 0/ — Pašto 

lakūnas Robey, parašė pa
sveikinimą Clevelando la
kūnams kurie šią savaitę 
darė pastangas ilgiausia iš
būti ore. Atlėkdamas i Co
lumbus per miglas užlėkė 
j 200 pėdų aukščio radio 
bokštą ir užsimušė penkios 
valandos vėliau.

Pereitą 
devynių 

viso pa
tikėjimo

APMAŽINO SKOLAS
Suv. Valstijų iždas perei

to fiskalio meto (nuo Lie
pos 1 iki Liepos 1) bėgiu 
sumažino valstybės skolas 
$673,000,000 suma. Pirmu 
kartu po karo skolos stovi 
žemiau $17,000,000,000.

Per tą metą valdžia viso
kių mokesnių gavo $3,540,- 
000,000.

LIUTERONŲ KONVEN
CIJA DANIJOJE

Kopenhaga. — 
savaitę prasidėjo 
dienų konvencija 
šaulio Liuteronų
atstovų. Iš Amerikos da
lyvauja 117 dvasiškių.

Ši konvencija sušaukta 
sumanymu Amerikos Liu
teronų dvasiškijos. Ameri
kos Liuteronai po karo su
teikė žymią pagalbą savo 
viehtikiams ir iš to pakilo 
mintis sušaukti viso pasau
lio Liuteronų suvažiavimą.

ORLAIVIŲ INDUSTRI
JA PROGRESUOJA

Wright ir Curtiss, dvi ži
nomos orlaivių gaminimo 
firmos, susivienijo, apim- 
damos dar aštuonias mažas 
firmas j vieną. Sudarė di
delę organizaciją su $70,- 
000,000 kapitalo. Tas duos 
geresnę progą orlaivinin- 
kystei vystytis.

jo (apie 30-40 kl. nuo kran- jokio palinkimo suteikti se
to) ir kurie ne į pačios Pa- vietų Rusijai pripažinimą.

tokiu Sovietų Rusija buvo aiškiai 
vieta pripažinta kuomet MacDo

nald buvo premjeru pir
miau, ir nieko nedaryta per 
kitų partijų valdymo laiką 
to pripažinimo panaikini
mui. Diplomatiniai ryšiai' 
ir prekybiniai santikiai su
traukyta kada Baldwin© 
valdžia padarė užpuolimą 

[ ant Sovietų atstovybių Lon- 
Idone ir išvarė Rusijos, pa- 
I siuntinius atgal už varymą 
I slaptos propagandos.
j kas ką MacDonald 

i padaryti tai atnaujinti 
'na dalykų stovį.
f, MacDonaldo perdaug 

tintas blčhiliaviinAgT'{%ti
1 vietais buvo priežasčid 
valdžios sugriuvimo ir pra- 

'| laimėjimo 1924 metais, bet 
"j jis' vėl, atgavęs galę, tiesia' 

j savo ranką komunistams.
i Iš bizniškos pusės tas ge- 
1 rai, Angina galės turėti 

["daugiau darbų. Bet reikia 
laukti iš kurios pusės da- 

, bar vėl komunistai Anglijai 
bandys įkąsti kada' atsiųs 
savo atstovus atgal.

langos pajūrį,— nes 
atveju čia geriausia 
išeiti neapverstam,— nėvi- 

, siems buvo lemta besugrį- 
šti į savo namus. Keturi lai
vai tapo netoli kranto, iv 
penktas nežinia kur, apver
sta.

Vienas jų Ronkaus laivas, 
iš Palangos prieplaukos 
(valgumo) su keturiai vy
rais apvirto ties savo priep
lauka, bet žvejams pavyko 
išsigelbėt, vienas iš jų, L. 
Kairys, sunkiai bangų pri
muštas.

Kitas laivas, iš Paliepgi-, 
rių prieplaukos apvirto su) 
keturiais vyrais VI. Krau 
čiunu (pernai nuskendo j 
brolis Juozas), J. Kavolių,j 
M. Štibliu ir J. Taitavičiu. 
Kriaučiūnas (vad. Kraucu- 
vas) tikėjosi prie laivo pri
sirišęs išsigelbėti, bet išme
tus laivui 
negyvas, 
išmetė ir 
duolius.

Trečias 
iš Paliepgirių valgumo, yra 
Pluckio motorlaivis su tri
mis vyrais. Du iš jų N. Skr. 
dikis ir M. Kuba nuskendę, 
o Pluckis išplaukė. M. Ku
bos lavonas dar neišmestas.

Ketvirtas nelaimingas lai
vas yra Kuršo iš Moneiškėj 
prieplaukos. Jis taip pat bu
vo, su keturiais vyrais, ap
verstas ir sudaužytas, bet 
nuskendo tik vienas žvejys.

Penktas apvirtęs laivas 
kurio nieks prie kranto ap
virsiant nematė, nes žvejų 
nustatyta, kad jis žuvo kur 
toliau, juroje, yra Vindulio 
laivas, iš Mončiškės prie
plaukos, su keturiais vyrais 
—Vinduliu, Kubo, Fogeliu 
ir rodos, Patinu.

Išviso paskendo 11 žvejų 
iš keturių, laivų, iš kurių 5 
lavonai dar juroj.

Vieną laivą, iš Kunigiškių 
prieplaukos išgelbėjo polici-

pasirodė, kad jis! 
Pq trumpo laiko 
kitus tris sken-i

skendęs laivas,—

Vis- 
mano 

se

gė
jo
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DIRVA

Korespondencijos
JPJTTSBURGH, PA.

Iš Sandariečių darbuotės. 
SaiųĮąręs kųopų sąryšis tin 
rėjo posėdį' Birželio 20 d. 
L. M. D. knygyne, kur da
lyvavo atstovai nuo visų 
kuopų. Sandarbs buvusio 
Bostone seimo delegatai P. 
Pivaronas ir J. Kuizinas 
išdavė raportus. Iš apsa
kymų pasirodo kad “San
darą” pradeda gerai susi
tvarkyt, tik reikia visiems 
prisidėt su darbu ir finan
siniai, kad atmokėjus už 
spaustuvę, kurią Chicago j e 
įsigijo.

Taigi kuopų atstovai pa
sižadėjo paragint savo kuo
pas kad įsigytų pę šėrą, ir 
susirinkime tuoj pat užsi
rašė šėrų šie: P. Pivaronas 
5; po vieną J. Virbickas, P. 
Marmokas, O. Zamblaųs- 
kienė, F. Pikšris ir J. Rū
kas. Taigi tuoj sudaryta 

-visa šimtinė. Taipgi įgalio
ta J. Virbickas užrašinėt 
kurie norėtų prisidėt prie 
naujos spaustuvės.

Užgirta komisijos rapor
tas kad Rugp. 11 d. ruošia
ma Amšiejaus fairmoje są
ryšio piknikas su ristynė- 
mis. Manoma suporuot Dr. 
K. Sarpalių su Lenkų gali
jotu Zbyszko, kuris yra čia 
užviešpatavęs. Lietuviai sa
ko kad Sarpalius pagydys 
Lenkus nuo tos garbės ko
kią čia Lenkai turi.

DETROIT, MICH.
Lietuvių gyvenimas. Lie

tuviai čia gyvena išsimėtę 
li^ęs tarpo, už ką laimėto- (po visą miestą, bet daugu- 
jai gaus dovaųąs.

Komisija:
J. Rūkąs, S. Bakąnas.

4,00Q vagonų. Pęnnsyl- 
yąnią gelžkelio liniją užsa
kė 4,000 naujų plieninių va
gonų prekėms vėžiętį, ku
rie kainuos apie $6,400,000.

Darbą padalino keletui 
vagonų įšdirbimo kompani
jų Pittsburgo apielinkėj ir 
Columbus, O.

Atrado pavogtą vaiką. 
Pereitą savaitę prapuolė 4 
metų vaikutis, Harry Krist, 
nuo 209 Hendersęn avenue 
Jis atrastas paliktas gatvėj 
kaimyniškoj valstijoj, Ben
wood mieste, W. Va. Vai- 
kas apsakė kad ji kokis tai 
vyra pagrobęs įsisodino i 
automobili ir liepdamas gu
lėti kad nebūtų matomas, 
išsivežė.

SLA. 3-čio Apskričio pik
nikas. Šio apskričio milži
niškas „piknikas įvyksta- ki
tą sekmadienį, Liepos 14 
d., Sully’s Grove darže. Ti
kima kad tai bus didžiau
sias ir puikiausias Lietuvių 
išvažiavimas kokis kada su
rengta šioje srityje.

Piknikui vietą yra bene 
geriausia visame apskrity
je, gražiame sode, yra plau
kimui vieta, puiki šokiams 
salė, ir- tt. Randasi prie 
Allegheny County South 

' Park.
Šioje vietoje gali sutilpti 

kokie šeši tūkstančiai pub
likoj.

Grės geriausias Pittsbur
go Lietuvių orkestras Lie
tuviškus ir Amerikoniškus 
šokius.

Turbut svarbiausia šio 
pikniko programo dalis bus 
tai imtynės, kurioms supo
ruota Chicagietis Bancevi- 
čius su vietiniu Aleliųnu.

Prie to viso rengiama di
delės prakalbos ir bandoma 
gauti kalbėti Centro Sek
retorę P. Jurgeliutę.

Bus taipgi programas vi
sokių pasižymėjimų iš pub-

Nepavyko išsipūsti. Su
manymas padaryti iš Pitts- 
burgo milžinišką miestą ne
pavykę. Buvo balsavimai 
susivienijimo visų Pitts- 
burgo priemiesčių j vieną 
miestą. Iš 119 tokių prie
miesčių reikėjo kad 62 ar
ba diduma paduotų balsų 
po du trečdaliu. Bet tik 47 
miestukai sudarė po du 
trečdaliu, taigi iš balsavi
mų niekas neišėjo.

Tie miestukai turi savo 
paskiras valdybas. Susidė
jus Į vieną Pittsburgą butų 
padarę šį miestą ketvirtą 
didumu šioje šalyje?

mą gyvena susimetę sąvo 
grupėse. Lietuviai katalikai 
turi tris parapijas! ir užlai
kę. tris Lietuvius kunigus. 
Vąkąrinėj miesto dalyj yra 
Šv. Antano bažnyčia, kle
bonaują Kun. Beręišis; jis 
su parapijonais sutinka, jų 
neskriaudžia, už tai jį žmo
nės myli. Jo manymu, jei 
kunigai teisingai apsieitų 
nebūtų nei vieno Lietuvio 
bolševiko, nes juos tik ku
nigai išperėjo, ir parapijo
se nebūtų vaidų nei pešty
nių.

Priešais bažnyčią randa
si puiki mūrinė Lietuvių sa
lė. Tuo Detroitiečiai gali 
pasididžiuoti.

Tai budinkas sų salė, su 
krautuvėmis išlauko, iš ko 
yra geras pelnas.

Aplink tą vietą gyvena 
kokios 25 Lietuvių šeimy
nos, kiti į bąžnyčią ar salę 
atvažiuoja iš 
dalių.
. Namai 
senoviški, 
įrengimų, 
nemėgsta
siekti salę ir bažnyčią len
gva, nes eina puikus mies
to bulvaras ir keli tramva
jai. Pinavijas.

Liet. Bonų Kuponai Į
Bonų kuponus galit pri-Į 

siųsti kaipo' užmokestį uži| 
mokestį už “Dirvą” ir už 
knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

PAJIEŠKOMA

kitų miesto

toje
be 
tąigi

čia gyventi. Pa-

Kanados
į Naujienos
d___ Iiu

TORONTO, ONT.

Vladas Lęvąnas, gyvenęs 
721 Mill St., Plymouth, Pa., 
kasyklų darbininkas, esą 
miręs. Reikalinga tikrų in
formacijų.

Antanas Valuntas, Jurgio 
sūnūs, kilęs iš Daukminų 
kaimo, Krinčino valšč., Bir
žų apskr., Amerikoje apie 
20-25 metus. Gyvenęs 51-52 
Bach St., Įllion ar Ivendion 
mieste.

Antanas Jankevičius, ki
lęs iš Paistriečiukų kaimo, 
Pumpėnų valšč. Panevėžio 
apskr. Amerikon ątvykęs 
1910 m. Dabar apie 
amžiaus. Gyvenęs 
land, O., o vėliau 
burgh, Pa.

Jonas Savickas,
Raseinių valšč., apie 43 m. 
amžiaus, 5 pėdų 8 colių auk
ščio gyvenęs Pennsylvania 
valst., ir nėya žuvęs per 
sprogimą kasyklose. Paieš
ko brolis Amerikoje.

Jonas Grunda, Kazio sū
nūs, kilęs nuo Čedasų, Ro
kiškio apskr., Amerikon at
vykęs 1912 m. ir seniau gy
venęs Chester, Pa., laiškus 
gaudavęs per Box 93.

Consulate General of 
Lithuania
15 Park Row,
New York City,

44 m. 
Cleve- 
Pitts-

kilęs iš
srityje yra 
moderniškų 

Lietuviai

Gettysbrug, Pa. — Ant 
kelio link Harrisburg prie 
upelio rasta nuogas mote
ries lavonas. Užtiko ūki
ninkas dirbdamas tvot d. 
žmogžudžio pėdsakų ir nu
žudymo priežasties nesuse
kama.

Canonsburg, Pa. — Ang
lies ' kompanijos policijan- 
tas, John Farr, 42. metų, 
nušovė savo mylimąją, 17 
metų, ir pats nusišovė. Jis 
nepasitikėjo jos ištikimy
be. Ji jau buvo našlė, jos 
vyrą kasykloj užmušė tū
las laikas atgal.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

xxxxxxxxxxxxzxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxzxxxxzxxsn 

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i 
3 Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3 
3 organizacija Suvienytose Valstijose, 3 
3 kurios turtas viršija $1,000,000.00. 3
3 Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
3 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
3 SI.A. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri* 3 J Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkražM “T4- j 3 vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainos. 3
3 Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,088. 3 
3 Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitij. S
3 Del platesnių informacijų kreipkitės Siu* adrese:

3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
3 307 W. 30th Street New York. N. T. «
tXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXixxixtIXT»

Lietuvių judėjimas. Už
ėjus gražiam vasaros orui 
rengimai vakarų salėse ap
rimo, bet piknikų-išvažiavi- 
mų į laukus tai daugybė, 
nežinai žmogus nei į kurį 
važiuoti. Tiesa, į visus su
važiuoja žmonių gerų. ii 
draugiškų, ’bet beda' tame 
kad viena diena negali ke
lis piknikus apeiti. Musų 
draugijos jeigu viena ren
gia tai kita sužinojus irgi 
vengia pikniką ir taip pub
liką suskaldo. Kiti žmonės 
visai į piknikus ir neina, ša
ipo, jeigu ten eisiu tai mane 
draugai pyks, kitur turiu 
ijrgi gerų draugų, todėl ge
riau namie busiu.

. Draugijos daug dąųgiau 
laimėtų jeigu vienos prieš 
kitas nekonkuruotų.

Darbai. Šiuo tarpu au
tomobilių darbai apsistojo, 
ątleidžia daug darbįnįnkų 
atostogoms, taigi bedarbių 
yra įvalias. Iš kitur atva
žiavusiam sunkų darbas 
gauti. Atvažiuojantis turi 
ąpsįžiu}"ėti kad turėtu pra
gyvenimui mažiausia mėne
siui laiko, nes kitaip gali 
būti riestai. Greipiąų cĮar; 
bus gauna amątnįnkai, pa
prastam darbininkui sunku 
įarbas rasti.

Svečiai. Pereitą savaitę 
lankėsi biznio reikalais B. 
Rakauskas ir S. Rodavįčia 
įš Clevelandp. ĄpsįĮąnkė 
ir pas sąvo pažystamus 
ir draugus iš Thomas, W. 
Va. 
£ia 
rų,

NEW BRITAIN, Conn.

Iš Varpiečių susirinkimo. 
Birželio 24 d. L. 'N. Varpo 
draugija turėjo mėnesini 
susirinkimą, dalyvavo gra
žus skaitlius narių. Buvo 
išduota raportai iš praeito 
veikimo ir prisiminta atei
ties veikimas — busimas 
piknikas Liepos 14 dieną 
Schuetzen Park, Meriden, 
.Conn. Tikimasi gerų pasek 
mių, jei visi noriai padir
bės. Kurie neturi savo au
tomobilių bus nuvežami au
tobusais iš Klubo kamba
rių.

Prisimintą apie surengi
mą koncerto rudeniui at
ėjus. Ant to draugija su
tiko ir palikta choro komi
sijai apie tai rūpintis.

P. P. P.

Iš musų judėjimo
Sąjųngiečįų. jaunjmo 

lėse darosi kas, kartas 
didesni neramumai iš prie: 
žasties nekuriu politikierių 
perdidelio įsiviešpatavimo. 
Dabar įvyko išeilės du sų- ; 
sirinkimai gana netvarkin
gi su dideliais ergeliais, o 
vis del to kad aikvojama 
kuopos pinigai nežinomam 
tikslui, neva išliuosavimui 
iš kalėjimo areštuotiems 
kokiems ten svetimiems ko- . 
munistams. Tuo pasipikti
no rimtesni nariai ir veikė
jai ir ėmė šalintis iš kuo
pęs. Pasitraukė dramos ra-, 
telio vedėjas J. Jokubynas 
su žmona, kurių pasidarba
vimu nuo pat pradžios jau
nimo organizacijos persta
tyta keletas gerų veikalų ir 
draugija susidėjo apie $200 
pelno. Ar gali rimti žmo
nės, pakęsti kada komunis
tai užsivaro pagrobti ne- 
partijinės organizacijos iž
dą savo reikalams ir kimšti 
savo komunistiškas skyles. 
Komunistai visai neatsižiu- 
ri į kuopelės įstatus, turė
dami sau prielankių gaiva
lų darp kaip jiems tinka.

Jeigu taip Jaunimo Są
jungoje ir toliau eisis tai 
komunistai liks sau vieni be 
narių ir galės savo pirštus 
graužti, o rimti Lietuviai 
nesiduos išsinaudoti.

Raudonieji ir iš pašalieš 
visokias nesąmones daro: 
nepersenai Sąjungiečių fi
nansų raštininkas per savo 
raudoną organą paskelbė 
kad į Jaunimo skaityklą ei
nanti laikraščiai visi yra 
šlamštai išskyrus raudonų
jų lapų. Na tai ir neparti
nės organizacijos nario dar-

ei-
vis

IibąsT Tas žmogelis tiek už- i 

įsiliepsnojo komunizme kad 
nežino ką pliauškia. Jeigu : 
įpatys vadai taip elgiasi tai 
aišku kur bandoma jauni
mas nutempti — po Mask
vos skarmalu.

Nepersenai ši "organizaci
ja perkrikštyta, bet neužil
go gal Vėl krikštynos įvykę,; 
vietoje . nepartinės organi-Į 
zacija/feus apkrikštyta ko- 
munistinę jaunimo kuopa.

Nauji sųinąnymai. Sūnų 
ir Dukterų Pašalpos drau
gija mano statytis Liaudies 
namą. Tai geras dalykas. 
Birželio 8 d. buvo sušaukta 
ekstra susirinkimas aptari
mui to klausimo. Tik keis
ta kad raštininkas siuntinė
jo kvietimus pagal savo 
nuožiūros, o ne kiekvienam 
nariui. Tas keista, draugi
joje priguli visokių pažiū
rų žmonių,:ir kiti gal labiau 
įntersuojasi .įsigijimu Lie
tuviams tautiško namo ne
gu komunistai.

Komunistų neva literatū
ros draugija džiaugiasi kad 
komunistai per savo laik
raščius (Brooklyno ir Chi- 
cagos) užvedė vajų ragin
dami Kanados Lietuvius 
šviestis. Bet kaip šviestis 
visai nepasako. Darbinin
kai turėtų žinoti kad komu
nistų “apšvieta” yra visus 
apmuilinti kad paskui nie
ko nedirbant pinigų turėti, 
gausiai semiant iš “apšvies
tų darbininkų” kišenių, ir 
baliavoti. Draugai komu
nistai, toli dar tie laikai ka
da jus visus darbininkus 
“apšviesit” savo naudai.

Katalikų tarpe. Katali
kai taipgi neatsilieka. Pa
rapija gyvuoja;, tik‘'ko tai 
joje dar stokuoja. Lietu
viai eina į pamaldas, deda 
aukas, choras gieda Lietu
viškai. Tiktai mėnesinių 
mokėjimo konvertai pada
ryti ne Lietuviški, bet Ang
liški; taigi kas ant jų iš
spausdinta Lietuviai nesu
pranta ir nežino ką su jais

daryti.. Maf,'tubs konvęr-’ 
tus klebonas ima gatavus 
iš bąžpytinių ręį^menų įs
taigos, kur, ląiko tik Ang
liškai spausdintus.

Toliau, štai vienas Lietu
vis, geras ką tulikas, žeųįjo 
sąvo dukterį, bet porelė 
šliubą ėmą Angliškoje baž
nyčioje. Juk ir Lietuvis ku
nigas butų 
kai surišti, 
rius.

Katalikai 
prisilaiko kultūriškų taisy
klių. Nors parapiojs salė 
dar neišpuošta, bet joje lai
komi susirinkimai ir šokiui. 
Tapo 'įnešta sumanymai 
kad salėje nerūkytų, iška- 
byta apie tai dviem kalbom, 
parašai, bet į tai niekas ne
kreipia domės. Pastebėta 
kad ir pats klebonas tvar
kos neprisilaiko. Labai ne
malonu kada daug 
suėję, ima dumti.

Paskutiniu laiku 
katalikai nusistatė 
munistais jokio bendro ne
turėti, nei jokiuose bend
ruose rengimuose nei nie
kame kitame. Komunistai 
iš savo pusės mažai ką skai
tosi su katalikais, ir taip iš
eina kad rengiant vakarus 
tuo pat sykiu, publika su
simaišo ir tada abi pusės 
neturi naudos.

Nemuno Banga.

galėjęs Angliš* 
jis nėra grinp-

tarp savęs ne-

žmonių

vietos 
su ko-

NAUJAS KATOLO- 
GAS

KNYGŲ IR PREKIŲ Iš 
LIETUVOS >

Šiame naujame musų kataloge 
talpinama apie 1,500 . skirtingais 
užvardžiais įvairiausių knygų A- 
yn e riko s ir Lietuvos laidų: teat
ralių, muzikalių, apysakų, vado
vėlių.', žodynų, dairių, moksliškų, 

• sveikatos, dvasiniu 1 ir filosofinio 
‘ turimo, juokų", žinių ir pamoki
nimų, taipgi kitokio turinio kny
gų. “Lietuvos” Knygynas tąi di
džiausias Lietuviškų knygų san
dėlis pasaulyje.

Prie šito knygų katalogo taipgi 
pridėtas kitas iš Lietuvos impor
tuotų prekių katalogas, nes pas 
mus yra didelis sandėlis gintarų 
ir Lietuviškų saldainių-kendžių.

Reikalaudami katalogo malonė
kit prisiųsti už 2c štampą.

Knygynas “Lietuva”
3210 SO. HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

PASTABA: “Juodo Karžygio” ir “Baltijos Aro” jau visai negalima gauti — šios 
apysakos išsibaigė iki vienai, todėl prašome “Dirvai” užsakymų nesiųsti,dvi

Didelė žingeidi senoviška apysaka
C

Ačiu už aplankymą, 
irgi pageidaujama ge- 
sąžiningų biznierių.

Vienas iš Thomiškių.

Rabinai nęri gimdymo 
kontrolės. Detroite įvyko 
■jO-tas metinis suvažiavi
mas Amerikos rabinų, ką- 
rųe tarp kitko išnešta re
zoliucija jog konferencija 
pripąžysta gimdymo kon
troliavimą kaipo būdą rei
kalingą išsprendimui vi
suomeninio gyvenimo.

Amsterdam N Y
Birželio 15 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Antanąs 
Kreivis, liko mpterįs ir 5 
vaikai, tarp 12 ir 20 nietn 
amžiaus. Prie to likę Ame
rikoje brolis Zigmas ir se
suo, K. Mikolaitienė. Lie
tuvoje gyvena tėvas, ketu
rios seserys ir vienas bro
lis. Velionis paėjo iš Pa- 
linkuvės kaimo, Krakena- 
yos pąr., Panevėžiu apsk.

Pastarus kelis metus jis 
jau negyveno mieste bet 
pkėje, paskui persikėlė j 
Hągaman, N. Y., ir čia lai
kė valgomų daiktų krautu
vu.

Palaidotas Birželio 18 d. 
su bažnytinėmis apeigomis 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Ilsėkis, brolau, šaltoj A- 
merikos žemelėj. Z. K.

■“MNįiP

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai

$1.50

Knyga yrą didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos’’ leidžiamps knygos—už $1.00 $u prisiuntimu. Kas norį 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

6820 Superior Ąve Cleveland, Ohio



GERE. SPRAGILAS

SAPNAS 
arba:

Kaip Bolševikai Užvaldė 
Susivienijimą 1930 m.

Raudonas Kablegramąs 
Maskvai

r. Čikaga, Birželio 19, 1930. 
— Draugai! Didelis laimė
jimas vardan proletaro re
voliucijos! Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje perėjo 
į darbininkų rankas! Mili
jonas dolarių musų!
(Slapti pranešimai seka.)

Pasirašo:
Siurbis, 
Liurbis, 
Bimba, 
Drimba.

S. L. A. SEIMO 
ŽINIOS

Džiuginanti Darbininkų 
Pergalė — Darbininkai
Nugalėjo Oberšmokus 

ir Fašistus.
(Specialio “Velnio” ir “Ne
laisvės” Seimo Reporterio 

pranešimai.)

Sesija Pirma
Čikago, III., Birželio 17, 

1930, Lietuvių Auditorija.— 
Seimą norėjo atidaryt fa
šistas prezidentas Gegužis. 
Darbininkai pasipriešino ir 
diduma balsų seimo. vedėju 
paskirtas draugas Siurbis.

Mandatų peržiūrėjimui 
paskirta draugė Mazgeikie- 
nė ir draugė Kleckevieiutė. 
Visiems delegatams priseg
ta raudonos juostelės.

Diduma balsų nutarta vi
siems delegatams kurie ne
dėvės raudonų ženklelių su
teikti tik patariamas bal
sas. Oberšmokų ir fašistų 
delegatų į seimą pribuvo 
59, darbininkų delegatų — 
243.

Seimo sekretore išrinktą, 
draugė Kleckevieiutė.

Darbininkų upas labai 
pakilęs.

Nutarta sesijas pradėt ir 
baigt su raudona marsalie- 
te.

Nutarta pasiųst pasveiki
nimas Maskvos Kominter- 
nui, tam tikslui lėšų sudė
jo seimo delegatai darbi
ninkai. '

Sesija Antra
Sesija prasidėjo su mar- 

saliete.
Seka centro valdybos ra

portai.
Sekretorė Jurgeliutė iš

davė raportą kad SLA. iž
de randasi $1,503,137.33.

Raportas su didžiausiu 
džiaugsmu priimtas.

(Visų kitų fašistinės val
dybos raportai atmesti kai
po nesvarbus.

Pereitam seime išrinktų 
slaptų komisijų raportai:

Priešfašistinis "komitetašjbalšarš pries 59 nutarūfka'd

f ' ” • ' ■ u
praneša kad aukų kovai su 
Lietuvos darbininkų žudy
tojais surinkta $1,342.15, iš 
jų išleista $7.50 už plaka
tus, kurie pasiųsta j Lietu
vą padalinti tarp darbinin
kų kad sukeltų Lietuvoj re
voliuciją. Likusieji pinigai 
pervesta delegatų 'į seimą 
siuntimo fondui.

Šiaurės Lietuvos Badau
jančių Darbininkų gelbėji
mo fondo komisija rapor
tavo: Surinkta $1,293,08, iš 
jų už $4.45 atspausdinta 
plakatų su patarimu kad 
badaujanti '-■Lietuvos darbi
ninkai nuverstų fašistų val
džią ir turės ką valgyt; li
kusi suma pervesta Į dele
gatų fondą.

Streikėrių ■ gelbėjimo ko
mitetas raportavo: Aukų 
surinkta $2,931.17. Iš tų at
spausdinta plakatų už $7, 
su patarimu : darbininkams 
nuversti kapitalizmą, liku
si suma pervesta Į delega
tų fondą.

Už šitokį pasidarbavimą 
seimas komisijoms išnešė 
pagyrimą.

Sesija Trečia
Sesija prasidėjo 9 vai. ry

to su marsalietę.
Skaitoma seimui kuopi] 

Įnešimai.
14-ta kuopa įneša kad bu

tų pravesta įstatymas ne
įsileisti į Susivienijimą nei 
vieno komunisto ar komu
nistiškus laikraščius skai
tančio bei jų draugijose 
priklausančio.

Už įnešimą balsavo 59; 
prieš — 243; taigi ober- 
šmokai ir fašistai pralaimė
jo.

■ 57-ta kuopa įneša kad 
butų , išmesti iš Susivieniji
mo visi f ašis tuo j anti nariai. 
Po diskusijų klausimas ei
na balsavimui. Už įnešimą 
balsavo 243; prieš — 59, 
Reiškia, oberšmokai ir fa
šistai vėl sumušti.

• Įnešta grąžint į Susivie
nijimą visus išmestus ko
munistus. Už įnešimą bal
savo 243; prieš — 59.

Sesija Ketvirta
.Sesija prasidėjo su mar- 

saliete.
Svarstoma nauji sumany

mai.
Draugas Pliurpa įneša 

kad iš Tautiškų Centų bu
tų apmokėta delegatams už 
jų sugaištą laiką (visi su
tiko važiuot dykai). Fašis
tai ir oberšmokai tam pasi
priešina. Eina ilgos disku
sijos. Po dviejų valandų 
draugė Tarškienė įneša už
daryti diskusijas. Vienas 
fašistą? tam pasipriešina, 
bet 243 balsais prieš 59 nu
tarta diskusijas uždaryt.

Eina balsavimai: Nutar
ta apmokėt darbininkiš
kiems delegatams-po $10 į 
dieną už jų sugaištą laiką.

Draugas Kukulis įneša 
rezoliuciją pakeitimui SLA. 
vardo ir visų komisijų ir 
fondų vardus. Rezoliucija 
243 balsais prieš 59 priim
ta:

Susivienijimas dabar va
dinsis: Susivienijimas Lie
tuvių Darbininkų Ameri
koje;

Našlių ir Našlaičių fon
das vadinsis: Darbininkų 
Našlių ir Našlaičių Fondas. 
(Pastaba: Draugas Kliks- 
nys įnešė pataisymą, ir 243

daugiau nariai darbininkai 
į tą fondą nemokėtų nie
ko) ;

Tautiškų Centų fondas 
vadinsis: Darbini n k i š k ų 
Centų Fondas;

Prie visų kitų komisijų 
nutarta pridėt žodis: “Dar
bininkų”.

Sesija Penkta
Sesija prasidėjo su mar- 

saliete.
Eina raportas apie cen

tro valdybos rinkimą ir se
ka jos užtvirtinimas.

Gegužis ant prezidento 
gavo 7,342 balsus; Liurba
— 2,390.

Mikalauskas ant vice-pre- 
zidento: 7,342; Mazgeikie- 
nė —: 2,390.

Jurgeliutė ant sėkretorės
— 7,342; Kleckevieiutė — 
2,390.

Gugis ant iždininko — 
7,342; Pliurka — 2,390.

Klimas ant daktaro-kvo- 
tėjo — 7,342; Bemazgis — 
2,390.

Iždo globėjai irgi po tiek 
balsų gavo.

Draugas šnypštys įneša: 
Nubausti balsų skaitymo 
komisiją kam neužrašė di
dumą balsų darbininkiš
kiems kandidatams. Už į- 
nešimą balsavo 243; prieš
— 59.

Centro valdybos užtvir
tinimas: Fašistų ir ober
šmokų kandidatai atmesti, 
užtvirtinti 243 balsais prieš 
59 visi darbininkiški nariai.

Išrinkta organo redakto
rium draugas Tarakonas.

Organo vardas nutarta 
perkeisti j “Proletaras”. 
Už naują vardą balsavo 243 
delegatai; už palikimą se
no vardo “Tėvynė” — 59.

šešta Sesija
Nutarta pasiųsti Mask

vos Kominternui viršuje 
paduotas kablegramas su 
pranešimu kad darbininkai 
užvaldė Susivienijimą, pa
darydami tokį svarbų lai
mėjimą proletaro revoliuci
jos labui.

Darbininkams turint di
dumą balsų, seimas tęsėsi 
tik tris dienas, tuomi su
taupyta Susivienijimui ke
li tūkstančiai dolarių, ku
riuos išleisdavo fašistai lai
kydami seimą ir baliavoda- 
mi per ištisą savaitę.

Seimas užsibaigė sugie- 
dant darbininkų marsalie
tę. Laike marsalietės salė
je matėsi sėdėjo oberšmo
kai ir fašistai.

Darbininkai visose fašis
tų ir oberšmokų rengiamo
se buržujiškose vakarienė
se nei koncertuose nedaly
vavo.

Kad fašistai ir oberšmo
kai susiorganizavę sekantį 
seimą darbininkų 'nesumuš
tų ir organizacijos neatim
tų — darbininkų vadovai 
(į šį posėdį paprasti darbi
ninkai delegatai neįleisti) 
nutarė pasidalyti Susivie
nijimo iždą ir išvažinėti į 
visas pasaulio dalis sau biz
nius užsidėti ir dvarus nu
sipirkti, kur jų niekas ne
ras.

Lai gyvuoja proletaria
te revoliucija! Lai gyvuo
ja darbininkai!

!x*::?:’)(‘;!?—!
“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
Iš AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

RUSIJOJ ROJUS
NE SUDARO

Rusijos vidaus politiko
je, kurios visi galai išeina 
ir sueina komunistų parti
joje, yra daug nelygumų. 
Valdančiajai1 komunistų 

(partijos daliai tenka kovo
ti su kairiaja ir dešiniąją 
opozicija. Tiesa, kairioji 
opozicija su emigravusiu 
Turkijon Trockiu priešaky
je, dabar yra išblaškyta, 
bet galutinai sunaikinta nė
ra. Jos šalininkų yra vi
soje šalyje, ir Trockio opo
zicijos obalsiai-reikalavimai 
eiti tikrojo socializmo-ką- 
munizmo keliu dar tebėra 
gyvi-

Pati valdančioji partijos 
dalis, sekmingesnei kovai 
su Trockiu pradėjo vykdy
ti to paties Trockio reika
lavimus. Ji pradėjo vykdy
ti visame ekonominiame 
gyvenime vadinamą indus
trializaciją. Industrializa
cija skaudžiausia palietė 
žemės ūkį.

Industrializacijos esme 
yra viską supramoninti, tai
gi supramoninti (paversti 
į pramonę) ir žemės ūkį, 
paverst jį komunistine duo
nos, sviesto ir kitko fabri
ku. Bet čia susidurta su 
ūkininku, kuris yra prisi- 
šęs prie savo žemės ūkio ir 
jokio bendro komdnistinio 
ūkio žinoti nenori. Jis at
sistojo skersai kelio žemės 
ūkio sukomunizavimo pla
nams. . Del to vidutinis, 
kiek savarankiškesnis ūki
ninkas paskelbtas “kulaku” 
(kumščiu) ir su juo-pradė
ta negailestingas karas. Jei 
jį smaugia visokiomis rek
vizicijomis tai jis mažiau 
sėja; to pasekmėj žemės u- 
kio gamybos sumažėjimas 
ir maisto produktų neda- 
teklius miestuose.

Kai kurie žymus komų 
nistų partijos žmonės, pa
matę kovos su “kulakais” 
žalingumą kraštui, pradėjo 
priešintis valdantiesiems, 
reikalaudami kovą su ūki
ninkais nutraukti. Iš te 
susidarė taip vadinama de
šinėj! opozicija, su kuria 
dabar valdantiems tenka 
jau visai nė juokais kovoti

Del visokių valstybinimų. 
komunistinimų, privatinio 
kapitalo smaugimo, asmens 
ekonominės iniciativos ’slo
pinimo, nepaisant visų ko
munistų pastangų, Rusijos 
ūkis nuolat ir nuolat smun
ka.

Gamybai krašte sumažė
jus nėra kas vežti į užsie
nį, o iš ten pirkti reikia. 
Del to nuolatos pasyvus už
sienio prekybos balansas, 
del to senka krašte pasto
vių pinigų ištekliai. Paden
gimas siekia tik 17 nuošim
čių išleistų apivąrton pini
gu-

Bendra krašto gamyba, 
palyginti su 1914 metais, 
yra nukritus per pusę. Kal
ni] pramonė užsienin išvež
ti nieko neduoda. Žemės 
pelningumas iš 1 dešimti
nės nuo 72 rublių nukritęs 
iki 24 rublių. 45 nuošim
čiai ūkių visai neturi ark
lių. Mokesčiai yra be galo 
dideli.

Fabrikų įrengimai, baigia 
susinešioti, o naujų taisyti 
pinigų nėra. Fabriko dar

bininko uždarbis menkas, 
kur kas menkesnis už prieš- 
karinų laikų.

Amatninkams gyventi ir
gi sunku. Jų uždarbis per 
mėnėsį vidutiniškai siekia 
65 rublius, bet iš jų amat- 
ninkas turi išskirti viduti
niškai 24 rublius mokes
čiams.

šiuo laiku 'daugelyj mies
tų įvestos maistui gauti 
kortelės. Tas rodo kad ten 
jau trūksta maisto produk
tų, nes kitaip kam gi "tos 
kortelės butų reikalingos.

Bendrai imant, komunis
tinis viešpatavimas ne tik 
nesudaro sąlygų ūkiui kil
ti, bet, atvirkščiai, juo to
liau juo labiau jis tą ūkį 
slopina.

Ir tas suprantama. Val
dininkai gali tik valdyti, 
bet krašto ūkio įsakymais 
sutvarkyti negalės. Tam 
reikia visiškos gamybos ir 
pinigu apivartos laisvės.

•“L. U.”

TĖMYKIT
Daugelis, siųsdami sa

vo prenumeratas, čekius 
ar money orderius išrašo 
visu ilgu “Dirvos” ben
drovės titulu. Tas nerei
kalinga, rašykit tiktai: 
“DIRVA”, ir to užtenka. 
Tą pat darykit ir ant vo- 
kų-konvertų.

“Dirvos” Admin.

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c.

y Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė K 
knyga — viso 1 52 puslapių. — atiduodama už numažin-

I ■ tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks- j 
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre-
Į są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.. 1

Užmokestį siųskit pašto štampais. |

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

VISIŠKAI DOVANAI!

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

SOVIETAI ŽADA KO
VOT SU BEMOKS- 

LINGUMU
Sovietų Linijos (kongresas

Maskvoje apkabėjo Rusijos 
liaudies tamsumą ir nemo
kėjimą skaityt nei rašyt. 
Išnešta tarimas organizuo
ti visas galimas kultūros ir 
mokslo Įmones imtis- švies
ti liaudį, šių metų bėgiu 
manoma pasiekti 3,500,000 
bemokslių ir šiek tiek pra
mokyti. Bus išspausdinta 
4,000,000 “azbukų” ir keli 
desėtkai tūkstančių kito-1' 
kių rankvedėlių.

sija tamsi-juoda. Jeigu ko
munistų valdžia' leistų tiek 
pinigų apšvietai savo žmo
nių kiek išleidžia propagan
dai užrubežiuose mulkini-

Tas žinoma

Į mui tamsuolių darbo žmo- 
: nių tai šalis per dešimts re
voliucijos metų butų, žymiai 
pakilus apšvietoje.

! Bet kita vertus, kam ko- 
• munistams reikia apšvies
tų. mužikų: juo daugiau-jų 

Į atsiras tuo greičiau komu- 
inizmui nebus vietos.

Mėgstat Sportą? skaity- 
'į1 kit “Dirvą”—-telpa pla- 
7 čiausi aprašymai apie

reikš tiekį žymiausius musų spor-
kiėk lašas viedre. Visa Ru- tininkus.“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.

SANDARA (Vai-Mont Calendar Co.) spausdina įvairios 
rųšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lux, Wall 
Pockets, Hangerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai- 

« rioms biznio šakoms.

“Sandara95 Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, III.



A DIRVA

Dienos Klausimais
ORLEANO MERGELĖ AMBRAZIEJUS I

LIETUVOJE

KOMUNISTU STOVIS
fyĮUSŲ komunistėliai su- 

glerę, kiek galima iš
siaiškinti iš jų slapto pra
nešimo “Visoms Lietuvių 
Frakcijoms”. Jeigu jie ge
riau stovėtų kitaip skam
bėtų iš jų atsišaukimai ir 
raportai.

Kaip “Naujienų” sugau
tame komunistų slaptame 
lapelyje kalbama, jie jokių 
spėkų neturi; jokių darbų 
nuveikti negali; visas viltis 
deda ant tų darbininkų ku
rie dar nėra su jais, reiškia 
seilę ryja žiūrėdami j dide
les spėkas kitų pusėje, ir 
jeigu pasiseks daugiau dar
bininkų apmulkinti, tame 
bus jų laimėjimas.

Štai kaip jie pradeda sa
vo litaniją (svarbesnius žo
džius mes pabraukiame):

“ADPLF Centro Biuras 
nesenai atsibuvusiam posė
dy plačiai kalbėjo apie su- 
drutinimą musų Frakcijos. 
Be tvirtos frakcijos mes 
negalime veikti kaip reikia, 
negalime kovot su priešais, 
negalime užkariaut pozici
jas lietuvių darbininkų ju
dėjime. Ant toliaus negali
ma toleruoti pakrikimą mu
sų frakcijos.”

Reiškia, frakcijos pakri
kusios kaip Grigo bitės, ir 
nabagai keli vyrukai centre 
jau negali pakęsti to — ar
ba alkio, nes tuoj reiks eiti 
dirbti jeigu pakrikimas tę
sis ir aukij NEBUS.

Toliau:
“Musų visos frakcijos tu

ri būti veiklios; turi laiky
ti susirinkimus, mažiausia 
vieną syki Į mėnesj.........
Kiekvienas frakcijos sekre
torius turi būtinai pranešti 
kiek jo frakcijoj randasi 
narių, kiek gauta naujų na
rių, kaip nariai veikia.... 
Iki šiol Biuras tik iš trijų 
ar keturių frakcijų gavo 
pranešimus apie jų stovį. 
Del to mes tikrai nežinome 
kiek mes frakcijoj turime 
narių.”

Tas reiškia kad frakcijos 
(arba komunistų kuopelės) 
Apmirusios; nelaiko susi
rinkimų, neturi nei ką ra
portuoti “centro biurui” — 
dykaduoniams. Tik ketu
rios kuopelės tejuda....* * *

0 štai kaip gudriai savo 
gizelius moka mokinti dar
bininkus išnaudoti ir prie 
savęs privilioti:

“Dabar tokis laikas kad 
nesunku užinteresuoti dar
bininkus komunistiniu ju
dėjimu. Streikai, bedarbė, 
rinkimų kampanija išjudi
na žmones....”

Aukos irgi neužmiršta ir 
pamokina kad “reikia rem
ti finansiniai, raginti kitas 
organizacijos paaukoti j 
fondą pinigų”.

Po to seka visa litanija 
pamokinimų kaip veikti už
kariavimui Susivienijimo, 
bet ir ten viltys dedama ne 
savo spėkose, bet vis kitų 
darbininkų.

Tas interesuoja tik SLA.

narius ir jie be abejo pasi- 
skaitys tą ilgą pamokinimą 
“Tėvynėje”.

* * *
Iš šito viso aišku kad ko

munistai negali laimėti se
kančių SLA. rinkimų ir sei
mo delegatų didumos, SA
VO spėkomis. Viskas ko 
reikia mums tautininkams 
tai nesnausti ir tarp savęs 
nesibarant užstoti raudonu
kams kelią prie tų “bedar
bių”, “streikerių” ir kito
kių rinitų darbininku, ku
rie nežinodami komunistų 
apgavysčių patiki jų priža
dams ir saldiems žodeliams 
lyg tikrai teisybei.

“Sandarą” Redaguoja 
Vaidyla

“Sandara” praneša kad 
jos naujas redaktorius yra 
M. Vaidyla.

M. -Vaidyla yra kokie še
ši suvirš metai iš Lietuvos, 
jaunas ir galbus žmogus, 
plačiai rašinėjęs “Dirvoje” 
ir kituose laikraščiuose Vil

niaus klausimu. Pastaru 
laiku darbavosi “Naujienų” 
redakciniame štabe.

Spaudos Savaitė Lietuvoj
Lietuvoje buvo suruošta 

“Spaudos Savaitė”, kurios 
bėgiu buvo bandoma prira- 
ginti visuomenę prie dides
nio skaitymo laikraščių iš 
knygų. Be abejo iš to tu
rėta geros pasekmės.

“Vienybė” sako butų ge
rai ir tarp Amerikos Lie
tuvių surengti ką nors pa
šaus, pavaryti agitaciją už 
knygas. “Vienybės”, “Dir
vos” ir “Lietuvos” knygy
nai turi be galo gerų kny
gų, sako, o Lietuvoje per šį 
vienuolika melų taip pat iš
leista daug gerų raštų, tik 
reikia daugiau pirkėjų.

Sumanymas geras. Pa
laukus rudens' tas reikėtų 
padaryti, vasaros laikas 
spaudos vajams netinka.

Lietuvių kvota į Ameriką 
padidinta nuo 344 j metus 
iki 386 j metus. Nekuriu 
kitų tautų kvotos pamažin
ta.

MAN ILGU....
Man ilgu ir skaudu
Pasaulyj gyvent, 
Likimo prislėgtam — 
Ar yra vilties?

Vaikščioju klajodams
Dygliuotu keliu, 
Jieškodams ramybės, 
Bet kur ji, išties?....

Ir štai, bekeliaudams
Skausmingais keliais
Išmokau gyventi
Ir kančią mylėt, ,

Rods vargas yr’ mielas, 
Nesunki našta, 
Gyvenant, kovojant 
Smagu ir kentėt!

St. Repšys...

KAM NUSKYNEI?
Kam nuskynei tą gėlelę, sesutėle, 
Jei Spalva tau nepatiko, širdužėle? 
Kam čiulpei jos saldų kvapą tyrą, jauną, 
Ar tavęs gi toji drąsa neužgauna?
Ta gėlelė dar jaunutė, vos pražydo, 
Tavo akys ją pamatė iš-pavydo, 
Ir nuskynė ją žaliukę, jaunutėlę, 
Ar supranti kad pražuvo toji gėlė?
Ai’ tau širdį nesvaigino josios kvapas?
Ar geriau dabar patink’ nuogas stiebas? 
Ar negaila tos gėlelės ką nuvyto?
Ją nuskynei, josios grožė jau sunyko.
Ją pasėjo, užaugino motinėlė, 
O sumynė, sunaikino dukružėlė.... 
Ta gėlelė augo darže skleisti kvapą, 
Kam reikėjo greit nuglemžt ir mest Į 

kapą?....
Juk ne tam ji buvo sėta kad suminti, 
Kad be jokio doro tikslo ją nuskinti, 
Tiktai tam kad ją gražiausia prižiūrėti 
Ir ravėti, laistyt ir mylėti,
O paskui, prie josios per dienelę 
Sau darželyje niuniuoti dainelę, 
Jei nuskinsi, j vainiką įsipinti, 
Doros garbę grože žiedo padabinti!

Aure Jotis.

Kaip Jauna Mergaitė Išgelbėjo Frąncu- 
ciją ir Anglų, ir paskui buvo Anglų 

Sudeginta.
Šią vasarą išpuola 500 metų nuo to 

kai jauna piemenaitė, vardu Joana iš Ar
kos (Jean d’Arc), sumušė Anglų kariu- 
menes ir paliuosavo Francuziją nuo Ang
lijos pavergimo.

1429 metais Anglai pasiuntė kariu- 
menes į Francuziją priversti Francuzus 
pripažinti Anglų karalių Henriką VI val
dovu ir atiduoti jam Francuzijos sostą. 
Užgulę laikė Paryžių ir žemes šiaurėje 
nuo Loire upės. Tiktai žemės į pietus nuo 
Loire upės priklausė Karoliui VII, kuris 
dar nebuvo apvainikuotas Francuzijos ka
ralium, įjuvo dar sosto įpėdiniu.

Francuzų kariumenės buvo nuvargin
tos ir nustojusios ūpo ir Karolis rugšėsi 
trauktis dar toliau į pietus, kaip štai at
sirado septyniolikos metų mergaitė, kuri 
pasiėmė žadinti savo šalies žmones prieš 
užpuolikus.

Ši ypatinga mergaitė buvo Joana iš 
Arkos. Ji gimė kaimelyje Domremy, ry
tinėj Prancūzijoj. Ji buvo karšta religiš
ka ir sykiu patriotiška, visi ją vadino “ge
ra mergaitė, visai parasta savo kaimiška
me apsiėjime”.

Žinios apie mušius ir Anglų užpuoli
mus pasiekė tą kaimelį. Anglai jau buvo 
apgulę miestą Orleans, kuris buvo raktu 
į pietinę Francuziją. Kada tas miestas 
puls, Anglams atsidaro kelias tolyn. Ap
gulto miesto gynėjai prašė Karolio siųs- 
ti pagalbą. Joana labai graužėsi savo ša
lies nelaime.

Vieną dieną, jai dirbant darže, pasi
rodė regykla — šventos Katarina ir Mar- 
garieta ragino ją į kovą. Ji girdėjo bal
sus liepiančius imti vesti Francuzų armi
ją išgelbėjimui Orleans ir nugabenimui 
Karolio į Rheims miestą apvainikavimui 
karalium.

Joana Apleidžia Namus
Po tokio apsivaizdinhno, ji pranešė 

tėvams kas atsitiko ir pasakė kad švento
sios ją nuskyrė vadovauti Francuzų armi
ją į pergalę, todėl ji turi palikti visus ir 
eiti. Tėvas, tai išgirdęs, pasijuto lyg per
kūno trenktas. Jis visai uždraudė jai ką 
nors panašaus daryti. Taig, nežiūrint už
draudimo, ji nusprendė slapta apleisti na
mus, nes tikėjo jog yra jos šventa pareiga 
pildyti ką tie “balsai”- jai liepė.

Ji apleido namus ir jieškojo su kuo 
galėtų nuvykti pasimatyti su Karoliu ir 
pasakyti jam savo atsitikimą. Vienas jos 
giminietis iš kaimyniško kaimo sutiko nu
eiti su ja pasitarti su vienu Francuzų ka
pitonu' apie priėmimą jos į kariumenę. Ka
pitonas tą išgirdęs nusijuokė ir pasakė, 
“Aš tau įkrėsiu kelias plaštakas ir pasių
siu namon, praeis noras kariauti”.

Nenusimindama tokiu išbarimu, mer
gina nuvyko pas Lorraino kunigaikštį pa
sitarimui. Tas žmogus nieko jai gelbėt 
nesutiko ir pasakė, jeigu tie “balsai” ku
riuos mergaitė girdėjo gali tegul išgydo 
jo skaudamas kojas.

Pasiryžus vykti ir pamatyti patį sos
to įpėdinį Karolį, Joana, įsirengus vyriš
kuose rūbuose, plaukus trumpai nusikir- 
pus, keliavo su pora kareivių, kuriuos ke
lyje sutiko, į Poitiers, kur buvo apsisto
jęs Karolis.

Karolis, išdykęs jaunas žmogus, ku
ris puotavo ir šoko kuomet jo šalis buvo 
didžiausiame prispaudime, išgirdo apie tą 
keistą mergaitę, kuri atvyko “išgelbėt 
Francuziją”. Susižingeidavęs ja užsino
rėjo pamatyti ir įsakė atvesti ją pas save.

Išbandymui jos gabumų, Karolis su
simaišė tarp visų savo dvaro vyrų ir po
nių, norėdamas patirti ar ji pažins kuris 
yra Karolis. Inėjus į kambarį, mergina 
ėjo pro visus ir praėjo ir daėjus iki Karo
lio atsiklaupė prieš jį.

Joana Lieka Francuzų Vadovė
Apie jos viršgamtiškas spėkas ir ne

paprastumą pasklido kalbos tarp kaimy
niškų tautų.

Bijodamas kad ji nebūtų ragana, Ka- 
roĮis - pavedė Joaną . kunigams ištyrįpėti.

Jos atsakymai į jų klausimus buvo paten
kinanti ir kunigai pranešė valdovui kad 
ji turi “dvasišką įkvėpimą”.,

Ji pasakė jiems kad ji neatėjo rodyt 
ar daryt stebuklus, tik pasiryžus atmušti 
priešus nuo Orleans miesto.

Brooklyn© veikėjas, “Dė
dė” Ambraziejus, po apie 
20 metų nebuvimo parvyko 
šią vasarą apsilankyti Lie
tuvoje. Jis buvo vienas iš 
kovotojų už Lietuvystę ir

Karolis pavedė 
būrį kariumenės.

jai vadovauti mažą buvo Vilniaus seimo atsto
vu 1905 metais.

Anksti Gegužės mėnesį, 1429 metais, Lietuvos laikraščiai mi- 
Joana su mažu buriu Francuzų kareivių. nedarni “Dėdę” Ambrazie- 
nuvyko pas apgultą Orleans miestą, kurį [jų sako k,ad tai yra žmogus 
Anglai laikė apgulę per kelis mėnesius. kuris nesibijo teisybę saky-

Vesdama kariumenę aplinkiniais ke
liais ji išsisuko nuo patekimo Anglams ir 
įsigavo į miestą, kui’ buvo džiaugsmingai 
priimta nuvargusių ir nustojusių ūpo gy
nėjų. Užpuolikai dar nebuvo pilnai apsu
pę miestą, bet buvo pasistatę stiprias tvir
toves abiem pusėm Loire upės, iš kur ve
dė ataką ant Orleans. •

Gegužės 5 d., 1429 m., Joana, įsiren
gus šarvuose, išsimušė iš miesto su visa 
kariumene ir puolė ant priešų tvirtovių. 
Anglų tvirtovės išrodė perstiprios urmu 
paimti, bet Joana pridavinėjo vyrams ūpo 
žadėdama laimėjimą, ir Francuzai žengė 
su pasitikėjimu ir pasiryžimu. Anglai iš
girdo apie Joanos atėjimą. Jie bijojo kad 
ji ateina juos sunaikinti su savo raganiš- 
kumu. Jie kovojo narsiai, bet jų tvirto
vės, viena po kitos tapo Francuzų užimtos.

Joana vadovavo ataką ant paskutinės 
tvirtovės. Staiga į ją įsmigo vilyčia. Bet 
žaizda buvo .menka. Matydami ją puo
lant, kareiviai nuogandoj sustojo veikę. 
“Imkit mano vėliavą ir bėgkit paliesti sie
ną”, tarė ji, “ir pergalė bus musų”.

Vėliava buvo nešama pirmyn ir Fran
cuzai užgulė sieną. Anglai tapo išvyti iš 
jų paskutinės tvirtovės ir priversti bėgti. 
Orleans tapo išgelbėtas. Francuzai trukš- 
mingai apvaikščiojo pergalę karo lauke.

Francuzų džiaugsmai neturėjo ribų. 
Francuzai apspito merginą ir sveikino 
kaipo jų išgelbėtoją. Nuo to ji buvo pra
minta “Orleano Mergelė”.

' (Bus kitame num.)-
.w

APIE ŽVAIGDŽDIŲ DIDUMĄ
Daugelis žmonių žino kad saulė yra 

didesnė už žemę, bet nežino kiek sykių di
desnė. Štai kaip maždaug nustatyta sau
lės didumas (ji yra sulyginamai arti ir ga
na gerai nuspręsta). Nuo vieno jos skri
tulio šono iki kito, jeigu kiaurai durtum 
per vidurį, saulės diametras yra 866,000 
mylių. Žemės diametras yra tik apie 8,000 
mylių. Ar dabar matot skirtumą?

Dabar eina palyginimas saulės su ki
tomis žvaigždėmis. 'Pati saulė yra žvaig
ždė taipgi.

Vieną iš didžiausių dalykų žmonės iš
moko tai pamieruoti žvaigždžių didumą. 
Kaip tas atliekama sunku mažoje vietoje 
išaiškinti. Tuo budu, mokslininkai ištyrė 
ir kad nekurios žvaigždės yra dar didesnės 
už saulę.

Viena žvaigždė, kuri matosi dabar, 
po sutemai veik viršuje, rusva-gelsva, var
du Arkturas, yra dar 25 sykius platesnė 
negu saulė. O susekta dar kad žvaigždė 
Betelgeuse, matoma žiemą, yra 10 sykių 
platesnė už Arkturą. Tai yra diametras 
platesnis, nuo krašto iki krašto, o kokis 
turi būti pats didumas.

Žvaigždės yra bilijonai mylių atstu 
nuo žemės, užtai išrodo mažiukės, bet jų 
didumas yra nepaprastas.

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 

i persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V A”
JJ820 Superior avė, _ Cleveland, O.

ti tiesiai į akis.
Jis ten susiėjo su savo 

senais draugais, kurie visi 
yra Valst. Liaudininkai ir 
socialdemokratai. Liaudi
ninkų spauda labai jį giria 
ir plačiai aprašo.

Lauksime Ambraziejaus 
su žiniomis, ir matysime ar 
jis pargryžęs pasakos Ame
rikiečiams ką iš liaudies 
girdėjo ar ką iš Liaudiniu- 
kų. Tada žinosime ar “Dė
dės” senas titulas “sakyti 
teisybę į akis” dar jam pri
tinka.

DRAUGIJOS —

Ką veiksit rudens metu?, 
Štai komedija

‘DIVORSAS’ 
naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c.

“PALANGOS PONAITIS” 
nauja, melodrama, leng
va vaidinti ......... 50c.

Reikalaukit “Dirvoj”

KIŠENINIS

DAKTARAS
Graži, tvirta knygelė kiše- 
niuje 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 pinigą kiek

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

Jei nori žinoti kas dedasi niusą 
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 naudingą 
straipsnių, eilėraščių, apysaką, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalyką.

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

Pažiūrėjimui 1 ęgz. dykai. i 
“TRIMITO" Adresas: Kaunas, Į 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup
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(Tąsa iš pereito num.)
Viskas tas darė gražumo, išdidumo ir 

turtingumo vaizdą, ir margrovas prakal
bino Šeirį:

— Prisižiūrėk, sunau, krikščionių ga
lybei, musų šalies turtingumui ir puošnu
mui, ir prisiminęs ką turi savo krašte, ap
sigalvok ar verta tai ginti, ar likti su mu
mis ir naudotis visomis puikybėmis!

— Niekur nėra gražiau kaip pas krik
ščionis, niekur žmonės geriau negyvena 
kaip mes; apsikrikštyk, ir busi garbingas 
Dievo parinktas tarnas! — kalbino jį vie
nuolis Frederikas.

Ta graži mergaitė, kuri su jais ėjo, 
dabar suprato kas yra tas jaunas vyras, 
ir dar labiau juo susižingeidavo, nors slė
pė tą nuo dėdės.

Šeirys jautėsi kaip šėtonų apsuptas— 
vienuolio ar margrovo, kurių tikslą su
prato, ir nerimasties apimtas nežinojo ar 
bėgt ar klausyt jų kalbų. Kada vienas es
ti, kada pajunta savo ilgesį, kada įsisva
joja apie tą auksaplaukę, mano gerai bu
tų tapti krikščioniu, bet kada kiti gundo 
ir kalbina apsikrikštyt ištikrųjų, ir jam 
užeina mintis kad reiks pamesti savo ti
kėjimą, vaikiną vėl šiurpuliai krato.

— Negundinkit manęs apsikrikštyt! 
Aš prisiekiau tėvui krikščionims keršyti; 
prisiekiau motinai mylėti savo šalį; pri
siekiau savo dievams būti ištikimas. Ar 
jus norėtumėt laužyt SAVO prisiekas?!

Ir palikęs juos leidosi žemyn į pakal
nę ir link pilies.,

Jie vėl jį pasivijo, palikdami mergai
tę kalnelyje, ir kuždėjo savo viliones, ti
kėdami vistiek laimėti. •

— Geriems tikslams blogas prisiekas 
sulaužiusiems Dievas atleidžia, — kalbėjo 
abbė.

Dabar jie visi nutilo. Sugryžo Šeirys 
į pilį ir nuėjo j savo kambarį. Tiedu vy
rai išrodė jam kaip velniai kurie gundė jį 
prie krikšto, bet ta mergaitė prašviesda- 
vo jo mintis ir kuomet apie ją manydavo 
jam buvo taip gražu ir skaistu kaip skais
tus jos veidas, kaip šviesus jos plaukai. 
Dabar neėmė jį noras bėgti; ir kas tai 
pradėjo jį rišti prie krikščionių, nors min
tys apie tapimą krikščioniu jį baugino ir 
nuo jų stūmė.

Kur ta mergaitė ėjo ten, bet ji netru
kus žinojo viską ką apie tą svetį norėjo 
žinoti, tik nežinojo kaip jam duoti gandą 
ką jis apie jį mano....

— Pagonis dar jis, bet toks patogus, 
toks stiprus.... — kalbėjo ji sau viena, 
sėdėdama prie prūdo, kur jis ją vėl matė, 
nors ji to nežinojo.

Kas ji tokia? Ji buvo Ottono brolio 
duktė, našlaitė, kurią Ottonas naudojo sa
vo meškere atsiekimams savo tūlų kitų 
siekinių. Ji atvyko pas dėdę vasaroti, ir 
taip mėgo vienumą kad palikdama kitas 
moteris ir savo tarnes, viena po gėlynus 
ir po salą vaikštinėdavo ir svajojo apie sa* 
vo ateitį, kurią maždaug nujautė net be 
burtininkės pagalbos, ir tas ją labai rū
pino, apie ką patirsime vėliau.

Paskutinė Pagunda
Iš liūdno kalėjimo palengva Šeiriui 

virto liuosi kambariai; iš nelaisvio skur
daus gyvenimo Šeirys pasijuto linksmas 
ir pasitenkinęs, nes per langą jam žėrėjo 
saulė, o jos spinduliuose nuolatos švaistė
si ta jauna mergaitė, kuri nors po jų bu
vimo ant kalnelio daugiau su juo iš arti 
nesusiėjo, bet kokių tai spėkų traukiama 
kartais prieidavo net arti prie lango ku
riame Šeirys nuolat pristojęs į lauką 'žiu
rėjo. Kada ji prieidavo arčiau jis pasito- 
lindavo kad akim nesusidurtų; jam aiškiai 
matėsi kad ji laiks nuo laiko per kaktą pa
kelia akis ir tame lange nori ką pamatyti, 
nors tuo sykiu būdavo užsilenkus ant gė

lių ir skindavo arba tik gėrėdavosi jų gra
žiais žiedais.

Kaip tada suplakdavo jauna karšta 
musų nelaisvio širdis.... Bet pats bijojo 
išsiduoti jai kad ją sekioja ir kad apie ją 
svajoja, nes po teisybei negalėjo suprasti 
kam ji darželyje švaistosi, ir vis viena.

Jau apie metai laiko jie jį nelaisvėje 
turi, visą tą laiką kalbino palikti krikščio
niu, o jis atsisako. Gal tyčiomis ta mer
gaitė ten vaikščioja jį gundinti.... Pri
siminkime kad jis neišleidžiamas iš nelais
vės iki nesutiks apsikrikštyti. Visaip jie 
gundė jį pamesti stabmeldystę, bet nieko 
neatsiekė; gal ši meigaitė yra jų paskuti
nis bandymas musų narsuolį pakreipti į 
savo pusę....

Kaip ištikro yra laikas parodys.
Vieną dieną pas Šeirį tykiai inėjo ab

bė Frederikas, gal jis buvo įsisvajojęs ir 
ir nejuto kaip Frederikas inėjo, nes prie 
lango sėdėdamas žiurėjo į darželyje tarp 
gėlių vaikštinėjančią mergaitę, lyg nieko 
nebūtų inėję.

Abbė tuoj suprato dalyką, ir nubėgo 
pas Attoną, pranešdamas jam svarbią nau
jieną. Vienuolis labai džiaugėsi šiuo sa
vo patyrimu ir pasikvietęs margrovą į ki
tą pilies dalį, į tamsų kambarį trečiame 
aukšte, rodė savo ponui kas dedasi. Jie 
gerai matė Šeirį tėmijantį į tą gražią mer
gaitę, kurią irgi matė gėlyne pasinėrusią.

— Per ją mes tikrai gausime vieną 
naują krikščionį ir Dievo tarną.... — 
prabilo abbė.

— Kad tavo žodžiai išsipildytų, aš tik
rai užvaldyčiau pagonų kraštą....

Mergaitė ėjo artyn lango ir Šeirys, 
pasitraukė'.’ Abbė ir margrovas gerai ma- ! 
tė kaip ji pasistiebdama bandė pažiūrėti 
ar nematys lange to vaikino. Kada nema
tė, palengva prisiartino ir per langą įme
tė jo kambarin gėlę.... Įmetė ir pati pa
silenkus prie muro pasieniu nubėgo tolyn, 
žinodama kad nespės jos pamatyt tas ku
riam ji gėlę taikė, o kad kas ją daugiau 
mato ji visai nenujautė.

Pražibo vienuolio akys, ir lupos pra
siplėtė plačia šypsą iš to, nes jis gerai su
prato kad moteriška ir meilė tikrai paims 
savo auką. Margrovas tuo tarpu susirau
kė pasinerdamas į savas mintis, kurios 
buvo nelabai smagios.

Šeirys matė kaip per geležų tarpą i 
jo kambarį švystelėjo gėlė, bet nematė kai 
mergaitė ją metė, nes buvo 'visai pasislė
pęs u'ž sienos kada ji artinosi prie lango. 
Jis to nesitikėjo.... Skubiai prisilenkė 
prie akmeninių grindų ir paėmė gėlę. Pa
ėmė, bandė pažiūrėti per langą ar ta mer
gaitė dar matyti, ir kai jos nematė, laiky
damas gėlę saujoj, drebančia širdžia Į ją 
žiurėjo, bet akyse stovėjo ta šviesiaplau
kė mergaitė, apie kurią jo mintys taip 
bangavo.

— Ji žino apie mane, ji patėmijo ma
ne ir prisimena.... — galvojo sau jis. — 
Kokia ji graži, maloni.... ir man savo 
meilę rodo.... jeigu ne klastingai vilio
ja....

Kas ji tokia jis daug negalvojo, nes 
nujautė kad yra viena iš šeimynos mote
riškų.

Laikydamas saujoj gėlę palengva ne
šė ją prie lupų bučiuoti. Štai jau kraštas 
gėlės, vienas lapelis, siekia jo lupas, ir 
prispaus ją kietai ir bučiuos, bet tuoj sau
ja tvirtai susigniaužė, gėlė joje sutižo ir 
jos likučiai atsimušė į akmens grindis — 
nes Šeirys trenkė ją į žemę, bandydamas 
išvyti iš minčių tą kurią jis per langą ma
to.... Prisiminė jam Angutė, kurią jis 
mylėjo, jos gilios, liepsnojančios akys ku
rios. į jį žiūrėdamos iš džiaugsmo ašarojo; 
jos švelnias lupas kurias bučiavo — ir 
mintys kad ši mergaitė yra krikščionė pri
vertė jį atmesti jos gėlę.

JUOKIS 
g ir Svietas Juoksis g 
S sykiu su Tavimi 0

Kaip Aš Bernelį Viliojau
Aš mergytė, aš Rožytė, 
Aš gražiai žydėjau, 
Ir bernelį dobilėlį 
Gražų pamylėjau.

Kad bernelį paviliočiau 
Lupas maliavojau, 
Ir trumputį sijonėli 
Vien del jo nešiojau.

Bet bernelis sakalėlis 
Oi tai smarkiai barė, 
Savo mielai mergužėlei 
Šiuos žodelius tarė:
“Tu buvai graži mergaitė, 
Kai rūtelė skaisti,

Ir kaip tu dabar, Rožyte, 
ilš gėdos nekaisti?
Pirma tavo veidužėliai 
Gražumu žydėjo, 
O dabar numaliavoti 
Vysti jie pradėjo.
Tavo rausvas lupužėles 
Pabučiuot norėjau, 
Bet del šitos maliavonės 
Niekad negalėjau.”

Šeirys pamato geltonplaukę
Sielgraužoj, griuvo jis kniupščias į 

savo guolį ir besiblaškydamas ir ašaroda
mas užsnūdo.

Tuo tarpu, -aname pilies kambaryje, 
Ottonas ir abbė šitaip tarp savęs kalbė
josi:

— Gali jau ruoštis į karą ant Prūsų 
ir Lietuvių, nėŠ turėsi gerą vadą kurs sa
vo žinimose žemėse tau kelius išrodys, — 
sakė abbė. — Lai jiedu taip susidraugau
ja, ir jis tikrai panorės krikštytis, Katrė 
(toks buvo jos vardas) prikalbins jį, tik 
turėsim leist juos laisvai susieiti. Savo 
šalyje jis nematė tokių patogių mergai
čių, pagonių tokių gražių nėra....

— Bet ką pasakysi jeigu jis ją^prisię..

viliotų ir pasiėmęs pabėgtų į savo žemę, 
jeigu leisim susieiti ir įsimylėti? Juk ji 
žino apie jo narsumą, matė jo patogumą, 
ii’ tikriausia už tai pamilo, nepaisydama 
kad pagonis, — neramiai kalbėjo margro
vas.

— Dar negirdėjom kad krikščionys Į 
pagonis virstų, o Prūsuose daugybė pago
nų'savanoriai perėjo į musų tikėjimą....

— Tavo tiesa, abbe, tik bijau kad ma
no tolesni planai nebūt suardyti jeigu jam 
likus krikščioniu ji užsispirs eiti tik už jo 
ir už nieko kito....

— Tavo planai bus tokie kokius turi 
paruošęs: ji prikalbins jį krikštytis, kada 
jis ją gaus sūeiti ir vienas kitą pamils, o 
kai ateis laikas padarysi kaip ruošiesi. Kai 
užimsi Lietuvą jis tau bus nereikalingas, 
galėsi rasti būdą jo atsikratyt, kad neat- 
simestų. Iki to gali žadėt jam ją ir visą 
jos kraitį. Austrų herogas, kaip sutarta, 
paims ją už moterį ir bus po visko.

— Abbe, nuo dabar darbą su šiuo pa
goniu pavedu tau įkūnyti ir žiūrėk kad jis 
tuoj butų apkrikštytas....

— Kam tuoj? Su jais dviem dabar 
dar atsargiau reikia elgtis negu su juo 
vienu reikėjo. Dabar lauksime iki jis pats 
pradės prašyt krikštytis. Tegul pirmiau
sia pažysta jos meilę, ir tegul ji jį pamyli, 
kad jam nekiltų abejonės apie ją....

— Tik turim but atsargus kad nepa
bėgtų, daugiau laisvės turėdamas, — per
sergėjo Ottonas.

— Tas prigulės nuo sargybos, kurią 
rodos nesupuvusią saloj laikai. Bet aš 
jau abejoju ar jis bėgs....

(Bus .daugiau) . ,..y:TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didelė knyga 620 Puslapių

$2.00
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 

DABĄR. Dar turime likusių neperdidelį 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 tik 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.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.

Įdėkit i laišką $2.00 popierini 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 1 R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

i Taip kalbėjo bernužėlis, 
Man širdelę gėlė,
Kad darylom subjauriojai 
Skaistų veidužėlį.
Bet kai kitą dienužėlę 
Nuprausiau burnelę, 
Nedaryta, nedažyta 
Pavergiau bernelį. .
Tylų, ramų vakarėlį 
Mėnesėlis švietė, 
Mano mielas bernužėlis 
Pasivaikščiot kvietė.
Jis pagyrė gražumėlį 
Mergužėlės savo
Ir lupytes nedažytas 
Saldžiai pabučiavo.

Rožytė

Nuo Juokų Red.: Ir ui 
šias eiles dovanos neduoda' 
me (nors verta), nes ne ii 
pačios gerb. Rožytės jas ga 
yome, bet paėmėm (del te 
kad mums patiko) iš “Lie
tuvos Ūkininko” ‘Kratinio 
(gal gai yra jų Juokų kam
pelio vardas).

Ir dabar norime išsireik
šti štai ką: Veidams malia
vų išdirbimas yra rimta in
dustrija, per visą pasauĮ 
apimanti šimtų milijonų do- 
larių vertybę; prie malia
vų gaminimo' dirba šimtai 
tūkstančių žmonių; desėt- 
kai tūkstančių krautuvių 
iš to gyvena, su destėkais 
tūkstančių darbininkų,, c 
kai tos maliavos išeina Į 
suvartojimo punktą —■ ant 
mergelių veidelių, tada vy
rai protestuoja, ir protes
tuoja prieš mergeles, o ne 
prieš maliavas, ne prieš 
parduotuves, ne prieš ga
myklas, ne prieš darbinin
kus kurie jas gamina!

Tai klausimas aršesnis 
negu Amerikos prohibicija: 
valia gamint, o kai naudo
jama tada rėkia. Vyrai tu
rėtų susiorganizuot, išmest 
iš darbų darbininkus kurie 
veidų maliavas gamina, su- 
sprogdyt dirbtuves ir par
duotuves — naikint piktą 
iš pat pamato, o ne nekal
tas mergeles bart.

Kiek atsitinka šeimyni
nių tragedijų, šeimynų su
irimų, peštynių, vaidų ir 
mylimųjų susipykimo už 
tai kad mergelė ar moteris! 
nei iš šio nei iš to sumano! 
kurią dienelę nusimaliavot 
sau veidelį, o vyrui nepa- 
tinka!.... $

Dar aršiau: Akivaizdoje! 
to visko, ir didelės pelnin
gos industrijos ir šeimyni
nių ir meiliškų tragedijų* 
ir “L. U.” ir “Dirva” pavė
lina eiles apie mergelių vei
dų maliavojimą, dėti tik į 
juokų kampelį!

Ak, pasauli, kada tu pra
žiūrėsi į gyvenimą blaivom 
akim!

O vyrai, kada jus rimtai 
ir tikrai pasakysit: KO“ 
DEL jus taip pasalingaf 
priešingi veidų maliavų . in
dustrijai kuomet mergelės! 
ir moterėlės niekados nie
ko jums nesako už rūkymų 
pramonės palaikymą, už 
alkoholio industrijos gyva
vimą ir barzdų skutimo in
strumentų gamybą?i |

“DIRVOS” AGENTAS ” 
ANGLIJOJE ?!

“Dirvcs” agentas Anglijai ir Škd- 
tijai yra J. NAUJOKAITIS, per km 
rj galima užsisakyti prenumeratą. 

Adresas: J. NAUJOKAITIS
3 White’s Gardens, Star Place} 
Planet St., Commercial Road, E. 1

London, England.
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LIETUVA-
Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm. i
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Kaip susirinkom Į laivą
Išvažiavau iš Clevelando 

Birželio 3 dieną, taigi visu 
desėtku dienų pirm laivo 
išplaukimo, todėl nežinojau 
ar mano keleiviai atvyks Į 
ekskursiją, ar vienam reiks 
but vadovu ir keleiviu.

Birželio 12 dieną nuvy
kau Į stoti Jersey mieste, 
kur atėjo trakinis iš Cleve
lando. Laukiu, laukiu ir 
sulaukiau: traukinis atėjo 
ir išlipo visi pasažieriai, iš
skyrus dviejų pasažierių 
nuo Hamiltono, kurios ne
sulaukė gryžimo pęrmito ir 
liko.

Su visais atvykusiais ne
trukus persikėlėm feru Į 
New Yorką, prie 23-čios 
gatvės, iš čia paėmėm tak
si iki laivo “Leviathan” 
už kelių minutų mes 
priestotėje.

Prie laivo pasirodė 
vienas musų pasažieris 
turi Lietuviškos vizos,
tuoj su juo nuvažiavom Į 
Lietuvos konsulatą, išpil- 
dėm tam tikrą blanką, ir 
.užmokėjus $10 gavome ga
tavą leidimą Į,Lietuvą įva- 
žiuot. Atvažiavome atgal 
prie laivo ir jau gatavi sėst 
jr važiuot sau tiesiog Į 
Klaipėdą.

Lipant į laivą, visi einam 
per šerengą, Siauru take
liu einant, laivo viršininkai 
pertikrina musų dokumen
tus ir reikalingas popieras. 
Bet čia apsižiurim kad nė-

, ir 
jau

kad 
ne- 
tai

I t I Va

ra vėl dviejų pasažierių, C. 
F. Petraičio ir A. Muraus
ko. Klausiu vieno-kito kur 
jie, ir atsirado tokių kurie 
pasakė kad jiedu nuvažia
vo pas Lenkų konsulą.

Neužilgo žiūrim ir ' jiedu 
jau sugryžę. Na, sakau, ar 
gavot poniškas vizas?

Petraitis sako: Abu 
pildėm vizų blankas,
tas Lenkų konsulas atnešė 
Murausko blanką atgal ir 
sako: ponui Petraičiui .vi
zą duosim, kaipo Amerikos 
piliečiui, bet tam kitam ne-! 
galiu vizos duoti.

Petraitis atsakė 
lui: Jeigu neduodi 
mano draugui tai ir 
noriu tavo vizos. Mes abu 
važiuojam Į 
kiu norėjom 
kiją.

Ir pametę

iš- 
bet

konsu- 
vizos 

aš ne-

Lietuvą ir sy- 
važiuot i Len-

ponų konsula
tą gryžo atgal prie laivo.

Gudbai Ameriką!
Visi suėjom 

vai. po pietų, 
stančiai laive, 
je tūkstančiai 
dėt saviškius.

laivo kapitono kiek ant 
laivo žmonių važiuoja? 
sako kad apie 2,600 du- 
išviso. Tai kaip geras

2ant laivo 
Žmonių tuk- 
ir priestotė- 
atvykę paly- 
Klausiu vie-

no 
šio 
Jis 
šių
miestelis.

Apie 2:45 po pietų nuo 
didžiojo laivo buvo nukabi
nėtos visos virvės ir šeši 
rpaži laivukai sukibo—trys 
iš vieno šono, trys iš kito, 
ir pradėjo mus traukti nuo

priestotės Į vidurį Hudson 
upės. Patraukė iki vidurio, 
atsuko pirmagalį Atlantiko 
link ir dar pastūmėję kelis 
blokus, nes vis tų skersai 
einančių keltuvų yra daug, 
bet kai pasibaigė keltuvai, 
tada musų milžinas 'pradė
jo savo mašinom veikti.

Taip ir slinkom Atlantiko 
tolumon, ir kol saulutė 
Įlindo užpakalyje musų į 
juras jau mes daugiau ne
matėm niekur jokio kranto.

Susirinkom visi Į savo 
kambarėlius. Musų visos 
moterys pradėjo su ašaro
mis verkti, sako: Sudėjo 
mus su tokia paškudna, ne
švaria moteria kad nega
lim jokiu budu gulėt....

Kitos vėl sako: AŠ sudėta 
įsu kita-su mažais vaikais, 
aš negaliu but su jais....

Mat, kuriuos turėjo kam
barius ant laivakorčių pa
žymėta tuos beveik visų iš
braukė ir užrašė naujus — 
kas koki kambarį gavo tai 
ir turėjo būti.

Aš patekau visai vienas 
tarp svetimų iv Petraitis 
taipgi. Luobikis, Sakalas, 
Murauskas ir Marčiulaitis 
laimingai susitaikė Į vieną 
kambarį. Kiti ir kitos su
taikyta tai su savais tai su 
svetimais. Taigi pirmą va
karą nabagės biskj paaima
navo. Ąnt rytojaus mes 
nuėję pas laivo tos klesos 
užvaizdą norėjom kad pa
darytų mūsišką tvarką, bet 
moterėlės per naktį apsi
prato su savo kambariais 
ir keleiviais ir nenorėjo iš 
jų išeiti, nes jos išteisybės 
turėjo geresnius kambarius 
negu mes vyrai.

Tas atsitiko dėl to kad 
pasažieriai vėlavosi užsi-

hamptbne, taigi šiandien 
paskutinė diena laive.

Toliau parašysiu daugiau 
kaip mums sekėsi keliauti 
Baltijos jura į Klaipėdą.

Rafi- 
lietu- 
Ado-

DIDELIS IŠPARDAVIMASIŠPARDAVIMAS

PIANAI PIGIAU NEGU PUSE
Niekados iki šiolei mes neturėjom pasiūlę tokių puikių pirkinių Up

right, Grand, ir Player Pianų. Mes išpirkom šitą didėlį .sandėlį už ma
žiau negu V2 originalės kainos ir jus galit pasinaudoti. Taipgi turim Ra
dio ii’ Grafofonų.

Nepaisant kainos, nežiūrint kokio išdirbinio, nežiūrint išlygų — kož- 
nąs pianas musų krautuvėj ineina į šį išpardavimą. Išlygos žemos atitin
kamos kiekvienam prieinamos. Mes esam užversti iki durų ir turim už 
pusdykę atiduoti kiekvieną pianą.

PLAYER PIANAI

Pirma 
Jūsų Pasirinkimui •$125

Grupe—Antra
Jūsų Pasirinkimui $145

Trečia Grupė— 
Jūsų Pasirinkimui....

Jusli

IŽ
E

YdP i M
j

Ketvirta Grupė-
Jūsų Pasirinkimui.. $250

$295
Jūsų $395

du 
po

mokėti už laivakortes.
Tai buvo Birželio 13 die

na. Jau pradėjom priprast 
prie laivo ir savo vietų.

Naujas gyvenimas
Birželio 14 d. ryte po pus

ryčių mes vyrai pradėjom 
naują žaislą mokytis. Iš
ėję ant laivo viršaus žiū
rim ant denio pamaliavoti 
tokie keturi pailgi ratai su 
numeriais. Vieno matroso 
klausiu: Kas tai do geimis, 
kaip reikia jį lošti? Jisai 
sako: Alrait, bois, koman, 
aš jums parodysiu!

Susistatė mus keturis — 
du prie vieno rato ir 
prie kito, padavė visiem
lazdą. Tuose ratuose yra 
klėtkūtės su numeriais nuo 
vieno iki dešimts; ant vie
nos tos klėtkūtės parašytą 
“10 off”, tai reiškia jeigu 
savo skirtulj užvarysi ant 
to numerio tai tiek punktų 
pralaimėsi. Visos kitos su- 
numeriuotos klėtkūtės iš- 
grajina pažymėtą skaitlinę 
punktų.

Sunkius mažus skritulius 
reikia lazdom stumti išto
lo Į tą ratą ir taikyti i ko
kią nors klėtkutę Įvaryti. 
Vienaitie gale stojom mudu 
su Petraičiu, kitame Saka
las su Luobikiu. Bet mes 
su Petraičiu taip gerai iš
mokom tuos skritulius “pu- 
šyt” ir ^avo 'oponentus su- 
varėm Į ra^ą.

Po pietų vėl nuėjome tą 
žaislą lošti, dar kelis sykius 
pastumdėm ritulius, bet bu
vo labai karšta diena, to-Į 
del turėjom liautis.

Birželio 13 ir 14 d. buvo 
taip tyras oras ir karštą 
kad mes visi nudegėm sau-, 
le ir atrodom kaip'juodu
kai.

Iš Brazilijos
Tragedija Brazilijos Lietu

vio šeimynoje.
Cukraus fazendoje 

nadora Įvyko liūdna 
vio šeimos tragedija,
mas Mikalauskas, vedęs, tu
rįs 3 vaikus ir žmoną, pasi
kvietė pas savę į svečius 
savo draugą Juozą Franc- 
kevįčių.

Vaišių metu gerokai išsi- 
gėrė brazilijoniškos pingos 
(degtinės) ir buvo linksmi. 
Po vaišių Mikalauskas paly
dėjo svečią iki namų ir čia 
jųocįų pradėjo bartis, o pas
kui ir susimušė. Adomas 
Mikalauskas su revolveriu 
sudaužė Franckevičiui gal
vą. Kada Franckevičiaus 
žmoną, gelbėdama savo vy
rą, uždrožė Mikalauskui, 
tas išsitraukęs revolverį šo
vė į ją ir pataikė į vidurius.

Atėjęs daktaras suteikė 
pagelbą, bet Franckevičienė 
neišlaikė ir mirė, nes buvo 
nėščia. Velionė paliko seną 
motiną, vyrą ir mažus vai
kus. Mikalauskas policijos 
suimtas.
. ^TARPININKAS” 
VAIZBOS, DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 

’ didelio formato, turiningas nau* 
dingais raštais apie Nejudomą 
Turtą, Apdraudą, Ūkius, Svei
katą; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t- 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata, metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS”

Akron o Naujeinos
Naujas budi tikas. Akro- 

nan ateina didelė kompani
ja, kuri tuoj žada pradėt 
statyt vidurmiestyje aštuo
niolikos aukšti! budinką. 
Jame bus pirmos rūšies ko
telis ir kitokį užvedimai.

Žemė jau nupirkta ir pla
nai gatavi.

Velykinė. Lietuviai ku
rie priguli prie katalikiško 
Susivienijimo turi priduo
ti centro valdybai velyki
nės išpažinties korteles. Ne- 
pridavus jų bus išbraukti 
iš organizacijos.

Nustojus Lietuviams sa
vo bažnyčios ir Lietuvio 
kunigo nekurie važiuoja i 
Youngstowną išpažinties, 
ten sako esąs geras Lietu
vis kunigas, kuris patar
nauja to reikalaujantiems 
Akroniečiams.

Tiesa, Akrone yra Kun. 
Alinskas, bet. bėda tame jei 
kas nori jo parapijoj pri- 
gulėt turi mokėt $50 j me
tus. Bet jis Lietuviams jų 
kalboje nieko nedaro, vis
kas bažnyčioje atsibuna 
Angliškai. Tai tau ir tei
sybė šiame margame sviete
lyje- Vyskupas visai ne
klauso nuskriaustų Lietu
vių balso. Keliautojas.

Išgelbėjo nuo mirties. J. 
Sabo, 21 metų, gavo guber
natoriaus dovanojimą mir
ties bausmės. Jis jau du 
metai kaip nuteistas mir
tim už žudystę, bet gynė

jams dedant pastangas vis 
bausmės įvykinimas buvo 
atidėta. Dabar jam nuskir
ta kalėjimas iki gyvos gal
vos.

Gavo iki 25 metu kalėji
mo. Sugautas už užpuoli
mą ir apvogimą restauran- 
to Birželio 16 d., Harry 
Broth iš Clevelando nuteis
tas nuo 15 iki 25 metų ka
lėjimo.

Italai šaudėsi. Savitar
pinėj Italų' kovoj Birželio 
26 d. ant N. Howard sL 
peršauta vienas Italų kolo
nijos vadas; jis randasi li
goninėj sunkioje padėtyje, 
šeši žmonės suimta kaipo 
liudininkai.

Šovikai atvažiavo auto
mobilių ir pro užtrauktas 
automobilio langines palei
dę penkis šuvius j prie savo 
krautuvės sėdinti žmogų 
nupleškėjo sau.

Ant E. Market st. kiti 
sako matę iš automobilio iš
bėgant vyrus ir paliekant 
automobili. Ten rasta, šau
tuvai ir pirštinės.

AKRONIEČ1Ų ŽINIAI
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.
I Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 

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

S. Rodą vi čia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

Nekurie iš Šitų PLAYERIŲ 
yra NAUJI—kiti biskį 

Naudoti.

Duodama Vienas T
Roliukų ir prie

Suolelis
u į
FONOGRAFAI NUO

Uprights
Pigiai nuo

$50

DYKAI
Trijų mėnesių lekcijos visiškai dykai'su kiekvienu pianu 

arba playeriu pirktu pas mus. Lekcijas duoda Muzikos Mo
kykloj geriausi mokytojai. Atminkit, ‘‘Biėdhiausiaš vaikas 
tampa turtingiausias su muzikes mokslu.”

Grands
Pigiai nuo

$295
ŠIAME IŠPARDAVIME RANDASI VISŲ GERIAUSIŲ 

DIRBIMŲ PIANAI
IŠDIR-

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ŠĮ PENKTADIENĮ

Factory Piano Store
5808 SUPERIOR AVE. Atdarą Vakarais

Kaip mus pasupo
Po gražių dienų atėjo ir 

prastos. Birželio 15 d. bu
vo prasta diena, lijo ir la
bai didelis vėjas; per dieną 
taip gerai supo kad daug 
žmonių pradėjo sirgt. Iš j 
musų būrio pirmiausia pa- 
sigedom ant pusryčių Pet
raičio, > o jau ant pietų ir 
Čižinauskienės truko. Va
re abu LinceyiČįai atsisakė 
vakarienės eiti, tai mudu 
su Luobikiu pradėjom ne
šiot valgius -po kambarius, 
pamaitinom Čižinauskienę 
raugytais agurkais ir apel
sinais, paskui nuėjom pas 
Pertraitį, paskui pas Lince- 
vičius, ir tt.

Birželio 16 d., sekmadie
nio ryte, žiūrim jau vėl vi
si mūsiškiai prie stalo. Sa
kome, tai musų gyduolės 
pagelbėjo. Bet šiandien vis 
dar buvo gerai vėjuota ir 
atrodo kad rytoj dar turė
sime ligonių.

• Norim matyt kraštą
Birželio 17 d.,’ pirmadie

nį, visi jau dairomės kada 
pamatysim kokį nors kraš
tą, nes jau trečia diena vė
jai ir laivą supa. Beveik 
visi pasažieriai jau baigia 
persirgt. Mes Lietuviai vi
si jau sveiki, bet niekas ne
siima 
denių 
vėjas 
kosi.
:iė

332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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TRIMITAS
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Grąžus Nauji

©©©su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

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

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

veikti, nes ant 
nosį iškišt, vis 
ir vanduo taš- 
laikomės vidu-

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

No. 4
MUSŲ ŠALELE

KAINA
Laiškas ir vokas ...,5c 

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

Vietiniams po 5c.

Už
Už

nieko 
baisu 
pučia 
(Visi

Šiandien musų valgo- 
'iinam kambaryje orkestras 
groja tai visi kurie mokam 
šokame, o kiti žiuri į mus. 
Rytoj jau mes būsim Sout-

© © © © © ©

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

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

© © © © © © © © © © © © ©

© © © © © © © © © © © © ©,„ ©i© © - © © ©

Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka
miausia dovana pasiuntimui i Lietuvą jaunimui 
.ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik Q n 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yrą.......

©©©©©©©©©©©©©©@©@©©©@@©@©@1 © ~ ©. © © © © © © ©
© © © ©

Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas
“RIMBE” rasit juokingų dainų ir juokų. “RIMBE” kalbasi 

Kazys su Dėde apie prašmatnius gyvenimo reikalus.
“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbą apie ženočių ir senber

nių gyvenimą. “RIMBE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie
tuvių politinius klausimus.

Būtinai pamatykit “Rimbą” ir susipažinkit su juom. Pri- 
siųskit 10c, tuoj jis bus pas jus. Prenumerata metams Ameri
koje ar Lietuvoje tik $1.00. Užsirašykit sau ir savo draugui ar 
giminei Lietuvoje.

“RIMBAS

.© © ©
© ,© © © © © © © © ©VOuV kJUĮJCL 1U1 xx V C.

| Cleveland, Ohio. J | 1 Bateman Place So- Boston’ Mass’ J
®:(^©_©_©_©_©j©_©_©(©_@_© i©©©©©©©@©©©©@©©@©©@©@©©©@(S)i
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SVIESTO GAMYBA
Lietuvos pieninės per Ge

gužės mėn. pagamino 110,- 
134 kilogramus sviesto. Per 
tą patį mėnesį pernai paga
minta tik 95,775 kil. Dau
gumą šymet gaminto svie
sto eksportuota. “L.K.”

NE Iš TO GALO SAPNAS
PILDOSI

UŽLEISTI KELIAI
Geri keliai, geras susisie

kimas rodos-'.valstybės kul
tūrą. Lietuvos keliai yra 
blogi. Su kaimais' ir ma
žais miesteliais susisieki
mas galimas tik pėkštiems,

Lietuvos piliečiai kelių 
taisyme labai apsileidę; ne
žiūrint valdžios vertimo tai
syti. Per valdiškus miš
kus keliai priklauso miškų 
žinybai, bet jie yra blogu
mo pavyzdžiai. Pavyzdin, 
Raudonbalio kelias iki Ge
gužės pabaigai buvo toks 
blogas kad vargiai pėkš
tiems pereinamas. Rokiš
kio Šakaunyčia pavirtus į 
Mozūrų pelkes, nors tas ke
lias yra žymus susisiekimui 
su miestu. P. Kriukelis.

Krikščionių ir socialde
mokratų partijų, dievukai 
mėgo pasakoti tokį sapną: 
“Baisus didelis viesulas su 
perkūnija siaučia po Lie
tuvą”. Perėjus tai “aud
rai” tie dievukai žiuri kad 
visi tautininkų ir valstiečių 
liaudininkų žmonės ir na
mai perkūno sutrankyti, o 
socialdemokratiški ir ko
munistiški nepaliesti. Pa
gal socįAlistų išaiškinimo 
to sapno reiškia kad Lie
tuvoje įsigalės komunistė
liai ir socialdemokratai. O 
krikščionių aiškinimu 
jie įsigalėsią.

Bet nabagai prasti 
nų aiškintojai, matyt
tingėjo apsilankyti Šiau
liuose pas Jakavičių.

Nutiko taip kad ne tik jų 
partijų pamatai suaižėjo, ,

įmokama 8,289,841 litas atly
ginimo.

Padarius kratą “Social
demokrato” redakcijoje ra
sta išgamos Plečkaičio su 
Lenkais leidžiamo šlamšto 
ir kitokios literatūros. Iš 
to matosi kaip rupi social
demokratams Vilnius ir 
Lietuvos nepriklausomybė, 
jie ją už supuvusį obuolį 
iškeistų kad tik galėtų.

Todėl ir socialdemokra
tų griešninkai išvažiąvp į 
Varnius ant “rekolekcijų”. 

Reikia dabar pasvarsty
ti ko jie veržiasi į valdžią 
ir nori paimti į savo saują 
visą šalį, jeigu jiems tiktai 
tiek Lietuvos reikalai ru
pi ?.... P. Kriukelis.

LIETUVOS SPAUDOS
KRIZIS

tai

sap-
pa-

Kiek Liptų vo j e Tarnautojų
Centralis ststistikos biu

ras surinko žinias, kiek šių 
metų pradžioje vigo j e Lie
tuvoje su. Klaipėdos kraštu 
buvo valstybės ir sasivaldy- 
bių jstagų tarnautojų. Iš hj 
davinių matyti, kad šių me
tų sausio 15 d. visoje Lietu
voje buvo 30,063 tarnauto
jai, kuriems kas mėnesi iš-

Vestuvninkaj padegė trobas
Iš 10 Į 11 Birželio Kal

varijos valse., Jurgežerių 
kaime sudegė Vasiliauske 
trobos, gyvuliai ir visas tur
tas-. Nuostolių apie 13,000 li
tų. Trobos nedraustos. Ma
noma, kad padegė
ninkai, nes tą dieną 
Vasiliausko vestuvės.

vestuv- 
buve

pasi-Nusižudė gimnazistas 
metęs po traukiniu.--—

Birželio 11 d. po einanžių 
traukiniu puolė Mariampo- 
lės valst. gimn. VI kl. mo
kinys St. Magevičius ir su
važinėtas Jis sirgęs psichine 
liga. Jau ankščiau jis kėsi
nęsis nusižudyti. “L.Ž.”

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

All druggists—35c and 65c jars and tubes.
Children’s Musterolc (milder form)35c. _

Better than a Mustard Plaster

' bet visi jų žmonės suskilo 
• į neužtaisomus plušius. Po 

visą Lietuvą kunigai ir di
delė jų armija šaukė kad 
tik katalikai geri žmonės ir 
kad tik katalikams valdant 
bus dora ir teisybė Lietu-,'tarnaujančiu ir dar 
voje. ] 
areštuotas pralotas Olšau-' progos ją pabučiuoti. Galų 
skas, žymus kunigas visoje , 
Lietuvoje, ir sėdi kalėjime | 
įsipainiojęs žmogžudystėje, i

Tas reiškia kad ir dva-j 
siškiai ir visa jų partijai 
yra tokie pat griešni žino-, 
nes, su tais pat palinkimais perpyko ir taip smarkiai 
ir nei kiek neturi pretenzi-i trenkė jai j žandą, kad ji 
jų prie doros ir gero negu užvirto ir kępšo. Jis pamą- 
kiti. Retas ̂ Lietuvos kuni-. tęs’ kokį baisų darbą padarė 
gas nėra pasižymėjęs kokiu 
nors skandalingumu.

Lietuvos katalikų spauda 
bando tą kun. Olšausko nu
sikaltimą paslėpti ir nieko 
nerašo. Bet Lietuvos liau
dis suuodžia dalyką ir ne
labai linkus laikyti sau ant 
sprando tuos kurie 
esą tinkamiausi būti 
vais.

Už priešvalstybinį 
į Varnius ant “rekolekcijų” 
išvažiavo Federacijos (irgi 
krikščionių pusės) šulai.

Pasikorė dėl bučkio.
Mariampolė. Tula panelė 

vadžiojosi gan ilgai su tulu 
-XC XX KiXUJMV XJXCVIX -----_ J_ --- L ’ HlUZi-
Bet štai dabar tapo kantu. Bet vis jam nebuvo

gale atsirado proga'— nu 
vyko abu Į Kazlų Rudą ge- 
gužinėn ir ten, gamtos prie
globstyje, jis jau ant pie
vutės pridėjo šliuožti ją pa
bučiuoti. Jai pasipriešinus,

—mergą užmušė — pabėgo 
tolyn, nusijuosė diržą ir po 
medžio šaka pasikorė. Ji at- 
sigaivaliavus pamatė baisti 
vaizdą ir pakėlė dar baises
ni trukšmą. Bet jau viskas 
buvo po laikui.

Medžio šaknis
sakosi 
valdo-

darbą.

PAJIEKOJIMAS
Pajieškau savo brolio Povilo 

Ragausko, 
ko mieste, 
vai.

365

gyvena New Yor- 
Kilęs iš Troškūnų 

Prašau atsišaukti:
Stasys Ragauskas 

Markham st.
Toronto, Ont., Canada.

£lliilllillllllllllllllllllllllllllllllllĮilllllllllllllllllllllllllllllllllllIĮIĮIIIĮIIIĮIIIilllllllllll;

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Itching Skin
Quickly Relieved
Don't suffer with Dandruff, Pimples. 
Blemishes and ocher annoying skin irri
tations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight Splendid for Sunburn and Poisoa 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $1 GO.

žemo *
FOR SKIN IRRITATION®

Serganti Vyrai ir Moterys
Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji

mo mano $10.00(6 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, 
tą patarnavimą tęsiu ir toliau.

Aš gydau Vigas chroniškas ir keblias li
gas vyrų ir moterų su geromis pasekmė- 
inis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- 

__ leistas žaizdas. Silpnumą, Nervų Iširimą, 
GalvoskaudĮ, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- 

• gerumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir 
Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis.

Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. 
EHRLICH'O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują 
ir analizuoju šlapumą.

Tuktflntnai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš
ku metodu?*'Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
jums. Ateikit ir pasitarki! su jnanim nuodugnią: apie 
savo ligą ęąvoj kalboj. ’* ■ 
KOMI SLAPTOJE.

VISI PASITARIMAI UŽLAI-

| Dr. BAILEY “Specialistas’ | 
= Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. t 
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E 
f Mes kalbąme Lietuviškai.
iiiiiiiiiiiiiiiiiinii.išsikirpk ir laikyk kada bus reikaiin8*»Hiiiiiiiiiiiiiiiiii§

Prospect 2420

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Lietuvos spaudos gyvavi
mas yra labai vilniuotas. 
Sykiais ji lyg balandėlis 
sparnais pasiplesdena ir iš
kyla j aukštybes, bet po to 
vėl krintą žemyn ir skau
džiai susjžeidžią.

Iki 1928 metų Lietuvos 
spąųda buvo gana aukštai 
pakilus, šymet nusileido pu
riau tiek žemiau ir reikią 
susirūpinti kad dar žemiau 
nepultų.

“Lietuvos Žinios” buvo 
padidėjusios, bet del eko
nominio išrokavimp, sumą- 
žėjo. “Spaktivą” sudužo; 
“Aitvaras” nežinia kur din
go-“Musų Dieno?” aptemo 
ir nesimąto; “Ęųltųrps” b- 
vė likviduojasi; “Musų Ęy- 
tojus” pusiau nupuolė. Ir 
taip tpliau.

Laikraščių leidėjai kaip 
įmanydami deda pastangas ’ 
kad laikraštis nemirtų, ren
gia įvąirias lioterijas, pla
tinimo konkursus ir nupi
gina iki žemiausios kainos.

Naudotų Karų 
Bargęnai 

NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, ■ 
OLDSMOBILEv 
OAKLAND, ‘

Kai kas mėgsta už žmo
nių neskaitymą laikraščio 

, apkaltinti valdžią. Man ro
dos labai kalta tame musų 
aukštesnioji klesa, inteli
gentija, kuri laikraščių be
veik neskaito, nors redak
toriai rašo jiems, ne liau
džiai, suprantama kalba.

Aplamai imant, viename 
Rokiškyje yra apie pora 
inteligentų luomo, o dien
raštį skaito tik du, apie 90 
tų inteligentų neprenume
ruoja jokio laikraščio, ne- 
kųrie tik skolina įš kitų pa
siskaityti.

“Musų Rytojus” susilp
nėjo del mekliorįų įsikiši- 
mp. Davatkų laikraštis už
vardintas “Musų Laikraš
tis”, padarė kopiją “Musų 
Rytojaus” ir pradėjo jį kon
kuruoti. Šitoks kunigų pa
sielgimas- parodė jų supu
vusias sielas. Niekur nėra 
taip žemai elgiamasi kaip 
pas mus.

“Kulturps” bendrovės li
kvidavimo liaudis nepasi
ges, nes ji nesitaikė prie 
kaimiečių. Toki spauda ku
ri nesitąiko prie kaimo liau
dies dabar dar gyvuoti ne
turi dirvos. “Kultūros” žur
nalas buvo perbrangus ir jo 
raštai nebuvo taikomi 
tesnei liaudžiai. Vis j 
tos bendrovės leidiniai 
vo brangus ir taikyti 
nui, ne apšvietai.

^Jaunimas” silpnas

jaunimo organas, visiškai 
silpnai gyvuoja. Jis yra 
palyginamai brangus ir ne
moka ineiti į jaunuomenės 
širdį;

Užvis blogiausia tai kad 
Lietuvos kaimų liaudis pra
dėjo laikraščiams netikėti. 
Kaimietis sako: “Jie mus 
mokina apšvietimo, meilės, 
teisybės ir vienybės, o pa
tys pilni melo ir barnių”.

Kodėl “Trimitą” Lietu
vos liaudis myli? Del to 
kad jis pats prisilaiko to 
ką skelbia.

P. Kriukelis.

Feen;a?miiit
Liuosuotojąs 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAŪSIT TIK MĖTŲ

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

TheZucker 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
JOHN A. ZUCKER.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se^ 

nūs rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit mųsų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 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 įpusų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvamą!

1276 Addison Rd.
: Penn. 2107 

Namų Pęnn. 2715J
Telefonai:

Namu 1

pla- 
kiti 
bų- 
pelr

del 
Organizacijos nuslopinimo. 
“Jaunoji Karta”, tautinio

.. ....... .... ..............jįįaį

YOUrEYES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Card9 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Užlaikyki!. grindis ir baldus ži
bančius ir švarius su O-Cedar. 
Polish Mop ir O-Cędar Polish.

.Gaukit juos krautuvėse.

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 floatinghotels with large com* 
fortablc staterooms, excellent dining room service and courteous arrendants. 

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 Cleveland and Pt Stanley, Can., Div. 
Each way, every night, leaving at 9:00 s Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid* 

p. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 15th. Jane 29th to September 7th.

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

New Low
Fares

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 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

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

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

Didžiausia Rugiapjūte Negu
Kada Nors Buvo

A ŠTUONIASDEŠIMTS metų atgal the Society for 
Savings tapo suorganizuota mažame mieste turin- 

Čįąme 17.000 gyventojų, tai buvo Cleveląndas 1849 me
tais. Bankas augo ir plėtojosi su visa šia sritimi. Sa
vo 80 metų gyvavimo sukaktuvių apyskaitoje paduoda
moje apačioje parodo kad dabar turi depozitų netoli 
$100,000,000.00 ir visas turtas gerai praėjęs tą sumą. 
Savo depozitoriams, buvusiems ir dabartiniams, kurių 
pasitikėjimu' ir parama įstaiga augo per aštuonis desėt- 
kus metų, the Society for Savings išreiškia savo širdin
giausią padėką.

ŠIŲ METU APISKAITA
Society for Savings in the City of Cleveland

Prieš oradėdant biznį Liepos
Visas Turtas

Pinigai rankose ir priklauso iš kitų Bankų.. 
Suv. Valstijų Valdžios Bondsai .......... ’.._..
Miesto, Valstijos, Gelžkelių ir kiti Bondsai . 
Paskolos ant Pirmų Mortgečių ant namų ... 
Paskolos užstatais Bopdsų ir Akcijų ....... 
Nejudinamas turtas, Banko Budinkas ... Š 
Kitas nejudinamas turtas t. .*......................
Kitokios nuosavybes .......... ..............................

I. 1929

.. .$10,691,325.83 

... .. . 4,377,125.76' 

. ... .42,989,399.06

... .36,935:114.90 

... .11,444,490.55 

........ 1,250,000.00 '
25,228.72

. . 16,904.05

$107,729,588.87

• Atsakomybe
Perviršio Fondas ............... .................... ..
Nepadalinti Pelnai ...................................
Rezervas Taksams ....:.........................
Pavienių žmonių Depozitai ..........

... 7,500,000.00
.... 406,715.41
..-.. 203,325.79
... .99,619,547.67

................. .......................................,.....$107,729,588.87

Sulyginimas Depozitu Augimo
1849 ....
1859 ....

........ .... .$0,000,000.00

............... 315,746.49
1889 .................
1899 .................

. .$17,066,546.36

.. 31,322,828.19
1869 .... ........ 2,491,527.39 1909 ................... 49,761,361.56
1879 ........ 8,426,670.48 1919 ................... 60,308,313.42

1929 ................... .$99,619,547.67

Incorporated 1849

padėtu
in the <£ily of 6!levploii6 

Public "Square

Taupymų Sąskaita Kiekienam Amžiui
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Kas Girdėt Cteveiancle-Apielinkese į
Į į į 6820 Superior Ave.

----- -»----- :------------ -----

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 h

SPORTAS
Juška Sako: Kur Dingo 

Clevelando Smar
kuoliai?

TAIKOSI PRIE SUNKIŲJŲ
Tommy Loughran, dabarti

nis pusiau sunkaus svorio čam- 
pionas kumštininkas, turi sa- 
co čampionato kumštynes' Lie-

“Dirvos” ekskursantai apžiu
rėjo Londoną. Išlipę Southamp- 
tone, Anglijoje, ir už pusantros 
valandos atsidūrę Londone, ta
me /didžiausiame ir garsiame: 
pasauliniame mieste, “Dirvos” 
ekskursantai manė kad vėl bus 
susodyti j kitą laivą ir gabena
mi į Klaipėdą be atsikvėpimo'. 
Bet iki kito laivo išėjimo turė
jo tris dienas laiko, taigi gavųt 
progą apvažinėt ir pamatyt vi
są Londoną.

Skaitykit “Dirvos” i 
tratoriaus P. Vasiliausko ap
rašymą kelionės ant 6-to pusi.

Lankėsi “Dirvoje” Dr. V. Jo
vaiša iš East Chicago, Ind. Jis 
kuomet studentavo Valparaisoj 
bendradarbiavo “Artojuje”.

Dr. Jovaiša norėtų Clevelan- 
de apsigyventi.

ran sako jis pasitanks iš savo 
dabartinės vietos is eis į sun
kiųjų tarpą, nes jis yra didelis 
ir sveria gana kad būti tarp 
sunkiųjų.

Jam teks susikibt su Schmė
li ngu ir su Šarkiu.

Pranas Yuška iš Bostono ra
šo: Prisiunčiu savo fotegrafi- i Pos 8 d- su James J- Braddock, 
ją su mano auksiniu čampiona-jAr laimės ar pralaimės, Lough- 
to diržu, Clevelandiečiai turės 
jirogos pamatyti ką aš laimė
jau.

Dabar noriu paklaust kas pa-’ 
sidarė su jūsų Clevelandiečįais i 
smarkuoliais, kurie kimba vi
siems ristikams į akį? Kai ap
sidirbau su Komaru tai nušti- 
lo ir Sarpalius ir kiti. Sarpa
lius turbut nori tylomis prabilt 
vasarą Clevelande ir mislyt kad 
yra geras imtikas. Bet aš ga
tavas bile dieną atvažiuot ir 
parodyt 
jie nėra

Tegul 
jis nori 
ristynių
skripką rėkdyt. ■

Siunčiu gerų dienų . visiems 
savo pažystamiems Clevelan
de.

SARPALIUS VOKIETI SU
TARŠĖ

Kuomet pereitą žiemą Koima- 
' ras nugalėjo Vokiečių smar
kuolį Hans Bauer, jis vis dar 
svajojo kad gali prieš Lietu
vius pasistatyti. Pora savai
čių atgal dar norėjo atsigriebt’ 
prieš Komarą, bet per 40 mi
liutų nieko nepadarė. Jiedu iš
ėjo lygiomis.

Pereitą savaitę Hans turėjo 
viltį laimėti prieš Sarpalių, ka
da laiko duota net dvi valan
dos. Bet ir antras Lietuvis pa
sirodė galingesnis už Vokietį. 
Per tą laiką Sarpalius Vokietį 

i paguldė vieną sykį po suvirš 
valandos imtynių, o Vokietukas 
nei to nėpajiegė. Nors Vokie
tis apsieidinėjo šiurkščiai ir 

! tikėjo tuomi laimėti, iš jo pa
stangų nieko neišėjo.

Komaras tą pat vakarą ėmė
si su dideliu vyru, Glen Stohl, 

I iš Texas, bet tas nabagas vos 
kelias minutas prieš Komarą 
atsilaikė.

Krunkąitis buvo pastatytas 
prieš Jack Sherry, kuris pagul
dė Krunkaitį į 4- minutas, ir 
antrą savo priešą, Johnson, į 

.7 minutas.
Pirmoj ’ "poroj ritosi Italas 

Parelli su Graiku Kilonis. Re
fery laimėjimą priskyrė Italui.

Visus šiuos Rekordus galite gauti “Dirvos” 
krautuvėje tiesiog, arba užsisakant per 

paštą C. O. D. Greit prisiunčiama.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pereitą šeštadieni pasikė-1 
i orą du Clevelando' la-, 

', Newcomb ir Mit
chell, sumušimui ilgiausio 
ore išbuvimo rekordo, ku
rį padarė kelios savaitės 
atgal du Texas lakūnai.

Leidžiant “Dirvą” spau- 
don šie lakūnai jau buvo 
išbuvę 
dienas, 
Jiems 
maista 

• tuvas 
. mis iš

■ Texas lakūnai išbuvo ore 
172 valandas, taigi reikia 
juos viršyti. Pereitos są-l 
vaitės bėgiu daugelyj mie-! 
štų Amerikoje buvo kėsin
tųsi rekordas sumušti, bet 
visi buvo priversti nusileis
ti, vienas lakūnas užsimu
šė. Minneapolio lakūnai iš
buvo ore 150 valandų ir tu
rėjo nusileisti.

Clevelandiečiai buvo pa
kilę pereitą penktadienį, 
bet užėjus perkūnija pri
vertė nusileisti po 6 valan
dų. Audrai praėjus jie iš
kilo ir dar kolei kas laikosi. 
Jie nori išbūti mažiausia 
200 valandų.

lė į
' kūnai,

Kun. E. J. šteigmanas iš Lo
rain, O., nesenai įsišventinęs ’ 
Lietuvis kunigas, irgi apsilan
kė, redakcijoje. Jis buvo be
veik begaunąs klebonauti nau- 

I jai įveriamoj Collinwoodo Lie- 
adminis- parapijoj, bet per rieku

lių asmenų politiką prie vys-l 
kupo jam tapo paskirta Lenkų) 
parapija Loraine.

C. F. Petraitis (Rosedale Dry Į 
Cleaning savininkas) irgi pa
sižadėjo aprašyt “Dirvai” sa
vo kelionę po Lietuvą. Kadan-| 
gi jis važinės kitais kraštais 
kur pernai “Dirvos” redakto
rius nebuvo ir kur šymet nebus 
Vasiliauskas, tai turėsit pro
gos patirt apie savo vietas tie 
kurių kampeliai nebuvo apra
šyti. Šekit tuos aprašymus j 
“Dirvoje”, jie bus žingeidus — 
tik Člevelandiečiams bet ir 
sos Amerikos Lietuviams.

Vasiliauskas ir Petraitis 
da aprašyt savo patyrimus < 
na iš dienos, kaip pernai 
ryta.

Alenai ir Juozui Mičeliams 
šiose dienose garnys atnešė se- 

'.‘"Inai laukiamą puikia dukterį. 13 i t .Į Krikštynos atsibuvo Birželio 
į 30 d., vardas duota Rožė.

ne 
vi-

ža- 
die- 
da-

Turbut bus didelės įkurtuvės. 
Lietuvių bankas puikiai pertai- 

I so visą savo priešakį, ineigą ir 
' langus apdirbo balto akmens. 
Vidus irgi bus išgražintas. Da
bar bankas bus daug šviesesnis 
ir gyvesnis. Neužilgo bus dar- 

Turbut turėsim 
banko

bas baigtas.
naujai perremontuoto
smagias įkurtuves ?....

fon- 
par- 
pro-

Dainų programai parkuose, 
šiaip taip miestas sudarė 
dą ir šią vasarą vėl ruoš 
kuose įvairių tautų dainų 
gramus.

Lietuvių bendras choras, ku
ris taip šauniai pasirodė Visų 
Tautų Parodos programe perei
tą Kovo mėnesį, yra kviečia- 

dainų 
Die-

Visų 
pos 22 
šioma

Lie- 
ruo-

Tautų Piknikas.
dieną Luna Parke
visų Cleveland© tautų 

piknikas po vadovyste Ameri
kos Lygybės Lygos. Majoras 
tą dieną apšauks “Cleveland© 
Diena”. Lietuviai irgi yra tos 
Lygos nariai, ruoškimės 
vauti.

daly-

ore virš keturias 
apie 115 valandų, 

gazoliną, aliejų iri^ 
priduoda kitas lėk-i 
nuleisdamas virvė- J 
viršaus.

mas duoti Lietuviškų
programą Gordon parke.
na., bus paskelbta vėliau.

Prie dainų, Philip Spitalny
Simfonijos Orkestras grieš kla
sišką ir džiazo muziką.

Lietuvių komisija prie dainų
rengimo susideda iš šių Cleve
land© veikėjų:

Marijona čižauskienė —
mininkė,

Ona G. Mihelich,
Kun. V. G. Vilkutaitis,
K. S. Karpavičius,
Jonas Cižauskas — choro ve-1 

dejas.
Bendras choras kviečiamas ______

susirinkt j parapijos salę penk-, "Kaip tapti Amerikos
tadienio vakare 8 vai. Kom.l^'11” knygelių gali gauti

 Į voje” kurie ruošiasi prie 
tybės. Tai yra klausimų 
sakymų knygelė kas liečiasi pi-jl3 centų, 
lietybės popierų gavimo.

Nepameskit šeimynų. Kas 
metai Cleveland© labdaringoms 
organizacijoms atsieina po apie 
$158,000 užlaikymui šeimynų, 
kurias apleidžia jų tėvai ir vy
rai.

Skaitlinės parodo kad dau
giausia vyrų pabėga vasaros

Iš priežasties- Liepos 4 d.l.jaiku ir tarp 35 ir, .44 metų 
šventės šis “Dirvos” numeris amžiausi 
išleista diena anksčiau. I ----- - .... ■ ■ .■

pir-

---------------- I Nusižudė iš meilės. Cleve-
Sąryšyje su Orlaivininkystės! lando Western Reserve univer- 

paroda Rugpjūčio mėn, pabai-* 
goję, tos parodos atidarymui 
ruošiaima Gėlių Diena, kurio
je kviečiama dalyvauti ir sve
timtaučiai su savo gėlėmis iš
rengtais vežimais. Nekurtos 
Lietuvių draugijos jau gavo’, 
pakvietimus. Gerai butų kad; 
susidėjus į vieną surengtų djs

į delį gražų fliotą.

Liepos 4 d. Luna Parke at- 
sibuna naujų piliečių priėmi
mas. Dalyvauja daug ir Lie
tuvių.

Pilie- 
“Dir- 
pilie-, 
ir at-

sitete šiose diendše nusinuodi- 
no profesorius Jonės, 27 m., 
kaip jo draugai sako, delei ne- 
pasekmingos meilės. Jis per
nai Paryžiuje pasipažino su 
turtinga Kubos cukraus ga
mintojo duktere, abu karštai; 
vienas kitą pamilo. Nesenai jis; 
•gavo žinią kad jo mylimoji mi-. 
•i ė. Nuo to jis graužėsi ir pa- 

' gąliaus nutarė mirtyje ramy
bės jieškoti.

SCHMELING SUMUŠĖ 
ISPANĄ

New Yorke Birželio 27 die
ną įvyko kumštynė tarp Vo
kiečio Max 'Schineling ir Ispa
no Paulino Uzcudun. Vokietis 
per 15 raundų gerokai apdau
žė Ispaną, laimėdamas 12 raun
dų, taigi‘ir refery nuosprendis 
jam teko, žiūrėtojų; buvo apie 
40,000 ir visi sutiko kad Vo
kietis laimėjo. '

Dabar tas jaunas Vokietis 
stovi greta su Lietuviu Jack 
Sharkey kaipo pirmaeiliai prie 
iapleisto sunkaus svorio kumš- 
įtininkų sosto.

Pienas pabranginta 1 centu 
centu ant kvortos, nuo 12 iki

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

Sekmadienio automobilių ne
laimėse Ohio valstijoje užmuš
ta septynios ypatos, daug su
žeista.

šj sykį nepasisekė.. Vienas 
Lenkas, Roman Pankowski, no- 

| rėjo nupjovęs kaimyniškos pie- 
' nines užraktą “pasiimti” sau 
pusryčiams pieno. Pieninės už-

ŠARKIS TRUKŠMINGAI 
SUTIKTAS

Laike Šchmelingo ir Paulino 
kumštynių iš ringės buvo pub
likai perstatytas Bostono Lie
tuvis Jack Sharkey.; Pamačius 
jį publika sutiko su daugiau 
negu paprastais 
sveikinimais.

Nežinia kaip 
užsitęs, bet musų 
sieis susikibti su 
dar šį rudenį teks patirti ku
ris iš jų, Šarkis ir Schmelingas 
turi viršenybę Amerikoje.

plojimais

ilgai dalykas 
tautiečiui pri- 
Vokiečiu. Gal

ypatos:
Juozas čerauka .......... Lt. 100
Agota Petro Vaškevičienė 500
Kazys M. Mociunas ...... 100
Juozas Sutkaitis ............... 100
Adolfas Lukoševičius .... 50
Vladas Radavičius ............. 100
Petras šutris ..................... 200
Petronė Kalantienė .......... 100
Pranas Grebliunas .............. 50
Jonas Grebliunas .............. 50
Marė Ketvirtis .............. 100
Mlkalė Kisielienė .............. 50
Jonas Banys ..................... 100
Adomas Pečiulis ................ 100
Rozalija Ačiutė .............. 100
Teklė Terminienė ............... 100

Budavos kariškus orlaivius. 
Great Lakes orlaivių budavoji- 
mo dirbtuvė Clevelande gavo 
užsakymą pabudavoti 18 kariš
kų lėktuvų už $700,000. šita 
suma yra dalis $4,000,000 or
laiviams paskirtos sumos.

Pašalino 22 unijistus trokų 
darbininkus. Brandt Co. atlei
do iš darbo 22 unijos narius 
trokų važiuotojus. Kompanija 
skundžiasi kad negalėjo su jais 
gaut rodos. Tai gal tik prieka
bė atsikratyti unijistų.

vaizda su pagelbininkais pa
saugojo kada tas pjovė užrak
tą ir iš šautuvo prišovė pilnas 
kelnes pipirų. Suimtas Lenkas 
sakė policijai norėjęs ‘pasiimti’ 
pieno pusryčiams, nes jau nie
kur negali gauti, o ant ryto
jaus butų užmokėjęs. Bet pie
ninės ‘ savininkas pasakė kad 
jau pirm šito tris sykius kas 
tai užraktus nupjovęs “pasi
imdavo” gerokai grietinės iri 
pieno, taigi jis šį sykį pasiry
žo vagilį pamokyti.

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

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

Kazimieras Jakštas
Petras Jocius

Pakels algas. Miesto van
dens darbų darbininkams, 300

150 skaičiuje, miesto taryba nubal- mokyklą.

Clevelando mokykloms vesti 
sekančiam metui reikalinga 
$17,581,123. Tai bent suma 
apšvietai, ir tai vaikai nenori 
naudotis, reikia varu varyti į

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms, šukaktuvėms, 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 pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:

65 savo pakelti algas. Bet tuo pat
Petronėlė Petravičaitė .... 50
Kazė Butkienė ................ 150
Marė Trepočkaitė ...........  50
Marė Railutė .................... 100
Judita Norkaitienė .......... 100
Katrė Macejunienė ........ 500
Juozas Narkevičius .......... 40
Pranė šukiutė .................. $25

laiku nepritaria pabranginimui 
vandens, delei ko miesto mana- 
džeris Hopkins nežino iš kur 
bus galima gauti pinigai.

Clevelande prie orlaivių su
stojimo pleciaus bus būda veja
ma milžiniškas hangaras už 
$125,000.

Kreipkitės vėl:

Clevelando srityje įvedama 
griežtesnė sargyba ir bus gau
doma Kanados degtinės šmu- 
geliuotojai. Buffalo‘ir -Glėve-

Iš miesto gatvių nutarta pa
naikinti visas gazo lempas , ir 
jų vietoje įrengti elektrikines.

lando sričiai paskirta 200 dau-
• Dirvos ’ Agentūra- ■ giau 'sar^ybimu ' ir 10 'greitų 

6820 Superior Av. Cleveland, O. motorinių laivų.

Ohio valstijoj, automobilių 
nėlSijnėše“ 1928 metais užmušta 
1,895 ypatos.

61003-F

16135-F
Orkestrą

16134-F

16133-F

16132-F

16131-F

16130-F

16129-F

Motorcikiiai

jam arba kitiems kad 
ponai arit to miesto.
Sarpalius pasisako ar 
su manim ristis ar be 
gryžt sau rudenį'- vėl

Komiškos 
Dainos

REIKALINGA MOTERIS
Lietuvių šeimynoj prie užžiu- 
rėjimo mažų vaikų, gyvenimas 
ir valgis. Gera vieta. Kreip
kitės 1068 E. 69‘St. apačioj.

NAMAI ANT RENDOS
Wade Park avė. 7011 — vir

šuje, 6 kambariai, trys miega
mi kambariai. $40 į mėn.

NAMAS PARSIDUODA
2 šeimynų, su gazu, elektra, ga- 

radžiais, viskas kas tik reikalinga. 
Geras bargenas. Pardavimo prieža
stis — važiuoja Lietuvon. Kreipki
tės 475 E. 148 St. (27

Liaudies
Dainos

BROOKLYN© LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—Orkestrą su 

Pripuolamu Dainavimu)
Kariška Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu

Atvažiavo Meška (A. Vanagaiti:*)
O Jūs Kriaušiai (A. Vanagaitis)

A. Vanagaitis ir M. Žemaitė—Komiškos Dainos
BROOKLYN© LIETUVIŲ ORKESTRĄ 

Dainuoja F. Stankūnas
Gerk, Gerk, Girtuoklėli—Polka Orkestrą su
Senos Mergos—Polka , Pripuolamu Dainavimu

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

+

4

A. S. BARTKUS
V ten in telis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Harley Davidson Sales Co 
3628 Prospect Ave.

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 4 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui- Į 
k;] spalvuotų paveikslų dovanų nuo turi- f 

no paprastai traukiamų fotografijų. į, 
Kainos dabar pas mus žymiai numarintos. X 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 4 
darome puikius ‘rėmus visokiems paveiks- X 
lams ir padidiname arba sumažiname fe- 4 

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland | 
“Studija su dviem parodos langais” Ž 
— Telefonas Randolph 3535

SVARBU
NAMŲ SAVININKAMS 

per du mėnesiu nupiginu 
namų popieriavimo kainas, 
visi galit pasinaudoti šiuo 
nupiginimu. Kreipkitės ne
laukdami nieko. (31), 
FRANK F. SAMOLIS 

618 E. 107th St. Eddy 4243W

DIDELIS BARGENAS — DABAR 
PROGA PIRKTI!

Mano nuostolis — Jūsų pelnas!
7 kamb. visai modernis namas, 

kiętmedžio grindys, didelis porčius 
viršuje, taipgi gražus porčius apa
čioj; geriausios rūšies,, fumasas, ga- 
radžius; gražioj gatvėj, su visąiš 
patogumais; arti dviejų karų lini
jų. Savininkas tūri apleisti mies
tą. Kaina tik $7,400. Reikia įmo
kėti apie $3,000. Kreipkitės
1569 E. 84th St. Garfield 6171W.

Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą su Hąr- 
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

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 I

V. D. Štaupas, Jeweler
6704- Superior Ave.

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

' kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST. 

Rand. 6729.
*.. . -x:::::;:--

Tel- CHerry 2370 ?
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- į 
land Universitete, darbuojas su £ 
Teisių Ofisu advokato
Ąnderson & Marriott f
308 Engineers Bldg. * 

kur su visais teisių reikalais 4 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir X 

... Rusai draugai- kreipdamiesi tu- S.- 
4 rėš teisingų patarnavimų.

Lietuviams Jungtinėse Valstijose bus 
smagu sužinot, kad Columbia Phonograph 
Kompanija užrekordavo rekorde No. 
61003-F Lietuviškų Vestuvių Ceremonijas 
dviejose dalyse, kur randasi žinomos ir 
mylimos dainos, kurios visuomet buvo dai
nuojamos Lietuvių vestuvėse. Tos dainos 
yra stebėtinai įdainuotos ir tikrai perkels 
jus į senuosius geruosius laikus, kuriuos 
visuomet turėdavote vestuvių ceremonijose 
ir pokiliuose savo gimtojoj šalyj.

12 Colių $1.25
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
F. Yotko, Vedėjas

Dainuoja A. šaukevičius ir Marijona Urbas 
Lietuviška Veseilia—Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia—Dalis Antra

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu

10 Colių 75c 
r MAHANOJAUS LIETUVIŠKA

MAINIERIŲ OP.KESTRA
F. Yotko, Vedėjas 

Šokiku Polka
i Naujų Metų Polka
Į RALPH V. JUŠKA. Baritonas

Su Orkestros Akompanimentu
i Kaip A§ Buvau Jaunas
[ Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

Be Nosies (A. Vanaffaitisj
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
E.1 Yotko. Vedėjas" 

Daitfuoja A. šaukevičius 
Dariau Lyseles—Valcas Orkestrą su

Jonelio Polka Pripuolamu Dainavimu
Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba 

reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuves 
ir prašylate pilno katalogo.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
1325 East 18th Street, Cleveland, Ohio

Columbia Records
“NEW PROCESS'

Viva-tonal Recording-The Records without Scratch

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEIJI-PAS DR. SMEDLEY .10 OFISAN 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus 

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tų 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovj ir neuž-

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

PASITARTI

Specialistas

4

4

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

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
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