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Sako Chinai Turi
Pasiduot be Išlygų

“GRAF ZEPPELIN”
PADARĖ REKORDĄ( 

—■--- į------ I
Berlinas. — Vokiečių di

rižablis “Graf Zeppelin”, 
kuris pereitą savaitę at
skrido Į Ameriką Į 95 va
landas, již poros dienų pasi
leidęs atgal j’Vokietiją, ke
lionę atliko į .55 valandas, 
arba daugiau negu dusyk

MUŠTYNĖ SU KOMU
NISTAIS

Berlinas. — Rugp. 10 d. 
komunistai vėl surengė de
monstraciją, kurią vaikant 
ir kilus sumišimui vienas 
žmogus nušauta ir keli su
žeista. Riaušės komunistai 
elgėsi taip pat kaip darė 
pirmą Gegužės, kuomet už-

APKELIAVIMAI AP
LINK PASAULĮ

Istoriškos kelionės aplink 
žemės skritulį prasidėjo 
1519 metais, po poros desėt- 
kų metų po Amerikos atra
dimo. Iki tolei niekas nei 
nesapnavo kad galima ap- 
keliaut žemę.' Kolumbas ne-

ki lėktuvai kelionėj truko 
175 dienas, nors skridimo 
laikas buvo tik 15 dienų. Il
gai turėjo laukinėti geres
nių orų.

1924 m. Evans-Wells ap
keliavo i 28 dienas.'

IR DARBININKŲ ŽINIOS

KAIP SOVIETU C A- j CHINAI DEPORTUO-
RAI SMARKAUJA JA RUSUS

turėjo

Fordas atidarė savo dirb
tuvę Cork mieste, Airijoje. 
Ten bus sudedama atveža
mi išardyti automobiliai ir 
traktoriai. Jau paimta į 
darbus 3,800 darbininkų, o 
kai bus pilnai įrengta bus 
darbo del 5,000 darbininkų. 
Airiai labai džiaugiasi iš 
to, nes Fordas mokės geras 
algas.

Boston, Mass. — Penkios 
garlaivių linijos kurios su
eina šiame uoste tapo su
gaišintos sustreikavus uni- 
jistams laivų darbininkams. 
Keliolika šimtų darbininkų 
pametė darbus ir laukiama 
daugiau linijų sutramdant. 
Linijos «bando* - -dirbti-risu 
streiklaužiais.

kad 
pa
nų-

Harbinas, Mandžurija. —

greičiau. Kelionės 
apie 4,350 mylių.

Šis nepaprastai greitas 
perlekimas Atlantiko buvo 

kurs iš 
lėktuvas 
į valan-

ačiū geram vėjui 
užpakalio nešė, ir

Houston, Texas. — Pie
ninėj sprogus amoni jos ka
tilui užmušta trys darbi
ninkai. Jie taisė amonijos 
varymo rynų prakiurimą.

Algos padidėjo. Šiais me
tais Su v. Valstijų darbinin- 
bai bendrai gauna algų mi
lijonais dolarių daugiau ne
gu pernai. Daugiausia pel
nė gelžkeliečiai. Šalip ka
ro laikų, manoma kad 1929 
metas bus didžiausias dar
bininkų algomis kokis kada 
iki šiolei buvo. • Nors neku
rtose industrijose darbai ei
na lėtai, kitur visai pras
tai, didėsės industrijos ge
rai pasirodė.

14 užmušta. Lupeni, Ru- 
manijoj, angliakasių strei
ke įvyko susirėmimas su 
policija, kame užmušta 14 
darbininkų, daug sužeista. 
3,000 streikerių užsibarika
davo kasyklos elektros sto
tyje ir kituose budinkuose 
ir grąsino suardymu jeigu 
kompanija nesutiks išpildy
ti jų reikalavimus. Atvy
kus policijai prasidėjo šau
dymas, nes darbininkai at
sisakė skirstytis.

Maskva. — Amerikos lai
kraščių atstovams besitei
raujant apie karą tarp Ru
sijos ir Chinijos, sovietų 
rytinių reikalų komisaras 
Karakhan pasakė jog Chi
nija turi nusileisti bė jokių 
išlygų ir duoti sovietams 
tuo gelžkdiu naudotis kaip 
naudojosi iki šiolei, pasta
tant Chinų pusėje komunis
tus darbininkus.

Karakhan išsireiškė' 
ginkluoto susirėmimo 
vojus “labai didelis” ir
rodė kad į komunistų pusę 
buvo šaudoma iš Chinų pu-/ 
'sės per Amūro upę.

Pasakojo kad gavęs ži
nių jog y “baltgvardiečiai” 
Rūsiai šaudo iš' Chinų pusės 
į sovietų parubežinę sargy
bą.

Chinai, išviję iš savo že
mės komunistus jaučiasi 
pasitenkinę.’ Bet Maskvos 
carai nori vėl ten sulysti, 
ir norėtų karu įbaugint 
Chinus, net norėtų užpulti, 
bet bijo. Nori kad Chinai 
juos pultų, 'bet tiems nėra 
reikalo. Taigi komunistai 
išgalvoja “baltgvardiečius” 
ir jų vardu jieško prieka
bių. Maskvos carai labai 
nerimsta kam Chinai ne
pradeda karo ir neduoda 
jiems progos pakiršint per 
visą pasaulį darbininkus j 
prieš kapitalizmą, kad dar- ‘ 
bininkų kraujas butų lieja
mas ir jie galėtų sakyt jog ] 
visos kapitalistinės šalys ■ 
užpuolė “darbininkų tėvy- j 
nę” (Sibirą).

Chinai ,be perstojo depor- (]arg jj^j joo mylių 
tuoja iš savo žemių sovietų 
Rusijos piliečius, kurie bu
vo darbininkais prie Chinų 
Rytinio Geležinkelio,

Chinai sugrūda juos į 
paprastus trečios klesos va
gonus ir po policijos sargy
ba veža iki parubežinės sto
ties Mančouli, iš kur juosi 
perveža per rubežių ir eikit 
sau pas savo carus ir savo 
žemėj duonos jieškoti.

Deportuoja su pačiomis 
vaikais.

Iš Japonijos pranešama 
kad Rusų susirėmime su 
Chinais parubežyje keletas 
kareivių užmušta ir kelioli
ka sužeista.

Iš Vokietijos jis pasiruo-

mušta apie 30 žmonių. Ko
munistai ragino savo pase
kėjus užimti gatves del pro
letariato. Šaudyti pradėję 
pirmiausia raudonieji.

Komunistai subruzdo su
rengti savo demonstraciją 
prieš republikos šalininkus, 
kurie rengėsi apvaikščiot

tyčia atrado Ameriką, 
del to kad jo laikais, jau bu-1

tik 1928 m. Mears-Collyer Į 
23 dienas, 15 valandų.

'šęs skristi toliau, savo ke- Vokietijos konstitucijos
lionėn aplink žemę.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ
13 YPĄTŲ

Forney, Texas. — Auto
busu važiuojant per gelžke- 
lio bėgius keturiolikai ypa
tų dviejų šeimynų, užlėkė 
ant jų traukinis ir 13 ypa
tų užmušė. Tą tragediją 
matė netoli prie savo namų 
stovėjęs vienos tų šeimynų 
tėvas.

vedimo sukaktuves. Poli
cija bijodama susirėmimų 
bandė komunistus sulaiky
ti, bet tie pasipriešino.

vo žinoma jog žemė apvali! šie naudojo lėktuvus.
ir tikėta kad plaukiant lai
vų į vakarus taip pat bus Duosis, matyt į kiek lai- 
galima pasiekt Indiją kaip ko apkeliaus Giaf Zeppe- 
keliaujant i rytus. Nežino-!kn ’ kuriam pirmas pašikė- 
. x -- • , jsinimas toj kelionėj iš New

(Azijoj)"dariYorko iki Vokietijos truko 
_  55 valandas, o išskristi ;į 

Japoniją kelioms dienoms 
sulaikė netinkamas oras. ,

70 MIRĖ NUO KARŠČIŲ
Japonijoj per pora pasta

rų savaičių nuo karščio mi
rė 70 ypatų sostinės Tokio 
srityje. Gręsia stoka ge
riamo vandens.

Žaibas užmušė 15. Ryti
nėj Galicijoj Rugp. 9 d. žai
bas užmušė 15 žmonių, del 
didelio lietaus apsemta vie
nas miestelis.

LIETUVOS-LENKIJOS 
DALYKAI

Berlinas. — Diplomatiš
kuose rateliuose paskilbo 
žinios kad Lenkai pasinau
dodami Rusų-Chinų kivir- 
čiais gali bandyti nuversti 
Kauno vyriausybę ir patys 
užvaldyti Lietuvą. Apie tai 
esą gandų iš Vilniaus ir iš 
Varšavos.

Lietuvių-Lenkų parube- 
žyje einąs bruzdėjimas.

Lenkų valdžia Varšavo- 
je užsigina kad nieko nesą 
daroma prieš Lietuvą.

šeši užmušta. Kalifor
nijoj, turtingiems Chinams 
jaunavedžiams važiuojant 
automobiliu su kitom dviem 
porom, automobilis susimu 
šė su kitu ir visi šeši Chi
nai užmušta.

SKAUTŲ SUVAŽIAVI
MAS KAINUOJA 

$5,000,000
Anglijoje Įvykęs viso pa

saulio Vaikų Skautų suva
žiavimas jiems bendrai at
sieis $5,000,000. Kiekvienas 
jų išleis apie $500, o daly
vauja net 50,000.

Iš Amerikos nuvažiavo 
1,300 skautų.

KAIP PROHIBICIJA PA
DIDINO GĖRIMĄ

Sulinktomis žiniomis iš 
44 valstijų pasirodo kad 
įvedus šioje šalyje uždrau
dimą svaiginančių gėrimų, 
pirmą metą rodėsi lyg gir
tavimas nupuolė. Bet nuo 
1921 iki 1924 metų 
kiai pašoko aukštyn 
to laiko jau viršijo 
prohibicijos laikus.

Nežiūrint didinimo 
sekiojimo ir pabaudų 
geliavimąs alkoholiu 
jo. Slaptas dirbimas augo. 
1920 metais tik 15,416 dis
tiliavimo aparatų atimta, o 
1928 metais tokių aparatų 
užtikta jau 261,611. 1920 
m. atimta tik 153,735 galio
nai visokio slaptai padary
to alkoholio; 1928 metais — 
32,474,234 galionai. Su tuo 
didėjo girtavimas, alkoho- 
liška beprotystė ir mirtys 
nuo to.

KALĖJIMAMS REIKIA 
DIDELIŲ SUMŲ

Ossining, N. Y. — Po. ka
linių riaušių New Yorko 
valstijos kalėjimuose, vie
nas kalėjimų komisijonie- 
rius paskelbia kad surink
tomis paviršutinėmis žinio
mis esą reikalinga $28,000,- 
000 sumodernizavimui vie
nuolikos tos valstijos pa
baudos įstaigų.

Kalėjimai yra gerokai se
noviški per visą Ameriką, 
išskyrus nekuriu naujai pa
statytų. Juose kaliniai ne
pakenčia, nors turėjo apsi- 
mąstyti pirmiau ką daro 
kad į juos nepakliūti. Ne
reiktų laisviems piliečiams 
pilti milijonus dolarių įren
gimui jiems palbcių už jų 
blogus darbus.

MIŠKAI DEGA
Vakarinėse valstijose, O- 

regon, Washington ir kito- 
l'se smarkiai dega miškai. 
Prie gesinimo dirba šimtai 
žmonių dieną ir naktį. Ne 
tik medžiai naikinami bet 
ir keliai perkirsti ir nude
gintą -elektros ir telegrafo 
vielelė einančio^ per migiais/

DERLIUS MENKESNIS
Šymet S. Valstijose- der

lius bus menkesnis negu vi
dutinis, kaip skelbia agri
kultūros departmentas.

Komai, taboka, saldžio
sios bulvės ir ryžiai bus ge
resni, bet kviečiai, avižos, 
miežiai, rugiai ir linai nu
puolę žemiau normalio. 34 
įvairus pasėliai duos 8 nuo
šimčius mažiau negu per
nai.

smar- 
ir nuo 
prieš-

per- 
šmu- 
didė-

NUBAUSTI UŽ IŠPLĖŠI
MĄ KAPO

Peiping, Chinija. — Sep
tyni vyrai nuteista mirtin 
už išplėšimą metai laiko at
gal Mandžu imperialių ka
pų Rytiniuose Kalnuose ne-- 

> toli Peipingo (Pekino).
Nekurie išvogti brangus 

dalykai dar ir dabar nesu
randami. Kalbama kad tū
li žemčiūgai panašus į pa
vogtus iš nesenai mirusios 
karalienės kapo pasirodė 
pardavimui New Yorke ir 
Londone.

Nuteistieji yra paprasti 
kareiviai.

KRUTAMU PAVEIKSLŲ 
INDUSTRIJA

Amerikos krutamu pa
veikslų industrija (kinema
tografas) yra- nepaprastai 
didelė. Į paveikslų gamybą 
sudėta virš du bilijonai do
larių. Apie 325,000 žmonių 
joje turi nuolatinius dar
bus. Vienos savaitės bėgiu 
krutamu paveikslų teatrus 
aplanko virš 120,000,000 
žmonių.

ta kad kelionėj į vakarus! 
tarp Indijos ( 
guli didelis kontinentas 
kuris ir buvo Amerika.

Pirma kelionė aplink že
mę tęsėsi 1,083 dienas. Ją j 
atliko Magellanas 1519-221 
metais, visą laiką plaukėj 
vandenais.

1872 metais žemę apkc-l 
liavo į 80 dienų pasakiškas 
Finejas Fogas (apie tai ap-j 
rašyta knygoje “Kelionė' 
Aplink Pasaulį per 80 Die
nų”). Ta kelionė atliktai 
juromis ir traukiniais.

1889 m. Nely Bly .apkeri 
liavo4 72 dienas.*

1890 m. George F. Train i 
apkeliavo į 67 dienas.

1901 m. Charles Fitzmor- 
ris apkeliavo į 60 dienų, i

1903 m. Henry Frederick 
apkeliavo Į 54 dienas.

1907 m. Pulk. Campbell! 
apkeliavo į 41 dieną.

1911 metais Andre Jager- 
Schmidt apkeliavo į 20 die
nų.

,1913 metais John Henry' 
Mears apkeliavo į 36 die
nas.

Šie visi keliavo laivais ir 
traukiniais.

1924 m. Amerikos kariš-

United States Lines

Speciališkob
Y Ekskursijos į
LIETUVĄ
Rugsėjo išplaukimai;

S. S. Pres. Harding 
Rugsėjo 4.

S. S. Republic 
Rugsėjo 6.

S. S. Leviathan 
Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.

S. S. Pres. Roossvelt 
Rugsėjo 11.

S. S. Geo. Washington 
Rugsėjo 18.

S. S. America 
Rugsėjo 27.

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog j Bremeną.

Kirviu nužudė tris ypa- 
tas. Spartanburg, S. C. — 
Vienas 45 metų anižiaus 
žmogus, pamišęs, griebęs 
kirvį sukapojo trijų vyrų 
galvas, nuo ko jie mite, ir 
sužeidė dvi kitas yphtas.

Bolševikų kariškas lėktu
vas, kuris iš Maskvos pasi
leido kelionėn per Aziją į 
New Yorką; buvo privers
tas nusileisti Sibiro tuštu
mose, 170 mylių nuo Irkut
sko.

MIRĖ VICTOR BERGER
Milwaukee, Wis.- — Per

eitą savaitę pasimirė socia
listų vadas ir buvęs Suv. 
Valstijų Kongreso atstovas 
Victor Berger. Jis jau bu
vo senas žmogus. Ameri
kon atvyko 1878 metais iš 
Austro-Vengrijos ir pasi
darbavo prie įsteigimo čia 
socialistų partijos. Jis bu
vo laikraštininkas ir tuomi 
įgavo sau pasekėjų, kurie 
jį pakartotinai išrinkdavo 
kongreso atstovu.

PRANCŪZAI SUTINKA 
APLEIST REINĄ

' Haga, \Holandija. — Ta
rybose tarp aliantų ir Vo
kietijos atstovų Francuzi- 
jos premjeras Briand pa
reiškė jog Francuzija su
tinka ištraukt iš Reinlando 
savo kariumenę, kurią lai-1 
ko nuo karo pabaigos ver-J 
timui Vokietijos pildyti su ! 
tartis.

Susipratimo atsiekimas 
priskiriama Anglijos darbo 
vyriausybės atstovui; An
glija nori kad butų kas 
nors veikiama vietoj neper
traukiamų kalbų, kas buvo 
daroma iki šiolei.

"O UGSĖJIS yra ideališkas laikas 
keliaut į Tėvynę! Tykus vande

niai ir daug valandų praleistų aut 
šviesių patogių denių padarys malonų 
ir ilgą atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
nesis yra geriausias laikas važiuot per 
mares.

išrinktumct keliaut, mes užtikrinam 
Jums kad rasit visus patogumus, gerą 
draugystę tarp savo tautiečių, ir ne
prilygstamų Trans-Atlantic laivuose 
valgį ir pasilinksminimų. Taipogi mes 
prižiurom viską Jums iš anksto ir ap- 
saugojam nuo kelionės keblumų.

Informacijų apie kainas ir tt, pak
lauskit savo vietinio laivų kompanijos 
agento-arba rašykit tiesiog į

United 
States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O. 

45 Broadway, New York City

New Yorke 1928 metais 
gatvėse suvažinėta mirtinai 
virš 1,000 žmonių ir sužei
sta 45,000 ypatų.

CUNARD LINIJA LIETUVON
, Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New 
i Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauna. Y.orko į Kauną $203 ir bran-
Pamatykit pakeliu Londoną. jSK. giąu. Atskiri kambariai, er-

! Taipgi tiesiai i Londoną kas dy’ vleta>1 geras nam,nls. val-
Pčtnyčia nauji,’aliejų Varomi £!s; "ianda8"s patarnavimas,
'laivai. Trečios klesos laiva- _ Dal kitų informacijų klaus-
kortės i abudu gilu iš New—k'te b.lleį Cunard Agento, ar- 

ha rašykit pas:
1022 Chester Ave.

Cleveland, OhioCUNARD LINE
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Korespondencijos moteries skiepą ir kada pa 
tamse ji inėjo į skiepą jis 
pradėjo savo užpuolimą. DETROIT. Akrono Naujienos

Gražus vakarėlis. Rug
pjūčio 8 d. Tautiškoj šven
to Jurgio parapijos salėje 
South Sidėj surengta gra
žus Šauliečių mergaičių va
karėlis paminėjimui tos pa
rapijos klebono, kun. K. Vi- 
parto vienų metų kunigavi
mo čionai. Vakarž pradė
jo A. Marčiukonis, kuris 
pasakė gražių kalbą. Po 
to sekė smuikų duetas, iš
pildė Stoškunas ir Menke-j 
liūnas, toliau sugriežė pui
kų kūrinėlį abi Rajauskai- 
tės. Po to Rajauskaitės at
liko dialogą; p. Grinienė 
sudainavo keletą dainelių. 
Menkeliuniutė ir Kuiziniu- 
tė sakė deklamacijas; Ča- 
kauskiutė ir Kuiziniutė su
dainavo duetą. Paskui dai
navo vienų mergaičių cho
ras. Toliau sekė šokiai — 
“Suktinis” ir “Klumpako
jis”.

Sekantis vaizdas buvo la
bai gražus kada salėje už
gesinta žiburiai ir scenoje 
išėję mergaitės nešinos ži
burėlius darė tam tikras ei
senas ir sudainavo pritai
kytą dainelę, kas darė gra
žų įspūdį.

Baigiant programą, dvi 
mergaitės atsivedė scenon 
gerb. kleboną; Julė Rajau- 
skaitė pasakė pritaikintas 
eilutes ii’ abi su Brazaus
kaite įteikė jam dovaną ku
rią parapiįonai nupirko. :

Kun. Vipartas ; širdingai 
dėkojo savo parapijonams 
už visą jų gerą ir darbuo
tojams už šio vakarėlio su
rengimą. ■ ‘ Vakare Buvęs.

ir publika labai interesuo
jasi. Teatrai sekmadieniais 
uždaryti.

Komunistai padurnavojo. 
Rugp. 1 d. komunistai buvo, 
surengę viešą mitingą, bet 
policija išvaikė. Pereitą sa
vaitę jie laikė kitą mitingą 
toje pat vietoje, bet jau bu
vo pavelyta. Jie laikė pro
testo kalbas prieš policijos 
“kraugeriškumą”, kam iš
vaikė aną mitingą. Dabar 
policija pasiklausė ką kal
bėtojai sakys. Buvo pasta- 

ityta 20 policijantų. Kalbė
jo pirmiau areštuoti kalbė
tojai. Policijos buvo pasta
tą raštininkai kurie užraši
nėjo greitraščiu kalbėtojų 
kalbas. Kada pabaigė kal
bėti jie buvo nuvesti prie 
raštininkų ir turėjo pasi
rašyti kad tą kalbėjo ir tu
rėjo paduot savo adresus. , 

Dabar komunistai turės 
rengt kitas prakalbas pro
testui prieš šitą “budelišką 
darbą”.... Kaip bėda taip 

įbeda tiems raudonukams.

Meiliška žudystė; Name 
ant 6942 Frankstown aye. 
pereitą savaitę rasta negy
vi 30 metų moteris, Louise 
Stine, kuri paėjo iš Mor
gantown, W. Va., ir buvo 
persiskyrus su vyru, ir lei
tenantas Belmont Pugh. Jo 
rankoje rasta revolveris ii? 
iš to išvedama kad jis pir
miau nušovė savo mylėtinę, 
po to pats nusišovė. Kitas 
išaiškinimas yra kad gal 
juos kas nušovė kerštui ir 
revolverį paliko jo rankoje.

Italų šaudymaisi. Perei
tą savaitę Italui Monastero 
išeinant iš ligonbučio jį su
tiko ir nušovė jo priešinin
kas ir pabėgo. Tai būvb 
vienas iš daugelio panašu} 
žudysčių, kur Italai kerš
tavimais vieni kitus žudo
si. Policija pasiryžo pasu 
darbuoti prašalinimui, tokių 
žudymųsi.

< “Pittsburgh Press” dien- 
rąštis išeina su pareiškimu 
kad tafta vargu bus galima 
padaryt galas, kadangi žu- 
deikos turi slaptus apsau- 
gotojus iš aukštesnėsės po
licijos, už tai jų niekas ne- 
sugauna. O tip žmogžu
džių globėjai tik tada bus 
prašalinti kada bus praša
linti klastingi politikieriai 
iš miesto valdžios. Artina
si majoro rinkimai, nomi
nacijos bus Rugsėjo 17 d. 
Tas laikraštis pataria no- 
iminuot nepriklausomą kan- 
I didatą, Judge Richard W.
Martin.

Prigėrimai. Pittsburgo 
didelėse upėse vasaros bė 
giu besimaudant prigeria 
daug vaikų ir suaugusių 
žmonių.

Streikas. Ashland, Pa.— 
Sutreikavo 800 darbininkų 
kurie dirbo prie budavoji- 
mo naujo anglies trupinto
jo. Buvo reikalaujama bu- 
davojimo kompanijos kad 
darbininkai prie tos buda- 
vonės dirbtų aštuonias va
landas, kaip reikalauja an
gliakasių unijos taisyklės, 
bet budavotojai atsisakė.

Kasyklos pradės dirbti. 
Už mėnesio, laiko žada ati
daryti Kinloch kasyklą, ku
rioje pereitą Kovo mėnesį 
buvo ištikus eksplozija, už
mušė 46 darbininkus ir pa
degė kasyklos vidų. Dabar 
galutinai ištirta kad kasyk
loje gaisras užgeso ir gali
ma atnaujinti darbą.

Bedford, Pa. — Nuteis
tas visam amžiui kalėti už 
žmogžudystę nebylis ir kur
čias 25 metų vyras, Willis 
Feathers. Jis žudystėj da
lyvavo su savo 16 metų bro
liu, kuris nuteistas, mirties 
bausme.

Komunistai susirūpinę. 
Iškilus aikštėn kad komu
nistų vadai nori sekančiais 
rinkimais užgrobti Susivie
nijimą į savo rankas ir kur
sto prie to kuopas kad rū
pintųsi kuodaugiausia dele
gatų į seimą siųsti ir visus 
kitus budus naudoti, musų 
raudonukai sujudo kai šir
šės. Jie manė kad jų dar
bų niekas nesuseks, .ir jų 
planai eis kaip patepti.

Bet štai -iškilo aikštėn 
jų konspiracija, o štai tuoj 
kaip šaute iššovė .jų kita 
šmugelystė,. pasiglemžimas 
aukų kuriasi iš darbininkų 
yiloj'o. neva nukentėjusiai 
šiaurės Lietuvai šelpti, o 
patys pasidalino ir suėdė, 
per tai darbininkai pradėjo 
ant komunistų šnairuoti ir 
pažinti kas jie do vilkai 
ir kad bereįkalo bando pa
sidengti avies kailiu.

Patartina darbininkams 
saugotis raudonos spaudos, 
nes ji tik kląstas skelbia ir 
melagystėmis darbininkus 
prie savęs vilioja, o paskui 
išnaudoja. Patartina ne
lankyti jų prakalbų, nes jo
se nieko daugiau nepatirsi 
kaip tik viliojimą dolarių. 
be ko nors, prasčiausias ir 
teisingiausia^" darbininkas 
nesi jiems rtfėko vertas.

J. S.

Jones & Laughlin plieno 
dirbtuvėj ant Carson st. iš
tikus ecetelyno eksplozijai 
mirtinai apdegė vienas dar
bininkas, kitas sunkiai su
žeistas.

Mėgsta krutančius pavei
kslus. Miesto parkuose ro
dant paveikslus pereitą sek
madienį žiūrėtojų buvo net 
80,000. Rodyta dykai fil- 
mos keturiuose parkuose. 
Šis yra antras toks žygis

Narsus muštukas. Poli
cijai buvo pranešta kad ant 
142 42nd st. kas tai nori nu
žudyt moterį, nes girdėjosi 
spiegimas. Pribuvo du po- 
licijantai ir užtiko Joną 
Swick, 40 m., daužant Sta
sę Skulmauskienę, irgi 40 
m. Policijantai norėjo in- 
eiti į namus, bet jis buvo 
užsiramstęs duris ir net! at
sišaudė. Tik po 20 minu- 
tų, kado policijantai jį su
žeidė galėjo suimti.

Užpuolikas įsi taikė į tos
axXXXaXXXXXZXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSI

SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos : 
; organizacija Suvienytose Valstijose, : 
! kurios turtas viršija $1,000,000.00.
I Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 " 
" pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
H SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- < 
m Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai Kauna laikrašti “T6- "
* vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. .

: Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080. i
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. ■

m Del platesniu informacijų kreipkitSs Sius adresai

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA i 
;, 307 W. 30th Street New York, N. T. ;
uaaxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

DAYTON
Vokiečių pasididžiavimai. 

Kadangi Daytonas yra . di
dumoje apgyventas Vokie
čiais tai tenka nugii^t juos 
tarp savęs, linksmai kalbal- 
čius sekančiai: sako, Vokie
tija pralenkia visą pasaulį 
ant jurų, savo nauju laivu 
“Bremen”, ore skraido di
džiausiu zeppelinu, .tik dar 
liko Šmelįngui supliekt Lie
tuvį Jack Sharkey ir pasi
imti kumštynių čampiono 
karūną ir tada Vokiečiai 
turėsią užkariavę viską: 
vandenyną, orą, ir spėką 
sporte.

Aš atiduodu Vokiečiams 
kreditą už jų progresą vi
same, bet galiu sakyt kad 
jų Smėlingas prieš Lietuvį 
Šarkį neatsilaikys, nes fizi
nė spėka priguli Lietuvių 
tautai iš senovės laikų ir 
tas pasilieka musų vientau- 
čiui, Šarkiui, ypač prieš 
Vokiečius.

Išniekino Lietuvaitę. Ko
kis,, ten svetimtautis, pilnai 
suaugęs vyras, prigavo jau
ną 14 metų Lietuvaitę, ku
ri nabagė dabar liko nėš
čia. Žinoma, tam niekšui 
gręsia keli metai kalėjimo 
jeigu nebus susitaikyta.

Nuskriausta mergaitė y- 
ra gerų ir dievobaimingų 
tėvų duktė. Gamtos instin
ktas ir niekšo vyro vilionės 
jauną mergaitę taip anksti 
sugadino.

Susirgo. Ona Šlapikienė, 
70 metų moteris, susirgo 
proto liga; paduota gydyti 
į tam tikrą įstaigą. Linkė
tina greito pasitaisymo ir 
sugryžimo į savo namus 
užbaigimui senatvės tarp 
savųjų. J. A. U.
Neužmirškit saviškių Kanadoj^ 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvų”: " • A-

RIVESVILLE, W. V.
Šis miesteliu randasi /tik 

6 mylios nuo.^aįrmont. Čia 
yra angliak^syklos; darbai 
eina laibai’ silpnai, sako ne
užilgo pra.dės..gexiau. dirbti. 
Angliakasiai j savo -unijos 
neturi, NorsJr silpnai dar
bai eina, bet čia atvažiuoja 
daug unijistų,angliakasių ir 
stoja darban,- sako Illinois 
beveik visai nedirba.

Lietuvių čia yra šešios 
šeimynos ir vienas Lietu
vis biznierius,' K. Žukaus
kas. Užlaiko minkštų gė
rimų krautuvę ir yra gan 
pasiturintis žmogus. Nese
nai jo duktė išėjo už Italo

1 Pinavijas.

ANSONIA, CONN.
Nužudė Lietuvių vaiką.
Surasta po dviejų savai

čių pradingimo Mikėnų tri
jų metų vaikučio lavonas. 
Gydytojai pasiėmė tyrinėt1 
kokiu budu jis mirė. Moti
na Katrė Mikėnienė su sa
vo draugė Kevaliene mau
dėsi kuomet vaikutis dingo, 
Ten prie vaikučio buvo ma
toma viena senyva mote
ris, kurios dabar jieško. Ii 
spėjama kad žudystę galėjo 
papildyt koks pamišėlis.

Dešimts metų atgal. Ro
dos trumpas laikas dešimts 
metų, bet daug reiškiantis 
žmonių gyvenime. Prieš 
desėtką metų atgal, 1919 
metais, Akrono Lietuvių 
judėjimas buvo žinomas ne 
tik čia bet ir po visą Ame
riką. Ir ko tada Akrone 
nebuvo: Lietuvių draugijos 
buvo skaitlingos nariais, 
centralinių draugijų kuo
pos augo ir buvo didelės, 
kaip tai SLA., SLRKA., Vy
čių, Darbininkų Sąjungos, 
ir kitos. Ateidavo visokių 
pakraipų laikraščių gana, 
Lietuviai iš visos* Amerikos 
taikė patekti į Akrdną, čia 
gaudavo darbus ir gerą už
mokestį. ’ t

Lietuviai turėjo savo tau
pymo ir paskolos draugiją 
arba bankutę, ji gyvavo ge
rai; jos sekretorium tada 
buvo S. Rodavičia. Mieste 
dygo kai grybai nauji Lie
tuvių namai. S.. Rodavičia 
sukuopė Lietuvius į vieną 
Lietuvių koloniją kiek bu
vo galima, vienoje iš gra
žiausių Akrono dalių. Su
organizavo Lietuvių para
piją, ir jie pradėjo statyt 
bažnyčią. Parapijon atėjo 
klebenau t Kun. A. Janušas.

Akrone išleista net pora 
teatrališkų veikalų, “Klebo
nas Kaltas” ir “Kova po 
Giedraičiais”. Čia leista lai- 
raštis “Vanagas’. Bolševi
kai liko suvyti į ūžpečkius 
ir patylom poteriavo už Le
nino ir Trockio sveikatą, 
viešai' bijojo1 pasirodyti, - už 
tai darbininkų nebuvo kam 
išnaudot.

SLA. 198-ta kuopa pra
dėjo žymiai augt nariais, 
žmonėms suprantant tos 
organizacijos vertę.

S. Rodavičia su pagalba 
kitų pasikviesdavo iš Cle- 
velando ir kitur dainininkų

Ohio valstijos angliaka- 
syklos 1929 ’metais išleis 
22,000,000 tonų anglies.

Pereitą metą išleido tik
tai 15,095,000 tonų. 1918 
metais buvo iškasta net 45,- 
000,000 tonų, bet nuo tų 
metų vis mažėjo iki 1927 
metais pasiekė 15,000,000 
tonų.

Kaip apskaitliuojama, O- 
hio valstijoj anglies esama 
dar 60,000,00(1,000 tonų, ku
rios užteks §iaTvalstijai per 
5,000 metų.

koncertams duoti; ne kartą 
čia lankėsi V. Greičius su 
savo choru; lankėsi gar
siausi kalbėtojai Amerikos 
ir iš Lietuvos, net buvo ap
silankęs Lietuvos atstovas 
gerb. Vileišis.

Ko rodos ir reikėjo! Jei 
taip butų pabuvę keletą me
tų tai musų- kolonija butų 
pralenkus kitas kultūros 
darbais.

Kada Lietuviai švietės ir 
dirbo naudingą darbą, gy
veno vienybėje ir sutikime, 
pajuto juos ir tranai ir at- 
sibaladoję iš kitur pradėjo 
jų gerą darbą griaut, žmo
nes kurstyt vienus prieš 
kitus, ir atsiekė savo. Tai 
buvo vienos nelemtos ben
drovės vadai, kurie rado 
čia sau pritarėjų ir su jų 
pagalba pradėjo savo dar
bą. Pirmiausia puolė ant 
veikėjų, bet negalėdami nie
ko padaryt patys tampė po 
teismus, šmeižė, griovė, iki 
sulaukė savo blogų vaisių.

Po kelių metų tąsymąsi 
ir bereikalingo pinigų mė
tymo vietos veikėjai pailso, 
o tos bendrovės vadai su sa
vo gizeliais iš džiaugsmo 
rankas trynė. Ką tie vei
kėjai tada sakė niekas ne
tikėjo, bet šiandien jų nu
rodymai išėjo į viršų ir tos 
bendrovės vadas turėjo iš 
Katalikų Susivienijimo pra
sišalint. Ta bęndrovė su- 
bankrutino, žmonių pinigai 
dingo, Lietuvių kolonija čia 
liko užleista, ta farmejė stp- 
vi ‘usnėmis apaugus ir ne
žinia ko sulauks.

Keliautojas.

Lankėsi SLA. organiza
torius. Rugp. 10 d. čia su
rengta prakalbos SLA. cen- 
traliniam organizatoriui A. 
Žukui. Jisai atvažiavo iš 
Clevelando su. tenaitiniu S.

L. A. veikėju V. P. Banki
niu. Prakalbos buvo žin
geidžios, žmonių atsilankę 
pusėtinai, ir visiems Žuko 
kalba patiko, tik bolševi-
kams ne, nes jiems nemie
la klausyt parodymų kaip 
jų vadai elgiasi prieš Susi
vienijimą tuo laiku kaip iš
sižioję jį užvaldyti.

Narys.

Į Kanados 
Į Naujienos |

Laukinės antys krinta.
Iš priežasties stokos lie

taus pietinėj Saskachewan 
valstijos dalyj išdžiuvo pel
kės ir ežerai, ir del stokos 
vandens krinta tūkstančiais 
jaunos laukinės antys. Iš 
žiemos, delei mažo sniego 
džerai negalėjo užsipildyt, 
o karštai vasarai esant iš
džiuvo kas buvo, taip kad 
paukščiai kurie ten suko 
lizdus ir vedė vaikus nega
li dabar gyventi del stokos 
vandens.

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir nerpiliečių pačias,

1 ’ vaikus, tėvus, 
/oLl
Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

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

Didelė žingeidi senoviška apysaka

$1.50

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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GERB. SPRAGILO PASI
KALBĖJIMAS SU

GERB. ŠONKAULIU
Aną šventą pono Dievu

lio dieną anksti išbudau ir 
mįslių sau, neturiu daug ką 
veikti, dar “Dirvos” pikni
kas toli, o jau senai kalbė
jausi su gerb. Petru, tai 
reik pasikalbėti. Paklau
siu, sakau, ar daug balt- 
gvardiečių iš Sovietų ro
jaus į dangų , atkeliavo, ar 
jau paruošta vieta dūše
lėms kurios ateis iš Chinų- 

Į sovietų karo lauko, ir tt., 
ale išgirdau savo gerb. šon
kaulį šaukiant:

— Ei, kur tu dingai? — 
sako ji.

— Atsikėliau, turiu dar
bo, noriu anksčiau apsi- 
dirbt. Ale ko tu taip anks
ti išbudai? šiandien šven
ta, gali miegot, — sakau 
aš. ■ ■

— Aš jau šenai išbudus, 
negaliu miegot ir gana, — 
sako ji.

— Tai kas tau yra? Dar 
pusryčius peranksti virti, 
miegok ir netramdyk ma
nęs, — sakau aš.

— Kad negaliu, mane ap
ėmė tokios mislys ir niekaip 
negaliu jų iškrapštyti ir 
miegas neima, — sako ji.

— Tai apie ką tu užsi
svajojai? — sakau aš.

— Eik šian pas mane tai 
pasakysiu, kur aš tau da
bar rėksiu per visą namą,
— sako ji.

— Nelysk man visokiais 
niekais į akis, gal ką užsi
sapnavai tai aš dabar 
rėšiu klausyt, — sakau

— Neužsisapnavau, 
taip man mislys užėjo, 
šian, — sako ji.

— Sakyk ko nori! — 
kau aš.

— Ar neturi kojų' ir 
gali ateit? — sako ji.

Ką darysi, nuėjau į 
miegamą kambarį ir sakau:

— Na, sakyk ko nori? — 
sakau aš.

— Žinai, aš įsisvajojau 
apie Lietuvą, apie Palangą, 
Nemuną ir kitas gražias 
vietas, ir vėl norėčiau ten 
būti, — sako ji.

— Kas tau darosi? Kiti 
iš ten kilę ir nenori važiuot, 
o tu tik sykį matei ir vėl 
nori važiuot, — sakau aš.

— Ką aš kalta kad man 
Lietuva labai patiko, ir ke- 
no kaltė kad kiti nemoka 
matyt kas Lietuvoj gražu 
ir nenori daugiau lankyt?
— sako ji.

— Taip tai taip, bet pa- 
mislyk kad į Lietuvą nuva- 
važiuot ir parvažiuot tai ne 
paėmus plaukus susigarbi- 
niuot, — sakau aš.

— O kas nuvažiuot: tik 
šešios ar septynios dienos 
ir Lietuvoj, — sako ji.

— Neskaityk dienas bet 
pinigus: kas tau gali imt

tu- 
aš. 
ale 
eik

sa-

ne-

jos

kas metai į Lietuvą vežt, — 
sakau aš.

— Iki kitos vasaros tu
rėsim vėl pinigų. Aš šymet 
dar ne taip noriu važiuot, 
ale svajoju kad kitą metą 
butų gerai nuvažiavus vėl. 
Ten bus didelės iškilmės, 
Vytauto jubilejus, bus vi • 
šokio įvairumo, bus smagu,
— sako ji.

— Smagumo tai smagu
mo, bet kad jis brangiai at
sieina. Lietuvą nuvažiuot 
ir ten vasarą prabut tai ne 
juokas. Aš tave šiandien 
verčiau į Juklibyčių nuve
šiu. Prie to turi pamąstyt 
kad ateina blogi laikai, — 
sakau aš.

— O kas do blogi laikai?
— sako ji.

— Ar neskaitei laikraš
čiuose, sako kad moterys 
vėl pradės ilgas suknias dė- 
vėt. Brangiai kainuos. Bu
vo gerai kai aš tave ženi- 
jaus, ba inėjo į madą trum
pos suknios, buvo nieko. Vi
są šį laiką moteriškai apsi- 
dengt užteko šilko nuo vie
no šilkvabalio, o gali iki ki
to meto sugryžt mada kad 
reiks vilnų nuo tuzino avių. 
Tik ant vienų pąrėdų tau 
neuždirbsiu, — sakau aš.

— Tu tik išsikalbėt nori, 
nenori kad aš į Lietuvą va
žiuočiau, o kitus ragini ir 
sakai kad prasti Lietuviai 
jeigu savo šalies nemyli, — 
sako ji.
, — Kad bučiau milijonie
rius galėtum kas vasara po 
Palangą švaistytis, bet ma
tai kad iš darbo reikia gy
vent, — sakau aš.

— Tai paprašyk “Dir
vos” kad mane leistų už va
dovę ekskursijos ir aš nu
važiuosiu, — sako ji.

— Tai tu pati nueik į 
“Dirvą” ir pasisiūlyk, jei
gu ekskursiją rengs, ;— sa
kau aš.

MOTERYS IŠRA
DĖJOS

Tarp išradėjų įvairių da
lykų daug yra moterų, ku
rios gauna patentus savo 
išradimams.

Tarp 1790 ir 1910 metų, 
Suv. Valstijose patentų tei
ses gavo suvirš 11,000 mo
terų.

Anglijoje, moterys kas 
metai užpatentuoja po apie 
500 naujų išradimų, ir da
bartiniais laikais moterų 
išradėjų yra daugiau negu 
kitados kada.

Kansas valstijoje, Ameri
koj, gyvena moteris kurios 
svarbiausias užsiėmimas y- 
ra vištų auginimas, bet ji 
turėjo laiko išrasti lėlę ku
ri gali vaikščiot, atsisėst, 
šokt, susikeist kojas ir da
ryt kitokius dalykus kokius 
žmogus daro. Ji nesenai 
tą savo išradimą užpaten
tavo.

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

NUSKAITYMAS
LIETUVOJE

Žvelgiant į visas musų 
kaimynines valstybes ma
tosi kad jos visos daug auk
ščiau stovi kultūroje negu 
mes, išskyrus Lenkų ir Ru
sų. Neturime nei pykti jei 
kas pavadina mus tamsuo
liais, nes ištikro tokiais ir 
esame.

Ūkininkai netiki į mine
ralinių trąšų naudingumą, 
netiki kad piktžolės stelbia 
javus, ir tiki dar įvairiems 
sėjimo burtams ir mėnulio 
atmainoms.

Apsirgę nejįeško pagal
bos pas gerus gydytojus, 
bet eina pas monelninkus, 
kurie burtais “gydo”.

Girtuoklystė ir ištvirki
mas graužia tautos širdį, 
kuri tiesiog pusta.

Tas viskas dedasi del to 
kad mes esame tamsiais.

O kasgi tanie kaltas?'— 
gal skaitytojas paklaus.

Nieks čia nekaltas kaip 
tik mes patys. Kalčiausi 
tie kurie neva pasiėmę liau
dį šviesti, bet nesugeba.

Laikraščių skaitymas y- 
ra labai mažas: iš šimto 
žmonių gal prenumeruojasi 
tik penki. Latvijoj gi laik
raštį prenumeruoja iš šim
to 79 žmonės. Žinoma, ir 
Lietuvoje vietomis jau dau
giau kaip pusė skaito laik
raščius; bet tai toks retas 
kampelis randasi.

Jeigu musų tauta nepa
mylės skaitymo ji dar ilgus 
laikus klaidžios po juodas 
ir purvinas gyvenimo pel
kes. Skaitymas ; yra dva
sios maistas ir be jo dvasia _ 
yra apmirus, kaip kūnas 
apmiršta negavęs valgomo 
maisto.
t Kad musų tauta neprisi
rišu prie knygų ir laikraš
čių yrą kalta musų laikraš
tiją^ Priežodis savo, - “Die
vas už vieną baudžia de
šimtį”. . ; Tas pats kalbant 
apie laikraščius. Jeigu vie
nas kokius šposus skaity
tojams iškerta jis užkerta 
kelią skaitytojams prie vi
sų laikraščių.

Lietuvoje laikraščiai mė
gsta gimti ir pagyvenę ke
letą mėnesių miršta. To
kiu budu lieka apvilti skai
tytojai ir jie pradeda ir ki
tiems laikraščiams nepasi
tikėti.

Blogiausia tai tas kad 
musų laikraščiai negali iš-i. 
tęsėti to ką pažada. Skel-

biasi kad esąs dvisavaitinis 
ar savaitinis, o eina į mėne
sį sykį, o mėnesiniai į me
tus vos penkis ar šešis sy
kius pasirodo. Skelbia vi
sokias lioterijas, o jų nieks Inas, paieškomi giminių iš 
nėra niekur laimėję.

Žurnalai mėgsta į vieną 
numerį sutalpinti du nume
riu, nors tokio pat didumo 
esti kaip vienas.

Apsišvietęs žmogus žino 
kad musų laikraštija gyve
na sunkias dienas ir už tai 
jiems atleidžia, bet tamsės- 
nėji liaudis j tai žiuri kaip 
į apgavystę ir jau antru sy 
kiu toks tamsuolis sunku 
prikalbėti prie užsiprenu- 
meravimo.

Lietuvoje dabar eina la
bai daug laikraščių ir nei 
vienam negalima užmesti 
kad eina biznio reikalais, 
nes beveik visi yra šelpia
mi aukomis. Geriau butų 
kad mažiau laikraščių eitų, 
tada kiti geriau gyvuotų.

Primenu Amerikos skai
tytojams siuntinėti. saviš
kiams į Lietuvą “Dirvą”1, 
kurią visi labai mėgsta, ir 
pratinti žmones prie skai
tymo. P. Kriukelis.

PAJIEŠKOMA
Blank, Pranas, kuris žu

vo kasyklių sprogime 1928 iš Biržų; gyvenęs Kali
ni. Mather, Pa., Green Co.,Įfornijos ir Ohio valstybėse;
—ieškomi jo giminės. Jo 
brolis Jonas bene esąs mi
ręs taipgi.

Samuilevičius, Stasys, ir 
Bartkevičiai, Juozas ir Jo-

Ukrainos. Samuilevičius va
dinasi taipgi Žimontowicz.

Rinkunas Jonas, kilęs iš 
Kauno miesto, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., ar New 
Yorke, ir Hartford, Conn., 
spėjama buvęs kare, Jis pa
žinojo Alfonsą Maželį iš 
Brooklyn, N. Y., bet ir jo 
adresas nežinomas.

Pranas Bartkus
Frank Bortnik, kilęs iš Kė
dainių miesto; tarnavo A- 
merikos armijoje, bet 1919 
m. buvo atleistas. Nežinia 
kur dingęs nuo to laiko, 
spėjama gal miręs ar sergąs i 
ligoninėje.

Kuprelis Kazys, - kilęs Jš.1 
Vilniaus krašto, Amerikon 
atvykęs . prieš karą, vedęs 
Eugeniją Sinkevičiūtę. Ieš
ko giminės iš Kauno.

Semenevičius, Kazys, ki
lęs iš Papilės miestelio; mi
ręs Brooklyno ligoninėje 
1923 m.; buk tarnavęs kare;

arba

prašoma tikrų žinių.
Untermanas, Karolis, ki-

neva turėjęs savo odų 
kailių fabriką.

Consulate General oi 
Lithuania 
15 Park Row, 
New York City.

ar

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkar 

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

REIKALAUKIT
pas visus Lietuvius štor- 

ninkus
“BIRUTĖS”
Saldainių iš Lietuvos

Jeigu jūsų štorninkas jų 
neturi, praneškite mums 
jo vardą ir adresą kad 
mes. galėtume.jam pasių
sti pasiūlymą.

Lithuanian Importing 
Company

818 E. Sixth Street 
So. Boston, Mass.

.. Clevelande “Birutės” sal
dainių galima gauti pas 
C. Obei, 1404 E. 66th St.

MAURETANIA SUMUŠA 
SAVO GREITUMO 

REKORDUS
Gauti kabelio pranešimai 

nuo Kapitono S. G. S. Mc
Neil, nuo Cunard linijos 
laivo Mauretania skelbia 
jog išplaukęs tas laivas ke
lionėje tarp vidurdienio pir
madienio ir antradienio pa
darė 687 mylias, po viduti
niai 2714 mazgus j valan
dą.

To laivo pirmesni geriau
si rekordai vienos dienos 
pravažiavime buvo 676 my
lios, darant abelnai po 27.04 
mazgus Į valandą Sausio 26 
d., 1911 m., ir 680 mylių, po 
27.20 mazgus Rugp. 5 die
ną, 1929 metais.

Mauretanijos rekordas į 
vakarus dabartiniu laiku 
yra 4 dienos, 18 valandų ir 
38 minutos. Gryžtant į va
karus dabartinėje kelionėj 
tiki perplaukti dar grei
čiau.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

Feemi-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

KELIAUKIT
Greitai ir Patogiai 

ant

^ici^Rate Road
Patogus Patarnavimas

■*j į ( Gfye (Imperialėedan Cfke^port Gwpc

o r k
g o
Wayne

New Y
C h i c a

Buffalo-Erle-Ft.
Findlay-Lima-Muncie

Miegami Karai Iki Vietos 
Parlor ir Valgomų Patarnavimas

KELEIVIAI EUROPON
gauna speciali patarnavimų 
pervažiuojant į garlaivių sto

tis New Yorke

Pilnų informacijų ir tikietų į 
visus punktus klauskite:

City Ticket Office 
902 Chester Avenue 

arba Nickel Plate Stations
Phone MAin 9000

Serganti Vyrai ir Moterys
Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji

mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, 
tą patarnavimą tęsiu ir toliau.

Aš gydau visas chroniškas ir keblias li
gas vyrų ir moterų su geromis pasekmė- 
mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už
leistas žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, 
Galvoskaudj, 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.

Harley Davidson Sales Co.
3628 Prospect Ave.

Sekmadienio rytais—~— 
Atdara vakarais ir

I
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nnoitncuiq
Two New Models

of the
CHEVROLET SIX

Plečiant pamėgimą eilės tų 
karų kurie jau laimėjo net 
950,000 pirkėjų nuo Sausio 

-1, Chevrolet pagamino du 
' puikius uždarus modelius 

Chevrolet Six — Imperial 
Sedan ir Sport Coupe. Su 
naujais puikiais Fisher iš- 
dirbystės viršais gaunami 
įvairybėj gražių spalvų ir 
su daugeliu pagerintų da
lykų — tie nauji modeliai 
duoda tuos pažymius ele
mentus kokius duoda tiktai 
brangesni karai.

Kuomet jus egzaminuosit

naują Imperial Sedan ir 
Sport Coupe, jus patėmy- 
sit jų aiškų individuališku
mą ir pilnumą. Bet nepa
tirsi! pilnai jų viso gerumo 
iki neatsisėsit prie rato ir 
nepavažinėsit! Nes čionai 
yra visos ypatybės šešių ci- 
linderių švelnumo, spėkos 
ir veikimo ką tik vienas 
Chevrolet duoda už kainą 
keturių cilinderių eilės — 
sudėtą su ekonomija veži
mo daugiau negu dvidešimt 
mylių ant galiono! Ateikit 
ir pamatykit šiuos naujus 
modelius šiandien.

The Roadster, $525; The Phaeton, $525; The 
Sport Coupe, $645; The Sedan, $675; The 
Delivery, $595; The Light Delivery Chassis, 
The 1% ton Chassis with Cab, $650. V'

WEST PARK CHEVROLET. Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

THE FRANKEL CHEVROLET CO. 
1258 East 105th Street at Superior

WEST 25TH CHEVROLET ALES CO. 
3140 West 25th Street

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3380 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARICK CHEVROLET CO. .
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

Coupe, $595; The Coach $595; The 
Ipmerial Sedan, $695; The Sedan' 
$400; The Ton Chassis, $545; 

Vfsos kainos f. o. b. factory, Flint, Mich.

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

Truck Department, East 9th and Woodland
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc.

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio

A SIX IN THE PRICE RANGE OF THE EOVR



DIRVA

Dienos Klausimais
KAIP DARBININKAI MULKINAMI ku”.

j DIVORSAS |
♦ I
I Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė

prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

Kada sovietų rojaus če
kes šnipai suima nekaltus 
žmones, įkaitina “baltgvar- 
diečiais” ir pasikėsinime 
nuverst komunistų valdžios 
tai musų raudonoji spauda 
kala Amerikos darbinin
kams kad tokiems niekšams 
ir gerai. Sušaudoma nuo
lat desėtkais tokių nekaltų 
žmonių už neišpažinimą so
vietų “tikėjimo”.

Bet gvoltu rėkia jeigu 
Lietuvos valdžia, apsigyni
mui nuo susektų tikrų suo
kalbininkų jų pora nutei
sia sušaudyti.

Štai žinia iš Kauno sako 
kad Rugp. 10 d. karo lau
ko teismas nuteisė mirčiai 
du komunistu, o trečią pa
smerkė kalėjimui iki gyvos 
galvos. Ketvirtas gavo še
šis metus kalėjimo, 34 kiti 
gavo po kelis mėnesius ka
lėti ir užsimokėti piniginę 
pabaudą.

“Karaul!’ rėkia raudonu
kai Amerikoje. “Smetonos 
kruvinoji valdžia pralieja 
dar dviejų komunistų krau
ją. Jie buvo rasti slaptoje 
spaustuvėje, Kaune, spaus
dinant proklamacijas ragi
nančias darbininkus daly
vauti prieškarinėse demon
stracijose ir kaltinami del 
kėsinimosi nuversti' esamą 
valdžią ir tvarką.”

Ar reikia didesnių niek
šų! Jeigu sovietų valdžia 
gindamasi šaudo šimtas tai 
gerai, jeigu Lietuvos val
džia gindamasi sušaudo du 
j kelis, metus tai giValt!

Aukų, darbininkai, aukų! 
Reikės- leist per Ameriką 
žebrokus ir rodyt darbi
ninkams dviejų sušaudytų 
Žydukų laiškus, kuriuos jie 
atsiųs iš Abraomo kance
liarijos.

*---------------------------------
Kaip Lietuvoje Mąsto

Parvažiavo Lietuvon Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas St. Ge
gužis. “Lietuvos Žinių” ko
respondentas Gegužį pava
dino “Valstiečiu Liaudinin
ku”. Gegužis gi savo pri
ėmimo pietuose pasakė kad 
jis niekad nepriklausė jo
kiai politinei partijai, bet 
visada buvo Lietuvis ir tau
tininkas plačia to žodžio 
prasme.

“Lietuvos Aidas”, Tauti
ninkų partijos organas, tą 
išgirdęs sako štai ką: “Be 
reikalo p. Kalnėnas ‘Lietu
vos Žiniose’ p. Gegužį pa
skelbė Valstiečiu Liaudinin-

Lietuvoje mat dabar ne
mokama kitaip suprasti žo
džio “tautininkas” kaip tik 
kad juo yra Tautininkų ša 
lininkas (Smetonos partijos 
rėmėjas).

Kada Lietuvos žmogus 
taip sako tai jis gal tuomi 
pareiškia kokiai jis parti
jai priklauso. Bet kada sa
ve tautininku pasivadina iš 
Amerikos gryžęs tai reikia 
kitaip suprasti. Amerikos 
tautininkai reiškia tokius 
kokiais buvo Kudirka, Ba
sanavičius ir daug kitų anų 
laikų veikėjų. Jie nėra jo
kios partijos žmonės, bet 
atsidavėliai Lietuvystei, sa
vo tautai, ir jų nuo to ke
lio negali nukreipti jokia 
partija ar politiška audra.

Palengvinimas. Lietuvos 
Ministerių Kabinetas nuta
rė pavesti vidaus reikalų 
ministerijai išdavinėti Lie
tuviams Amerikiečiams lei
dimus del žemės pirkimo. 
Pirmiau juos išduodavo tik 
pats Ministerių Kabinetas 
ir del to ilgiau trukdavo.

Politiški Kaliniai
Tarptautinis Poli t i š k ų 

Kalinių Komitetas surinko 
žinias apie visose šalyse 
kalėjimuose laikomus poli
tiškus kalinius ir sako jog 
neskaitant sovietų Rusijos 
ir Italijos tokių nelaisvių y- 
ra apie 40,000.

Šalip tų dar spėjama bus 
į 80,000 politiškų pabėgėlių 
ir tremtinių iš savo šalių.

Sovietų Rusijoje vienoje 
politiškų nelaisvių kalėji
muose pūdomų yra daugiau 
negu visose kitose šalyje į 
vieną suėmus.

PRIE MOTINOS KAPO
(Skirta p. S. K.) 

Stoviu prie kapo motinėlės, 
Kur pasodintos mano gėlės, 
Kur ašarėlių daug išlieta, 
Kur mano brangi, šventa vieta. 
Aš motinėlę prisiminus 
Glaudžiuos prie kryžiaus nusiminus: 
O, geras Dieve, pagailėki, 
Man našlaitėlei vargt padėki.... 
Liko broleliai ir sesutės 
Be mylimos brangios motutės. 
Tik jiems jos kapo nematyti —

, Jie po pasauli išsklaidyti. ,-•( 
.7 Viena aš‘kapą joF lankysiu, “

Gražiom’s gėlelėm’s apsodysiu, 
Ir ašarėlėm’s jas paliesiu, 
Per dienas verksiu ir budėsiu.... 
Močiute, mano motinėle, 
Verkiu aš vargšė našlaitėlė 
Prie tavo žydinčio kapelio, 
O tu man netari žodelio. 
Žinok, našlaitę visi skriaudžia, 
Visi ją niekina ir baudžia, 
Bet neturiu kam pasiskųsti, 
Kad tu galėtum dar nubusti 
Šviesiau saulelė man tekėtų, 
Gražiau gėlelės mari žydėtų, 
Linksmai šypsotųs man laimužė, 
Ir neliūdėtų taip širdužė. 
Aš rankas drebančias ištiesčiau 
Ir lupom veidą tau paliesčiau* 
Kai prisiglausčiau prie krutinės 
Man kristų ašaros ugninės. 
Tada, motute, gal suprastum 
Ir man kapuose vietą rastum, 
Čia nepaliktum man kentėti, 
Prie kapo verkti ir liūdėti! 
Štai žilagalvis padangėse 
Linksmai sau nardos jų gelmėse, 
O mano jautrią širdužėlę 
Skausmai. be gailesčio sugėlė. 
Kad štai ir linksmosios lakštutės 
Nejaučia liūdesio minutės, 
Ir linksmas dainas sau dainuoja 
Kai mano akys ašaroja....

(Tąsa iš pereito num.)
ANTRAS AKTAS

Vaizdas tas pats kaip pirmame akte. 
Tą pat dieną po'pietų.

Scena 1.
Dielė, Karosas ir Sekretorė didžiajame 

kambaryje.
Karosas (prie lango, ruko): Žiūrėk, at

eina ponas karininkas su tom dviem po
niom.... . '

Dielė: Viešpatie! prasidės antra musų 
ekzekucija tame kambarėlyje.... Vėl lysk 
lyg į kalėjimą....

Karosas: Žinai ką, per panelę (rodo 
Sekretorę) mes galėsim pradėt savo dar
bą. (Eina prie savo kambario durų, ir įsi- 
vadina Sekretorę.) Panele, matote kokie 
begėdiški dalykai dedasi. Tas karininkas 
vilioja svetimas moteris, ir savo negražų 
darbą varo musų įstaigoje. Ši įstaiga ne
privalo būti slapta meilužių sueigos vieta. 
Jei ateis kas klausinėt kas čia su tom po
niom ir su tuo kariškiu darosi, panelė pri
valai viską pilniausia apsakyt kiek matei. 
Tik atmink, kadangi tos ypatos gali iškel
ti kokį skandalą, nei vienai jų musų ne
bus namie..... Tik tam kariškiui tegali
ma ineiti į musų privatinį kambarį.

Sekr: Suprantu, tamista. (Išeina.)

Scena 2.
Ineina Rozalija, Keidė ir Leitenantas.
Leitenantas (prie Sekr.): Panele,- ar 

butų galima patirti apie, pakeitimą šių po
nių laivakorčių?

Sekr.: . Pavelykite,, apie tai turiu pra
nešti ponui.

Leitenantas: Prašau paklausti ar ilgai 
truks, nes aš turiu išeiti.

Karosas (inėjusiai Sekretorei): Papra
šyk poną karininką čionai.

Sekf."(atėjus pas Leitenantą): Ponas 
prašo tamistą į savo kabinetą.

Leit.: Ačiū, panele. (Keidei ir Rozali
jai): Atsiprašau, luktelėsite manęs.... 
(Ineina pas Karosą) Atleisite kad turiu 
tamistas trukdyti. Norėčiau toms ponioms 
pasitarnauti kaslink pakeitimo jų laiva
korčių.

Karosas: Gaila kad negalėsiu tai pada
ryt momentaliai, ko labai norėčiau. Pa
prastai imtų tris ar keturias dienas, bet ta-

Karosas: Liaukis sapabojęs. Bet žiū
rėk kas čia.... Ar iš pragaro....

Scena 4.
Ineina Marė, ir Styvis, girtokas.

Marė: Panele, papasakok šiam žmogui 
kas čia šiandien prieš pietus dėjosi su jo 
boba.... Tik nemeluok!

Sekretorė (nustebus): Ar tai buvo šio 
pono žmona?!

Styvis: Koman, spyk ąp, aš noriu ži
not ar teisybė, o tada....!

Sekr.: Tamistos, jis ir dabar su jom 
sykiu išėjo....

Marė: Matai, ar aš meluoju? O kur 
tu mislini jis ją nusivedė? Paklausk Fren- 
kio, ir jis pasakys.... Abu savo akim ma
tėm. Ir ši leidukė neduos meluot....

Styvis (Sekretorei): Pasakyk man ką 
jiedu darė kai susitiko?

Sekr.: Bučiavosi, tamista, į glėbį susi
kabinę ....

Styvis: Bučiavosi!!.... Ot juklibyčiai! 
O kaip jiedu vienas kitą vadino?

Sekr.: Jis ją vadino Rožyte, o ji jį An
tanėliu ....

Styvis: Tokiais meiliais vardais! Nu
šausiu aš tą labsterį!

Marė: Šausi ne šausi, ale divorsą turė
si gaut, ir tuojau, ba ji tave ant juoko pa
liks ....

Styvis: Divorsą? o kur čia divorsą be 
Amerikos gausi?

Marė: Arčiausia Paryžius, ir ten duo
da be jokio baderio. Dar į Ameriką va
žiuot su tokia skunke? Buvo butlegerka, 
tokia ir liks.... Ar tu mislini Keidė yra 
jos su nabašniku Bumbliu? Laik fan. Da
bar vėl jį susirado, po daug metų sugry- 
žus, ir tik tau bus bėda....

Styvis: Ale tai aitvarą gavau.:.. Nę- 
dykai Kaune su Ekscelencijom biznį varė.- < 
Kad nors Džiovas atsirastų.... (pešasi Į 
sau plaukus, nerimastauja.)

Karosas (Dielei): Kad tik šis neiškrės- 
tų kokių šposų iki mes nepasipelnysim....

Dielė: Čia artinasi audra, ir vargu mu
du ką iš tos audros kaip vėjus galėsim 
rinkti....

Marė: Kas butų tikėję kad mano kurna 
tokia butų. Gerai kad mano duktė nepa
sekė krikštamotės pėdomis....

PERSERGSTI 
DAKTARUS

Suv. Valstijų generabs 
chirurgas pareiškė kaip ir 
pasargą Amerikos dakta- 
rams-gydytojams kad me- 
dikalė profesija galės būti 
suvisuomeninta jeigu gydy
tojai neduos prastam žmo
geliui naudotis visomis me
dicinos mokslo priemonėmis 
prieinamomis lėšomis. Me- 
dikalė profesija, sako jis, 
gavo privilegijuotą pirme
nybę valstybėje, delei ko 
jos pareiga yra ne tik pa
tarnauti paprastam pilie
čiui, bet ir būti jo patarėju 
ir vadovu.

Panašiai nesenai išsireiš
kė ir Suv. Valstijų vidaus 
reikalų sekretorius Ameri
kos Medikalės -Draugijos 
posėdyje. Jis pareiškė kad 
medikalė profesija yra la
bai senoviška savo biznio 
praktikoje, ir kad iš publi
kos siurbte siurbia pinigą 
už mažiausį patarnavimą.

Už visa tai gydytojai tu
rės užsimokėti arba nuken
tėti. Jau dabar labai daug 
atimta iš gydytojų pelno 
įsteigiant įvairias visuome
niškas klinikas, kur dykai 
arba už visai mažą atlygi
nimą biedni žmonės gali iš- 
siegžaminuot, išegzaminuot 
savo vaikų sveikatą, ir net 
pagalbą gauti. Vargšai ne
gali išsimokėti gydytojų 
lėšų.

Jau dabar daug naują 
gydytojų labai nusiminę 
kad negali išsidirbti sau 
praktikos ir kad medikalis 
patarnavimas pereina į vi-' 
suomeniškas įstaigas.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

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

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

Apskaitliuojama kad už- 
simušimas Amerikos kariš
ko lakūno kainuoja valdžiai 
apie $200,000 kiekviename 
atsitikime. Tose lėšose in- 
eina išlaidos lakūno moki
nimo, lėktuvo kuris suga
dinama, ir pensija kuri rei
kia mokėti užsimušusio šei
mynai arba tėvams.

Tik vienas kryžius tarp žalių lapų 
Nubudęs stovi prie tavo kapo — ' 
Tai visa mano pasaulio laimė, 
Tai mano meilė, viltis ir baimė. 
Žiūrėk, motute, visi džiūgauja, 
Mano padangėj perkūnai griauja, 
Jaunoj krūtinėj širdis vaitoja, 
Nuožmumas, skausmai mane sekioja. 
Nors gėlės žydi, kvepia, žaliuoja, 
Jaunimas, paukščiai dainas dainuoja, 
Bet manęs grožis šis nevilioja, 
Man šaltas kapas šaukia ir moja. 
Ilgėsis plėšo, drasko krutinę, 
Skausmai nupynė širdžiai grandinę, 
Ašaros gailios lyg iš šaltinio 
Veržias ir gelmių mano krutinės....

Jonas Morkūnas.

mistai tą padarysime paleisdami telegra
mą į centralinę kontorą. Rytoj gausime 
atsakymą.

Leit.: Labai malonu iš tamistos pusės. 
Taigi rytoj sugryšime pasiteirauti. Da
bai1 turiu gryžti į kareivines.

Keidė: Ale, Ma, kur tie musų vyrai, vi
sa diena niekur nerandam....

Rozalija: Abečiu sustoję kur žiopso kai 
Prusai silkes gaudo.

Leit. (atsisveikina su Diele, Karosu, iš
eina pas moteris): Ponas agentas viską 
padarys iki rytojaus. Aš dabar gryžtu į 
kareivines. Gal judvi norėtumėt pama
tyt Lietuvos kareivius?

Keidė: Džy, Ma, lets go, aš noriu matyt 
Lietuvos soldžerius.

Rozalija: Keidė nori matyt manebrus, 
tai kibą eisim sykiu.

Keidė (Sekretorei): Panele, mudvi vėl 
sugryšim, čia susitarėm susieit su savo 
frentais.

(Abi įsikabina Leitenantui iš šalių, 
išeina.)

Scena 3.
Sekretorė (viena): Keisti dalykai deda

si.... Kariškis vaikščioja su svetimomis 
kaip su savo.... Man įsakyta suteikti vi
sas informacijas apie juos.... Darysiu ką 
galėsiu.

Dielė (iškišęs galvą į didįjį kambarį): 
Matai, jau jie vėl išėjo, o tu su savo kom
binacijomis nei kiek nepaprogresavai..

Karosas: Palauk, aš viską ruošiu vie
nai didelei rugiapjūtei, o paskui sudiev 
Klaipėda....

Dielė: Aš pilnai tikiu kad taip bus, ir 
atsidursim Varnių stovykĮoj.___

Scena 5.
Ateina švilpaudamas Džiovas.

Marė: Va štai ir Džiovas. Pasišnekėk 
su juo ką su jo tokia uošve daryt. Aš ei
siu savo diedo žiūrėt.

Džiovas: Vacumere, kas čia do kalba 
apie mano uošvę? Kalbėk apie savo bo
bą !../..

Marė: Paklausk tu Styvio arba šitos 
panelės, viską žinosi. Gudbai. (Išeina.)

Styvis: Džyzuskrais, Džiou, aš daugiau 
taip gyvent negaliu. Nupirk man pišta- 
lietą.

Džiovas: Ką, ar jau į Ameriką gryžt 
nenori?

Styvis: Ne tas, brolau. Čia koks api- 
cieras prisisuko prie mano bobos ir ji ren
giasi su juo parunyt. Aš noriu tam sen- 
vičiui pafiksyt....

(Bus daugiau)

DRAUGIJOS —

Ką veiksit rudens metu? 
štai komedija

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

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

Reikalaukit “Dirvoj”

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

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

UŽ $1.80 I LIETUVĄ'
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

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

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

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

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spaįvuotu paveik

usiu papuoštą, viršelį. Daug paveik
usių iš Lietuvos ir pasaulio gyvauj
amo dedama ir laikraštyje.
i Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, ’ 
Laisvės Alėją 20. Lithuania. i



D I R V X

Apysaka 
iš 

13-to 
šimtmečio

(Tąsa iš pereito num.) jimo jam Teutonai atgrąžino, iš ko vaiki-
Bet prie to visko kas viršuje pasaky

ta, matome kaip jo likimas lėmė su jo nau
ja meilute: taip žiauriai jiedu atplėšiami 
vienas nuo kito — ir kaip pirmiau nuo 
Angutės, taip dabar nuo Katrės, tų pačių 
žiaurių rankų — Ottono rankų. Dvi mei
lės jo širdyje turėjo perdegti ir išgesti.... 
Meilės kančios reikia perkęsti, kurios bai
sesnės negu kūniškos žaizdos.

Kaip toliau Konradas-Seirys elgsis 
savo meiliškuose prietikiuose, jeigu jų pa
sitaikys? Ar tikės jis meilei, ar tikės mo
teriškai? Apie tai patirsime vėliau, nes 
reikia pasakyti jęg šis prietikis su Katre 
nėra paskutinis, ir dar jo žygiai toli nuo 
pabaigos, užtai dar jo gyvenimas bus mar
gas ir ypatingas.

nas buvo labai linksmas. Globojo jie jį 
arklį, nes žinojo kad narsus vyrai labai sa
vo arklius myli; pagal savęs-juos prisitaikę 
ir prisijaukinę gali daug ko nuveikti. At
gavimas savo arklio Seiro dvasią pakėlė, 
ir jis per kelias dienas iki kautynių su sa- 
yo arkliu, su savo pagelbininkais, galėjo 
gerai prisiruošti.

Išjojo į kautynę jis su degančia šir- 
džia — net su kerštu krutinėję niekam ne
užsileisti, nes jau patyrė kad nuo kitų 
kenčia. Kausis teisingai, bet narsiai. Jis 
turi pasirodyt Katrei, nors atplėštai nuo 
jo, kad ji ne šiaip sau ritierį garbina ir 
myli. Kad ji jį myli Šeirys neabejojo. Ir 
pats ją mylėjo, nors tuščiai ir bevilčiai.

Kautynių Diena
Antra Sekminių diena. Turniro die

na. Ritierių Šventė. Pasižymėjimo lai
kas. Garbės valandos. Visa sala nukai
šyta, nukabinėta vėliavukėmis. Ritierių 
palapinėse plevėsuoja jų vėliavos. Visur 
pilna ritierių ir ponių ir panelių; pilna 
jaunų ritierių palydovų, ginklanešių. Ar
kliai žvengia, supranta kas bus, ir trypia 
nerimaudami. Tarnai rėdo arklius, sega 
ant jų šarvus nuo sužeidimo. Ritierių šar
vai žibinami. Vieni jie jau apsirėdę, kiti 
rėdosi. Žvanga auksiniai jų pentinai, o 
mergos ir moterys kalba apie juos, minė- 
daraos vardus žinomųjų ir maždaug spren-
džia, iš pirmesnių laimėjimų, kas turės 
laimėti.

Ritierių abazai pasidalinę į du — vie
name aikštės gale susituokę vieni, kitame 
kiti. Kurion pusėn kas nori ten gali sto
ti, privalumo nėra. Ir vienos pusės vyrų 
pareiga yra nugalėti kitus.

Kad Šeiriui neprisieitų kautis su Leo
poldu jis įstojo Leopoldo pusėje.

Ties viduriu, aikštės šone, kur baigia
si išmindžiotas grendimas, stovi valdovų 
pastogė su suolais išpuoštais puikiais ki
limais, aksomu ir šilkais. Ta visa būdavo-1 
nė puikiai ištaisyta ir virš jos plevėsuoja 
daugybė vėliavų.

Štai ir turniro arba kautynių valanda. 
Pasigirdo trimito garsai.

Iš palapinių pradėjo išjoti į aikštę ri
tieriai kurie dalyvaus kautynėse pirmą 
dieną. Tarp žiūrėtojų dvi akyvos akys 
tėmija į atjojančius, ir jos ką tai labai pa
matyti nori. Ir ne veltui žiurėjo — žiurė
jo ir pamatė. Tos akys buvo Katrės, o 
tas kurio ji laukė buvo Konradas.

Atjojo Konradas tarp pirmutinių, pa
čioj pirmoj kautynėj. Senesnieji ir ap
šaukti narsuoliai ne visada eina į pirmu
tinius; paprastai priimta yra išeiti nau
jiems ir nepasižymėjusiems, kurie turi pa
sirodyti gabumais, tik tada gaus progą su 
geresniais kautis. Tačiad naujiems į kau
tynes įvesti išeidavo kartais ir žymesni, 
kurie nesididžiuodavo, bet stodavo tiesiog 
narsumą rodyt, kas jiems kartais pasisek
davo, bet kartais pralaimėdavo, bejuokau
dami iš jaunuolių.

Šeirys išjojo iš šiaurinio salos galo, 
su buriu kitų savo pusėje, iš pietų galo iš
jojo tiek pat vyrų prieš juos.

Sėdintieji žiūrėtojai matė juos visus, 
nes jie sujojo priešakiu atiduoti pagarbą 
margrovui ir moterims. Katrė matė tik 
Šeirį, naują, jauną ritierį, kurio narsumo 
dar tikrai nežino bet jau garbina. Vienok 
kad jų buvo sutarta daugiau nesimatyti ir 
nesusieiti, negalėjo jis už ją su niekuo ir 
kautis, jis buvo tik kaipų iššaukėjas sau 
nužiūrėto ritierio iš kito abazo, ir stoja 
kovon už paprastą savo spėkų išbandymą.

Prijojęs prie žiūrėtojų matė margro- 
vą i jj šypsantysi, matė daug moterų ku
rios akim gaudė visus vyrus kuriuos tik 
prieš save matė, matė ir Katrę. Išjojo jis 
ant savo gero arklio, kurį po apsikrikšti-1

Pamatė jis Katrę, ir suplakė jo širdis. 
Pamatė į jį žiūrinčią su ašarų pilnom 
akim. Tokia ji graži ir maloni, taip išsi
puošus (nors išpuošta ne jam bet Leopol
dui, tik ji jautė kad ją matys Konradas, 
ir Konradas ją matė); jos plaukai kaip 
auksas, nusikorę kasomis ant jos pečių; 
mėlynos akys žėrinčios ir žiūrinčios į jį 
kaip gėlės į saulę; veidas gražus; rankos 
baltos, pirštai ilgi ir ploni. Jos veidai už
siliepsnojo jį pamačius. Nekantriai ji lau
kė kovos. Šeirys irgi nekatriai laukė gan
do kada gaus šokti ant savo priešo.

Gandą tvarkvedžiui davus, reikėjo 
kožnam rinktis sau priešą, ir pirm negu 
Konradas spėjo pasirinkti, jį pasirinko ki
tas, prijodamas ir suduodamas savo jieš-
mu Šeiriui į petį. Kitas tvarkvedžio tri
mito garsas buvo ženklas priešams skir
tis į savo galus ir pultis vienas ant kito at
gal.

. Sužvangėjo pentinai ir arkliai šoko 
iš vidurio aikštės į galus. Iš ten, iŠ pa
skirtos vietos, kai vėjai metėsi atgal su
sitikt savo priešus. Jėtis atstatę vienas į 
kitą, lėkė kožnas link savo.

Drebėjo Katrės širdis nežinant kokia 
bus pasekmė. Daugiausia mergos myli 
tik pasižyminčius, bet jai tas neapėjo.

Sulėkė Šeirys su savo priešu, jiešmai 
susidūrė į skydus, kuriais jie gynėsi, ir 
abiejų jiešmai lūžo. Kitos poros vieni po 
kitų tai krito nuo arklių, tai sulaužė savo 
jiešmus. Bet čia kalbėsime tik apie Šeirį 
ir jo priešą.

Kadangi abiejų jiešmai lūžo ir jie li
ko ant arklių, jų pagelbininkai tuoj pada
vė naujus jiešmus. Kiti vyrai prasišalino

Ritierių kautynė

Iš aikštės, tik ši pora liko. Katrė nudžiu
go iš pirmo Konrado pasirodymo. Dabar 
jiedu turėjo naujus jiešmus ir leidosi vie
nas ant kito. Sudundėjo žemė, ir šmotai 
jos'lakstė nuo arklių kojų, ir jiedu taikė 
vienas į kitą taip kaip pirma.

Suužė žiūrėtojai, nes šis susilėkimas 
buvo žingeidesnis: vienas iš jų išėjo lai
mėtoju — Šeirio priešas liko nuverstas 
nuo arklio, nors tuo tarpu Šeirio jiešmas 
vėl lūžo. Ano liko čielas, bet oru nulėkė 
į šalį ir nukrito. Šeirio priešas pasidavė.

Džiaugėsi iš šito daugelis kurie Šeirį 
pažinojo, bet buvo ir pavydinčių, nes jis 
lieka jiems priešu. Labiausia džiaugėsi 
Katrė, Ottonas ir Frederikas. Visi jie sa
vo džiaugsmą turėjo. Katrė džiaugėsi sa
vo karžygiu, margrovas ir abbė matė kad 
ne šiaip ką pasigavo ir prisijaukino, ir kad 
turi, narsų vyrą savo kitiems žygiams.

Bet reikia neužmiršti kad visu, laiku 
Katrę tėmijo abbė Frederikas. Jis nujau
tė ką tai ir nenuleido akių nuo jos, jis tė
mijo kaip Konradas įj ją įtekmę padarė, 
kad žinotų kaip toliau su jais daryti. Ab
bė, žinodamas Katrės jausmus ir mintis, 
galės nemažai iš abiejų pusių pasinaudo
ti. Juk reikės Katrę suvaldyti, ir abbė 
prie to bus reikalingas.

Prieš Konradą dabar stovėjo kitas ri- 
tieris iš priešų pusės. Jis buvo laimėtojas 

i anoje pusėje, taigi abiejų pusių paskuti
niai laimėtojai turi išspręsti kuri pusė lai
mi šios dienos kautynes. Vėl nurimo visi 
ir įtempė akis. Katrės širdis drebėjo. Šis 
tvirtas ir didelis. Bet kad ir Šeirys nema
žas ir anam lygus, laukta nežinomų pasek
mių.

Dabar paskutinė kautynė ir bus iš
spręsta šios dienos laimėtojas. Kas nuneš 
šios flienos garbę?

Sudunda žemė, du ritieriai atstatytais 
jiešmais lekia vienas ant kito. Jiešmai su
tarška Į šarvus, ir abu vyrai atsiduria ant 
žemės. Šeirys pirmas pašoko ant kojų. 
Jų arklius pagavo jų palydovai ir nuvedė 
šalin. Jau Šeirio rankoje buvo didis jo tė
vo kardas, bet nemažesni išsitraukė ir jo

priešas, Kada ritieriai nusimeta vienas 
kitą nuo arkini; išlieka nesužeisti ir nesu
tinka užsileisti, jie tęsia kovą stati ant že
mės, kaudamiesi kardais. Žiūrėtojai ir ri
tieriai laukė gražios pabaigos ir progos 
apšaukti laimėtoją.

Smogė Šeirys savo kardu priešui, ir 
tas darė tą pat, bandydami vienas kitą 
priversti pasiduoti. Dabar ėjo pasirody
mas katro ranka stipresnė, katras gali ge
riau kardą ir skydą vartoti ir smarkiau 
priešą atakuoti.

Jau visų krikščionių ritierių buvo ži
noma kad Konradas vos nesenai apsikrik
štijęs. Sekė jį su žingeidumu. Su katruo 
iš tų dviejų rytoj, poryt, ar dar toliau jie 
patys turės kautis?1 Katras laimės?

Smogė musų vaikinas per priešo kar
dą taip kad tas netoli rankenos truko ir 
priešas liko bajiegis. Šeirys laimėjo — 
priešas pasidavė.

Ir ne kas kitas buvo tas priešas kaip 
Burgundijos kunigaikštis Liudvikas, be
veik Šeirio amžiaus, bet pasižymėjęs savo 
šalyje.

— Konradas! Konradas! — šaukė visi.

(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis j 
sykiu su Tavimi ]

ABEJONIŲ VALANDOJ
Kad putė malonus 
Vakarų vėjelis, 

■ Siūbavo, liūliavo 
Mus mažas laivelis;

Meilutė pas mane
Prie šalies sėdėjo
Ir meiliais žodeliais
J mane kalbėjo — ;

Sakė ji jog myli 
Tiktai mane vieną, 
Ir amžium pavirsta 
Del jos toji diena

Kuomet ji negali
Manęs pamatyti *
Ir savo ilgėsiu 
Džiaugsme paskandyti.

Laikas pasimainė, 
Aš likau atskirtas, • ■ . 
Ar ji mane myli 
Nesu pilnai tvirtas.

Gal ji jau užmiršo,
Kitą gal pamilo,
Laiškelio nerašo,
Ir visai nutilo.

Atsimink, mieloji, 
Kaip ten ežerėlyj * | 
Mudu susiglaudę
Plaukėva laivelyj,

Prisimink sau žodžius
Ką mudu kalbėjom,
Visados mylėti
Viens kitą žadėjom.

Kas dieną nuo tavęs 
Aš žinelių laukiu, 
Nes širdužė mano \ 
Prie tavęs vis traukia.

W. FaHertas,
TIEMS KURIE DAR NETURI

Žmonijos Istorija
Didele 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 

DABAR. Dar turime likusių neperdidelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaidyti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga.

ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nūotikių kokie tik ant žemes 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 į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Kad greičiau....
’ Mažas Petrukas dažnai 
jmątydavo kaip tėvas siun- 
'tinėja savo draugams bei 
pažystamiems atvirutes su 
užrašais: “Linksmų Kalė
dų”, “Linksmų Velykų”, 
it tt.

Ateinant Dangun Ėmimo, 
šventei, pasiuntė Petrukas 
savo tetai, kurios turtų pa
veldėtoju jis buvo nužiūrė
tas, tokį pasveikinimą:

“Brangi Tetute! Linkiu 
tau tikrai linksmo Dangun 
Ėmimo.”

Išsyk nepataikė!
Pranė Butkiutė ištekėjų 

už Miko Mazgo nuo Supe
rior avė. Jaunatekė paren
gė savo vyrui pirmus pietus 
ir ragina jį valgyti.

— Matai, tą vištą aš pati 
nupirkau, pati paruošiau ių 
pati iškepiau!

Paragavęs, vyras atsakė;
— Tai gali pati ir suval

gyti

Geras blaivininkas 1
Ponas samdė šoferį, ku

riam sako:
— Na, priimu tave tar

nauti; tik atmink, aš vežė
ją išmetu iš vietos, jei tik 
jis dažnai pasigeria!

— Gerai, pone!
— 0 tu ar blaivus esi?
— Dažnai, pone. i

-J]
Palangoje

Lietuvos ponaitis, susiti
kęs Amerikietę, po kelių 
valandų pažinties:

— Panele Onyte, tamjsta 
tikras angelas!

— Labai atsiprašau, aš 
nesu joks angelas!

— Na tai tamista visgi 
velniškai panaši į angelą!

"D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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IŠ PETRAIČIO PATY- 
RIMŲ LIETUVOJE

diskai, Rusiškai ir Lenkiš
kai, o Lietuviškai tai kada 
ne kada po žodi pasityčio-

Liepos 19 d. šiandien va- bant kaip tik Lenkiškai ir 
žiavau iš Krekenavos į Kė
dainius aplankyt motiną 
Jono, Vinco ir Juozo Bra
zauskų. Radau ją sėdinčią 
šalę stubos ant suolelio, pri
ėjęs pasveikinau. Senukė 
nusigando ir nežinojo ką 
•sakyt. Už valandėlės klau
sia: Ar ne mano sūnelis?

• Atsakiau kad ne, tai ji tuo
met pradėjo kalbėt ir klau
sinėt. ’

Radau namie vieną brolį 
ir seserį, kada įteikiau do
vaną tai visi apsiverkė iš 
džiaugsmo.

Atvažiavus į Kėdainius 
išsyk nežinojau kur esu, 
Varšavoj ar Palestinoj: nei 
vieno negirdėjau J

stinoj: nei 
kitaip kai-

Žydiškai.. Tik stotyje teiš- 
girdau Lietuvišką kąlbą. 
Vieno gelžkelio tarnautojo 
paklausiau ar jie nemoka 
Lietuviškai kad nekalba. 
Atsakė kad visi moka, tik 
tokie išgamos.

Na tai jau baigiau šiau
rinės Lietuvos kelionę, šį 
vakarą kaip 9:45 parvažia
vau vėl į Kauną. ■

Liepos 20 d. Nuvažiavau 
į Panemunę pas Praną Sa
kalą, kuris sykiu.su mumis 
parvažiavo Lietuvon. Nu
tarėm eit pasivaikščiot kur 
Lietuvos milijonieriai vaik
ščioja. Nueiname ir žiuriu 
pilna giria Žydų ir visur 
tik silke dvokia. Kalba Žy-

t SERGANTI ŽMONĖS
Ž KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, gųrsųs Specialistas 

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydomų jis tų 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir nėuž-

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiųmų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedlėy, 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

10.406 Euclid Ave* Kampos E. 105th St. Cleveland 
’ Ofiso valandos:- Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniais nu* 10 iki 1.
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darni. Daug kartų teko 
girdėt pasityčiojant iš val
stybinės (Lietuviškos) kal
bos, kas man labai nepatin
ka. Mat, dar Žydai ir kiti 
gaivalai įsikabinę laikosi 
Rusiškos smarvės ir nieki
na kas Lietuviška, nors ir 
Lietuvių gyvena.

Liepos 21 d. Šiandien sek
madienis tai daug važiuoja 
į gegužines (piknikus). Na 
prisidėjau ir aš, sakau pa- 
piknikuosiu Lietuvoje.

Nuvažiuoju į laivų stotį, 
nagi prilipę1 keturi laivai 
stačių kaip tik telpa. Or
kestras griežia, net links-’ 
ma darosi. "Visi buvo pasi-. 
rengę važiuot į Zapyškio 
girias.
> Pavažiavus apie kilomet
rą nuo Kauno nagi musų 
laivas pradėjo siekt Nemu
no dugną ir turėjo sustot. 
Atvažiavo tą gelbėt kitas 
ir tas sustojo. Viso suva
žiavo penki garlaiviai vie
nas kitą gelbėt ir visi atsi
gulė ant smėlio. Tai buvo 
įspūdingas reginys. Pabu • 
vus laive apie tris valandas 
žmonės pradėjo nerimaut ir 
ėmė išmetinėt kapitonui jog 
neturi teisės važiuot jei Ne-, 
•munas nėra gana gilus, ir 
tt. Vienas iš juokingiausių 
atsitikimų tai tas. Kapito
nas teisinosi, sako ne, mano 
tame kaltė; nurodė į- laivo 
savininką, ( kuris kartu va
žiavo. Žmonės įpykę bėgo 

;. Kai pra
dėjo ant jo rėkt tai jis pra-

S. MdVV. ZJ111U11CO į 

t savininką aprėkt. 
•: .♦ dėio ant i o rėkt

Lietuviams Cleveland©
Gyventoj ams

JUSU PILIETYBĖ per pastarus 5% metų buvo Cleve- 
lande tik tuščias lukštas.

NEKURIE ŽMONĖS laikė jus betinkamais rinkti mies
to reikalų vedėją, taigi keletas nuskina Miesto Ma- 
nadžeri. ■ r _,:iį

PASEKMĘ: nepaprastai dideli taksai — aršiausias aik- 
vbjimas pinigų ir betvarkė miesto istorijoje.

V1SKAS TAS dedasi del to kad žmonėms atimta balsas 
miesto reikaluose.

TODĖL TAI visuomenė reikalauja atgal savo teisių rin
kti sau Majorą, kuris visada yra žmonių tarnas—o 
o ne kelių kokių. .

ATGAVIMUI savo prarastų pilietiškų teisių —

EIK I SAVO BALSAVIMO BUDELĘ ANTRADIENĮ 
RtJGPJUČIO-^UCiUŠT 20 

BALSUOK UŽ AMENDMENT

Į Against the Amendment
I For |he Amendment

CHARTER AMENDMENT COMMITTEE 
Harry L. Davis, Chairman.

dėjo nusirengdinėt drapa
nas, ir likęs vienuose apa
tiniuose šoko f vandenį. Ki-
si įpykę sakė kad jis ten ir 
prilaktų. Bet kur prigersi 
kad vandens tik iki kelių.

l\Jat šį metą mažai lyja 
tai visos upės žymiai nuse
kę, daugelyj vietų galima 
perbrist iki kelių. Garlai
viai aukščiau Kauno visai 
neina. Nuo Kauno iki Jur
barko dar eina, bet labai 
blogai. Jei garlaivis pus
tuštis tai pereina, o jei bis- 
kį sunkiau užkrautas tai 
daugelyj. vietą kliūna. Man 
važiuojant iš- Jurbarko į 
Kauną užvažiavo dusyk 
smėlio. Kalbama daryt

■ tvankas ir gilinimus, 
nežinia kada tas bus.

i Liepos 22 d. Kaune, 
rėdamas daug liuoso laiko, 
sumaniau pajieškoti savo 
pusbrolio, kuris buvęs .se
nas karininkas. Einant per 

. visas kareivines suradau ir
> jį. Begužinėjant per karei-
• vines radau betikrinant la-
■ bai didelį būrį kareivių.
■ Juos ten pamuštravojo ir 
i suriktavo dainuoti. Už-
• traukė vyrai keletą tokių
> jausmingų dainelių kad net
• ašaras iš akių spaudė. Pir- 
; miausia dainavo, “Tu, se-
■ noji motinėle, užauginai
• mane, Lietuvį kareivėlį” 
t Antra daina „buvo, . karei-
■ viams einant’ koja į koją, 

“Mes1 Lietuvės, kareivėliai, 
marš, marš, marš pirmyn!? 
Dainavo ir daugiau, ir taip 
gražiai sutarė kad rodos po 
kojų net žemė linguoja.

Liepos 23 d. Nutariau 
vėl išvažiuot iš Kauno, sė
dau i į. autobusą ir važiuoju 
į Prienus, aplankyt savo 
žmonos giminių. Šiaip taip 
susiradau, pasikalbėjus ko
kį laiką, į pavakarę nuta
riau važiuot į tą garsų Bir
štoną, nes tik 7 kilomet
rai kelio. Birštonas Lietu
voj yra labai garsus ne sa
vo gražumu, bet stebuklin
gumu. Ištikro ir yra ste
buklingas: įkiša žmogų į to
kį bjaurų purvą gydyt reu
matizmą. ... Na o tas kai 
kuriems ir pagelbsti.

Vandenų arba šaltinių ir
gi yra stebuklingų: yra ke
li šaltiniai ir visuose van- 
nuo skirtingas. Nebuvo ga
na laiko ištirt daugiau, bet 
manau pabūt kokį pora die
ną, tai ištirsiu ir parašysiu 
daugiau.

Liepos 24 d. Šiandien ap
ėjau visą Birštoną keliom 
eilėm. Kadangi Birštonas 
visai mažiukas miestelis 
neilgai ima apvaikščiot.

Viskas kas įdomu čia 
parkas. Parkas didesnis 
visą miestelį ir labai įdo
mus, papuoštas gražiais 
beržais ir liepomis, ypatin
gai dabar, liepoms žydint, 
kvapas labai malonus; nors 
ir gėlių visur pilna, bėt? lie
pų kvapas viršija.

Čia irgi patėmijau kad 
suvažiavę daug Žydų, dau
gelis gydytis reumatizmą 
tose purvo maudynėse, ir 
geria vadinamą “Birutės” 
vandenį. “Birutės” vanduo 
bėga tiesiog iš kalno ir la
bai nepaprastas vanduo — 
geriant turi skonį lyg tre
jų devynerių mišinys, ligo
niams jo paskirta gerti ne
daugiau kaip ,tris stiklines 
į dieną. Aš nuėjęs išgėriau

ant 
už
tik

tu-

tai

tai 
už

du stiklu antsyk, ir pasa
kysiu kad netoli galėjau pa
eiti, tiesiog pasigėriau, tik 
ne galvoj, bet visu kunu, 
taip sau visi sąnariai nuil
sta ir negalima paeit.

Išsyk maniau kad ten su
važiavę visi džiovininkai, 
visi nešiojas kas puodelį, 
kas stiklinę, ir vaikščioja 
po parką. O mat nešiojas 
del atsigėrimo to mineralio 
vandens.

Be je, turiu primint kad 
čia kareivių orkestras kas
dien groja ir pralinksmina 
visą sritį.

Maniau labai plačiai ap
rašyt Birštoną, bet man Žy
das sugadino ūpą. Prieš 
mano viešbučio langą pra
dėjo pjaut vištas. Kuo ten 
biskį vištai įduria ir paka
binęs ant statinių kankina. 
Tą matydamas netekau ūpo 
daugiau rašyti.

Liepos 25 d. Šį rytą pa
pusryčiavęs pasileidau eiti 
sau vienas plentu iš Birš
tono į Prienus, nes tik 7 ki
lometrai. Sakau, galėsiu 
daugiau pasigerėti gamta. 
Dabartinis laikas tai pats 
gražumas, gamta taip išsi
puošus kad vietomis reikia 
sustot ir pasidžiaugt kaip 
gražiai atrodo laukai: žir
niai visokiais žiedais pasi
puošę, linai tokiu skaidriu 
mėlynumu galvukes pakėlę 
žiuri, rodos tiesiog tau į a- 
■kis. ; . '

Bendrai imant, kiek teko 
matyt, šią vasarą javų der
lius Suvalkijos pusėj tašku
tį blogesnis negu mačiau 
šiaurinėj Lietuvoj. Kauno- 
Alytaus plentu važiuojant 
matės rugiai kaip kurių vi-.

sai ne kokie, bet bulvės tai 
labai gražios ir vasaroj as 
geras. Mariampolės plen
tu važiuojant javai matėsi 
geresni visi.

zšį vakarą 6:30 vai. pasie
kiau Mariampolę. Rytoj 
rengiuos apžiūrėt visą mie
stą ir garsią Šešupę.

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS
SPORTININKŲ VEIKIMO.

. i..... .

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotą 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-

I kalais prašome kreiptis 
Į 1306 EAST 68TH ST. 

Rand. 6729.
g.; r-: : - sąra; Kg; =.='.;.ąąsj:;.s:;įąą

A. S. BARTKUS!
Vienintelis develande Lietuvis Artistas *

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

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui- T 
kų spalvuotų paveikslų dovanų nuo tuzi- J 

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

tografijas visokių kitų traukimų. j*

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

— Telefonas Randolph 3535 — ❖-*•—• ' ■ •J*

t

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 

LakeErie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com* 
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous arrenfianrs- 

Music and Dancing on the ęreat ship “SEEANDBEE” ■
Autoists, save a day C&B Lihe 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 Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid* 

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

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

New Low
Fares

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

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

Write far 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

pOLICIJOS tvarkymui gatvių ir signalų šviesų ne
buvo reikalinga ant Publik Skvero kuomet tenai 

stovėjo Commodore Perry monumentas toj vietoj kur 
persikryžiavoja Superior ir Ontario, kaip parodoma 
šiame atvaizde. Paveikslas rodo vaizdą išilgaf Superior 
Avenue, kuriame matosi pirmas Federalis Budinkas iš 
kairės, už jo buvo Case Hali, ir Hoffman Block dešinė
je kur dabar stovi Cuyahoga Building.

Tas paveikslas imtas 1866 metais, vienais metais pirm 
negu Society for Savings persikėlė ant Publik Skvero 
nuo Bank Street (West 6th), kur ji pirmiausia buvo 
pradėta 1849 metais.

Incorporated 1849

ffedeliĮj!
in the (fflty of ffilevetanS 

public Square
Dėkit Savo Taupymus į: Taupymų Banką

i

sykiu.su
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® IŠ LIETUVOS $ Tardomųjų pirmieji pa
rodymai rodo tokį šiurpu
lingą Įvykio vaizdą: visi šie 
vaikinai Mačiulskės gany-

ŠIURPULINGAS ĮVYKIS|dinys buvo baisus: nebuvo 
Šiaulių apskritis sujudin

ta vieno baisaus Įvykio, iš
tikusio visiškai netoli nuo
Šiaulių, Mačiulskio kaime.

Birželio 29 d. staiga din
go 13 metų piemeniukas 
Danielaičiukas.

j uuiyb uuvu . iicuuvu
nė rankų nė kojų. Galvos 
plaukai nusvilę, matytį ją 
degino.

Apie radinį pranešta po
licijai, kiiri nustatė, kad tai 
ir yra dingusio Danielai- 
čiuko lavonas.

Suskato jo jieškot tėvai, 
kaimynai, bet jokio dingu
sio vaiko pėdsakų nerasta. 
Praslinko beveik mėnuo, a- 
pie vaiko dingimą pradėta 
net pamiršti. Tik štai liepos 
mėn. 21 d. Mačiuliškės kai
mo ganyklose merginos ra
do apipuvusį lavoną. Ra-

Patys pirmieji tyrinėjimo 
daviniai davė progos Įtarti 
to pat kaimo ūkininko Bal- 
trušio piemenuką, 12 metų 
vaiką Biskiuką. Šį betar
dant atsirado dar du įtari- 
mieji—17 metų Stanislovai- 
tis Mykolas ir Ivaška Kazys 
15 metų, abu Pakarčiunų

kloj žaidė su senu revolve
riu. Revolverį laikęs Biskiu- 
kas. Revolveris netyčia iš
šovęs ir peršovęs priešais 
sėdėjusį Danielaičiuką. šis I 
pradėjo verkti, prašyt kad 
jį neneštų “pas mamą.”

Biskiukas pamatė, ką pa
daręs. Jis sumišęs. Bet neil
gai laukęs ištiesė revolveri. 
Subeldė dar du šūviai ir I 
Danielaičiukas nutilo. Pas- j 
kutinis šūvis Danielaičiuką I 
pribaigė. Bet trejukė nesi- j 
jautė pakankamai saugiai. ! 
Visi trys paėmė nukautąjį I 
piemeniuką, nukapojo jam j 
rankas, kojas ir įkasė ga- I 
nykiose.

Taip jis kuone mėnesi ir I 
išgulėjo, kol šuns užtiko ir i 
iškasė. !t

Visi kaltininkai suimti ir j 
tardomi. Pirmieji tardymo Į 
daviniai rodo, kad nėra dar j 
viskas pasakyta, kad jaunų I 
galvažudžių protai ir širdys j 
daug ko nuslepia.

Stebina nepaprastas to- j 
kiems vaikams nusikaltimo } 
įvykdymo planingumas. Ta I 
aplinkybė verčia daugiau j 
pamanyti, nei vaikinai tar- ' 
domi pasakė. Tuo labiau, j 
kad apylinkėj paplitę gan- j 
dai, kad visas tas nelaimin- I 
gas įvykis dėjosi pas vieną j 
Vačiuliškės kaimo ukinin- | 
ką, o ne ganyklose.

Reikia tikėti, kad tardo
mieji organai netruks tą 
painiavą išaiškinti.

“L. A.”

Dirvos Piknikas
Nedčlioj, Rugp. 25 d.

Neuros Farmoj
STOP 68 BRUNSWICK, OHIO

Imsis du Lietuviai Milžinai už 1929-30 Metų Čampion atą, plačiai žinomi

Yuška su Sarpalium

RICHMAN'S
CLOTHES

K. E. YOCHUS i

Styliaus puikumas . . . puikiausias 
pritaikymas kad suteiktų kreditą 
patiems brangiausiems siuvėjams— 
materijų rūšies atsakantumas, iš
vaizda ir spalvos lygiai kaip tų ką 
paprastai parsiduoda po $50. Ko
dėl mokėti daugiau negu Richman’s 
kainą už menkesnę rūšį negu Rich
man rūšies?

Didelė vienkartinė produkcija 
musų dirbtuvėse . . . didelis parda
vimas per musų savas 38 krautu
ves .... nuolatinis pasišventimas 
musų 3800 darbininkų kurie yra 
šios kompanijos dalininkai — vis
kas prisideda prie nepaprastos rū
šies ir gerumo Richman’s Drapanų.

Jūsų Pasirinkimas Bent Siuto, 
Ploščiaus, Golf arba Tuxedo 

Siuto Viena Kaina

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnes išvalyt ir išprosyt 50c 
Siutas išprosyt ..................45c
Kelnės išprosyt ..................20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
šilkinė dresė išvalyt ir

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

Lietuviška Valgykla
6824 Superior' Ave.

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

CHAS. STONIS

^2 25,0
THE RICHMAN BROS. CO.
Dvi Milžiniškos Krdutuvės Clevelande

725 EUCLID AVENUE
PROSPECT IR ONTARIO

Atdara šeštadienio'vakarais iki 6 vai.

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Bus ekstra pora: 
ANDY LADYGA imsis 
su smarkiu syetimtaučiu

Gerbiamieji: Šios im
tynės bus svarbios tuo- 
mi kad nustatys ateinan
čio sezono 1929-30 me
tų Lietuvių sunkaus svo
rio čampioną imtiką — 
užtai abuAmusų milžinai 
smarkiai ruošiasi ir nori 
paimti visą garbę.

Juška laimėjo prieš 
buvusį čampioną Juozą 
Komarą šį pavasarį, ir 
už kelių savaičių vėliau 
Sarpalius laimėjo prieš 
Komarą. Katras dabar 
išeis laimėtojas: Juška 
ar Sarpalius?

Visi norėsit tas imty- 
tės ir dalyvaukit.

Kviečiame visus Ohio 
ir aplinkinių valstijų sa
vo draugus ir rėmėjus ir 
bendrai Lietuvius daly • 
vauti išrinkime čampio- 
no. Tai bus paskutinis 
šios vasaros piknikas su 
imtynėmis.

Pats piknikas turės 
visus savo smagumus—
šokius ir tt.

f Tel- CHerry 2370 |

P. J. KERŠIS
l £ baigęs Teisių Mokyklą Camber- £ 
4 land Universitete, darbuojas su ą. 
J Teisių Ofisu advokato ’į
* Anderson & Marriott j
* 308 Engineers Bldg. f i 

8S kur su visais teisių reikalais j 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir "į

Rusai draugai kreipdamiesi tu- 4
* rėš teisingą patarnavimą. T

Įžanga 75c. Ypatai
Vaikams iki 15 metų Dykai

Pradžia 10:30 vai. ryte. Gera Orkestrą Šokiams.

Kaip Nuvažiuot
Važiuojant gatvekariu, nuo Publik Skvero imkit MEDINA karą kaip 9:20 vai.
ryt#, kuris sustos ties Neuros farma. Gryžtant atgal tas pats karas paims jus
7:45 vai. vakare. Greitas ir geras nuvažiavimas.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS “DIRVOS” PIKNIKAS
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
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Miesto Parke bus Įsteig
ta Lietuvių Darželis
Clevelando Lietuviai ne

užilgo įkūnys tai ko dar 
niekur pasaulyje neturi, ša
lip Lietuvos. Kauno Karo 
Muzejaus daržas yra vie
nas, o Clevelande, miesto 
parke, tarp St. Clair ir Su-

no nuo “Dirvos” pikniko 
kuris rengiama kitą nedėl- 
dienį, bus irgi paskirta to 
darželio puošimui.

K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” Red.

Gryžta. Šiose dienose su
gryžo iš Lietuvos Vincas

- . - . . , . ... Luobikis, kuris su “Dirvos”
penor, paskirtoje vietoje, eį<skursįja išvažiavo. Lie- 
bus. jrengta^ Lietuvių Kul-L^ • jgbuvo mėnesį laiko, 
turirns Darželis antras. lgakoJ ten niekas ni‘ko ne_.

Miestas tam tikslui pa- ijegja neklausinėja nei pas- 
skirs akrą arba pusę žemes - - - - - -1
ir ten Lietuviai galės įren-Į 
gti savo, atmintį visiems 
laikams.

Minimoj' vietoj jau turi 
savo daržą įrengę Žydai, j 

sumanymą pradėjo. Prie | Dagilaitienę. 
Žydų Kultūros Daržo įren- jšvažiuoia į 
gimo daugiausia dirbo Lie-1 Racine Wis. 
tuvių pažystamo iš Lietu
vos paeinančio Žydo dakta-| 
ro Zwick žmona. Žydai ga
vo žemės kelis akrus.

Po Žydų pasiėmė steigti 
savo daržą Vokiečiai, pas
kui užsikrėtė ir kitos tau
tos ta puikia minčia, dabar 
ir Lietuviai jau gaus sau 
plotą ir tik turi pasirūpint 
tam darželiui stovylėles ar 
reljefus savo garbingiausių 
kultūros nešėjų.

Šitam planui iš pat sykio 
širdingai pritarė Miesto 
Manadžeris Hopkins ir jis 
dirba su visomis tautomis 
išvien. *■ ;

Šitą planą Lietuviams iš
statė Mrs. Zwick ir Vokie
čių atstovas Wolfram Lie
tuviams Į surengtoje vaka
rienėje mieste trečiadienio 
vakare. Lietuviai širdin
gai pritarė. Reiks datar iš
rinkti pastovų komitetą ir 
varyti darbą.

Miesto daržininkai patys 
išpuoš darželį, tik Lietuviai 
paduos planus. Bus priso- 
dyta gėlių ir visko. Tiktai 
stovylas arba akmenis su 
priminimu Lietuvių tame 
darželyje turėsim patys įsi
taisyt. Lėšos bus nedidelės, 
bet aukų reikės.

Žydai parsigabeno stovy- 
loms akmenų iš Palestinos.'

portų nei nelenda į akis.
Laukų derlius sako Su

valkijoj apie Mariampolę ir 
Vilkaviškį puikus.

Taipgi gryžo B. Raževi- 
,. - , čienė su duktere France ir

kurie patys pirmutiniai^ tą j sustojo pas savo giminę, M.
Šiose dienose 
savo namus

Balsavimai. Sekantį an
tradienį bus balsavimai už 
palikimą dabartinės miesto 
valdžios ir už atmetimą jos. 
Norint kad butų palikta ši 
tvarka reikia balsuot prieš 
Amendmentą, tai yra prieš 
siūloma priedą, kuriuo bu
tų grąžinta sena tvarka.

Šiame numeryj telpa pri
duoti už ir prieš skelbimai 
ir abiejų pusių pažiūros.

Jaunuoliai, apsisaugokit! 
Prie SLA. jaunuolių kuo
pos pradėjo gretintis bolše? 
vikai su visokiais prašy
mais prisidėti prie jų “dai
lės” ' veikimo. Jaunuoliai, 
stovėkit nuošaliai nuo to
kių kurie renka pinigus vi
sokiems padaužoms dirban
tiems prieš šios šalies tvar
ką ir valdžią. Jus galit dė
tis su rimtais Lietuviais, 
bet vykit iš savo susirin
kimų komunistus kurie no
ri iš jūsų pelną daryti.

Cleveland© žydai pasiryžę 
sudėt $25,000 kaipo savo dalį 
reikalaujamos milijono dolarių 
sumos pagalbai Rusijos žydams 
pirktis įrankius ir mašinerijas 
pramonės varymui. Sovietų vy
riausybė nepripažysta piliečiais

JLU111B ČLIUllCIių IB 1 dlCČLHlUd, | ’ . . . .

pastatė savo garsaus filo- žydų kurie nori biznia- 
sofo Spinozos atvaizdą. !vot ir neduoda jiems jokių tei-

Vokiečiai perkėlė iš mu- sių- 
zejaus priešakio stovy las 
Goetės ir Šilerio į savo dar
žą.

Lietuviai galėsinl parga- 
gabenti gėlių iš Lietuvos ir 
ten dirbstas stovylas.

Tame darbe gąlės išvien 
veikti tautininkai ir katali
kai. Ketvirtadienio vakare 
įvyko mieste kitas susirin
kimas visų tautų, ką su
kvietė suinteresuoti tuo da
lyku, suinteresavimui kitų.

Kitame num. apie tai bus 
plačiau.

ka- 
pa- 
Cų- 
kiti

Lankėsi Akroniečiai. Pa
silinksminę Goodyear kom
panijos darbininkų piknike 
Euclid beach, gryždami na
mon apsilankė “Dirvoj” Ak
roniečiai Antanas Bernotai- 
tis ir Kaz. Morkus su šei
mynomis. Pasipirko Lietu
viškų rekordų ir išvažiavo.

Mirė St. Luiza. Pereitą 
penktadienį mirė Stanislo
vas Luiza, senas Clevelan
do gyventojas. Buvo apie 
55 metų amžiaus. Palaido
tas antradienį iš šv. Jurgio 
bažnyčios. Velionis mėgo 
skaityti “Dirvą”. Jo sunai 
turi orkestrą ir groja Lie
tuvių vakaruose.

Rugp. 5 d. mirė Kazimie
ras Juknevičius, 44 m., nuo 
1087 E. 74 St.

S.L.A.Atsilankė Žukas.
Centro Organizatorius An
tanas Žukas lankosi Cleve- 
laųde ir iš čia apvažinėja 
SLA. reikalais artimas ko
lonijas. Buvo Akrone, tu
rėjo prakalbas. Lankėsi ir 
Cantone, kur tveriasi SLA. 
kuopa. Tuos du miestu su 
Žuku lankė ir Banioniai, 
SLA. 14-tos kuopos veikė
jai.

Pajudino širšės. Pereita
me SLA. 14-tos kuopos su
sirinkime dalyvavo Centro 
Organizatorius A. Žukas. 
Po susirinkimo paaiškino 
kokiais begėdiškais budais 
per visas kuopas veikia ko
munistai, kaip juokingai 
dirba prieš jį patį ir prieš 
centro valdybą, kad tik la
biau prisimelavus prie pa1 
prastų narių: Buvę susi
rinkime raudonukai jautė
si kaip ant adatų pasodin
ti, nes mat darėsi karšta 
kuomet imta rimtiems na
riams išrodyti komunistėlių 
vadų begėdiškus darbus.
.. “Lietuviškos Vestuvės” 
12 colių rekordas, 3 ir 4 da
lis, galima gauti kiek tik 
norit. Ateikit į . “Dirvos” 
krautuvę. Rekordas toks 
pat gražus kaip pirmas, su 
gražia muzika ir dainomis.

JUŠKOS IR SARPA-
LIAUS ČAMPIONA- !

TAS SURŪPINO I 
VISUS

Kitą nedėldienį, Rugp.-1 
August 25 d., Neuros dar
že įvyks paskutinės šio se
zono Lietuvių imtynės ir 
sunkaus svorio imtikų čam- 
pionatas. Kuris laimės bus 
pripažintas Amerikos Lie
tuvių čampionu 1929-30 me
tų sezonui. Pripažins ne 
tik Clevelando Lietuviai1 
bet ir visos Amerikos. Pri
pažins ir Amerikbs spauda 
ir imtynių promoteriai, už
tai visi susirūpinę ir laukia 
kas bus laimėtoju.

“Dirvai” priklauso kredi
tas už suporavimą pačių ge
riausių musų imtikų, dvie
jų Amerikoje pragarsėju
sių milžinų, Sarpaliaus ir 
Juškos, ir ar vienas ar ki
tas laimės nebus Lietu
viams sarmata pasirodyt, 
nes kaip Juška taip ir Sar- 
palius yra parinkčiausi vy
rai, prieš kuriuos ne tiktai 
pačioj Lietuvoj gal nei vie
nas nepasistatytų, bet ir ki
tos tauto retą ką gali pa
statyti.

Bet skirtumas tarp Juš
kos ir Sąrpaliaus yra dide
lis: dar Sarpalius trumpas, 
kelnaites , dėvėjo kada Juš
ka jau buvo plačiai žino
mas. Sarpalius užaugo į 
milžiną, stojo į imtikus in 
kimba į akį Juškai. Taigi 
Juška bandys parodyt jam 
ką Sarpalius vertas, o šis iš 
savo pusės sako, tegul Juš
ka nesmarkauja....

Pirmoj, poroj bus vietinis 
jaunuolis^ Ąndy Ladyga su 
smarkių ^vętimtaučiu.

Piknike dalyvaus daugy
bė Lietuvių iš kitų miestų 
ir iš aplinkinių valstijų.

Nuvažiavimas automobi
liais lengvas iš Akrono, Lo- 
raino ir kitų didesnių Lie
tuvių kolonijų.

Žada ątvažiuot iš Pitts- 
burgo, Detroito, Toledo ir 
kitų tolimesnių miestų.

Visi svečiai ir vietiniai 
bus gražiai priimti ir turės 
gerus laikus.

Nedelioj Rugp-Ąug. 25
Neuros Darže
(Žiūrėkit ant 7-to puslapio daugiau apie tai)

NEATMESKIT ŠALIN 
SAVO TEISIŲ

Manager Planas yra sargyba 
geros valdžios. Tik trys leng
vai atsakomi argumentai išsta
tyta politikierių kurie nori prie
do (Amendmento). Jie yra:

Pirmas, “Grąžinkit valdžią 
patiems žmonėms.”

, Antras, “Miesto Manadžeris 
yra caras su užtikrinta vietą 
visam, amžiui.”

Trečias, “Miesto Manadžerio.

UŽ POPULIARIŠKĄ 
VALDŽIĄ

• Clevelando piliečiai tuoj bal
suos už pakeitimą miesto val
džios formos. Rugpjūčio 20 d. 
turės progą pasisakyti ar nori 
gyventi prie dabartinės- val
džios kuri skiria Miesto Mana
džerį ar gryžti prie Majoro 
kimo tvarkos., 

Mes tikime kad Miesto 
nadžerio planas pamatiniai 

_______________ klaidingas ir nesutinka su 
Planas yra netvirtas principe.” I mokratine valdymo sistema.— z-... jjgg vjsacĮa tikėjom kad Ame

rikos principai reikalauja 
m.o tiesiogirio kontakto 
legislativių' ir ekzekutivių 
dininkų, ir žmonių. Kokia 
tendencija išbudavot sieną 
tų valdininkų ir piliečių atoti- 
lina mus nuo populiarės val
džios. ■

Kuomet Clevelandas 1921 m. 
priėmiė išbandymui Manager 
Planą, mes manėm kad su lai
ku pamatys savo klaidą. Jie 
buvo privilioti gražiais priža
dais ir didele ekonomija.

Jeigu Manager sistema butų 
davus prižadėtas pasekmes mes 
vistiek sakytume kad žmonių 
teisės prie balsavimo buvo ne
tiksliai atmestos. iBet Mana- 

visiškai
> su-

Kožnas tų argumentų pats 
atsako sau. Melagingi obalsiai 
ncsuklaidina mąstančių žmonių. 

Clevelando valdžia niekados 
neišėjo iš žmonių rankų. Kas 
metai jie renka naują Miesto 
Tarybą. Jie galima atšaukti 
arba pašalinti kada sueina jų 

[dviejų metų terminas.
Jūsų rinkta Taryba turi kon

trolę Miesto Valdžios. Ji daro 
įstatymus, skiria pinigus, irsn- 
ka Miesto Manadžerį, ir gali jį 
atstatyt bent kada.

Taryba gali būti pakeista vi
siškai kada tik balsuotojų dau
guma panorės. > Gbalsis “Grą
žinkit valdžią žmonėms” yra 
neteisingas, paikas ir bereikš
mis faktų akivaizdoje.

Antras, “Miesto Manadžeris I gcr valdžia pasirodė visi; 
yra cairas su užtikrinta vieta | fiasko ir pilečių teisės tapo 
visam amžiui.” Tai irgi ab
surdas. Caras valdo šventomis 
tiesomis ir žmonės neturi tei
sės jį prašalinti. Miesto Ma
nadžeris yra tiktai Miesto Ta
rybos samdomas darbininkas.

Trečias, “Miesto Manadžerio 
Planas nėira tvirtas principe.” 
Ištikro gi, tai yra geriausais ir 
tvarkiausias planas vedime ko
kio nors miesto reikalų.

Vyrai kaip Hughes, Woodrow 
Wilson, ir Alfred E. Smith vi
sada stovėjo už lengvesnę sis
temą. ir trumpesnius, balotus.

Clevelando Manager Planas 
suteikė jums didelį patogumą, 
didelius pagerinimus, puikes
nius budinkus, su mažiau tak
sų Miesto reikalams negu kad 
reikėdavo prie Majoro valdymo.

Ši valdžia pagelbėjo pagerin
ti > mieste darbus. Padėjo pa
matą dideliam progresingumui 
— kas reiškia didelę ateitį jū
sų gyvenime toliau. Užmirškit 
yoatiškumus. Palikit Manager 
Plan.

Balsuokit prieš Amendmentą- 
Antradienį, August 20!

rin-

Ha- 
yra 
d.e-

arti- 
tarp 
val-

nors 
taipl

KAMBARIS ANT RENDOS
1 ar 2 vyrams, patogioj vietoj, 

arti Į Fisher Body dirbtuves. Ant 
18920 ABBY Avenue, prie E. 185,th 
street. (33)

PARSIDUODA NAMAS
Didelis pavienis, moderniškas, vi

sai gerame stovyje, 4 dideli mieg- 
kambariai antram aukšte ir '3 tre
čiame; kietmedžio grindys; lotas 40 
per 150; muro garadžius su šilumo. 
10219 YALE avė., Glenville 0414

Pirmutinė auka. Šiuomi 
pareiškiu kad Lietuvių Kul
tūros Darželio idėja yra la
bai graži ir brangintina, to
dėl šiuomi skiriu pirmutinę 
auką, $10.00, reikalingiems 
Lietuvių papuošalams to 
musų darželio.

Varde “Dirvos” bendro
vės pareiškiu jog dalis pel-

PRAKALBOS

Temoje 
“PASKUTINĖS DIENOS”

Kiekvienas protaujantis žmogus 
aiškiai gali matyti įkad šitokia prie
spauda darbo žmonijai negali ilgai 
egzistuoti, kadangi iš žmogaus nori 
padaryti darbo mašiną. Taigi kvie
čiame visus j šias prakalbas, gausit 
teisingą atsakymą kada ir kam pas
kutinės dienos.

Nedėlioj, Rugp.-Aug. 18, 1929
Goodrich Salėj, 1420 71

Pradžia 3:00 po pietų 
Kalbėtojas iš Brooklvn, N 

L. SKAUDVILA.

E. 31 St.

• Taipgi bus išguldymas* dar ir *nuo
1 vai. ten pat. Rengia T. B. S. S.

Komaras, Gansonas -
Šiose dienose keletui die

nų sugryžo į Clevelandą 
Juozas Komaras, kuris va
žinėjo su imtynėmis kelio
se vakarinėse valstijose. Jis 
dabar išvažiuoja tūlam lai
kui į rytines valstijas.

Jack Ganson irgi sustojo 
keletui dienų. Apvažiavo 
kelis miestus pietinėse val
stijose. Turėjo gerų pasek
mių.

Jack- Sharkey treiniruo- 
jasi kumštynėms su Tommy 
Loughran, kuris pametė 
pusiau sunkaus svorio eiles 
ir įstojo i sunkiuosius. Jie 
susikibs New Yorke Rug
sėjo mėnesį.

Juozas Vinča jau Bosto
ne,. sumaniose rankose Šar-. 
kio manadžerio Buckley, ir 
tokiu budu gaus progą pra
simuši į geruosius. Jisai 
gal mušis kurioje nors po
roje laike Šarkio kumšty
nių su Loughranu.

GROSERNĖ IR SALDAINIŲ 
KRAUTUVĖ

1460 E. 66th st., prie karų lini
jos, tarp Wade Park avė. ir Lexin- 

1 kambariai prie krautu
vės gyvenimui, fumasas, garadžius. 
Visokie groseriški dalykai, saldai
niai, cigarai, iče cream.• Mainys j 
2 šeimynų namą arba pavienį. Ta 
vieta jums tiks. Savininkas tenai 
nat. Arba šaukit Mr. Smith, 403 
Ulmer Bldg., Main 2445.

varžytos.
Kurie iš musų gyveno Euro

poj po autokratiška valdžia ži
no koks yra ir dabartinis Ma-' &t°n _ayc. 
nager planas.

Kurie įsteigė šią šalį protin
gais pamatais suteikė piliečiui 
teisę balsuoti ir rinkti savo val
džią.

Mes tikime kad per pusšešto; 
meto Clevelando gyventojai iš
tyrė ką gero suteikė dabartinė 
miesto valdyba. , . . Į 5 lotus ir modemišką

Manager sistema turi būti namą Parme' miestelyj; 
atmesta Rugp. 20 d. Siūlomas J nuo ,.Clevelando. Maijiy 
priedas 
grąžins 
Majorą 
-nūs.

pine miesto. čarterio at- 
piliečiams teises rinkti 
ir Wardu Councilma-

Skaitytojams Kanadoj
Kanados pašto ženkle

liai musų pusėje negeri ir 
pi'aošme jų nesiųsti. Jei 
prašot kopijos “Dirvos”, 
knygų katalogų ar šiaip 
paklausimą duodat suriš
tą su “Dirva”, jums bus 
atsakyta arba pasiųsta

ŠTAI GERA PROGA
Mainysi m arba pigiai parduosim 

5 lotus ir modemišką 7 kambarių 
\ ‘t 15 minut'i 

; jiuu juieveiunuu. Mainys į pavienį 
i narna Clevelande. Telefonas AT-
ISHtfe 2122. (35)

Jieškant biznių pirkimui arba no
rint parduoti kreipkitės prie Zim
merman, 1406 E. 105th St.

Proga Dviem Vyram
Mažiau 45 metų amžiaus, kurie, 

gėrai ap&ipažinę su žmonėmis, 
užsiėmimui kuris duoda gerą pro
gą iš pat pradžios užsidirbti ir 
pažingėti pirmyn. Telefonuokit 
arba rašykit:

H. - CHODOWSKI 
Continental Life Ins. Co.

10000 Euclid avė. Gaf. 9247 
susitarimui.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
12628 Superior avė., cash delicą- _ _ . _

, tessen krautuvė, garantuoju $600 ir be prisiuntimo ženkle- 
savaitinių ineigų, nėra kompetici-l .. . - •

jos, trumpos valandos, pigi renda, HU.1 
parsiduos pigiai del ^nesutikimo pu- “ 
sininkų. Matykit Notarą Zimer-| 
man, 1406 E. 105th St. (35)

-------------------- ------------ ' - •= 9

“Dirvos” Adm.

Cuyahoga apskritis labai der
lingas — bet kalėjimo kaliniais, 
ne kokiais naudingais produk
tais. Ohio valstijos kalėjime 
Liepos 1 d. buvo viso 4,637 
liniai, iš jų 1,047 kaliniai 
siųsti iš Clevelando srities, 
yahoga apskrities. Visi
kaliniai yra iš kitų keliolikos 
apskričių.

Iš. 4,637 to kalėjimo kalinių 
130 yra su kolegijos mokslu, 
55 gavę kolegijos diplomus. 
460 yra nemokanti rašyt, 3,320 
turėjo tik pradinės mokyklos 
mokslą ir 727 aukštesnėse1! 
mokyklos mokslą.

Nuteisti už vagystes ir žu-l 
dystes sudaro didžiausį skai
čių negu kiti paskiri prasižen
gimai. 601 vyras nuteisti vi
sam amžiui. Už pirmo laipsnio 
žmogžudystes visam amžiui už
daryti 229 vyrai.

Tarp kalinių yra 43 įvairių 
tautų žmonįų.

Užlaikau didelį rinkinį rašomų | 
plunksnų garantuotų ant visados,^ 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei- 
mantų, visokių žiedų; darau ant už-. 
sakymo, išpjaustau raides pas mus1 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves- Į 
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis , i 
stalinių setų, sidabrinių indų, laikT : 
rodžių, stiklų, prosų, 'lempų, ir tt. Į

Patyręs Laikrodi-1 
ninkas savo prak- •' 
tikoje per daugelį • 
metų. Už savo' 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. ŠtąupąSi JewelerJ
6704 Superior Ave.

Neįleiskite Padaužų ir Darbų
Jieškotojų į City Hali

Dudley Blossom, Cleveland’s Welfare Direktorius, sako: 
“Retai šiandien pas mane kas kreipiasi jieškodamas 
darbo per politikieriaus užtarimą. Visas departmen- 
tas yra laisvas nuo politikierių įtakos. Vyrai ir mote
rys kurie dabar diiJba turi vietas pagal savo vertės. 
Butų labai nemalonus apsireiškimas jeigu Viešos Svei
katos ir Gerovės Departmentas butų pavestas politi
kieriams kaip būdavo seniau prie Majoro.”

MANAGER PLANAS pastatė jūsų miestą ant bizniškų pama
tų. .
Daugiau gaunat už savo pinigą net mažiau mokėdami taksų 
miesto reikalams.
Kaipo rimtai protaujantis pilietis jus privalot žinoti kad mies
to Tarybą jus patys renkate.
Ji yra atsakominga prieš jus. Ji nusamdo Managerį. Ji gali 
palįuosuoti jį iš vietos kada tik nori. Jus turėjot ir turit kon
trolę visais laikais.
Palaikykit kontrolę palaikydami Manager Planą! Neįleiskit 
padaužų ir darbų jieškotjų į City Hali!

Balsuokit prieš tai Utarnike, August 20
Balsavimui prišingai
Amendmento pažymėk
Ballotą Sekančiai

Headquarters 
1246 Engineers National 

JJank Building 
CHerry 8340

For the Amendment
i . Against the Amendment

The Progressive Government Committee 
Clarence J. Neal, Chairman, 
Edward J. Demson, Exec. Sec’y.

NAMAS PARSIDUODA 
1357 EAST 81 STREET ' 

kambariai, 4 miegkambariai ir 
I maudynė antrame aukšte; didelis 
kambaris ir sandėlis trečiame. Di- 

I delis 2 karų garadžius. Langai ap- 
link namą su awningais. Telefonas

I Garfield 5038W.

REIKALAUJU PARTNERIO
Noriu gaut pusininkę atidarymui 

valgyklos (restaurant©). Geistina 
Lietuvė mergina arba našlė, kuri 
dirbus valgykloj ir moka gerai val
gius gamint ir gerai supranta šitą 
biznį ir nori ant savęs biznį turėti 
prašau atsišaukti. Platesnių žinių 
suteiksiu laišku. Jeigu atsisauktut 
iš Ohio valstijos galima butų pasi
tart y pa tiška i. (33

K. YUSZKA
1810 So. Gth St. Columbus, Ohio

SŪNŪS JIEŠKO TĖVO
Prašau atsiliepti kur gyvena Juo

zas Timinskis-Igoris, išvykęs iš Lie
tuvos Amerikon 1914 m., iš Šiaulių 
ap., Kuršėnų vaL Kas žino apie 
Juozą Timinskį prašau rašyti: 
Antanas Igorius • Kalvarijos p. 
Mariamp. ap. Psichetrinė ligoninė.

FARMA
Labai pigiai parsiduoda 80 akrų 

farma su gerais budinkais, žemė 1 
rūšies. Kas nori gali pirkti su gy
vuliais, žemdirbystės įrankiais ir su 
šių metą derlium. Parduodam del 
senatvės. Platesnių žinių kreipki
tės rašydami Lietuviškai (33)

E. KRIVITZKY
R. No. 3 Scottville, Mich.

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. Lietuviams 

kad turiu tik vieną Vaistinę 
(Aptieką) ant kertės E. 82 
st. ir Sowinski avė., po num.

8121 SOWINSKI AVE.
priešais šv. Kazimiero baž
nyčią. Užlaikau visokiausius 
Amerikoniškus ir seno kra- 
jaus vaistus, kaip tai nuo aš
traus ir užsisenėjusio Reu
matizmo, visokių vidurių 
kenkimų, inkstų skaudėjimo, 
visokių lytiškų ligų, k. tai 
triperio ir kitų, kraujo nusil
pnėjimo, išbėrimo kūno, vei
do šlakų, spuogų, ir kitokių 
priežasčių.

C. PAKELTIS
8121 Sowinski Ave. Cleveland.

FARMOS - FARMOS
DIDELI BARGENAI

Kurie norit apsigyventi šioj di
delėj Lietuvių ūkininkų kolonijoje 
tai čia yra gera proga pasinaudoti.

40 7 . ‘ . 1 • • ■
gyvuliai, viskas už $2700.

80 akrų,
liai, viskas už $4500.

80 akrų, 
miškas, upė

55 akrai, 
už $1300.

340 akrų , ____  ___
gyvulių, 1 mailė į miestą, parsiduos 
su viskuo kaip stovi už $13,000. Ver
ta $30,000. Duoda išsimokėjimui.

P. A. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

akrų farma, bud inkai,

budinkai, javai, 

budinkai, geri 
teka, $2500. 
geri budinkai,

dvaras, didelis

javai,

R-yvu- 

sodnai, 

miško, 

pulkas

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALBKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas,, bankines šėpas ir kitus, 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam, ir išsiunčiam. 
-3400 St. Clair Avė. - — -— Cleveland, O.


