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UŽ MULUS RUGSĖJO 1

Bus Amerikoje
I JAPONIJĄ PASIEKĖ I MOTERŲ LAKŪNIŲ 

LAIMINGAI _. A?NKUN.?,S_, _ ,
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Anglijos audėjų streikas 
pasibaigė. V'aldžiai tarpi
ninkaujant pasisekė užbai
gti Anglijos audėjų streiką, 
kuris palietė 500,000 darbi
ninkų, vyrų ir moterų. Di
delė dalis audinyčių atsida
rė Rugp. 19 d. Algų klau
simas dar nesutaikyta, bet 
manoma bus prieita prie 
pasekmingo susitarimo.

Iš Kalifornijos išlėkė ke
letas moterų lakūnių lenk-1 
tynėms link Clevelando, kuri 
dalyvaus orlaivininkystėą, 
parodoj prasidedančioj 24 
d; Rugpjūčio. Viena lakū
nė užsimušė, kitos šiaip nu
sileido, o kitos tęsia kelionę.

Wilmington, Del. — Už
sidegus aliejaus varymo įs
taigai penki darbininkai 
sudegė, keletas’ sužeisti nuo 
apdegimo.

Argentinoj, Rosario mie
ste, buvo ruOsiamdsi-prie 
generalio streiko Rugpjū
čio 20 d., bet atidėta. Ke
lios savaitės atgal sustrei
kavo tramvajų darbininkai, 
generalis streikas sumany
ta jų parėmimui.

Tokio, Japonija, Rugp. 19 
d. — Vokietijos dirižablis, 
“Graf Zeppėlin”, pasiekė ši 
miestą po pasekmingos ke
lionės iš Vokietijos, atlik
damas 6,600 mylių kelio be 
sustojimo, per tuščias, ne
apgyventas ir pavojingas 
šalto Sibiro sritis. Kelio
nė tęsęsi tik 100 valandų ir 
45 minutas, kas reiškia ne
paprastai greita ir pasek
minga. Ir šioje kelionėje 
pagelbėjo vėjai iš užpaka
lio, kaip ir gryžtant iš New 
Yorko į Vokietiją paskuti
nėje kelionėje.

Jis nešė 20 pasažierių ir: « « - ---
40 prižiūrėtojų. j vietoj senesni išmatavimai
J. Iš Vokietijos dirižablis Įrodą net 268 sieksnius gilu- 

i i — j t • j wi n rv nnhnv Ei Ir Q1Z»patraukė ant Lietuvos, Ru
sijos, Sibiro, ir tf., pirmas

JURŲ DUGNAS KYLĄ
Pacifiko vandenyno dug

nas kyla, kaip sako tyrinė
tojai ties Nikaragua.

Užeita tokių vietų kur 
senesni sužymėjimai rodė 
87 sieksnius" gilumo, dabar! 
rasta tarp 4 ir 8 sieksnių, 
kas. jau sudaro pavojų lai- 

i vų vaikščiojimui. Vienoje

mo, o dabar rasta tik 8%.
Toks nepaprastas jurų

padarydamas tokį žygį ta dugno kilimas ką nors reiš- 
sritimi kur niekados dar, ’ 
žmogus į orą nebuvo paid- žeminės

Ispanijos darbo unijos la
bai priešinasi naujai siūlo
mai šalies konstitucijai iv 
atsisako dalyvauti svarsty
muose apie konstituciją ša
lies seime. Darbo organai 
smerkia konstituciją už tai 
kad joje pavedama daug 
teisių karaliui.

Marion, N. C. — Audėjų 
streikas eina su visu Įtem
pimu, bet Clinchfield audi
ny čia pasikvietė . valstijos 
kariumenę saugoti dirbtu
vę nuo streikerių ir bando 
varyt darbą su streiklau
žiais. Streikuoja 600 au
dėjų norėdami sutrumpini
mo valandų. Dabar dirba 
12 valandų Į dieną.

lęs. Jeigu Sibire, tolimoj 
Samojedų žemėj butų prisi
ėję nusileisti del kokios ne
laimės, pasaulis butų per 
daug dienų nieko apie juos 
negirdėjęs'

Japonai nepaprastai iš
kilmingai oro keliauninkus 
priėmė.

Netoli galo kelionės pa
teko į lietų ir miglas, bet 
nelaimių neatsitiko.

Audroje kurią zepelinas 
pernešė be vargo juroj pri
gėrė 11 Japoniečių, laivui 
apvirtus.

Iš Japonijos skris Į Los 
Angeles, Amerikoje, per 
Pacifiką, o iš tenai vėl i 
New Yorką.

kia. Ten veikia kokios po- 
’ 5 jiegos. Laivams 

per radio pranešta aplenk
ti tą sritį iki tyrinėjimai 
pasibaigs.

SKERSAI AMERIKA 
BE SUSTOJIMO

Iš Spokane, Wash., perei
tą. savaitę išskrido vienas 
lakūnas kelionei bė sustoji
mo iki Atlantiko ir atgal. 
Kelyje pridavė gazolino ir 
lakūnui maisto kiti orlaiviai 
paskirtose vietose. Kelio
nę atliko pasekmingai.

Darbai eina gerokai. Vi
soje šalyje bendrai imant 
šymet darbai eina gerai, žy 
miai geriau negu pernai. 
Finansiėriai sprendžia ge
rą biznio ėjimą ne iš ineigų 
tūlų gerai stovinčių kom
panijų, bet iš statistikų dar
bininkų esančių darbuose. 
Nežiūrint nuolatinio maši
nų užėmimo darbininkų 
vietų, dar .vis darbininkų 
reikalavimai Įvairiuose dar
buose stovi aukštai. Gele
žies, automobilių, gurno iš- 
dirbystėse viskas šiuo tar
pu išrodo kuogeriausia.

VĖL IŠSKRENDA AME
RIKON

“Graf Zeppelin” už ketu
rių ar penkių dienų vėl at
siras Amerikoje, tik jau iš 
kito krašto, iš vakarų, ir į 
tą kelionę išsileido, kaip ži
nios skelbia, Rugp. 21 d. 
Los Angeles (Amerikoje) 
pasieks Rugp. 25 d.

Iš Los Angeles skris į 
New Yorką ir tokiu budū 
bus atlikta kelionė aplink 
žemę į 10 ar 12 skridimo 
dienų.

Anglijoj 1927 metais, su- 
lyg jįabar skelbiamų gelž- 
kelių ministerijos žinių, ne
laimėse pačių traukinių už
mušta 27 ir 518 žmonių su
žeista. (Visokiose nelaimė
se ant gelžkelių užmušta 
435 ir sužeista 25,403 ypa- 
tos.

Kattowitz, Lenkija. —
Angliakasyklos eksplozijoje 
užmušta 16 darbininkų.

Kas suruko? Per metus 
laiko Floridoj, Tampa mie
ste, pagamina po 509,231,- 
219 cigarų.

Japonijoj nukritus kariš
kam lėktuvui užsimušė šeši 

I Japonai oficieriai.

Hopkinsville, Ky. — Čia j Haga, Holandija. — Vo- 
buvo toks atsitikimas: Vie-'kiečiai ramiai atsikvėps su- 
nas 43 metų našlys stiklas- j laukę aliantų kariuraenių 
tavęs parašą, nusivežęs 13 išsidanginimo, kurie' laikė 
metų mergaitę Į miestą ap- užėmę Reinlandą per 11 
sivedė, buk turėdamas jos metų. Pirmiausia išeis An- 
tėvo sutikimą. Tėvas per-jglai,. paskui Belgai, ir ant] 
pyko ir pakėlė lermą. Ta- galo 'Francuzai. Juos Vo-Į 
dą jaunikis vedė derybas kiečiai turėjo šerti ir algas j 
su mergaitės tėvu ir susi- mokėti, 
taikė: jis davė tėvui ketu- ------------ -——-
ris mulus su pakinktais ir —_____________

įvežimu ir mergaitė paliko 
i jo “žmona”. Išsivežė ją i 
I Detroitą, bet mergaitė ne
užilgo pabėgo nuo vyro ir 
pasislėpė pas giipines. Tė
vas ją parsivežė mamon.

Tuo tarpu patyrė valdžia 
apie tokią “kupčystę” ir 
jos tėvas tano suimtas, su
ims ir jos “vyrą”.

KOKS NUMATOMA
DERLIUS LIETUVOJ

vasarojus atrodo aukščiai 
vidutinio, atskiruose vals
čiuose geras; kai kur—vi
dutinis, ir tik poroje apy
linkių—silpnas."
Linai ir bulves visur gerai.

Linų ir bulvių šiuose 
dviejuose rajonuose truputi 
mažiau negu pernai) kada

15 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
Grimsby, Anglija. — Du 

laivai susimušė juroje, po- 
'ko jų vienas nuskendo ir 
prigėrė 15 žmonių. Laivas 
nuėjo j dugną šešių minu tų 
bėgiu, todėl sunku buvo ir 
gelbėtis.

DR. SNOOK NUTEISTAS 
MIRTI

Columbuš, O. — Dr, Ja
mes Snook, buvęs profeso
rius universitete, nuteistas 
elektriškon kėdėn už nužu
dymą Theoros Hix, kuri 
buvo prie jo mokinė ir jo 
slapta meiluže. Jis yrą ve
dęs, turi žmoną, ir laikė šu 
tą mokine slaptus santikius 
iki galiaus ją nužudė. Jis 
pasižymėjęs sporte ii1 raš
tais.

Jo gynėjai paduos ape
liaciją.

NIEKAS ŠITO REKORDO 
NEPRALENKS

74 metai atgal, iš Vokie
tijos išvažiavo 17 metų vai
kinas Į Ameriką, palikda
mas savo 16 metų mylimą
ją. Jisai žadėjo ją atsiim
ti kai užsidirbs gana pini
gų ir apsivesti; Jis ją at- 
siėmė tik dabar nesenai, 
būdamas 91 metų amžiaus, 
ji gi jau yra 90 metų.

Abu išbuvo nevedę visą 
tą laiką.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
Nuo to kai penki metai 

atgal žemės drebėjimas su
naikino Japonijos miestą 
Jokohamą ir didelę dali To
kio miesto, Japonijoj atsi
buvo net 29,097 maži žėn^ės 
sudrebėsimai, arba po 15 
Į dieną. Iš tų tik 9,250 bu
vo galimi jausti, kiti buvo 
tik tokie maži kad tik apa
ratai nzrėkordąvo; į- .

TAI TAU UBAGĖ "
■ Washington. — Policija 

patyrė kad vargšų prie
glaudoje laikoma 90 metų 
senukė turi turto $4.0,000. 
Dabar stengiamasi ištirti 
kodėl ji paliko namus ir tą 
turtą ir pateko vargšų priė- 
glaudon.

Liepos 16—17 d- žemė; 
! ūkio ministeris p. J. Aleksa 
‘' apvažinėjo šiaurės Lietuvą 

norėdamas vietoje susipa
žinti su šių metų derliumi 
pernai nukentėjusiose mv, 
nederliaus apskrityse. Ap
lankė Ukmergės, Utenos, 
Zarasų, Rokiškio, Biržų, 
Šiaulių ir Raseinių, ap. Vi-|na£ Ljnu Sgja kitose apskri- 
sose lankytose apskrityse | tyse_nema2esng už per. 
buvo pasitaritnai su agro-1 nyk§čią. O bendrai,-įš visos 
nomais, žemės tildo tarybų, Lietuvos dar ngra tikrų ži. 

(žemės, ūkio draugijų ir pie- niu> ar linu šiemet pasėta 
ninių atstovas. Tuose pasi-' ažiau > negu pernad> kada 
tarimuose kai kur dalyvavo sėjoš p]otGS buvo di(]žiau. 
dar apskričių viršininkai, sias> butent 9g 0QQ ha. Linai 
miškų urėdai, veterinarijos I (Tasa ant 7-to pusi.) 
gydytojai, žemės tvarkyto
jai ir kulturtechnikai. Taip, 
pat aplankė keliose vietossj 
pienines ir žemės nusausi -j" 
nimo darbus.
Javu derlius vidutiniška:: I 

arba ir geresnis 
Derlius paminėtose 

skrityse, bendrai imant,

VmteaS States Liaaes

NE-CIGARETAS KURIS 
RŪKSTA; DEGTUKAS 

KURIS NEDEGA 
Po 

linta 
kuris 
dega 
mo.
kinį galuką, ištiestą su van-

Detroit, Mich. —Susipy- j denstikliu, ir išrūkytas iki 
kęs su savo žmona, Hans ’ 
Nielsen nužudė ją, keturis 
vaikučius ir pats nusinuo
dijo, padegdamas namą.

ŠEIMYNIŠKA ŽUDYSTĖ

ilgu bandymų ištobu 
cigaretas (papirosasx 
yra saugus ir neuž- 
numestas po išruky-

Jis turi colio ilgio kor-

NUŽUDĖ SAVO ’ ŽMONĄ
W. Chicago. — Išviliojęs 

iš namų savo žmoną-, žadė
damas parodyt jų 2 metų 
mergaitę, kurią 'buvo pa
grobęs iš namų, Clarence 
Flener išsivežęs automobi
liu ją kelyje peiliu nudūrė 
ir išmetęs pabėgo; Prieš 
mirsiant dar ją užtiko žmo
nės ir ji spėjo išpasakoti 
dalyką.

Jiedu buvo pasimetę, vy
ras pasivogė mergaitę ir 
ta priekabe išsiviliojo žmo
ną, neva mergaitę parodyti

Vaikas nušovė tėvą. Los 
Angeles, Calif. — Vienuo
likos metų vaikas nušovė 
savo tėvą už tai, kaip jis 
sakė, kad tėvas susibaręs

Po 83 metų. Austrijoje, 
po 83 metų, atrasta lavonas 
medžiotojo, kuris būdamas 
32 m. amžiaus, palikęs ma
žą šeimyną namie išėjo me
džioti į kalnus ii- nėgryžo. 
Jieškotbjai suprato kad jį 
užgulė kalnų sniegas ir le
das ir rasti nebuvo galima. 
Dabar lavonas atrastas Įša
lęs lede ir nesugedęs. Lai
dotuvėse dalyvavo anūkai 
ir praanukiai.

jo cigaretas pats užgesta su motina ėmė ją mušti, 
arba numestas dadegęs iki | Tėvas ėmė vytis motiną į 
to irgi užgesta. kitą kambarį, vaikas bėgu

Taipgi išrasta degtukas paskui, bet tėvas jį išspyrė 
kuris nedega. Jo dalis ap- Paukąn. Girdėdamas moti? 
dengta tuo pat vandenstik- Į spiegiančią vaikąs paši
lių ir kada įbraukiamas kai ėmęs revolver šovė į tėvą, 
uždegti degą tik pusę colio 
nuo galvutės ir po to ges
ta. Numetus tokį degtuką 
jis niekados visas negali su
degti.

Kadangi Suv. Valstijose 
per metus būna nuostolių

ap-j 
at-| 

rodo taip. Ukmergės, Žara-! 
sų ir Rokiškio apskrityse,! 
kur pernai derlius buvo , vi-Į 
dutinis,1 f-šitemėt1' 25-^0*^** 

'’aukštesnis, o atskiruos:! 
vašlčiuose "skirtumas dar Į 
didesnis. Kitas vaizdas yr .! 
dvejuose, pernai metais ne-l 
derliaus ypatingai palies
tuose rajonuose, būtent Bir
žų apskrity ii’ Šiaulių ap 
skrities Joniškio rajono 5--j 
6- valščiuose. Ten iš rudens- 
buvo daug mažiau pasėtu l 
žiemkenčių javų, o da 
buvo įsėta Į gerai 
ruoštą ir šlapią dirvą. Tu. 
budu, palyginus ir su per
nai metais, keliuose vals
čiuose buvo pasėta ua pusė 
kitur— du trečdaliai ir dau
giau viso sėjos ploto. Žiem
kenčių derlius žiuose rajo
nuose laukiamas silpnas, 
rugių—žemiau vidutinio, o 
kviečių—dar silpnesnis. Va
sarojaus tuose dviejuose ra
jonuose bendrai užsėta dau
giau normos, bet kai kurio
se teko apsėti vasarojum iv 
neįsėtų žiemkenčių plotą, 
kaip antai Joniškio valsčiu
je: todėl liko vasarojum ne- 
jsėta ligi 5% bendro vasaro
jaus sėjos ploto. Kituose 
valsčiuose neįsėta vasaro
jaus mažiau. eBt visi tie ne
jaus mažiau. Bet visi tie ne
įtraukti į rudens žiemken
čių sėja, ir todėl dirvonuo 
jančių laukų nematyti. Šiuo
se -rajonuose, bendrai imant

Ekskursijos įLIETUVA
Harding

S. S.

Rugsėjo io
spa

S. Geo. Wąshr

27.
Leviathan plaukią per 

Clierbourgą.
kiti laivai, f-ecio'; i Brcn

Jums ka

j Te

mcj

saugoj am nuo kelionės k
Informacijų apie kaina; 

lanskit savo vietinio laivų 
agento-arba rašykit tiesio

m

'•ogi nu

United
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.

45 Broadway, New York City

15 UŽMUŠTA
Henryette, Okla. — Gele

žinkelio nelaimėje užmušta 
15 žmonių. Traukinis 
virto nuo bėgių.

nu-

už $90,000,090 del heatsar- Rumunijoj, netoli Buha- 
gumo rūkytojų 'taigi šie du Į ręsto, arsenale ištikus ėks- 
išradimai pagelbės apma- j plozijai užmušta 18 karei - 
žint gaisrus gana žymiai, vių.

r--------------- ■ - ———----—-------—,

CUNARD LINIJA LIETUVON
* Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš Now ♦ 
| Yorko į Southampton įkas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų | 

| BERĘNGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui saušžemiu į Kauną. JA Yorlto ^ran'»

jPamatykit pakeliu Londonu. jSJV atskiri kambariai, er-i
• Taipgi tiesiai i Londoną kas Q?! v,2*a> geras naminis vai-.
iPetnyčia nauji, aliejų varomi M? ?‘s: '??"da.F“s patarnavimas.J
laivai. Trečios klesos laivą- ® P71 k't'l ihformacijų klaus-

Įkortčs į abudu galu iš ;;*-g bj.e Cunard Agento, ar-,
i pa rašykit pas: |

CUNARD LINE 1922 Chester H į Cleveland, Ohio |
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Korespondencijos
Iš Sandariečių pikniko. 

Rugpjūčio 11 d. Sandaros 
kuopų piknikas Amšiejaus 
farmoj pasisekė gerai. Žy
miausia šio pikniko progra- 
mo dalis buvo imtynės vie
tinio pusiau sunkaus syo- 
rio ris tiko su Juozu Šim
kum, pragarsėjusiu to svo
rio drutuoliu ir Pabalti jos 
čampionu.

Aleliunas yra geras im- 
tikas, sveria apie 190 sva
rų, ir Šimkus sveria apie 
tiek pat. Kad neužėmus 
visą laiką su imtynėmis bu
vo paskirta valanda laiko 
jiedviem persiimti, kuris 
nugalės du kartu savo prie
šą tas laimės. Bet jiedu 
ėmėsi labai atsargiai ir iš
tisą valandą dėjo pastangas 
paimti viršų, bet vienas ki
tam nieko nepadarė. Ris- 
tynės buvo gana atkaklios, 
imtikai lygus vienas kitam, 
tai publika turėjo ką vma- 
tyt. ■

Po imtynių Šimkus pa
reiškė jog Aleliunas yra la
bai geras imtikas; jeigu 
jiem but leista daugiau lai
ko imtis tai jis gal ir par- 
sitiestų Aleliuną, bet Į va
landą negalima nieko pada
ryt.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia, kadangi tą dieną 
buvo surengta net trys Lie
tuviški piknikai. Gaila kad 
Pitts'burgiečiai nemoka su
sitart. Kurie atsilankė bu
vo pilnai patenkinti, nes 
matė geras imtynes, kokhj 
retai pasitaiko. Visi link
smai laiką praleido.

Biskutį lijo,- bet piknikie- 
čių ūpo nesugadino, tik ki
ti gal del to užsiliko namie. 
Kiti manė kad ir Šimkus 
neatvyks, kaip apgavo Chi- 
cagos stokjardų smarkuolis 
Bancevičius, kuris pabijojo 
Aleliuno ir neatsilankė. Ki
ti po laiko gailėjosi kad ne
važiavo. Nežiūrint to viso 
Sandaros Kuopų -Sąryšiui 
gryno pelno liko $160.

J. Virbickas.

25 m., su kuriuo dingo ii’ 
$40,000 vertės iškeičiamų 
bondsų, kuriuos jis turėjo 
savo globoje.

ŽIAURIAI SUŽEIDĖ PA
ČIĄ, PATS NUSIŽUDĖ 
McKees Rocks, Pa. —

Rugp. 20 d. čia įvyko šeimy
ninė tragedija: Stasys Me- 
konis, 30 m., žiauriai sumu
šęs ir kirviu sužeidęs savo 
žmoną, Oną, 30 m., pats 
nusižudė pasipjaudamas su 
skustuvu. Žmona paimta į 
ligonbutį.

Dvi jų mergaitės, Franė 
10 m., ir Agnė, 7 m., ir trys 

I įnamiai tuo tarpu buvo na
mie kada tragedija įvyko.

Sulyg policijos,. Mekonis 
sugryžęs į savo namus, 426 
Bell avė., vėlai naktį gir
tas pradėjo su žmona vai- 
lus. Kada barnis virto i 
peštynę, Mekonis nuėjęs pa
siėmė kirvį ir atėjo pas pa
čią. Jai bėgant laukan iš 
kambario vyras kirto jai. 
ir kada moteris parpuolė 

ijis dar kelis sykius sudavė. 
Prieš apalpsiant ji dar su
kėlė žmones savo klykimu. 
Mergaitės išbėgusios pra
nešė kaimynams, tie davė 
žinią policijai, kuri tuoj ir 
pribuvo.

Policija Mekonį rado vi
duje su perpjauta grekle, 
kraujuose pasriuvusį. Jis 
mirė kuomet policija nešė 
juos abu į ambuliansą vež
ti ligoninėn.

Nušovė negrą. Policijan- 
tui susišaudžius su > negru, 
policijantas tapo sužeistas, 
negras nušautas. Tas neg
ras atsilankė į namus ant 
3036 Mulberry way, kur su
sivaidijo su.namiškiais. Pa
šaukta policija, kurią neg
ras sutiko tarpduryje šau
dydamas ir leidosi bėgti. 
Bėgantį jį ir nušovė, Poli
cijantas sužeistas Į petį.

ŠERNO .PAMINKLO
REIKALE

Kaip Dėdė šernas Baigė 
Savo Gyvenimą

Seniau, Chicagoje, prie 
ėjusio savaitraščio “Lietu
vos” dirbo kaipo redakto
rius Juozas Adomaitis, ži
nomas kaipo Dėdė Šernas. 
Šernas rašė įvairius moks
liškus straipsnius ir leido 
knygas.

Laikraštis Sustojo ėjęs. 
Dėdė Šernas neteko vietos, 
neteko materialės paramos. 
Išaikvojęs savo geriausias

Apsiima kalėt už pačią. 
Andrius Jaworsky, 29 me
tų amžiaus angliakasis, pa
sisiūlė eiti atsėdėti bausmę 
už savo moterį, kuri tapo 
sugauta pardavinėjant deg
tinę. Vyras sakė, aš atsa
kau už ją ir bauskit mane, 
nes ji turi likti namie ir už- 
žiurėti vaikus. Ji sugauta 
pardavinėjant degtinę ant 
Rong Run rd., netoli Mc-I 
Keesport.

Gausim naują kalėjimą. 
Allegheny apskrities komi- 
sijonieriai vėl pradėjo ap
kalbėti planus statymo nau
jo apskrities kalėjimo prie 
Parkview šalę Allegheny 
upės.

Pabėgo banko tarnauto
jas. Iš Aokland banko pa
sišalino tarnautojas Smith,

New Castle, Pa. — Žais1- 
dama su šautuvu, per ne
atsargumą 12 metų mergai
tė nušovė savo draugę, 7 
mėtų mergaitę. Mažajai 
mergaitei einant į krautu
vę, ta atstačius šautuvą pa- 
grąsino šovimu ir iššovė, 
nežinodama kad šautuvas 
užtaisytas.
Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.
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Šernas-Adomaitis , 
spėkas prie laikraščio ir ra
šymo knygų, netekęs svei
katos, netekęs vietos grei
tai nupuolė dvasioje ir die
na po dienos ėjo silpnyn, 
menkyn, nežinodamas iš 
kur ateis rytojaus duonos 
kąsnelis'.

Vieną dieną, nors sergan
tis ir silpnas, Dėdė Šernas 
išėjo pasivaikščioti ir dau
giau negryžo. Policija ra
do jį besėdintį ant šąligat- 

■'rio,. sergantį, bekeik )be ža
do. Negalėdama išklausti 
kas jis ir iš kur, policija 
Šerną nugabeno į biednųjų 
įstaigą, kur" po kelių savai
čių jieškojimo jis tapo at
rastas kelių rūpestingų as
menų. Iš ten tapo perkel
tas į privatinę ligoninę, kur 
po kelių savaičių- sunkios 
ligos užmigo amžinu mie
gu. Mirtis prašalino Dėdės 
Šerno 'visus rūpesčius, var
gus ir kentėjimus. Taigi 
matote, , broliai Lietuviai, 
koks tai buvo likimas musų 
žymaus raštininko, kuris 
pašventė savo gyvenimą 
Lietuvių tautos labui.

Pasklido žinia kad Dėdė 
Šernas mirė. Minios žmo
nių lankė šermenis ir ap
gailestavo jo mirtį, šimtai 
įvairių luomų žmonių daly
vavo laidotuvėse: darbinin
kai, profesionalai ir biznie
riai. Prie kapo prakalbo
se sakyta labai daug apie 

I Dėdės Šerno nuopelnus, jo 
didžius darbus Amerikos 
Lietuviams savo moksliš
kais raštais ir kokį didelį 
nuostolį jo mirtis padarė 
musų tautai. Tas tiesa, 
gryna tiesa, bet kiek iš mū
sų ir kaip ilgai atminė tuos 
jo nuopelnus?

Palaidotas ir užmirštas
Karstą įleido duobėn, šal

ta žemelė priėmė Dėdę Šer
ną savo glėbin amžinam at
ilsiui; palydovai išsiskirs
tė, ir tie puikus ir gražiai 
skambanti žodžiai, prie ka
po pasakyti, išaukštinanti 
Dėdės Šerno nuopelnus, pa-

akių ir atminties, niekas a- 
pie tai nesirūpino.

Praėjo metas, ir kitas, 
bet vis niekas nesirūpina, 
niekas nieko nedaro. Gali! 
gale atsirado asmuo kuris 
pradėjo rūpintis pastatymu 
paminklo Dėdės Šerno at
minimui, ir jo pastangomis 
susitvėrė Šerno Fondo Ko
mitetas rinkimui aukų. Tas 
asmuo yra Stasys Grišius, 
ne profesionalas ir ne biz
nierius, bet darbininkas, są
žiningas, darbštus Lietuvis 
patriotas. Ačiū jam už tai.

Šerno Fondo Komitetas 
su savo bendradarbiais jau. 
surinko pusėtinai aukų, bet 
dar tik pusę reikalingos su
mos apmokėjimui už pasta
tymą užs,akyto paminklo. 
Reikalinga dar kita tiek, 
ir iki reikalinga suma ne
bus sukelta tol'nebus gali
ma užbaigti pradėto darbo.

Buvo manyta paminklą 
užbaigti ir atidengti Rug
pjūčio mėnesį, bet* del sto
kos pinigų atidengimas ati
dėta iki Rugsėjo 15 dienai, 
kad surinkus daugiau aukų 
padengimui nedatekliaus.

Gerbiami tautiečiai! Mes 
Amerikos Lietuviai supir- 
kome už (milijonus dolarių 
Lietuvos bonų; sukrovėme 
šimtus tūkstančių visokiom 
bendrovėm neva Lietuvai 
atstatyti.; prisipirkome ant 
gražios popieros spausdin
tų, paauksuotų visokių Še 
rų; sudėjom tūkstančius 
dolarių (įvairiems atvyku
sioms aukų .rinkėjams i ir iš? 
dejom, daug, pinigų šiaip vi
sokiems tikslams, bet pa
statymui paminklo- tam mu
sų brangiam vargdieniui 
seneliui, Dėdei Šernui, ku
ris mums Amerikiečiams 
parodė kelią šviesybės sa
vo raštais mes gailimės ir 
pavydime .kelių dolarių.

Argi musų širdys taip 
sukietėjo . kad jau negalim 
arba nenorim sudėti keletą 
tūkstančių dolarių tokiam 
garbingam tikslui? Ar’ mes 
jau ant tiek subiednėjome 
kad negalime dolarį kitą 
patiekti tam pagirtinam su
manymui?

Todėl draugijos, klubai, 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys kiek kas išgalėda
mi aukokit Šerno pamink
lui. Jūsų aukos yra labai 
reikalingos, ir reikalingos 
tuojau, idant butų galima 
užbaigti ir iškilmingai ati
dengti paminklą Rugsėjo 
15 dieną šių metų. Auko- 
kim, ir kitus raginkim au
koti. Aukas siųskite komi
teto raštininkui sekančiu 
antrašu: S. K.’Grišius, 6228 
So. Sacramento avė.; Chi
cago, Ill.
Adv. J. Bagdžiunas-Borden.

Kalifornijoj, miškų gais
rų Srityje, kur ugnis apsu
pus iš visų pusių gyvento
jus, vienoj vietoj lakūnas 
rizikuodamas /savo gyvastį 
padarė dvi keliones išgel
bėjimui keturių žmonių.

Concord, N. H. — Sude
gus namui ugnyje žuvo ke-

siliko tik žodžiais. Dėdė 
Šernas tapo užmirštas. Ka
pas apaugo žolėm, susily
gino su žeme, ir išnyko iš

turi vaikai. Tėvas pajutęs 
gaisrą spėjo .išnešti vieną 
vaiką, bet tetų jau negalė
jo išgelbėt.

LONDONAS, Angliją
Lietuvių Klubo stovis pa

staru laiku kiek pagerėjo 
finansiniai. Dabar turi at
sargos kapitalo apie 60 sva
rų sterlingų, šis kapitalas 
yra suplaukęs daugiausia 
iš surengtų įvairių vakarė
lių ii’ pramogų. Klube par
duodama arbata, lemona- 
das ir Įvairus užkandžiai, 
iš ko ineina šiek tiek pelno.

Reikia tik pasakyti kad 
klubą lanko ne čia gimus 
musų jaunuomenė', bet at
vykusieji iš Lietuvos. Taip 
pat ir klubo reikalus veda 
ateiviai. Jaunuomenė kuri 
klubu interesuojasi nelabai 
patenkinta ateivių tvarka, 
kaip' kurie net drysta išme
tinėti, sakp senieji perdaug 
kišasi į klubo reikalus ir tt.

Kad ne musų vietos kle
bonas tai šį klubą" Prancū
zai vargu butų Lietuviams 
perleidę, nes tai buvo Pran
cūzų įstaiga; daugiausia 
prie klubo pardavimo ben
dro turėjo Prancūzų kuni
gai, kuriems tarpininkau
jant Lietuviai gavo klubą 
trijų metų laikui, kaip jau 
seniau buvau rašęs.

1 Liepos mėnesį vietos kle
bonas Kun. Matulaitis rin
ko tarp vietos Lietuvių au
kas bažnyčios reikalams; 
dalis tų pinigų skiriama 
naujų vargonų nupirkimui.

Kelios savaitės atgal pas 
mus atvyko iš Belgijos Lie
tuvis kunigas Sederevičia, 
kuris vieši 
na. Kun. 
gijoj dar 
mokslą.

. xRafs ■lįiusiįįkįę'bgnąsyžada 
nekuriam laikui vykt1 Pran- 
cųzijon, jį pavaduosiąs sve
čias; Kun. Sederevičia.

“Dirvos” Nr. 
korespondencijoj 
be klaida. Tarp 
pasakyta kad iš
pasirodė jog klubo kapita
las menkutis, o turėjo būti: 
“Rūtos” draugijos . kapita-

pas musų klebo- 
Sedereyičia Beį
einąs kokį ten

23 mano 
įsiskver- 

kitko ten 
apiskaitų

las suvis menkutis ir tame 
kaltė narių 
ka duoklių.
temoka vos 
narių.

kad neužsimo-
Mat, duokles 

mažas skaitlius
Kalnavertis,

Kanados
Naujienos

SLA. EKSKURSIJOS PRI
ĖMIMAS LIETUVOJ

Cunard Linija gavo pra
nešimą iš Kauno ofiso vedė
jo kad buris iš 100 Lietuvių 
ekskursantų kurie pribuvo 
į Klaipėdą, keliaujant per 
Southamptoną ir toliau ki
tu laivų S. S. “Baltriger”, 
buvo širdingai priimti Lie
tuvių delegacijos suside
dančios iš pažymių Lietu
vių su Gubernatorium Mer
kiu priešakyje. Kuomet ta 
grupė pribuvo į Kauną, A- 
merikiečių Sutikimo Komi
tetas vėl surengė speciali 
priėmimą, pavaišino pusry
čiais puikioje Kauno sto
ties salėje, prie muzikos ir 
kalbų.

P. Bukšnaitis, Cunard 
Linijos Lietuvių skyriaus 
vedėjas, pasakė sekančiai: 
“Musų keleiviai kurie vyko 
po mano vadovyste iš New 
Yorko ant Aquitanijos Lie
pos 7 d., buvo pilnai paten
kinti kelione. Lietuvos lai
kraščiai plačiai paminėjo 
apie gražų patarnavimą ko
kį Cunard Linija suteikė 
Lietuviams keleiviams.”

Cunard Linija planuoja, 
keletą didelių ekskursijų į 
Lietuyą 1930 metais, ir P. 
Bukšnaitis vėl jas vado
vaus;

Skaitytojams Kanadoj
Kanados pašto ženkle

liai musų pusėje negeri ir 
praošme jų nesiųsti. Jei 
prašot kopijos “Dirvos”, 
knygų katalogų ar šiaip 
paklausimą duodat suriš
tą su /‘Dirva”, jums bus 
atsakyta arba pasiųsta 
ir be prisiuntimo ženkle
liu. “Dirvps” Adm.

TORONTO, ONT,
Dveji šokiai

Toronto Lietuvių koloni- 
. joje esančios dvi jaunimo 

draugijos viena Intai ant 
į kulnų bando minti, kas la-
> bai negražu. Švyturio kuo- 
. pa ir Jaunimo Sąjungo vie- 
. na kitai nieko nesakiusios

Rugpjūčio 10 d. Surengė 
. šokius' ir beveik vienoj vie- 
. toj, tik skersai gatvę, del 
. ko išrodo kad galėjo šokti 
. abiejų draugijų dalyviai 
L vienoje krūvoje.

Švyturiečių šokiuose at- 
• silankė daugiau šokėjų, ar 
i kad tikietai buvo pigesni, 
. ar muzika geresnė, Lietu- 
- viška. Sąjungiečių šokiuo- 
■ se, nors, kaip jie garsino, 

bus muzika pirmos klesos, 
I bet susirinkus publika ap- 
, snudusiai tančiavojo.> “

Sąjungiečių eilese yrą 
, gana gudriu vyrukų: ren- 
, giant šokius buvo girdėti 

raginimas kad kuris vaiki
nas atsiyęs dvi merginas į 
parengimą tai tam bus dy- 

, kai inėjimas. Tai mat koks 
. išgalvojimus padidinimui 
; merginų savo parengimuo

se. Sąjungiečiai imasi vi
sokių priemonių kad tik pa
keikus savo šalinei draugi
jai,

Vertėtų draugijų nariams 
susiprasti, pamesti visokias 
boikoto agitacijas ir duoti 

(jaunimui laisvai eiti kur 
'patinka. Tegu1!' eina 

dainuoti kus kas nori, šok
ti kur nori, bile tik laikosi 
prie savųjų ir išvien dirba 
Lietuvystės darbą.

Vargo Vaikas.

Ottawa. — Šioje apielin- 
kėje pradėjo siausti vaikų 
paraližius. Imama visų.pa
stangų kovoti prieš tą ligą.

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

Didele žingeidi senoviška apysaka

VARGŠU
KARALIEI

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai 

$1.50
Knyga yra didelę, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia mažą 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. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
TAI KAIP AMERIKOS 
LIETUVIAI ATRANDA 

LIETUVĄ
Anose gadynėse, kada ca

ras su Dievulio patepimu 
valdė, Lietuvų, visi iš jos, 
važiavo į Amerikų laimės 
sau jieškoti, ir kas tik at
važiavo rašė gromatas sa
vo draugams ir giminėms 
kaip čia gražu, kaip čia pui
ku, ale tie kurie nevažiavo 
sakė kad čia yra baisi šalis, 
čia gyvena raudoni žmonės, 
čia atvažiavėliai dirba že
mės gilybėse, lyg kokioj 
pekloj, ir kad čia yra kito
kių baisybių.

Vieni važiavo, kiti gryžo, 
o kurie nebuvo tie vistiek 
tikrai nežinojo' kaip ta A- 
merika išrodo.

Atėjo didelis karas, ap
suko ar net nusuko galvas 
daugelio karalių, apsivertė 
viskas kitaip, ir susimaišė 
Lietuvių galvos, kurių po 
šiai dienai sutvarkyt nega
lim.

Amerikos Lietuviai pabu
vę kelis metus Amerikoje 
ėmė ir užmiršo kas ta Lie
tuva, kaip ji išrodo ir kas 
do žmonės ten gyvena.

Prasidėjo plaukt į Lietu
vų ekspedicijos ir ekskursi
jos naujam atradimui Lie
tuvos ir aprašymui kaip ji 
išrodo.

Iš pat sykio kaip tik ty
rinėtojai ten nuvažiavo jau 
negalėjo susitaikyt nuomo
nėse: vieni sakė kad ten ge
rai ir gražu, kiti sakė kad 
ten blogai, ten gyvena ne
mokyti žmonės, niekuo ki
tu neužsiima kaip tik žem
dirbyste, neturi aukso, si
dabro ir anglies kasyklų, jų 
namai šiaudais dengti, 
kaip kur matyt dengtų 
ka arba lentukėmis, 
kion šalin Amerikonui 
vojinga lankytis.

Dar blogiau, ten valdo 
labai žiaurus žmonės, visus 
gaudo ir šaudo, Į kalėjimus 
sodina arba kaip kitaip nu
kankina.

Tokios tai buvo pirmos 
žinios apie tų naujai atsi
radusių pasaulyje šalį, Lie
tuvų.

Tik drųsesni ten pradėjo 
lankytis, ir tai mažais skai
čiais, vieni norėjo apsigy- 
vent, kiti tik pasižiūrėt kas 
ten do žemė, kiti girdėjo 
kad ten dirba kokius tai 
skystimėlius kurius galima 
gerti, ir važiavo persitik- 
rint, o paskui gryžo atgal 
su baisiomis, stebuklingo
mis, o kaip kurie su gražio
mis pasakomis.

Ne vienas Kolumbas ap
gyvendino Amerikų baltais 
žmonėmis, taigi ne vienam 
Amerikiečiui reikia važiuot 
į Lietuvų, atrast jų, ištyri- 
nėt ir parvažiavus pasakyt 
arba aprašyt kaip ten yra,

tik 
blė- 
To-

i-

kad ir kiti važiuotų ir hebi 
jotų.

Kurie nevažiuoja ir kitus 
gąsdina kad nevažiuotų, o 
kurie parvažiuoja, savo ap
rašymais gražiai piešia tų 
šalį ir vilioja jon tokius ku i 
rįe lengvai pasiduoda vilio
nėms ir ima mislyt kad ten 
gal ir gerai.

Važiavo ten ir vienoki ir 
kitokį tyrinėtojai, ir važia
vo gerb. Spragilas pernai 
meta, drebėdamas plaukė j 
Klaipėdą ir laukė kada jį 
ir jo drąsius keliauninkus 
suims ir į Varnius nuvarys, 
ale, patyrė kad ten žmonės" 
labai gražiai priima ir my
li; su’ džiaugsmu laukia ir 
susitikę vaišina. Prapuola 
visos 'blogos mislys ir jau
tiesi kaip glėbyje savo mo- 

i tinos.
Ale kada vieni taip sakė 

kiti netikėjo ir vis sakė kad 
ten žmones gaudo ir šaudo, 
ir daugybė vis bijo važiuot, 
tai atsirado daugiau drą
suolių ir šių vasarų vėl nu
važiavo tyrinėt. Nuvažia
vo riet pats prezidentas Su
sivienijimo, ir jį nenuvarė 
į Varnius, ir jis šalip ge
riausių įspūdžių nieko Lie
tuvoj negali surast ir gana.

Visi kurie sako ir rašo 
kad toj nežinomoj šalyj y- 
ra blogai nedrysta nuva
žiuot patyrinęt, arba bijo 
kad jų galvos vėl neatsisuk
tų.

Didžiausias strokas tai 
raudonukams. “Dirva” pa
sakė kad SLA. prezidentas 
'Gegužis parvažiavęs Lietu
von pamatys kaip dalykai 
ištikro yra, ir gryžęs galės 
pataisyti SLA. organo tak
tikų. Gegužis parvažiavo, 
ir kaip pats pasisako, nie
ko kito Lietuvoje nemato 
kaip tik maloniausių ^pri
ėmimų. ir kuodidžiausių 
nuoširdumą....

Gerb. Spragilas sako kad 
didelę klaidų padarė Lįetu- 
tuvos atstovybė neduodama 
leidimo važiuot į Lietuvą 
komunistų businčiai (?) S. 
L. A. sekretorei! Ji irgi 
butų nieko Lietuvoje nera
dus kaip tik gražiausių vy
riškių, puikių karininkų, ir 
maloniausius įspūdžius tarp 
liaudies kaimuose, ir par- 
gryžus butų pataisius su
klaidintų darbininkų min
tis apie Lietuvų, ir komu
nistų skiepo štabas dar la
biau butų turėjęs pilvų su
siveržti, nes darbininkai 
imtų taupyt dolarius ir pa
tys norėt Lietuva aplankyt.

TMD. REIKALAIS Bei kokia nauda bus Po- MARGUTIS 
litiniam Iždui? Uz dolarį < 
pirks, už dolarį atiduos, ir

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

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

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

KIŠENINIS
DAKTARAS

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

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

PRIE VINCIUNO SIULY-1 M. D. galima palaikyti ir tai tik svetimos kalbos ver. 
MŲ MUSU DRAUGIJAI jos tikslus išpildyti, tik rei- Hma mndprni5ka nnvplePER “SANDARĄ” kia TMD. viršininkams dir-| (jeiįu bus ,.viskįs Ram$ 

--  bti, o kai viršininkai dirbs'
“Sandaroj” Vinniiinoa __ _

taip rašo apie Tėvynės My-Iseks> 
lėto jų Draugija:

Paskutiniu laiku “Sanda
roje” telpa nemažai balsų 
apie T. M. D., taigi ir aš 
norėčiau išsireikšti šį tų ir 
tikiu kad šiuose musų, kul
tūros reikaluose Amerikos 
Lietuviai susijįdomins ir 
pradės daugiau veikti.

Kaip jau matome iš spau
dos tai T. M. D. gyvuoja tiki 
Wisconsin valstijoje, kitur 
kad ir yra dar kuopos bet 
jau mažai veikiančios, net 
ir tose vietose kur yra Cen
tro (Valdybos, viršininkai 
(net ir seimų ar rinkimų 
nešaukia ir nevykdo.) Ma
tome 'balsų kad ir tie žmo
nės kurie yra T.M.D. na
riais pageidauja trečio ir į 
paskutinio tomo Wells’o 
“Pasaulio Istorijos”, c bet 
pabaigti trečių tomų tos is
torijos su tokiu iždu kokį 
dabar TMD. turi negalima; 
taigi aš pasiūlyčiau kad 
trečio tomo išleidimų palei
sti žmonėms prenumeratos 
keliu, taip kaip leidžia sa
vo raštus pats TMD. prezi-

1 dentas. T.M.D. pagalbon 
rinkti prenumeratų galėtų 
prisidėti “Sandara”, “Vie
nybė” ir kiti laikraščiai, o 
Organas “Dirva” turėtų y- 
pač šiame reikale padirbė
ti. Renkant prenumeratą 
išariksto bus galima grei
tesnių būdų surinkti lėšas 
išleidimui “Pasaulio Istori
jos”. TMD. Centro Valdy
ba apie tai turėtų kuogrei- 
čiausia pagalvoti ir imtis 
darbo.

Nesenai spaudoje buvo 
paskelbta kad TMD. nariai 
gaus (ar dar žada, tikrai 
nepasakyta) p. Račkausko 
vertimų “Hiawatha”. Bet 
tai netikslus sumanymas. 
Šis eilėmis parašytas veika
las musų publikai nesupran
tamas ir neras pasitenkini
mo. Vertėtų kuogreičiau- 
sia šis darbas atšaukti.

Vat kas reikalinga .butų 
suteikti mums: nesenai pa
rašytų Erick Maria Remar
que veikalų “All Quiet on 
the Western Front” (“Va
karų 
mu”), 
tais 
tarp 
Anglų, Amerikonų, 
girdėti buvo, Kaune “Nau
jo žodžio” bendrovė buvo 
žadėjus išleist Lietuvių kal
ba, bėt dagirdus kad kita 
bendrovė leidžia ir netru
kus išleis iš spaudos tai su
stabdė darbų ir užleido pir
majai bendrovei. Ir šu šia 
bendrove, su Kauniškiais, 
gailina butų susižinoti ir 
TMD. nariams suteikt “Va
karų Fronte Viskas Ramu”, 
tai bent savo sielai ir pro
tui gaus dvasiškų penų, ne§ 
šis veikalas pagal kritikus 
yna' geriausias raštas iš ka
ro literatūros. Šis-veikalas 
dabar eina beveik per visus 
Amerikoniškus laikraščius.

Nesenai kas tai pažymė
jo “Sandaroje” kad T. M. 
D. kaip ir sujungti su Ame
rikos Liet. Tautine Sanda
ra, bet pakol kas nereikia 
taip daryti: veikiant ir T.

—— . _. bti, o kai viršininkai. dirbslVakarų Fronte”). Dabar'
L Tė^™«Slvrv-LaLir kuopos bei nariai pa“|ta novelė parsiduoda gal, 

j po $2, bet tuoj bus tik po j 
150c., ir tokiu budu Politi-IBet jei T.M.D. nesiimtų Ir-

geros literatūros duoti . tai njs Iždas patieks Lietu- 
ar negalima butų kaip įku- vjems mažos vertės knygą, 
nyti, kad Sandaros Politi- sumaišydamas Lietuvių or- 
nis Iždas leistų knygas, i ganizacinį gyvenimą, su- 
Kad ir pav. Ericho M. Re-1 ke]damas dalį TMD. narių 
marque vertimų, kuris Lie-jprįe§ TMD.,, dalį gi prieš 
tuvoje netrukus pasirodys j pačįa Sandarų už tokį dar-

ar negalima butų kaip įku-

rinkoje, Politinis Iždas čia 
pas mus perimtų ir platin
tų.... .Aš del to rekomen
duoju Polit. Iždui knygas 
leisti, ar iš Lietuvos geres
nius veikalus perimti ir čia 
platinti, kad musų čia esan
ti knygynai Lietuvos leidi
nius brangiai parduoda ir 
darbininkui žmogui sunku 
įsigyti. O kad Politinis Iž
das knygų platinimu užsi
imtų tai jau prieš Sanda
ros seimų, anksčiau buvo 
balsų, ir taipgi Seime buvo 
įnešimų ir rodos Seimas tai 
priėmė ir paliko šį darbų 
Politinio Iždo valdybai. Su 
norais ir pasišventimu dir
bant viskų galima padary
ti. Vinciunas.

bų.
Jeigu Vinciunui rupi Tė

vynės Mylėtojų Draugija 
arba tie tikslai kuriems ji 
veikia per apie 35 metus, 
jis turi progos pasidarbuo
ti, paagituoti už TMD.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvų” ir už knygas.

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

Fronte Viskas Ra- 
Šis leidinis jau šim- 

tukstančių* praplito 
Vokiečių, Francuzų, 

Kiek

Nuo T.M.D. organo Re
dakcijos. Vinciunas savo 
straipsnį pradeda gerai, bet 

, baigia blogai, nes, viena, ra
šydamas “Sandaroje”, o ne 
TMD. organe apie TMD. 
klausimų, parodo kad jam 
nerupi TMD. reikalai, jei
gu ir yra nariu; o jeigu nė
ra TMD. nariu tai bereika- 
lo kišasi į svetimos draugi
jos reikalus. Antra, siuly-. 
damas Politiniam Iždui, ku
rio tikslas yra remti Vals
tiečius Liaudininkus, imti 
dalinti Sandaros nariams 
knygas, užlendant Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai už akių, 
kurios tikslas yra rūpintis 
literatūra.

Užlysti už akių lengva 
dabartiniu laiku, nes TMD. 
sudėjo visų iždų į dvi kny
gas “Pasaulio Istorijos” (tų 
padarė pirmesnė valdyba, 
ne dabartinė, pasirašydama 
visas sutartis, ko ši valdyba 
jau negalėjo sulaužyt). Pa
skelbus “Sandaroj” kad Po
litinis Iždas už $1 duos kny
gų atsiras kurie pasiųs ten 
dolarį. Ir, žinoma, T.M.D. 
susilauks išmetinėjimų kam 
neparupino tuo tarpu nie
ko, o to vaisius — pasima- 
žinimas TMD. narių.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

“Dirvos” skaitytojai dar 
ne visi žino kad Amerikoje 
išeina linksmas žurnalas, 
“Margutis”. Jame telpa vi
sokių raštų. Svarbiausia, 
tai kad “Margutis” išmo
kina mus dainuoti. Kiek
vienas nusimanąs šiek tiekį 
apie muzikų

I progų išsimokinti 
| dainelių pasidainuoti ir pia- 
i nu pasigroti. Kiekviename 
i “Margutyje” telpa dvi ar 
trys dainos del choro, 
piano.

[ tinka 
kurie 
Tėvai 
užrašyti savo 
Turės ir patys gražaus pa
siskaitymo, juokų, ir vai
kučiai galės pianu paskam
binti dainelių.

“Margutį” leidžia visiems 
žinomas artistas ir kompo
zitorius Antanas Vanagai
tis. Jis norėdamas jauni
mo tarpe skiepyti Lietuviš
kas dainas leidžia savo kaš
tais tų žurnalų. Jo kilnų 
darbų reikia visiems remti. 
Kas nežino Vanagaičio dai- 
nų-dainelių, kupletų ir juo
kų. Jis visus užbovina. Jo 
grafofonų rekordai dau
giausia parsiduoda.

Todėl kas dar neišsirašė-/ 
te “Margutį” kviečiami tuo-

Ypač 
mažiems 

mokinasi 
privalo

KELIAUKIT
Greitai ir Patogiai 

ant \b
J\|lCKg.pATE J^OAD

Patogus Patarnavimas

o r k
g o
Wayne

New Y
C h i c a

Buffalo-Erie-Ft.
Kindlay-Lima-Muncie

Miegami Karai Iki Vietos 
Parlor ir Valgomų Patarnavimas

KELEIVIAI EUROPON
gauna speciali patarnavimą 
pervažiuojant į garlaivių sto

tis New Yorke

Pilnų informacijų 
visus punktus

City Ticket 
902 Chester 

arba Nickel
Phone MAin 9000

ir tikietų į 
klauskite:

Office
Avenue

Plate Stations

jau užsirašyti. Visi gelbė
kite musų Vanagaičiui. Te
gul jis darbuojasi Lietuvy
stės labui. Jeigu ne jo at
vykimas Amerikon gal jau 
musų liaudies daina butų • 
mirus. Jo sukurtas “Dzim- 
dzi Drimdzi” atgaivino mu
sų liaudies daina.

“Margutis” nėra partiji- 
turi puikią uis laikraštis. Jis yra per- 

gražių dėm Lietuviškas. Kiekvie
nam Lietuviui jis -draugas 
ir linksmas draugas. Kar
tų į mėnesį atsilanko į na

cinius, mus palinksmina, pa- 
“Margutis” Į juokina, ir tik už $1 į me- 
vaikučiams tus. Pigiausias laikraštis, 

pianų groti. ! Kas “Margutį” skaito tas
“Margutį” 

vaikučiams.
niekados su juo neatsiskirs. 

Į Patariu nuo širdies visiems 
“Dirvos” skaitytojams už
sirašyti. “Margutis” išei
na Chicagoje. Jo adresas: 
“Margutis”, 3210 So. Hal- 
sted st. Suvyniokite dola- 
rinę į popierėlį, užrašykite 
savo adresų ir ’pasiųskite 
“Margučiui”. Pagelbėkime 
p. Vanagaičiui dirbti Lietu
vių garbei ir gerovei.

“Dirvos” ir “Margučio” 
Skaitytojas.

—- Mister 
ant aštunto 
kur ir kada 
nikas!

— Tai orait, gohet!

Policman, aš bėgu 
puslapio pažiūrėt 

bus “Dirvos” pik-

Atsakančiausias Karas
“Atsakantumas” yra svarbiausia subendrinta 
su viskuo ką Essex the Challenger atstovauja. 
Patyrimas suvirs 200,000 jų savininkų, su že
miausiu rekordu užlaikymo lėšų ir reikalavi
mų, priparodė jį esant žymiausiu “Atsakomin- 

’ gu Karu šiais Metais.’"
Laimėjimas Tour de 
France lenktynių per 
visą šalį, kuriose du 
Essex the Challengers 
buvo vienatiniai kurie 
visapusiai kuogeriau- 
sia pasirodė, aukštos 
kainos Amerikoniškų 
ir Europinių karų len
ktynėse, yra tik dra
matinis prirodymas ko-

DOVER, the

kį atsakantumą šių ka
rų kiekvienas Essex 
savininkas žino.

Essex rekordai žinomi 
per visą šalį. Nežiū
rint kur gyvenat, vis 
atrasit kokį atsakan- 
tumo pasižymėjimą 
Essex the Challenger 
padarė.

šių metų!
Plati įvairybė spalvų 

be ekstra lėšų 
4 Hydraulic trankymų su
laikytojai’ — Starteris ir 
elektriška miera gazui ir 
aliejui ant dash board— 
Radiatorio uždarytojas ši
lumos kontrolei — Visos 
žibančios dalyą chronium 
lietos — stiklo valytojas 
— ■■ nežibantis užpakalinis 
veidrodis—Naujo tipo dvi
gubos veikmės 4 ratų su
laikytojai vienodai vei

kianti visokiam ore.

ANP MV'AT FACTOMT 
iš dirbtuvės ii* aukščiau

Commercial Super-Six, Dabar Gaunamas

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch
3737 Carnegie Ave. Randi 6030

CAR CO.
WAshington

ESPER MOTOR SALES
ATIantic

FISHER MOTOR SALES
FAirmount

NORTHEASTERN
West Side Sales Branch 

6375 Lorain Ave. Rand. 4227
BLAUSHILD MOTOR 

12100 Kinsman Ad.

3858 W. 25th St
4374 Mayfie^

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

V’’ — ■—- 
7107 Euclid Ave.

17601

3800

2910

8552

*8930

1042

2920

GArfield
W. PAKER, KING MOTOR CO.

Ave. PEnnsylvania
MERKLE MOTOR SALES, Inc. 

Lorain Ave. CLearwater
SCHNEIDER MOTOR SALES

Center, O. Westlake 81
THE K. F. SPIETH CO..

Euclid Ave. EDdy 2522
ROY TURNER MOTOR SALES CO.

13908 . St. Clair Ave. GLenville 2552

Dover 

14461

Randolph 4332
H. C. TRACE MOTOR CO.

1366 W. 117th St. BOulevard 1970
W. O. WINCE MOTOR SALES

Chagrin Falls, O; Chagrin Falls 267
TOLL & HIGGINS, Inc.

11434 Superior Ave. GArfield 0994
OLEN MOTORS

10548 St. Clair Ave. GLenville 5940
ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.

Bedford, Ohio Bedford 318
POWELL BUTLER MOTOR CO. 

5411 Broadway BRoadway 0038
SOLON GARAGE 

Solon, Ohio 
D. L STERLING & SON

Berea. O. 7 Berea 171 W



DIRVA

Dienos Klausimais DIVORSAS
LAKUNV MOKYK

LOS AMERIKOJE

NAUJI (I RI ERAI
----------- ------------------

s Kaip Pasidaro Stebuklai
Vengrijoj, netoli Buda- 

' pesto, šalia kelio stovėjo 
medinis kryžius, kuriame, 
kaip žinome yra ir Lietuvo
je, buvo padaryta Kristaus 
itarp latrų nukryžiavoto pa
vidalas. Apačioje po Kris
taus kojų degė aliejinė lem
putė. Nesenai užėjo per
kūnija ir laike audros žai
bas trenkė į kryžių. Tren
kė ir nutrenkė abu iš šonų 
Kristus kabojusiu latru, o 
Kristaus pavidalo nelietė ir 
lempelė išliko deganti.

Toks atsitikimas visai ar
ti stebuklo, ir žmonės tą pa
matę nepaprastai stebisi ir 
nuolat ten suėję jieškinėja 
nutrenktų medžio dalelių 
tikėdami kad tokią dalelę 
turint apsisaugos nuo per
kūno trenkimo.

Suv. (Valstijų žmonės —1 
per savo atstovus kongrese 
ir valstijų atstovų rūmuose 
— įvedė naujus įstatymus, 
ir per tai sutvėrė naujus 
“griekus” arba prasižengi
mus, kriminališkumus, bet 
neparupino naujų kalėjimų 
tiems naujiems prasižengė
liams sutalpinti. To pasek- 

. mėje federaliai kalėjimai 
Atlantoj ir Leavenworthe 
tapo perpildyti nusižengė- 

• liais dvigubai negu galima 
laikyt. Kilę kituose kalėji
muose (valstijiniuose) su
bruzdimai prieš užgrudimą 
privedė Prezidentą Hoover 
pagalvoti apie apžiūrėjimą 
federalių kalėjimų. Prezi
dentas sutinka skirti pen
kis milijonus dolarių padi
dinimui tų dviejų kalėjimų 
ir pėnkis milijonus įrengi
mui naujo kalėjimo, kuris 
gal butų Ohio valstijoj.

New Yorko valstija pa
sijuto kad reikia bent $28,- 
000,000 padarymui vietos 
tik tos vienos valstijos per
pildytų septynių kalėjimų 
kaliniams, kurie pradėjo 
kelti sumišimus.

Prohibiciją įvedus atsira
do desėtkai tūkstančių nau
jų “kriminalistų”. Bet pro- 
hibicijos šalininkai sako: lai 
žmonės negeria, pildo pro- 
hicijos įstatymą, ir kalėji
muose užteks vietos kito
kių rusių kriminalistams.

Tuo tarpu išrėdytų pro
tingiau atmesti paiką “pro
hibiciją”, kuri padaro kri
minalistu žmogų kuris ge
ria arba parduoda svaigi
nančius gėrimus.

Protingam žmogui įstaty
mo nereikia, o kurie gėrė 
pirmiau tas geria ir dabar.

Tai pasitarnavimas! So
vietų apšvietos komisarai 
patyrė kad mužikai Rusi
joje mėgsta radio, taigi nu
tarė padovanoti jiems ra
dio priimtuvus. Bėgyje 5 
metų, bus padirbdinta 12,- 
000,000 radio aparatų ir iš
dalinta, kas reiškia tiek 
kiek lašas vandens į kibirą. 
Rusija turi apie 140,000,000 
gyventojų.

Komunistams labai nepa
tinkanti naujiena: šymet 
Lietuvoje pasirodė derlius 
toks puikus kad ūkininkai 
turės didelį perteklių ir ša
lis turės daug javų ekspor
tui.

Raudonkakliams butų bu
vę malonu girdėti kad Lie
tuvoje vėl badas, tada galė
tų vėl rinkti aukas neva ba- 
duoliams, o paskui vėl pa
tys suėsti.

DAINUTĖ
Kol aš buvau mažutėlė
Vargo nežinojau, 
Po pieveles, po žaliąsias 
Biteles gainiojau.

Metams plaukiant, dienoms bėgant 
Ir aš paūgėjau, 
O kur mano laimė yra 
Svajoti pradėjau.

... Kur yr’ .njąųpįįaunos^ lakpg, įį 
Tikrai nėžftidj&u,
Leidaus, plaukiau laivu jurom, 
Laimužės jieškojau.

Tik perplaukus gilias juras
Laimė sužibėjo —
Tai bernelis dobilėlis

■ Mane pamylėjo....
Jisai buvo toks patogus —
Ir aš pamylėjau,

. Ir su dora širdužėle 
Už jo ištekėjau....

Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje

(Tąsa iš pereito num.)

Parašė
K. S. Karpavičius.

Amerika Civilizuota?
Amerikos miestų gyveni

mas žymiai skiriasi nuo iš
laukiu gyvenimo. Ir Suv. 
Valstijose yra tokių vietų 
kur žmonės yra pusiau lau
kiniai.

Šiose dienose spauda pla
čiai rašo kad Prezidentas 
Hoover atostogose Mėly
nuose Kalnuose Virginia 
valstijoj užtiko vaiką kuris 
nėra visai girdėjęs apie 
lakūną Lindberghą. Jo tė
vai nemoka skaityt, nei ra
šys ir vaikas nemoka, nie
kad nebuvo mokykloj, nei 
jo broliai nei seserys ne
lankė mokyklų, nors moks
las šioje šalyje priversti
nas.

Našlaitė.

Kiek Žuvo Lietuvių 
per Didjjj Karą

Lietuvoj gauta iš Vokie- 
kietijos vyriausybės sura
šąs Lietuvių belaisvių mi
rusių per didjjj karą. Iš to 
surašo matyt kad Vokiečių 
nelaisvėje mirė apie 2,230 
asmenų.

“Lietuvos Aidas” pastebi 
kad čia nesuminėta pilnos 
žinios, prie to kiek dar Lie
tuvių žuvo Austrų, Turkų 
ir kitų šalių karo lauke, 
taip kad skaitlinė sieks iki 
10,000.

ŠIANDIEN RYTELI
Šiandien rytelj mačiau saulelę 
Kaip ji išlėto padangėn kilo, 
Linksmai šypsojos visai žemelei, 
Iš džiaugsmo viskas naujai sukilo.

Pražibo rasos nuo jos skaistumo, 
Subudę paukščiai čirškė, giedojo, 
Viskas aplinkui džiaugsmu prabilo, 
Linksma dienelė žemei užstojo.

Paskui išvydau savo mieliausią,
Kai jinai ėjo savo darbelin,
Džiaugiaus kaip matant skaisčią saulelę, 
Nes man žėrėjo josios akelės.

O kai žodelį ji man prabilo
Širdis iš džiaugsmo net suvirpėjo, 
Ir kuomet josios jau neregėjau, 
Meilus žodeliai širdyj aidėjo....

Kai vakarėlį leidos saulelė
Ir nuo žemelės šviesa išnyko, 
Man vis regėjos skaistus veidelis, 
Šypsą jos skaidri akyse liko.

Brangi, mieliausia, tu gerbiamoji, 
Niekas pasaulyj tavęs nestoja — 
Tu man ir saulės šviesą atstoji, ' 
Turtai didžiausi net nevilioja.

Kuomet negaunu išvyst veidelio
Tavo malonaus, graži mergele, 
Neskaisti esti pati saulelė, 
Ir liūdnai dingsta visa dienelė.

Žibėk man visad — nenusibosi, 
Mylėk širdingai, tave mylėsiu, 
Paliks garbingos šios meilės dienos, 
Dainelėj savo jasias minėsiu.

Adonis.

Džiovas: Ką? ar iš proto išėjai?! Ką 
tu kalbi? Kas sakė?

Styvis: ši miselė gali pasakyt. Ji pati 
matė kaip jis mano bobą apsikabinęs bu
čiavo ....

Džiovas: Bučiavo?! (žiuri į Sekreto
rę, į Styvį, susimaišęs.)

Sekr.: Taip, tamista, daug sykių.... 
pagavęs į glėbį-....

Styvis: Gana! daugiau to girdėt neno
riu! Duokit man pištalietą!

Džiovas (nusigandęs): Styvi, vacume- 
re, ką kalbi: už šaudymą gali pakliut....

Styvis: Aš noriu tą labsterį pagąsdint.
Džiovas: O jeigu begąsdindamas jo dū

šią išgąsdinsi? Už nušovimą žmogaus ga
li daugiau Amerikos nematyt....

Styvis:. Jis ne žmogus, jis yra karinin
kas, kaip jie čia vadina. Ir jis prie mano 
bobos lenda!

Džiovas: *Už nušovimą Lietuvos kari
ninko yra didelė bausmė — gausi net še
šis metus kalėjimo!

Styvis: Tik šešis? Tai aš gatavas nu
šaut tuziną tokių.... Žinos kad Ameri
konai ne monkės. i.. -ir musų bobas nevi
lios ....

Džiovas (sau): Bus kas negero. Reiks 
bėgt uošvę persergėt.... Tik kur ją rast? 
(Styviui)" Žinai ką,. Styvi, pabūk, aš eisiu 
cigaretų nusipirkt.... (Išbėga.)

(Styvis sėdasi prie sienos į kėdę, gal
vą į rankas žemai nuleisdapias.)

Karosas (Dielei): Matai, dabar atėjo 
musų valanda veikti.... Girdėjai, jis kal
bėjo apie revolverį. Reika parūpint.

Dielė: Bet jeigu jis į tave jį atsuks? 
Ar užmiršai kad Kaune išlupom iš jų po 
,50 dolarių?
’ Karosas: Ne dabar. Jis baisiausiame 
susigraužime. Jam reikia tokių draugų 
kaip mudu....

(Karosas ir Dielė atsargiai išeina į 
didįjį kambarį. Dielė lieka pas duris. 
Karosas parodo Sekretorei išeiti 
kambarėlį, prieina prie Styvio.) 

Karosas: Atsiprašau, tamista, bet 
tau esi dideliame susigraužime. Gal 
lėčiau ką pagelbėt?....

Styvis (nepasijudindamas, veidus 
nuošė laikydamas, mato Karoso tik 
jas): Šiur, mano galvoj dabar tikras pra- 

I garas verda. Nelaiminga man ta Lietuva.
Karosas: Ir tie karininkai.... Tamis

ta rodos kalbėjai apie revolverį?....
Styvis: Jes.... Ar gali man parūpint?
Karosas: Žinoma, iškalno apmokant...
Styvis (vis nematydamas Karoso veido, 

išsitraukia iš kišeniaus pinigus, duoda): 
Te, nupirk, tik gerą....

Karosas: O paskui, be abejo, ponas no
rėsi pabėgt iš Lietuvos kad nesugautų ?

Styvis: Ar galėčiau ?
Karosas: Taip, išrašysiu, tamistai 

vakortę tiesiog į Braziliją....
Styvis: Kad ir į pačią peklą, man 

tiek.... O kiek reikės ?
Karosas: Pirma klesa penki šimtai 

larių.
Styvis: Ai dont kft“ kad ir tūkstantis.

(Dielė ir Karosas iš džiaugsmo rodo
si ženklais.)

Karosas: Revolverį ponas gausi rytoj 
čionai....

Styvis: Denkiu, geradėjau. Nemonkys 
manęs koks labsteris. O tau už paelpini- 
mą irgi atsiskvėrysiu.... (Stojasi, duo
da Karosui ranką, ir pamato jo veidą. Nu
sigąsta) Ką?! tai judu čia, Liciperio vai
kai, apspitot mane gundint prie žmogžu
dystės?! Ir vėl pinigų ištraukt norit?! 
Getavei ba gausi blak ai!

Karosas: Tamista, neprasišok, nes esi 
dideliame pavojuje, iš kurio tik mudu ga
lim išgelbėt. Mes viską susekėm. Dėkuok 
Dievui kad mudu pasitaikėm.

Styvis: Labai dėkuoju, ba judu mane 
gatavi nutarabanyt tiesiog į Liciperio 
sterblę. Ale man dabar, vistiek!...., 1

I ]•>

ma- 
ga-

del- 
iko-.

lai-

vis-

do-

Dielė (prislenka): Ponas, jei darysi 
taip kaip ponas Keršulis patvarkė viskas 
baigsis laimingai. Nes jeigu tamista 
rininko nenušausi jis poną nudės ir su 
mistos žmona pabėgs užrubežin....

Styvis: Ar taip? Tai nupirk man

ka- 
ta-

du 
brauningu, aš jam pakelsiu vainą didesnę 
negu turėjo Klaipėdą atimant! Ameriko
nai taip greitai grinoriams nepasiduos!

Karosas: Gerai, tamista, ateik rytoj, 
viskas bus paruošta. Jiems liepiau irgi ry
toj užeiti laivakorčių.

Styvis (duoda ranką): Denkiu, ir ne
užmirškit šipkartę į Braziliją. Va ant 
rankos šimtinė. O dabai“ einu pasigert. 
(Išeina).

Karosas (Dielei): Matai, ar ne puikiai 
mano kombinacija veikia? Tūkstantis do- 
larių už laivakortę, o po visko pasodinsim 
garlaiviu ir nuveš jį Nemunu tiesiog- į 
Kauno policijos rankas....

Scena 6.
ir Rozalija. Karosas ir 

išeina į savo kambarį,
Sugryžta Keidė

Dielė greitai
grąžina Sekretorę į laukiamąjį.

Keidė: Džy, Ma, kaip nais pažiūrėt į 
Lietuvos soldžerius.... Tokių gražių 
kinų mačiau.

Rozalija. Šiur kad nąi, o tu sakei 
Lietuvoj nieko gero nėra. Ale kur ta 
sų kurna kad nesueinam. Išsimėtėm
po miestą, gerai nors kad šį ofisą pasisky- 
rėm susitikt. * "

vai-

kad 
mu- 
visi

Scena 7.
Ineina Frenkis, dainuodamas, girtas.
Frenkis: Alo, leidys.... kur judvi taip 

sportaujat? Kur dėjot savo apicierį?
Rozalija: Well,, well, Frenk, ar dar tu 

gyvas? (apžiūrinėja jį) Na, ar tau ne
bus gaila iš čia išvažiuot ? Kad galėtum 
kokį šipą šito gero štofo prisiliodavęs par- 
sigabent tai butų gut, ar ne?

Frenkis: Šiur, misis, kad butų, ale kad 
negalim tai aš prisipumpuosiu kasdien 
kiek tik tilps, o sugryžus ir munšainas tu
rės but gerai....

Rozalija: Ekskiuzmi, aš noriu kad pa
nelė parašytų man į Kauną laišką atsiust 
likusius pinigus, judu galit plepėtis. (Pri
eina prie Sekretorės, tykiai kalbasi, ta ra
šinėja.)

(Frenkis galvą kraipydamas žiuri į 
Keidę ir Rozaliją. Nori pradėt ki
bint.)

Frenkis (gražiai prie Keidės): Sei, Kei- 
dy, mesk tu tą Džiovą.... kokį leiberį įsi
kabinai.... Važiuok su manim, visada 
turėsi gudtaims.... Pas mane pinigų 
kaip šiaudų, o jis ką....

Keidė: Sei, Frenk, ar tu iš kreizauzės 
parėjai ar dar nori mufytis? Prisipum- 
pavai ir nežinai ką zauniji....

Frenkis: Lisen, Keidy, duok man ki
šą.... (Kabinasi prie jos vienos kampe.)

Scena 8.
Per langą pasimato Marė. Patėmijus Kei
dę ir Frenkį nusistebėjus žiuri kas bus.
Frenkis: Paryžius netoli, gausi divor- 

są nuo jo, ekspensus aš užmokėsiu....
Keidė: Ma, ar girdi, Frenkis žada vežt 

mane į Paryžių gaut divorsą nuo Džiovo! 
What do you say? •

(Bus daugiau)

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

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

Suv. Valstijose dabai" y- 
ra virš 400 orlaiviais skrai
dymo mokyklų, šiaip biz
nio pamatais vedamų.

Tuo tarpu- universitetų 
ir kolegijų skaičius siekia 
647.

Kalifornijoj yra 50 orlai- 
vininkystės mokyklų, o tik 
20 aukštųjų mokslų įstai
gų. Illinois stovi antra iš- 
eilės su 37 oro mokyklomis. 
New York valstija turi 31, 
Michigan — 30.

Pennsylvania turi 57 ko
legijas ir universitetus (di- 
džiausį skaičių negu kuri 
kita paskira valstija), o tik 
20 orlaivininkystės mokyk
lų.

Orlaivininkystė smarkiai 
plečiasi, 
orlaivių 
milijoną 
bar jau
nai padengia 30,000 mylių 
kelių, kuoiiiet 1926 metais 
buvo tik 8,404 mylios. Per 
pirmą pusmetį šymet per
vežta 40,000 pasažierių. .

Dabar yra 1,950 orlaivių 
dirbtuvių, jos išdirba lėk
tuvų po 8,000 į metus.

Šymet prekybinė 
dalis pralėks 21 
mylių kelio. Da- 
orlaiviais nuolati-

Nepaprastos Linksmybės 
už 1 DolariI!

“MARGUTIS”
Muzika, dainos, juokai, paveiks
lai, visokį pasiskaitymai apie ar
tistus, teatrą, muziką, kompozi

torius — telpa “Margutyje”.
“MARGUTIS?’ išeina kartą 
Į mėnesį, metams kaina $1. 
Lietuvon kaina metams $2.

Redaktorius-Leidėjas 
Komp. A. VANAGAITIS.

Tuojau užsiprenumeruokit! Pui
kus mėnesinis žurnalas kokio ki
to mes neturime. Kiekviename 
iųųmeryje . rasite chorui, solo, ar
ba pianui kokią nors dainelę ar 

muzikos kūrinėlį.
Mažiem pianistam didelė dovana. 
Paprastame laiške galit siųsti po
pierinį dolarį, tik nepamirškite 
adresą užrašyti.

“Margučio” adresas:
“MARGUTIS” • 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

DRAUGIJOS —

veiksit rudens metu?
Štai komedija

Ką

naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c.

‘PALANGOS PONAITIS”
nauja, melodrama, leng-

vaidinti ............... 50c. i"va

“DIRVA’' ’
6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ1
Už tokią mažą sumą pinigų kiek- 

vienas gali susirišti neatmezgiamtf 
ryšiu su tolima tėvynė Lietuva. Ge* 
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos

Jei nori žinoti kas dedasi mustf 
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, kaš 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo. 
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų. 

Kiekvienas naujas “Trimito” nu* 
meris turi kitokį, spalvuotu paveik-* 
siu papuoštą, viršelį. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni* 
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje B2 knygutės 8 life 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80*

I Pažiūrėjimui 1 egz. dykai. ■ 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, j

1 Laisvės Alėja 20. Lithuania, J
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(Tąsa iš pereito num.)

Tą naktį iki sumigo visi kalbėjo apie 
naują kriHsčionį, ir kurie žinojo kad Šei
rys vartojo savo tėvo kardą, sakė kad tas 
kardas buvo dirbtas kokio ten siaubūno 
milžino po kalnu nežinomoj pagonų šalyj 
ir užartavotas smako-slibino kraujuje, už
tai jo jokia spėka neperlauš.... Tas at
siliepė į kitų ritierių dvasią, nes tai buvo 
prietarų laikai: bet ir tūli kiti iš jų tu
rėjo tokius senus tėvų tėvų kardus, apie 
kuriuos panašios pasakos buvo, taigi tie 
jautėsi laimingi ir nesibaidė nieko. Be to 
jie buvo iš pirmiau pasižymėję vyrai, ne
sutikę dar tokių kurie butų juos nugalėję.

Šeirys paėmė visą šios dienos garbę.
Katrė tuo džiaugėsi, ir jis širdyje jau

tė zkad del jos kovėsi, jai pasirodyti, vertu 
būti, nors negalės susiėję tuomi pasidžiau- ' 
gti.

Dvi sekančias dienas Konradas kau- ' 
tynėse nedalyvavo, nes vis dar ėjo išban
dymai naujesnių ir nežinomų ritierių. Ir 1 
kasdiert liko vis po vieną laimėtoją, kurie ‘ 
laukė progų susitikti vieni su kitais.

Juodas Ritieris
Tarp narsių žinomų ritierių buvo Au

strų hercogas Leopoldas, Mauras princas 
Katai, Frankų valdovo sūnūs Reinoldas. 
vos gryžęs iš Palestinos, Danų jarlas Ogi
ras ir dar vienas kitas. Artinosi paskuti
nės dienos. Jie visi dalyvavo šiose kauty
nėse, bet tik nelaimei ir negarbei kitų ri
tierių, nes ką tik jie sutiko tas prieš juos 

• pralaimėjo.
Kur dabar Konradas, musų jaunas ri

tieris: ar tarp laimėtojų ar nustumtas nu
galėtų eilėse?

Štai: jis stovi eilėje tų viršuje pami
nėtų, nes kelis sykius jis dar dalyvavo kau
tynėse ir vis išėjo pergalėtoju. Artinosi 
paskutinės dienos.

Katrės patarimai ir viltys negalėjo iš
sipildyt, nes Serys-Konradas buvo Leopol
do pusėje, o savo abazo ritieriai tarp sa
vęs nesikauna. Leopoldas, Šeirys ir Ogi
ras liko laimėtojais pačiose paskutinėse 
dienose, ir priešų pusėje neliko nei vieno.

Bet štai netikėtai atvyksta į salą pa
siuntiniai ir praneša jog dar atjoja vie
nas ritieris į kautynes, pavėlavęs kelio
nėje, bet prašosi priimti, ir Ottonas ant to 
sutiko. Atvyko naujasis ritieris ir nepa
sisakęs kas jis ir iš kur, pareiškė jog sto
ja prieš turniro laimėtoją.

Šis ritieris išrodė nepaprastai: visa
me rodėsi jo stiprumas ir didumas; atjo
jo ant juodo arklio, jo šarvai buvo juodi, 
auksu apvedžioti, kardo makštis išsagsty
ta brangiais . akmenėliais; ir net juodas 
varno sparnas įkištas jo kalpoke. Arklys 
buvo apdengtas brangiais juodais akso
mais, išsiūtais auksu gražiais marginiais, 
ir davė į visus ypatingą įspūdį; arklys 
trypė nesuvaldomas ir žvengė. Iš jo pa
vėdų, šarvų ir arklio bei palydovų matėsi 
jog yra didžiūnas, ne šiaip sau bastūnas 
ritieris, ir sutiko narsiausieji likę ritieriai 
su juo kautis, nors su paprastu ritierių ga- ' 
lėtų atsisakyti. ;

Tvarkvedis pasakė naujam svečiui jog 
laimėtojų pusėje yra likę trys vyrai; su ■ 
kuriuo svečias norėtų kautis? Taipgi, iš • 
žingeidumo, prašė pasakyti kas jis yra ir 
iš kur.

— Su visais trįmis paeiliui — atsakė 
juodas ritieris. — Jei laimėsiu pasisaky
siu kas esu, o jei ne tai prašysiu išleisti 
mane taip nežinomu kaip atkeliavau.

— Sutinkam! — atrėžė tie trys vyrai, 
ir ant to sutiko Ottonas.

— Katras pirmiausia stosit? — už
klausė tvarkvedis.

— Lai traukia laimę! — patarė kiti.
Taip ir padaryta: sudėta Ogiro, Leo

poldo ir Konrado kardų smailgaliai j vie

la 
Lietuvių 

Krikštijimo 
Dienų

ną, ir tvarkdario pagelbininkas 'užrištom 
i akim ėmė vieną po kito visus tris kardus.

Pirmiausia paėmė Ogiro, paskui Leopoldo, 
, o tik ant galo liko Konrado kardas.

Leopoldas slaptai džiaugėsi kad jam 
neteks kautis su svečiu, Ogiras apsidirbs 
su juo, manė jis, nes tai buvo vyras kurio 
reikėjo bijoti.

Rytoj bus kautynės. Visi laukėj ir at
ėjus sekančiai dienai iš pat ryto saloj ėjo 
didžiausias bruzdėjimas: vieniems rūpėjo 
kas laimės, kitiems kas yra tas svečias.

Katrė irgi džiaugėsi: du yra prieš Šei
rį, jie priešą vistiek nugalės, ir Šeiriui ne
reiks stoti ir panešti negarbė, kas gali pa- 
sitaikyt, nes juk jis dar jaunas, o tas juo
das ritieris darė į visus nenugalimo įspūdį.

Kautynės, šiandien gyviausia už vi
sas diena. Žingeidumas ir rūpestis nepa
prasta. Juodas ritieris tą sukėlė. Susirū
pinę ir musų trijų ritierių pagelbininkai. 
Rengia juos kuoatsargiausia, renka jieš- 
mus kūotvirčiausius, žiuri ir apdangsto jų 
arklius kuoatsargiausia.

Šiauriniam aikštės gale pasirodė try.: 
ritieriai, o pietiniame gale tiktai vienas — 
juodas ritieris. Jo arklys trypia, prunkš
čia, bet taip pat daro ir anie kiti arkliai. 
Vyrai ir arkliai laukia gando.

Trimito balsas pasklido ore, ir Ogiras 
ir jo priešas atjojo priešais Ottoną atiduo
ti pagarbą. Kitas garsas — ir jie paleido 
arklius į savo galus, o po to atsisuko vie-

■ nas prieš kitą. Jiešmai atstatyti, skydai I
■ gatavi juos sutikti, bet akimirkoj Ogiro
' jiešmas lūžo, arklys piestu pasistojo, vos Į 

nenuvirto nuo kojų, ir Danų jarlas atsira
do aukštieninkas ant žemės. Kaip tarp 
ritierių paprasta,, juodas ritieris nušoko 
nuo arklio ir pribėgo prigelbėt nugalėtam 
atsistoti. Ogiras 
nors neužgautas, 
galėjo.

— Kaš esi?! 
žiūrėtojų balsai.

— Dar ne! 
siu! — atsakė svečias.

Dabar atėjo eilė Leopoldui. Šis ne 
toks aukštas, bet stiprus, senyvas ir gerai 
patyręs kovose. Iki šiolei jis dar nebuvo 
nuo arklio numestas jokiame turnamente.

— Nereiks Konradui stoti prieš jį! — 
kalbėjo daugelis, — Leopoldas apsidirbs 
su tuo puikuoliu!

Ir ištiesų buvo atkakli kova: tris sy
kius jie turėjo mainyti savp jiešmus, nes 
nors tie lūžo, kovotojai vis ant arklių iš
silaikė.

Ketvirtu kartu susilėkus, Leopoldas 
nutrenkė juodą ritierį nuo arklio, bet tas 
nepasidavė ir šaukė Leopoldą kardais. Jis 
pasitikėjo savo galingom rankom, bet su
tiko ne menkesnes už savo rankas Leopol
do. Vienok juodo ritierio aukštumas ir 
mitrumas pradėjo imti viršų ant Leopol
do, ir jis sukliuvęs virto, išmesdamas kar
dą, tada ant jo užšoko juodas ritieris ir 
primynęs krutinę reikalavo pasidavimo 
žodžio arba bus nužudytas.

Kautynėse labai retai priešininkai nu
žudoma, bet turi būtinai prisipažinti nu
galėtais, taigi atkaklus Leopoldas nuo to 
neišsisuko ir sutiko ant svečio reikalavi
mo. Prisipažint nugalėtu yra didžiausia 
ritieriui negarbė, geriau būti 
Bet visur ir visada vienas turi 
taigi pralaimėjo Leopoldas.

Atėjo Konrado eilė. (Visi 
svečio nepaprastu narsumu ir kad jis vi
sus Brandenburgo narsuolius sutryps pur
ve. Ar jaunas Konradas dalaikys ir koks 
bus jo galas?....

— Kas esi ir iš kur?! — šaukė žiūrė
tojai, kurie jau pradėjo garbint'jį už jo 
narsumą.

— Tada tik pasisakysiu jei trečią nu
galėsiu !

Svečias gavo gerai pasilsėti, ir tada

buvo gerai sutrenktas, 
todėl toliau" kautis ne

Pasisakyk! — šaukė iš

Kada paskutinį nugalė-

sužeistam, 
pralaimėti,

susirūpino

; ’’i#1' ''
do vėidafe irgi uždengtas, ir svečias jo ne
mato ir nežino šu kuo turi reikalą, jaunu 
ąr senu, ir tas nepridavė priešininkui drą
sos. Žinojo svečias kad šis jo priešas yra 
vienas iš trijų narsiausių šio turniro vyrų.

Iš pirmo susilėkimo ir sutaikymo jieš- 
mais jie abu per arklio užpakalius leptelė
jo ant išmintos žemės, arkliai tapo nuves
ti saliri, jiešmai atimti, ir jiedu abu jau 
stovėjo ant kojų, matyt neužgauti ir nesu
trenkti. t#

— Jeigu pagonio kardas gelbės tai 
Konradas turi laimėti! kalbėjo dabar 
visi apie “kraujuje artavotą” Šeirio kardą.

Kovėsi jiedu kai du galiūnai — bet abu 
labai laikėsi taisyklių: klastingai pažeist

atėjo eilė Šeiriui. Kais, hiate Katęęmątė 
kaip ji visa išbalo, rankos.atšalo. Kas ne
sirūpintų....... Du narsuoliai puolė prieš
juodą ritierį vienas pO kitam, ir tfečiam 
toks pat likimas grąso. 'Svetimas nusineš 
visą turniro garbę. Jįjk tai atkaklus ko
votojas — lengvai nepaimamas, ir dabar 
daugelis žiūrėtojų ir’ritierių jau norėjo 
kad jis laimėtų, nes jiems buvo labai žin- 
geidu patirti kas jis toks ir iš kur. Jei 
pralaimės, išjos ir niekas nieko apie jį ne
sužinos. 'fe

Katrė neturėjo kaqa džiaugtis iš Leo
poldo pažeminimo. Ją kitos mintyj grau
žė.

Trypia Šeirio arklys — jo paties iš
augintas, išlavintas ir paklusnus žirgas, nebandė ir jokios klastos nedarė, išskyrus 
kurs jam tarnavo kovose sU Totoriais ir dėjimo visų savo pastangų ir spėkų, 
su kryžeiviais Sambijoje.

Trimito garsas — ir po atidavimo val
dovui pagarbos, Konradas pasileidžia ant 
juodo ritierio. Vieno arklys juodas, kito 
širmas. Po svečio juodo šalmo uždangalu 
slepiasi jo veidas, ir žiūrėtojai tuščiai spė
ja kas jis toks butų. Visokius vardus jam 
davė — daugelio žinomų ritierių, čia ne
dalyvavusių, bet pragarsėjusių, ir iš visur | 
minė jį paeinant, bet vis neįspėjo. Konra-

Veik valanda laiko praėjo, o jiedu dar 
Į tebesikauja, ir štai Šeirys ką tokio patė- 
mijo.... Sudrebėjo jo širdis, nuoganda 
apėmė; jis tūlą laiką tik gintis teįstengė,! 
ir giliai, giliai galvojo.... Bet galiaus jo 
krikščioniška prisieka 'paėmė viršų: juk 
jis prisiekė kariaut prieš visus pagonis 
karuose, taigi ir žaisluose neužsileis.

(Bus daugiau)

TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didelė knyga

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

MEILĖ
Ak, širduže, kam mylėti 
Kad del meilės reik kent 
Reikia verkti ir liūdėti, 
Naktis kiauras prabludf 
Ir dienų dienas glūdėti.
Valgyt, gerti nenorėti, 
Tik beprasmiai prasvajo 
Kiaurai tolin pražiūrėti. 
Nors ten nieko neregėti, 
Ir svajuose prabludėti?

Tokis yra palikimas — 
Ii’ mylėti patraukimas, 
Prie mielosios palinkima 
Tiesiog sakant pamišimi 
Taip mylėti noras ima.

Noris juras plačias plauk 
Kalnus lipti, ugnin šokti, 
Prie savosios eiti, bėgti, 
Viską jai po kojų kloti, 
Meilės vergu visad būti.

Zyl
Nuo Juokų Red.: Ar ši 

eilutės teisybę pasakoja f 
liekame spręsti tiems kui 
geriau žino. Tiek tik reik 
spėti kad gerb. Zylė (ne: 
nia ar vyriškas ar moter 
ka) jeigu rašo tai gal iš s 
vo patyrimų.

Gabus studentas
Du studentai kalbasi ap 

kvotimus.
— Kaip tau pasisekė pi 

mi kvotimai? — klausia J 
nas.

— Neblogai, — atsakė S 
mas: — į pirmus tris kla 
simus gana pasekming 
atsakiau.

— Na o kokie tie klaus 
mai buvo?

— Profesorius paklaui
620 Puslapių mano vardo, pavardės

$2.00
H 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 skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitąi 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 desetką 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 vokų užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

6S20 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Bolševikai nori rojaus ai 
žemės, bet patys jo neno: 
storotią, į mūšio eiles vai 
darbininkus.

Tarp Lietuvos panelių
Juzė: — Maryte, ar ei: 

bažnyčion ?
Marytė: Ne.
Juzė: — Kodėl gi ne?
— Marytė: — Reikia pi 

silsėti, vakare pas mus bu 
šokiai.... 1

švilptelėjimo galybė
Traukinyje, važiavo tė 

vas, motina ir vežėsi triji 
metų vaikutį, kuris nuola 
veržėsi per langą žiūrėti.

— Joneli, jei tu labai 'gal 
vą iškiši tai vėjas skrybėl 
nupus! — aiškino motina.

Vaikas neklauso.
Tėvas nejučiomis nutrau 

kia vaikui skrybėlę ir pasle 
pia už savęs. Vaikas im; 
verkti.

— Cit, neverk! žiūrei 
pro langą, aš švilptelėsiu i: 
skrybėlė atsiras.

Tėvas švilpteli ir vikria 
užmauna vaikui skrybėlę:

— Matai kaip atsirado!
Vaikui tai patiko. Ka 

tėvas įsišnekėjo su motina 
Jonelis pats išmetė pro lan 
gą savo skrybėlę ir sako tė 
vui:

— Tėveli, švilptelk dai 
kartą!



DIRVA

IS PETRAIČIO PATY
RIMĮT LIETUVOJE

Suvalkijos Sostinėj
Liepos 26 d. šiandien 

Mariampolėj šv. Onos at
laidai tai ryte atsikėlęs žiu- 
?iut eina pulkų pulkai žmo- 
ūų iš visų pusių į 'bažnyčią. 
Na- ir aš nutraukiau Į baž
nyčią- Priėjau artyn prie 
bažnyčios, matosi visur pil
na-žmonių: bažnyčia ir vi-Į apie Ameriką nenori nei 
sas šventorlius užpildyta, kalbėt.
Manau sau, iš kur čia jų Liepos'27 d. Šiandien tai 
aek ir prieina. praleidau laiką veltui; iš-

Šiaip taip ir aš įsigimdau. ---- -  —
sėjo kunigas sakyt pamok-;
:ą. Pirmiausia, ]
elijos, pasakė kad vaikail vakaras

/.iri klausyt tėvų, o tėvai!pradėjo lyti 
aikų, ir ant galo pradėjo anksti gulti.

oart paneles ir ponaičius ųžį Liepos 21 
nęrpuikų rėdymąsi, 
prieš karą to nebuvo. Pri
minė kad rėdytis visi tai 
,uri už ką, o rinkliavos baž- 
lyčioje tai nemeta nei pen
kių centų.

Tiesa, matėsi gana gra
fai apsirengusių, ypatingai 
nanelių su šilkinėm šlebu- 
;ėm ir skrybėlaitėm, bet 
dauguma, nešioja skareles.

Toliau barė tėvus kad iš
leidžia savo šeimyną Į baž
nyčią, bet be knygelės ir 
ražančiaus, tai tie galvas iš
kėlę žvalgosi. Tiesa, patė- 
mijau kad labai mažai pote
rius kalba, tik senieji, o 
jąunieji, ypatingai švento- 

j ritije, tai kalbasi ir juokau
ja.

įlšejus iš bažnyčios, su 
Viktoru Kiveriu, buvusių 
Clevelandiečiu, ėjom apžiū
rėt miestą ir/gT?ažiai apdad^ 
nuo tą Upę, Šešupę, Pavai-1 
kščioję po miešto sodną nu
ėjom į Šešupės pakrantę ir 
vaikščiodami uždainavom: 
“Kur banguoja Nemunėlis, 
kur Šešupė miela plaukia, 
ten tėvynė mano' brangi,

tenai širdis mane traukia.”
Kiveris pasikvietė mane 

į Savo namus piėtums, ir 
besivaišinant, besikalbant 
atėjo vakaras. Turiu pri
minti kad į). Kiveris labai 
gerai gyvena; namuose vi
duje išsitaisęs Amerikoniš
kai. Biznis eina gerai, jis

Murausku 
dienai.
Sulaukiau

tografijų, kas norės pama
tyt galės atsilankyt kada 
parvažiuosiu. Turiu nufo
tografavęs ir Kudirkos na
mus.

Rugp. 2 d. šiandien vėl 
pargryžau i Mariampolę; 
bevaikštinėdamas pakraš
čiais miesto užeinu ir naują 
gelžkelio stotį, kuri kainavo 
milijoną litų, kaip man pi
liečiai sakė. Namo pienas 
ir stilius gana geras, bet 
darbas-tai labai prastas už 
tiek pinigo. Budinkas dar 
visai naujas, o stogas kiau
ras, palangės taipgi kiau
ros, matosi visur vanduo 
bėga. Medžio darbas irgi 
labai prastas, atrodo kad 
lentos mažai obliuotos ir 
tik biskį aptepliotos; laip
tai nusišėrę, lyg ten perei
tų keli tūkstančiai “žmonių, 
o aš nuėjęs radau tik tris.

Antroj pusėj stoties žiū
riu matosi koks tai fabri
kėlis, saku reik nueit, bus 
įdomu pamatyt. Prieinu 
artyn, nagi žiuriu linų min
tuvas: dirba apie 15 mote
rų ir du vyrai mašinistai. 
Fabrikas matyt Žydų nuo
savybėj, o Žydų darbininkų 
nei vieno. Mat, perprasti 

į darbai. Moterų dirba ir 
jaunų, bet yra ir visai se
nų, visos basos ir ant ce- 

’ men to vaikščioja, o reuma- 
; tizmo negauna. Dirba 11 

valandų į dieną už 4 litus.

.2----Vienijasi. Goodrich gu
mų išdirbystė nutarė susi
vienyti su Hood gumų iš- 
dirbyste. (Viskas pereis į

■ ■ Q00įrich kompanijos kon-
Iš Vyčių seimo gryžda- trolę.

ma namon Chicagon, pas 1928 m. Goodrich kompa- 
Vertelius svečiuosna buvo riija padarė apivartos už 
užsukus Ona Rozbadaus-1 $148,000,000, Hood kompa- 
kaitė. p-1— 1 •• -
patiko, tik apgailauja kad 
Lietuvių gyvenimą čia su
ardė blogos valios žmonės, 
kitus net gerai nuskriaus- 
dami. Keliautojas.

Laukia pikniko. Akro- 
riiečiai net su nekantrumu 
laukia “Dirvos” ' pikniko, 
kuris įvyksta šį nedėldienį, 
Rugp. 21 d., Neuros darže. 
Visi nori matyt kaip Sar- 
palius su Juška grumsis ir 
kas liks čampionu. Akro- 
nieciai turi geriausius lai
kus kada atsilanko į “Dir
vos” pikniką. Jau kelios 
savaitės kaip tariasi ir vie
nas kitą vadindami rengia
si važiuoti.

Piknikas. Pereitą savai-

tyriau."
Liepos 30 d. šiandien su- 

i maniau apleist Mariampo
lę, bėt susiėjau su musų 
ekskursantu A. 
ir užsilikau dar

Liepos 30 d.
ir turgaus — turgus dide-. 
lis ir įvairus, smagu pavai
kščiot ir pažiurinėt. Tur
gus pilnas visokių įvaireny
bių1, arklių, karvių, avių, 
kiaulių, kas darė didžiausi 
trukšmą; vyrai susinešė 
botkočių kaduginių iš Dzu- 

jkijos, mat Kapsijoj kadu- 
ryto nuėjau, pas’ Clevelan- giai neauga; senų geležga- 
dieti Samuolaitį, ir besikal- Hu, senų padkavų, visko ir

I i . Mote-
ąrti. Pavakariop Į rys tai su dielėmis, tai so 

t nusimezgus 
pora naginių, pora- pančia- 
kų, viena moteris' turėjo 
tris kiaušinius ir išbuvo ant 
lietaus daugiau tris valan
das. Nors dabar sako ge
riau gyvenama, ir daugiau 
susipratę negu buvo prieš 
kai;
ne visi pažingėję pirmyn, 
jei tūli išstovi visą dieną sū. 
pora arklių turėdami ką 
parduot už litą. Per tą lai
ką namie galėtų pasidaryt 
darbo už kelis dolarius.

Paklausus žmonių kodėl 
jie taip daro atsako kad rei
kia1 druskos, tai cukraus, 
tai kitokių dalykų. O at
važiavus Į turgų, pardavė 
ką nors tuoj reikia suger
tuvių, gi begeriant prageria 
visus pinigus, ir ant drus
kos .nei cukraus nelieka. At
eina Įritąs turgus ir vėl rei
kią važiuot, nes reikia dru
skos. Jeigu žmoneliai dau
giau ^Lipratimo turėtų tai 
ką pardavę pirmą nueitų 
nusipirkt .sau reikalingus 
dalykus, o paskui eitų į kar- 
čiamas.

Labai nemalonu žiūrėt 
kaip jie kankina tuos nekal
tus gyvulėlius, o tai per tą 
girtybę. Gyvuliukai veži
me suraišioti guli visą ilgą 
dieną neėdę, arkliai susi
painioję pakinktuose taipgi 
neturi ką ėst, o tų gyvulių 
ponai su poniomis geria 
dainuoja sau iki vėlam va
karui. Valdžia turėtų atsi
žiūrėt ir pradėt naikint tą 
seną ūkininkų paprotį.

Rugp. 1 d. Apžiurėjau 
Vilkaviškį. Čia sutikau ir
gi vieną Amerikoną Brook- 
lynietį.

Vėliau nuvykau į Nau
miestį ir aplankiau Lietu
vos rašėjo' Dr. Vinco.Ku
dirkos namą,- kuriame jis 
užaugo ir mirė. Aplankiau 
jo kapą, kuriame guli ir 

. amžinai ilsisi. Jo kapas ap
tvertas geležinę tvoruke ir 
kapas pakeltas aukščiau 
nuo lygumos žemės, biskį | 
apaugęs žole, bet, visvien 
matyt kad keno nors prižiū
rimas. Uždėta pora gėlių 
vainikų, bet jau -, visai su
džiūvę. Paminklas padary
tas pavidale aržuolo su ša
komis nupjautomis, o ant 
vienos šakos uždėta, jo pa
veikslas ir užkabyta, užra
šas: jo vardas, pavardė, 
kada gimęs ir miręs, o že
miau kur buvo parašyta 
žodžiai: “Lietuva tėvyne 
musų, tu- didvyrių žeme” — 
tai Rusų laikais Rusų už
tėmy tą ir iš akmens išdau
žyta kad neliko nei ženklo.

Parsivešiu to vaizdo f o-l

po. evan- bant apsižiūrėjau kad jau įvardint negalima.

ir reikėjo eit žolėmis, katra
I.Yirwa nomnin

sako, I sekmadienis,

moky-

d. Šiandien 
žmonės vaikš

tinėja po gatves, tai ir aš 
stojau Į eiles. Bevaikštinė- 
jant teko susipažint su dau
geliu profesionalų,
tojų, gydytojų, vaistininkų 
ir tt.
tyt ugniagesių komandos 
gaisro gesinimo manebrus. 
Atvažiavo automobilis ant 
rinkos, vienas išlipęs pasi
dėjo '-savo aparatą, pradėjo 
pumpuot su dviračio pum- 
pa, ir pradėjo eit 
paprastas. balsas., 
škė gaisro signalą 
visus ugniagesius

Vakare gi teko ma-

koks ne- 
Tas rei- 
ir šaukė 
savano

rius, Pradėjo bėgt iš visų 
kampų savanoriai — subė
go bet ugnies nesimatė. Vi
si tapo sustatyti į eiles, po 
komanda; viršininkas pasa
kė prakalbėlę, ragindamas 
laike y ugnies būti drąsiems' 
ar naršiems- ir prašė kad 
kųodaugiausia stotų -sava
noriais į tą darbą.

Liepos 29 d. ŠĮ rytą no
rėjau išvažiuot į Vilkaviš
ki, bet mano draugai nelei
do ir' pasilikau Mariampo- 
lėje. Nieko ypatingo nepa-

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao * 

Nereikalinga
i Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati- 
thisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių 
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA
• Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
■■nieko nemokėsite už 
tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nč vč- 
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

• Taip, nebevartok jį.

Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
1 “B” yra atsakančiai nutaikinta pafluškai- 

te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 

l pastarosios neišsišvertų į lauko pusę. Pa- 
I Juškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua- 
> re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikaląs. Kaip greit

bei

Sako jai Akronas nija už $30,000,000.

Akrono miesto valdžia 
ateinančio rudens balsavi
muose leis piliečiams nu
tarti išleidimą $5,600,000

AKRON, OHIO

dėsis nedėlios ryte ant 
Main street, Akrone:

— Mister Policman, traukis 
iš kelio, mes važiuojam į “Dir
vos” Pikniką!

Kas

tę Goodrich gumų dirbtu- paskolos bondsų, įvairiems 
vės darbininkai turėjo pikr miesto gerinimo reikalams.“ —dJLlllCOUU g,CL 1LL1J.L1U L C11YCL1CX1L1O. I 

niką Clevelande. Laike to Į S3,000,000 butų sunaudota Į 
pikniko bėgime du kartu 
atsižymėjo ir laimėjo dova
nas biznieriaus M. Jociaus 
jauna duktė, Adelė. Ji iš- 
laimėjo $10,

Ignas Puišis nusipirko 
farmą. Puišiai yra trys 
broliai ir visi išėjo į ukes 
gyventi.

M. Jociaus moteris,’ sū
nūs ir duktė išvažiavo pa- 
sikieminėti į savo pirmiau 
gyventą vietą, Moline, III., 
pas savo pažystamus ir se
nus draugus.

Pas Gaškus svečiuose iš 
Youngstowno buvo A. Va- 
lantięjus su savo žmona;

įsteigimui Universiteto.
— Ar teisybę sakot?
— šiur, Mister Policman!
— Argi? Tai orait, gohęt!

SANDARA”
SANDARA Vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės' Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus1 Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsieny j $3.

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, Ill

Įsteigta 1879 m.

Pasaulis žiuri į jus pagal jūsų vertę. 
Jeigu neturit susikrov milijono jus ki
taip neišrodysit kaip nepasekmingas.

Richman’s Rubus pirkdami rasit tikrą 
stilių, geriausij pritaikymą, ir puiikaų- 
sią išžiūrą kuri parodo jog dėvėtojas 
yra “ko nors vertas”, nes sprendžiama 
žmogus pagal jo apsirėdymo. Geriau 
šia materija ir puikiausias darbas už
tikrina ilgą laikymą ir stilių.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
- FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pūl
iai spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

— Telefonas Randolph 3535 —

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

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies> išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumų ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais <4
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus' galite" 
pergalėf savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagere- 
j.mo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo, Gp
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums ^nekastuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis, auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
43 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

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

HMLYTOTHffno jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį v
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. I 
g VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI I 
- Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis

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

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

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

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutč-po-mjnu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

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

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo ji dėvęt. Jo vidutis yra limpantis (nors 
dacg skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
nęsaugnjus psduškaite “B” nuo slankiojimo 
it ;.k_itraukirjo nuo tam tikros vietos.

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

PUMOEMDB 
THROUGH TNI3> 
OPENING

t

rA'ęsi-

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Inc.

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

Knyga apie Patrūkimos.

Vardas •••••••••••• •Soo...

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

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

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

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

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

p. m., arriving 7:80a. m., (E. S. T.) night, arriving Pon Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 15th. June 29th to September 7th.

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

New Lowt
Fane

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

I $3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip
4 Autos Carried $4.50 and up

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

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Ir galima pirkti du arba tris Richman 
siutus antsyk, be perdaug išleidimo. 
Richman’s milžiniška išdirbinio gali
mybė ir tiesiog iš dirbtuvės pardavimus 
duoda jums neapribotų pasirinkimų 
naujausių stilių ir moterijų ūž vieną 
žemą kainą.

RICHMAN'S
CLOTHES
x • •’ j U -vr 4 ’’' '' >T'; S' '/' <1--C.

THE RICHMAN 
BROTHERS COMPANY 

Dvi Milžiniškos Krautuves Clevelande 
Atdara šeštadienio vakarais iki 6 vai.

725 EUCLID AVENUE 
PROSPECT IR ONTARIO



DIRVA 7

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 Dirvos PiknikasS

“MANAGER PLAN” LAIMĖJO - LIETU
VIAI GAUS DARŽELĮ

BUS REIKALAUJAMA ATSTOVYBĖS MIESTO VALDŽIOJ

Florence ir Matilda Dagilai- 
čiutės gryžo iš Racine, Wis., 
kur buvo nuvežusios automobi
liu savo tetą Raževičienę su 
duktere, gryžusias iš Lietuvos.

Rugpjūčio 20 d. balsavimuo
se už palikimą dabartinės mies
to valdymo formos — Manager 
Piano — ir prieš siūlomą prie
dą prie čarterio. balsų paduota 
sekančiai: už priedą 46,980; 
prieš — 50,175, ir tokiu budu 
priedas atmesta 3,195 balsais, 
per ką viskas liekasi po senovei 
ir miesto reikalų vedėju liekasi 
William R. Hopkins.

šiuose balsavimuose Lietuviai 
ėmė didelį aktivumą ir didumo
je balsavo prieš priedą, tokiu 
budu prisidėdami prie palaiky
mo šios administracijos kuri, 
su savo vadu Mr. Hopkins, pa
sirodė ateiviams labai draugin
ga.

“Lietuvių Darželis”
Kaip jau buvo'rašyta pereitą 

savaitę, Hopkins pritaria stei
gimui Tautų Darželių miesto 
parke ir duoda po plotą žemės 
kuri tauta gana didelė ir turi 
ką iš savo Kultūros Lauko pa
gerbti. Viskas kas dabar rei
kia tai Lietuvių komitetui pa
duoti formal} prašymą miesto 
tarybai užtvirtinti nuskyrimą 
žemės — akro ar pusės akro,

kuris vienok nebus galima pa
daryti urnai ir be kelių šimtų 
dolarių. Tuos pinigus patys tu
rėsim sukelti parvežimui iš Lie
tuvos stovylų, akmenų, medžių 
ir gėlių.

Reikalausim Atstovybės
Iš apie 100,000 balsų dalyva

vusių balsavimuose laimėta tik 
3,155 balsais, tas parodo kaip 
opozicija labai arti ant kulnų 
sekė. Taipgi tas parodo kaip 
svarbu buvo kiekvienos tautos 
piliečių balsuotojų parama, ir 
sykiu Lietuvių. Už tai dabar 
Lietuviai, pirmą sykį Clevelan- 
do istorijoje, reikalaus ir turės 
gauti kokią nors atstovybę mie
sto valdžioje, miesto darbą at
sakančiam vienam ar kitam 
musų žmogui.

Tas reikalavimas bus užves
ta, tik turi būti daroma rim
tai, neprivalo kožnas lysti ir 
■manyti kad tik jis tinkamas 
užimti vietą, o kitus visus skų
sti iš pasalų.

Vietą iškovoti bus sunku, 
tačiau šie balsavimai parodė 
kad su Lietuviais negali žaisti,

Austin kompanija Clevelande 
laimėjo kontraktą būdavojimui 
Rusijoj, Nižnij Novgorode dir
btuvės, kurioje bus sustatoma 
fondai ir traktoriai. Fordas 
susitarė su sovietų vyriausybe 
įsteigimui tenai dirbtuvės, ku
ri galės išduoti po 100,000 au
tomobilių per metus.

SPORTAS

kiek matysim reikalinga, — ir I ir mes turėsime pagrindą savo 
tada imtis darželio įrengimu,! reikalavimams.

VISI Į “DIRVOS” PIK^ 
NIKĄ NEDĖLIOJ!

“Dirva” širdingai kviečia vi
sus savo draugus, rėmėjus ir 
sporto mėgėjus atsilankyti į 
savo metinį pikniką, kuris bus 
pamargintas Lietuvių čampio- 
nato imtynėmis.

Piknikas bus Neuros darže, 
visiems žinomoj vietoj, šį sek
madienį, prasidės nuo 10:30 v. 
ryte. Jaunimui bus šokiai prie 
gražios muzikos.

Tikietai visai dienai į pikni
ką tik 75c.

Smagu girdėti kad Lietuviai 
įsigys Kultūros Darželį Itur 
nors Gordon parke, taigi “Dir
va” prie to naudingo darbo 
prisidėdama dalį pikniko pelno 
skirs tam Darželiui.

Lankėsi “Dirvoje” St. Sta- 
pulioriis iš Detroto, gryždamas 
iš Bostono ir Conn, valstijos. 
Buvo nuvežęs delegates į Mote
rų Sąjungos Seimą New Bri
tain, Conn.

Iš Scranton, Pa., pas drauges 
lankėsi p-lės Ona Kudirkiutė, 
Ona' Galiniutė ir Ona Žorskiu- 
tė. Jos apsilankė “Dirvoje”. 
Viešėjo pas Vilčinskus ir Viš- 
niauskus.

Visų Tautų Fliotas Gėlių 
Parodoj bus Didžiausias 
Clevelando ateiviai gražiai 

pasirodys Gėlių Parodoje su
rengtoje atidarymui Oiaivinin- 
kystės Kongreso Clevelande.

Gėlių Paroda bus šią subatą 
po pietų, tęsis per visą Euclid 
avė., iki vidurmiesčio, paskui 
į Miesto Auditoriją.

Gėlių Parodoje paskirai tur
būt nedalyvaus nei viena tau
ta kaipo tauta, bet bendrai vi
sų vardu surengta didelis gėlių 
fliotas, kuris sako bus pui
kiausias už' visų kitų toje pa
rodoje išstatytus fliotus.

*”Tą padarė Luna Parke su
rengta Viąų Tautų Diena šio 
mėnesio 11 diena, kur dalyva
vo ir Lietuviai programo išpil
dyme. Sukelta pusėtina suma 
pinigų ir už tuos pinigus įtai
soma fliotas. Ant jo bus iš- 
kabyta prisidėjusių tautų var
dai ir jame važiuos po vieną 
gražią kožnos tautos atstovę. 
Iš Lietuvių ton vieton paskirta 
p-lė Adelė Stapulioniutė.

Paroda prasidės iš Universi
ty Cirkle, taip kad visi galės 
tilpti į Euclid avė. pamatyti.

DU MILŽINAI GATA
VI SMARKIAI 

KOVAI
Lietuvių imtikų sunkaus 

svorio čampionatas 1929-30. 
metų sezonui suruoštas: I 
Neuros darže ringėj virvės] 
ištemptos, refery ir teisė
jai gatavi, imtikai vienas 
po kitam renkasi, ir taip 
Bostono galiūnas Juška su
laukia progos kibti Į Sar- 
palių, antrą Clevelandietį, 
ir bandyti padaryti tą ką 
padarė su Komaru šį pava
sarį.

Šymet už čampionatą su
sikibo trys Lietuviai: Ko
maras, Juška, Sarpalius. Iš 
jų Komaras atsidūrė užpa
kalyje, nes kaip Juška taip 
ir Sarpalius gavo decision 
ant Komaro. Bet užtai da
bar nežinia kaip seksis Juš
kai ir kaip pasirodys Sar
palius. Abu tokie dideli ir 
vienas kitam lygus aukštu
me; abu labai šalti ir at
sargas, abu atkaklus ir vi
sokių gudrybių moka.

Ar Juška savo senesniu 
patyrimu laimės ar Sarpa
lius savo jaunumu. Maty
sim tą tik nedėlioj, Rugp'. 
25 dieną Neuros darže. Ki
tur jų neteks matyt iman
tis ir jau ne ši metą.

Dalyvauki! išrinkime šio 
sezono Lietuvių Ristikų Ka
raliaus!
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Nedėlioj, Rugp. 25 d.
Neuros Farmoj
STOP 68 BRUNSWICK, OHIO

Imsis du Lietuviai Milžinai ųž 1929-30 Metų Čampionatą, plačiai žinomi

Yuška s u Sar paliom

Praeitą sekmadienį buvo Ly
ros (bolševikų) choro piknikas. 
Suvažiavo žmonių vos dešimty
je automobilių. “Fašistai” sa
ko kad ir tai 9 automobiliai bu
vo perdaug.

NAUJOS PARAPIJOS 
REIKALE

Clevelando Lietuviai labai 
nori žinoti kaip stovi naujos 
parapijos reikalai ir kaip seka
si jos organizavimas. Dalykas 
toks. Organizavimo darbas ei
na gerai, parapijai vardas pa
skirta Šv. Onos Parapija, iki 
vyskupas patikrins.

Naujos* parapijos bažnyčios 
vieta yra numatoma ant E. 152 
st. ir St. Clair. Tai yra gra
žus šmotas žemės ir patogioje 
vietoje,- kur sueina 5 gatvės į 
vieną (Five Points).

Naujos parapijos organizato
riai dirba smarkiai ir manoma 
kad vyskupas tuojau paskirs 
kunigą. Prašoma kad skirtų 
Kun. šteigmaną, kuris šį pava
sarį įsišventino.

Komitetas labiausia užimtas 
sukėlimu reikalingo kapitalo 
parapijos pradėjimui. Mano
ma rengti pikniką, bet bene 
jau bus pervėlai, nors T. Neura 
pažadėjo suteikti savo daržą 
parapijos naudai dykai.

Koresp.

Clevelando Orlaivininkystės 
Kongrese, kuris tęsis visą sa
vaitę laiko nuo Rugp. 24 die
nos, žada dalyvauti Fordas ir 
Lindberghas.

Pasikorė. John Liptak pa
simetė su savo žmona, bet po 
to pradėjo vaikščiot pas jos na
mus, 2728 E. 93 st., ir prie du
rų ir langų kelti lermą, kar
tais dainuodavo, kartais keik
davo norėdamas kad ji priimtų 
jį atgal. Pirmadienį jis nuėjo 
pas jos namą ir pradėjo sakyti 
kad ji turi jį priimti atgal, o 
□e tai jis arba namą sudegins, 
arba nužudys kaimynus arba 
nupjaustys vaikų ausis. Mo
teris pašaukė policiją. Suimtas 
jis rastas girtas ir uždarytas 
nakvynei. Ryte jis rasta pasi
koręs kalėjimo kameroj.

Didžiuose Ežeruose nuo šmu- 
gelninkų gaudymo laivų buvo 
nuimta kanuolės ir kulkosvai
džiai, bet pastaru laiku vėl Įsa
kyta sudėti atgal, nes šmugel- 
ninkai šaudo iš savo laivų į be
sivejančius' sargybinius.

Clevelando moteriškų rūbų 
siuvėjų unija kalba apie strei
ką tai American Plan organiza
cija, kuri nepripažysta unijų, 
pranešė siuvyklų savininkams 
jog gatava parūpinti streiklau
žius jeigu streikas kiltų. Tai 
pasitarnavimas....

Streikas paliestų 3,000 uni- 
jistų siuvėjų, vyrų ir moterų.

Clevelande budavojimo ama
tų darbininkų unija iškovojo 
sutrumpinimą darbo dienų — 
nųp šio męnesio 31 dienos pra
dės dirbti po 5 dienas Į savai
tę, po 8 valandas Į dieną, ir už 
tą pat seną mokestį, kuri yra 
gana aukšta.

Daugiau darbininkų turės 
darbo, nes prie budavojimo 
darbų įvesta daug įvairių ma
šinų kurios užima darbininkų 
vietas.

Traukinio nelaimėje pirma
dienį sužeista apie 60 žmonių. 
Traukinis ėjo iš Clevelando j 
Columbus su 400 pasažierių ir 
nušoko nuo bėgių ties Condit.

Vincą Bostone — Dirba 
su Šarkiu

Lietuvos boksininkas Juozas 
Vinča rado tai ko jieškojo: jis 
atvažiavo į Ameriką pasižymė
ti savo galinga kumščia ir Lie
tuvio milžino spėka. Tas jam 
ir pasisekė. Arba pasiseks, nes 
jis paimtas globon gabaus ma- 
nadžerio, Buckley, kuris ma- 
nadžeriauja Šarkiui. Buckley 
paėmė Vincą todėl kad matė ja
me nepaprastas galimybes — 
jei to Vinča neturėtu Buckley 
nebūtų su juo susidėjęs. Yra 
daugybė Lietuvių ir svetimtau-. 
rų kurios Buckley galėtų ma- 
nadžeriaut, bet nemato j uose 
didelės ateities: Jam pasisekė 
su Šarkiu ir jis tą pat padarys 
su Vinča.

Galimą iškalno spėti kad Vin
ča už keliolikos metų gryžęs 
Lietuvon bus turtingiausias pi
lietis.

Pats Šarkis užsiima Vinčos 
lavinimu. Jim Toland’s gim- 
natikos klube nuolat susirenka 
dagybės Lietuvių ir svetimtau
čių pažiūrėti to naujo Buckley 
'Lietuvio, Vinčps. Šarkis su 
Vinča kalbasi Lietuviškai. Šar
kis džiaugiasi kad jį kalbant 
Lietuviškai nesupranta tie Ai- 
rišiai, kaip jis sako.

Šarkis paėmęs Vincą į ringę 
išegzaminavo, taip sakant, ir 
patyrė kaip dar jam stoka iš
silavinimo. Nors jis treinira- 
vosi Lietuvoje ir Paryžiuje, bet 
Europoje treiniravimas kumšti
ninkų toli neištobulintas lygi
nant su Amerikos reikalavi
mais.

Šarkis savo patyrimus Vinča i 
labai noriai teikia, kas išeis 
Vincai ant naudos.

Vinča gyvena kaip koks) kar- 
žygis pasakiškoj knygoj: ko 
tik jam reikia tik pasako savo 
manadžęriui ir viskas parūpin
ta. I

Bus ekstrą pora;
ANDY LADYGA imsis 
su smarkiu svetimtąučiu

Gerbiamieji: Šios im
tynes bus svarbios tuo-; 
mį kad nustatys ateinan
čio sezono 1929-30 me
tų Lietuvių sunkaus svo
rio čampioną imtiką — 
užtai abu,, musų milžinai 
smarkiai ruošiasi ir nori 
paimti visą garbę.

Jušką laimėjo prieš 
buvusi čąmpįoną 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 - 
vąuti išrinkime čampio- 
no. Tai bus paskutinis 
šios vasaros piknikas su 
imtynėmis,

Pats piknikas turės 
visus savo smagumus— 
šokius ir tt.

Įžanga 75c» Ypata
Vaikams iki 15 metų Dykai

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

Kaip Nuvažiuot
Važiuojant gatyejiariii, nuo Publik Skvero imkit MEDINA karą kaip 9:20 vai. 
ryto, kuris sustos ties Neuros fąrma. Gryžtant atgal tas pats karas paims jus 
7:45 vai. vąkare. Greitas ir geras nuvažiavimas.



DIRVA

KOKS NUMATOMAS ŠIE
MET DERLIUS.

(Pabaiga nuo 1 pusi.)

KOMUNISTAMS KAU ART. ST. PILKOS
PADĖKA

NUTEISĖ GALINĮ IR KI
TUS PLEČKAITININKŲ

AGENTUS
Kaunas, VIJ. 30. (Elta). 

Karo lauko teismas Šiau
liuose nagrinėjo V. Galinio 
ir kitų kaitimų jų bylą. Visi 
ibuvo kaltinami* baudžiamo
jo statuto papildymu ir pa
keitimu ir ypatingų valst. 
'apsaugos įstatų paragrafu 
14, punktais 1—2. Teismo 
metu paaiškėjo kad Galinis] 
ir kiti prikausė “respubli
kos gynimo s-gai”, kurie 
ruošėsi prie ginkluoto suki
limo ir rengė eilę teroris
tinių aktų, gabeno iš lenkų 
ginklus ir sprogstamąją 
medžiagą. Be to, per kurje
rius vedė su plečKaitininkų 
organizaciją Vilniuje, ta
riant Paplausku ir kitais, 
šifruotą korespondenciją 
savo organizacijos renka- 
lais. Teismas, išklausęs liu
dininkus ir apsipažinęs su 
materialiniais įrodymais, 
rado visus kaltais ir jų eilę 
pasmerkė mirti, o kitus nu
teisė mažesnėmis bausmė
mis. Visi nuteisti mirti įtei
kė ponui Respublikos Pre
zidentui malonės prašymus, 
kurie visi buvo patenkinti 
ir mirties bausmė pakeista 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos. “L.A.”

mirties. Nnkentėjusiam esą

ŽIAURUS DARBAS

— Ei, Visi ir Visos! Važiuo
kit nedėlioj į “Dirvos” pikniką 
Neuros darže!

Artistas St. Pilka, kuris 
iškeliavo Lietuvon, iš Ber- 
lino rašo “Dirvos” redakto
riui sekantį laiškutį:

“Leiskit Tamista atspau
sdinti ‘Dirvoje’ šį mano 
trumpą laiškutį. Virš tri
jų metų Amerikoje bevie
šėdamas ir Lietuviško me
no dirvoje veikdamas su
radau daug mano darbo rė
mėjų ir šiaip man asmeni
niai palankių žmonių. Ne
turiu galimybės jiems vi
siems atskirai parašyti, tat 
noriu nors per Jūsų gerb. 
laikraštį pareikšti mano gi
lios padėkos ir atsisyeikini- 
mo žodžius. Tuoj pasiek
siu Lietuvą ir prisiartinda
mas prie savo krašto rube- 
žiaus siunčiu kuoširdin- 
giausius linkėjimus Ameri
kos Lietuviams, su kuriais 
teko tiek daug gražių die
nų sykiu pergyventi.

. “Jūsų Stasys Pilka.”

erzi- 
kelis 

buvo pradėta jau prieš ko-]“darbo klesos gynėjus” ap- 
kią savaitę. Uoliai buvo j kūlė ar sulaikė.
mėtomos proklamacijos iri Spėjama, kad bolševikai 
kur ne kur pašnabždomis]norėjo , demonstruoti pro 
buvo kurstoma darbininkai kareivines.
švęsti “raudonosios dienos”! Šančių nekurie gyvento- 

yra tiek maži kad' sunku' šventę. Bet viskas tas nu- jai pasakojo kad ties Tilka 
spręsti apie busimą derlių.įėjo niekais. Be incidentu pradėjus policijantui 
„ ... . . . i Šančiuose nieko rimti < <au- tyti susirinkusius

k ] ne neatsitiko. j komunistas ‘sovęs j
,.. . , . . | Nepaisant bolševiku agi-!jantą.Dobilai bendrai geri, o L .. , .. . , - i. v v • j • . tacijos streiko niekur ne- _vienzoliai daugumoje net . . , . . . . , •?... • -n- i .- buvo, tik į kai kuriuos fab- xlabai geri. Pievos nukente- .. ... , .. . ... !1. . v pikus neatėję keli daromin-,..jusiuose rajonuose—žemiau , . ., ., , . , ❖.j . . kai. Atsišaukimuose darbi-t vidutinio, kadangi jos per- . . . , ....................... x. . ninkai buvo kviečiami susi-1 xnai perdaug įmirko, jrugo .... ,. ,(XT „ - . i: . i . , . rinkti ties Nemuno fab-lir kai kur samanomis au- . ... ,- nku, bet vis tik buvo spė

jama kad tai daroma akims 
apdumti, o tikrą demons
traciją komunistai mėgin
sią suruošti Šančiuose.

Ir tikrai, po pietų ties 
“Nemunu” pradėjo rinktis 
neskaitlingi būreliai, bet at
vykus policijai išsisklaidė. 
Tas parodė kad kvietimas 
ties “Nemunu” buvo tiktai 
manevras, kuris patraukė 
tik mažiau “informuotus” 
komunistus ir šiaip žiop
lius.

Už valandoš tarp Tilkos 
ir Šmito fabrikų ėmė telk
tis žmonės, daugiausia Žy
dų jaunuomenė, matyt su
burta iš viso Kauno ir prie
miesčių.

Iš abiejų fabrikų, tuo lai
ku pasibaigus' darbui, ėjo 
darbininkai. Susirinkę iš 
miesto agitatoriai’ užtrau
kė revoliucines dainas ir 
įvairiais šukavimais kvietė 
darbininkus eiti su jais. Ta
čiau darbininkai ne tik nė
jo bet ir gerokai apkūlė vie
ną agitatorėlį. Komunistai 
— viso keli desėtkai žmo
nių — atvykus policijai bu
vo per 10 minutų išsklaidy
ti. Suimta keli asmens, ku
rių dauguma Žydai (po 17, 
20 metų) ir atimta 
na vėliaya ir daug 
turos.

Tuo pat laiku ėjo 
bo ir gelžkeliečiai, kurie

visur geresni, negu pernai, 
taip pat bulvės. Kitų, be

sunkiai sužalota galva ir j bulvių, kaupiamųjų augalų 
abi rankos. Jokubka ir Ma-1 šiemet sodyta ir sėta žymiai 
sys ištardyti ir po pasiža- Jaugiau. Ankstybesnieji ai
dėjimo paleisti, o F. čečiš
kinas-ieškomas. “L.Ž.”

rodo gerai ir aukščiau vidu
tinio, o vėlesnieji, nors ir 
normaliu laiku sodyti, dar

SVARBIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

Dainininkas Kipras Pet
rauskas išvažiavo. į Brazi
liją tūlam laikui, dainuoti, 
ne apsigyventi.

Kaune bus įvesta valdiš
ki egzaminai automobilių 
šoferiams.

Aplink Kauną jau smar
kiai kerta rugius (Rugpju- , ,& \ or-j augo, o be to, ir oras augti

Pasivijo ant kelio žmogų, 
sumušė jį akmenimis ir su

badė peiliais.
Kupiškis. Liepos mėn. 22 

d., pil. Jonas Bernotavičius 
ir Laičių kaimo Viešintų 
valse. buvo Kupiškyje teis
me ir dienos metų, gerokai 
įsigėręs ėjo namon. Kaip jis 
pats parodė kvotoje, kelyje I 
jį pasiviję važiuoti: Kazys 
Jokubka, Jonas Masys abu 
to paties kaimo ir rusas 
Feodoras čečiškinas iš Ku
piškio' ir paprašė sėstis ke
tindami pavežti. Jis nieko 
nemanydamas atsisėdęs į 
ratus ir visi važiuoja. Joku
bka ir čečiškinas pradėjo 
jį akmenimis mušti ir pei
liais badyti. Jabukka ir Če- 

■ čiškinas pagrobęs. iš kiše- 
niaus 16 sid. litų, pažiūrė
jęs į jį, nutaręs, kad jau 
negyvai užmuštas, susėdę 
visi ir nuvažiavę. Nukentė- 
jusis popomis nušliaužęs 
pas artimesnius gyventojus 
ir tuomi išsigelbėjęs nuo

čio pradžioje).
Praloto Olšausko teismas 

bus Spalių 1—5 d. Jį šiose 
dienose aplankė popiežiaus 
pasiuntinis Kaune.

Pagal kai kurių laikraš
čių pranešimą, vyriausybė 
ruošiasi 
budavoti 
zidentui 
Vytauto

Į Kauno Universitetą šį 
metą paduota apie 1000 
naujų prašymų. Tuo budu 
ateinančiais mokslo metais 
bus netoli 6,000 studentų 
Kauno Universitete.

Nuo naujų metų įtaisomi 
nauji Lietuvos konsulatai 
Kanadoj ir Pietų Afrikoj, 
kur Lietuvių konsulų iki- 
šiol dar nebuvo.

Rugpjūčio mėn. pradžio
je per vieną savaitę Pieno 
Centras išvežė 2235 bačkai- 
tes sviesto Į užrubežį.

Iki Rugp. 25 d. priimami 
nė jaunesni kaip 16 metų 
asmens į pašto, telegrafo ir 
telefono kursus Kaune. Tie 
kursai yra dykai ir trunka 
vienus metus.

netrukus pradėti 
Respublikos Pre- 
naujus palocius 

Kalne.

nebuvo palankus.
i Viską bendrai imant, iš 

apvažiuotų 7 apskričių pen
kiose apskrityse ir didesnė- 
ja Šiaulių apskrities daly 
derlius yra aiškiai aukštes
nis už vidutinį, o Biržų ap
skrity ir Joniškio rajone— 
maždaug vidutiniškas.
Žemės nusausinimo darbai 

didėja
Nukentėjusiose nuo ne

derliaus apskrityse išplės :i 
žemės nusausinimo darbai. 
Šiemet jų bus Įvykdyta už 
du milijinų litų. Prie nusau
sinimo dirba apie 3,000 dar 
bininkų. Be to, patys ūki
ninkai daug smarkiau kasa 
griovius, negu kad seniau. 
Vadinasi, pereitų metų ne
derlius ūkininkus Įtikino 
žemės nusausinimo svarbu
mu. ''

Rugp. 1 d., “raudonosios į atsiliepė Į komunistų 
dienos” ruošimas Kaune Inimą kumštėmis ir

skirs- 
vienas 
polici- 
“L.Ž.”

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokykla Cumber
land Universitete, darbuojas at> 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur uu visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa* draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės
Siutas
Kelnės

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
12628 Superior avė., cash delica

tessen krautuve, garantuoju $600 
savaitinių ineigų, nėra kompetici- 
jos, trumpos valandos, pigi renda, 
parsiduos pigiai del nesutikimo pu
sininkų. Matykit Notarą Zimer- 
man, 1406 E. 105th St. (35)

išvalyt ir išprosyt 50e 
išprosyt ................. 45c
išprosyt ................. 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Ona Čerlaitė .............. Lt. 200
Mikalina šlapkauskaitė ... 50
Emilija Likiutė ................... 50
Adomas J. Mizera.vičius .. 150
Ksaverina Paulikaitė .... 193
Julijona Narbutienė ......... 100
Juozas Leimonas .............. 450
Pranė čiuberkytė .............. 200
Viktorija Grigaitytė ......... 100

“Dirvos” Agentūra

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio
MAINAS

Turiu gerą farmą mainais į 
namą Clevelande, arba parduo
siu lengvu išsimokėjimu, su t 
nuoš. ant likusios sumos.
Kreipkitės 6712 Wade Park avį 
Cleveland. Tel. Penn. 1481

PADALINIMUI PALIKIMO
Turi būti parduotas dviejų šei

mynų pąmas, arti Gordon Park, prie 
St. Clair. Duokit savo apsiūlymą. 
Parsiduos atsakančiam žmogui.

GLENVILLE 2773.

Koatas
šilkinė

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

REIKALAUKIT
pas visus Lietuvius štor- 

ninkus
“BIRUTĖ S” 

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.

Pašarų Pakanka.
Nukentėję pernai rajonai 

pašarų šiai žiemai turės 
pakankamai, o atskiri kai
mai kur labiau sumažėjo 
gyvulių, pašaro gali ir per
teklių. Dėl to nuo gegužės 
ir birželio mėn. tų vietų u- 
kininkai pradėjo; labai ieš
kot pirkti gyvulių prieau
glio, ypač paršelių. Tas 
prieauglis dėl to pabrango.

visul Ūkininkų įsiskolinimas ir 
vyriausybės pagalba.

Pereitų metų nederliaus 
Pakuršėje katastrofa nevir
to. Tačiau jo padaryta žala 
dar galutinai neatitaisyta, 
kaip tad matyti ir iš pieni
nių veikimo. Antras neigia
mas nederliaus reiškinys— 
tai didelis ukininkii Įsisko
linimas. Tas įsiskolinimas 
finansų ministerijai, žemės 
ir Lietuvos bankams nėra 
jiems pavojingas, nes vy
riausybė gali skolų iiumo- 
kėjimą tinkamai sutvarky
ti. Bendrai ūkininkai vy
riausybei yra įsiskolinę 30- 
35 mil. litų.

Labai žalingas tačiau ūki
ninkų įsiskolinimas priva
tiems žmonėms, ypač pirk
liams. Čia teks padėti daug 
sunkaus darbo, kad ūkinin
kai dėl tokio įsikolinimo 
perdaug nenukentėtų.

Apskritai imant, nuken
tėjusioms apskritims šiemet 
pakaks jų pačių uerliaus, o 
visoje Lietuvoje bendrai— 
bus jų perteklius, kurį teks 
eksportuoti. Kaip pernai 
taip ir šiemet, geriausias 
derliaus visoje Lietuvoje 

Į bus Suvalkijoje, o ypač tri
kampy tarp Kalvarijos, Ma- 
riampolės ir Vilkaviškio.

“M. R.”

PARSIDUODA NAMAS
Didelis pavienis, moderniškas, vi

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

“L. K.”

LAUKŲ NUSAUSINI
MAS

Šiais metais laukų nusau-I 
sinimo darbas . eina 
smarkumu. Prie jo nuolat 
dirba 3,000 darbininkų, po 
80 žinovų instruktorių va
dovyste, todėl bedarbių 
skaitlius visai sumažėjo.

Darbininkai gauna iki 10 
litų į dieną atlyginimo. Ši
tiems darbams jau išleista 
4,700,000 litų ir numatyta 
nusausinti daugiau kaip 
30,000 hektarų laukų.

“L.K.”

raudo- 
htera-

iš dar-

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

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

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį1 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.
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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- 
k gas vyrų ir moterų su geromis pasekmė- 
įffi mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- 
Sk leistas žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, 

Galvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- 
"•ferumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir 

Užscndintą Reumatizmą, ir Bronchitis.

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

= Tyktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moaerniš- E 
E ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir = 
= jums. Ateikit ir pasitarkit su manim nuodugniai apie E 
E savo liga savoj kalboj. VISI PASITARIMAI UŽLAI- = 
| KOMI SLAPTOJE. Ę

| Dr. BAILEY “Specialistas’ Į
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. = 

= Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E
Mes kalbame Lietuviškai. ę
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KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su-1 
teikia sveikatą. (52)1

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

IVIotorcikliai į 
Turėk smagumo laukuo- , 
se už mažą kainą su Har- i 
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 1 
votos mašinos parsiduo- I 
da pas

Harley Davidson Sales Co.
3628 Prospect Ave. 

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, ' garsus Specialistą? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Gcneralią Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 j 24. valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

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.

PARSIDUODA NAMAS
7 kambarių Cottage ir 9 kamba

rių dviejų šeimynų namai ant dide
lio loto E. 47th st. Kaina pigi — 
$7,200 greitam pardavimui. (35) 

Šaukit FAIRMOUNT 7107J

GROSERNĖ IR SALDAINIU 
KRAUTUVĖ

1466 E. 66th st., prie karų lini
jos, tarp Wade Park avė. ir Lexin
gton avė. 1 kambariai prie krautu
vės gyvenimui, furnasas, garadžius. 
Visokie groseriški dalykai, saldai
niai, cigarai, ice cream. Mainys Į 
2 šeimynų namą arba pavienį. Ta 
vieta jums tiks. Savininkas tenai 
pat. Arba šaukit Mr. Smith, 403 
Ulmer Bldg., Main 2445.

ŠTAI GERA PROGA
Mainysim arba pigiai parduosim 

5 lotus ir modemišką 7 kambarių 
namą Parme miestelyj; 15 minuti 
nuo ClėVeland’o.. Mainys į pavieni 
namą Clevelande. Telefonas AT- 
lantic 2122. (35)

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

FARMOS - FARMOS
DIDELI BARGENAI

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

40 akrų farma, budinkai, ’ 
gyvuliai, viskas už $2700.

80 akrų, budinkai, javai, 
liai, viskas už $4500.

80 akrų, ' " 
miškas, upė

55 akrai, 
už $1300.

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

P. A. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

budinkai, geri 
teka, $2500.
geri budinkai,

dvaras, didelis

javai,

gyvu- 

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.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTO J AI 

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


