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NEKAMITMAI PALES
TINOJE

Jeruzalis. — Pastarose dota jų pranašai, bet ir Mo

lines Revoliucijos
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GASTONIJOS AUDĖJU 
TEISMAS

Charlotte mieste, North 
Carolina valstijoj, eina by
la šešiolikos jaunų ypatų, I 
jų tarpe trijų moteriškų, 
sąryšyje su nužudymu po
licijos viršininko Gastonijos 
audėjų streike pereitą pa-, 
vasarį.

Vienų ką darbininkai tu
ri įsitėmyti šios bylos rei
kale, tai štai kų. Tose au- 
dinyčiose dirba vieni juodu
kai. O šie apkaltintieji yra 
visi baltieji žmonės. Ko jie 
pakliuvo? Mat, kada strei
kas kilo (ųoj iš šiaurinių 
valstijų ten sugužėjo l<«įri?>V 
nistų agitatoriai kurS'tytt 
negrus prie riaušių, žudy
nių ir revoliucijos. Manė 
pasinaudosią tamsiais neg
rais, kuriuos audinyčių sa
vininkai spaudė. Riaušės 
ir muštynės nuolat įvyko, 
komunistams agitatoriams 
kurstant ir patiems vado
vaujant. Agitatoriai ir pa
kliuvo. Negrai darbininkai 
nepersekiojami ir neteisia
mi, net bolševikų spauda su
dėjus suimtųjų atvaizdus 
paliudija kad visi yra balti 
“draugučiai” iš šiaurinių 
valstijų. Jų gelbėjimui da
bar komunistai šaukiasi iš 
darbininkų aukų. Jeigu bu
vo nužudytas policijos vir
šininkas ir keli policijantąi 
sužeisti už tai kad norėjo 
palaikyt mieste tvarkų ir 
neprileist prie praliejimo 
nekaltų darbininkų kraujo, 
lai komunistai už savo gal
važudiškus darbus patys at- 
kenčia.

Nantyglo, Pa. — Enoch 
Piotrovskis, 44 m. amžiaus, 
kasykloje užtaisęs šovini 
paliepė savo sunui /šalintis 
kad neužmuštų, pats nespė
jo pasišalint ir tapo užmuš
tas griūvant iš viršaus ak
menims.

Sharon, Pa. Geležinkelio 
darbininkas, 72 metų am
žiaus, pasiliuosavęs iš dar
bo del kurtumo, besivaikš- 
čiodamas ant bėgių tapo 
traukinio užmuštas, nes ne
girdėjo kai traukinis atėjo.

'Vestaburg, Pa. — Kelios, 
dienos atgal sužeistas ka
sykloje George Schmitt, 58 
m., mirė ligonbutyje. Jam 
buvo sutrinta abi kojos.

* CHINAI IŠKELIA KO
MUNISTU MIERIUS
Washington. — Chinijos 

vyriausybė įteikė per savo 
ambasadorių Su v. Valstijų 
sekretoriui notą, kurioje 
formaliai pareiškia kad so
vietų Rusija varosi prie vi
sapusių žudynių ir sukėli
mo pasaulinės revoliucijos, 
pasinaudojant konfliktu' už 
tolimųjų rytų gelžkelį. To
kias' pat notas įteikė visoms 
valstybėms kurios pasirašė 
Kellogg’o paktą.

Chinų nota išdėsto kaip 
prieita prie išvijimo sovie
tų atstovų įš Mandžurijos. 
Gegužės 29 d. Chinų polici
ja Harbine gavo praneši
mą jog vietiniame sovietų j 
konsulate bus laikoma kon- 

| ferencija nustatymui pro-j 
iįpagaridos Mandžurijoje su 
tikslu atplėšti ją nuo Ghini- 
jos. Konsulatų užpuolė po
licija ir areštavo virš 80 
ten susirinkusių ypatų. Iš 
jų 39 buvo viršininkai Chi- 
nų-Rusų gelžkelio, ųž kų iv 
prireikė juos išvyti ir vyti 
visus kuriuos jie turėjo sa
vo žinioje. Išklausinėjus 
visus suimtuosius paaiškė
jo kad sovietų buvo ruošia
masi suardyti Chinijos vie
nybę, nuversti valdžia, ir 
nuo to pradėti visuotina su
kilimą visose valstybėse.

Eina prie taikos
Chinų nacionalistų val

džia sutinka taikytis, ka
dangi to gelžkelio neveiki
mas žymiai kenkia komer
cijai. Chinai sutiks įsilei
sti sovietų viršininkus į jų 
senas vietas, bet komunis
tai turės žiūrėt biznio, o ne 
propagandos.

Bolševikų kariumenės da
ro laiks nuo laiko puolimus 
ant parubežinių Chinų pun
ktų, abiejose pusėse randa
si žymios spėkos.

Chinai sugavo septynis 
Maskvos Spiegus savo pusė
je ii’ sušaudė.

Komunistai labai trokšta 
kad pačios Mongolijos ko
munistai sukilti! prieš Chi- 
nijų ir atsimestų nuo jos. 
Tas parodo kaip labai Mas
kva gelbėjo pirmiau Mon
golams komunistams/ kada 
sovietų atstovai radosi pa- ■ 
čioje Mandžurijoje, neva 1 
kaipo gelžkelio prižiūrėto- ■ 
jai, bet patys aršiausi agi
tatoriai.

Zeppelin” kelionė aplink že
mę- sekasi nepaprastai ge
rai. Iš Japonijos atlėkė į 
Los Arigėles į trumpiau ne- 

j gu 80 Valandų; arba tris 
paras laiko, padarydamas 
virš 5,000 mylių kelio sker
sai Pacifikų, kurio platu
mo dar jokis orlaivis ne- 
persiekė.

Nuo išlėkimo iš New

KUR MOTERYS NETU
RI IR NENORI BAL

SAVIMO TEISIŲ
Sugryžę į Australiją bū

relis Amerikonų tyrinėto
jų Naujų Hėbridų salų sa
iko užtikę ten kanibalų gen- 
tę, kurioje moterys neturi 
jokių teisių, daro ką joms j vienytas Valstijas; 
vyrai sako. Tėvai sutaria (Angelės skrenda į Cleve- 
dukterų vedybas ir atiduo- landą, pasirodyti orlaivi- 
da dukterį žentui už 20 ar ninkystės kongrese, po to 
30 kiaulių; j vėl į New Yorką, ir kelio-

- . I nė aplink pasaulį bus užbai- 
ŠTAI KUR SENAS DIK- gta į 20 dienų, kaip koman- 

dierius D r. Eckener buvo 
pasiryžęs atlikti. Kelionėj 
sutrukimui pačiam skridi
niui nustatyta 272 valandos 
arba 11 dienų ir 8 valan
dos laiko;

tiškus elgesius. Tai yra kei
sta iš Rusijos atsikėlus re
ligiška sekta, kuri, jeigu 
jiems kas daro periškadas, 
iššivelka nuogi, vyrai, mo
terys ir vaikai, ir vaikščio
ja gatvėse.

Jie priešingi vedybų ce
remonijoms, nepripažysta 
mokyklų, neleidžia vaikų Į 
jas ir kartais mokyklas pa- 

Yorko dvi savaitės atgal, dega jeigu valdžia verčią 
visti keliu turėjo prielan
kius vėjus, kurie parnešė 
greitai į Vokietiją, iš ten Į 
Japoniją, o dabar vėl į Su-

Iš Los

jų vaikus eit mokyklon.

TATORIUS
įVenezueloj, Pietų, Ameri

koj, yra diktatorius kuris 
tą šalį valdo jau 20 metų, 
lyg koks dvarininkas savo 
dvarų, ir elgiasi kaip pa- 

| tinka. Jo vardas- yra' Jųąn 
Vincente? Gomez, Sakoma 
kad šavo diktatoriavimo 
bėgiu susidėjo $250,000)000 
turto. Jis seniau buvo pre
zidentu ir diktatorium, da
bar prezidentystė užleista 
Dr. Perezui, bet Gomez yra 
kariumenės komandierium 
ir tuomi palaiko save dik
tatoriaus rolėje. Jis nei ne
gyvena sostinėje, bet savo 
dvare, tačiau iš ten savo 
tvarkų daro. Pas ji suva
žiuoją pasitarimui politikie
riai, viršininkai ir svetim
šaliai norėdami gauti alie
jaus koncesijas. Jis turi la
bai gabių biznišką galvą.

Venezuela pirmiau buvo 
penkiolikta aliejaus gamy
boje šalis, dabar pakilus iki 
antros pasaulyje.

Prieš tą diktatorių pra
dėjo reikštis bruzdėjimai 
ir jis galės kada nors griū
ti.

.NETIKĖTAS IŠGEL
BĖJIMAS

Lancaster, Pa. — Netoli 
čia, per sulūžusį tilta, nak
ties tamsumoje sukrito ant 
apačioj. einančio, gelžkelio 
bėgių trys automobiliai su 
žmonėmis. Vienas jų už
simušė, šeši sužeisti. Bet 
neužilgo atlekiantis trauki
nis butų juos visus suma
lęs jeigu ne vienas iŠ tų su
kritusių vyrų. Jisai, nors 
apdaužytas nuo puolimo, 
išbėgo ant. kelio ir nusivil-
.kęs sųvo rąudųną švarkų 
‘(jis ’yrfT'ffitizffiantas“ ir ,dė-! 
vėjo raudona uniforma) 
ėmė mosuoti prieš atbėgan
tį traukinį. Lokomtivo ži
burys nušvietė jį ir inžinie
riai spėjo patėmyt ir sulai
kė traukinį keliolika sieks
nių atstu. Ties tuo tiltu 
buvo traukinių signalas, 
kurio inžinieriai tėmijo ir 
pamatė tų vyrų mosuojantį. 
Signalų nuvertė automobi
liai' laike puolimo.

51 VALANDĄ ŠULINYJE
Allegan, Mich. — Jaunas 

ūkininkas kasė šulinį ir bu
vo 30 pėdų gilumoje; kaip 
štai šulinio i šonai sugriu • 
vo ir žemė sugavo jį. Ne
buvo galima kitaip išimti 
kaip tik virvėmis aprištus 
su arklio pagalba ištraukti, 
nes nebuvo kaip .nei' atkas
ti nei prieiti. Vienas kai
mynas stačia galva ant vir
vių nuleistas per kelis sy
kius dirbo trijų valandų bė
giu iki galėjo aprišti vir
ves.

Versailles, Pa. — Keltu
ve kasykloj sužeistas Frank 
Lorig mirė vežant i ligon- 
butį.

DRĄSI MOTERIS
Detroit, Mich. — Vienas 

vaistininkas buvo nužiūri
mas šmugeliavime iš Kana
dos degtinės. Jis parvažia-

Radio Biznio Augimas
Majestic radio priimtu vii 

išdirbėjai skelbia kad 1927 
metais jų įstaiga padalė 
biznio už $5,000,000, o jau 
šiais metais tikisi turėsian
ti biznio už $120,000,000.

Tai tik viena iš keleto di- 
■ dėlių 'radio išdirbysčių šio
je šalyje.

IŠRADO ATJAUNĖ- 
JIMO VAISTUS

Bostone, tryliktame tarp
tautiniame fiziologų kon-uuo ucguncd. uis vctZild- Lauiiniaine iizioiogų Kon- 

yo laivu su savo žmona ir I grėsė Dr. Casimer Funk iš 
juos atsekė parubežio sar-1 Paryžiaus skelbia atradęs 
gybiniai, astuoni vyrai, ku- naują žmogaus atjaunini- 
rių pora sako matė vaisti- mo būdą, kuriame nereikia 
ninką parvykstant šit deg
tine. Juos prie durų pasi
tiko vaistininko moteris su 
revolveriu rankoje ir pa
klausė ar jie turi krėtimui 
jos namų leidimą. Jie at
sakė kad neturi, ir moteris 
per astuonias valandas at
laikė apgulimą ir neleido 
krėst namą. Jeigu neatsi- 
nešit varanto ir lysit į na
mus nušausiu jus visus, už- 
komandavo moteris.

Sausieji pagaliau sutiko 
šalintis ir nuėjo sau.

SOVIETŲ LAKŪNAMS 
NESISEKA

Jau virš pora savaičių lai
ko iš Maskvos išskrido so
vietų lakūnai su tikslu pa
siekti New Yorkų keliau
jant Į rytus, bet jiems la
bai vargingai einasi. Dar 
ir po šiai dienai po Sibiru 
šokinėja po galuka paskris- 
dami. Jeigu tik tiek gali 
palėkti ka darys pasiekę 
Pacifikų? tikrai pliumptels 
Į vandenį ir nugramzės vi
sa “Sovietų Žemė” kaip at
sitiko Lenkų “Maršalekui 
Pilsudskiui”.

nei beždžionės gilių nei jo
kių operacijų.

Iki šiolei jis tų savo išra
dimų bandė ant gyvulių, 
bet neužilgo mario pradėt 
ir ant žmonių, tik dar nori 
ištobulint kad tų ekstraktų 
galima butų naudoti pavi
dale dabartinių įvairių 
stų, proškelėsę ar tam 
našiai.

Dr. Funk yra ..žymus 
dicinos moksle, jis a..

50 PRIGĖRĖ SERBIJOJ
Uskub, Serbija. — Smar

kių lietų pasekmėje išsiliejo 
upės bėgančios per šį mie
stą ir užliejo čigonų gyve
namą kolonijų. Prigėrė į 
50 ypatų, apsemtą 800 na
mų. Vanduo užplūdo nak
ties laiku, kas sutrukdė gel- 
bėjimąsi.

vai-
pa-

30 PRIGĖRĖ SU LAIVU
Hong Kong uoste, Chini- 

joj, užėjus vėtrai sugadin
ta daug namų ir apversta 
daug laivų. Dviem laivam

5 me- 
atrado

vitaminus ir nukalė tą žo- .skęstant prigėrė 30 jurei- 
dį. vių.

hametonai randa ja sai 
šventa ir tūlų laika būvi 
uždraudę Žydams net koj; 
Įkelti.

Prasidėjus sumišimam 
Jeruzalyje tuoj sukilo ne 
apikanta tarp Arabų ir Žy 
dų kituose Palestinos i: 
Syrijos miestuose.

Anglija, kuri turi man 
datų ant Syrijos, pradėji 
sukilimų malšinti.

Viso pasaulio Žydai daus 
padėjo pinigo ir vargo su 
moderninimui Palestinoj i: 
skaito ja savo žeme, Įstei 
gė universitetus ir mokyk

keliose dienose muštynėse 
tarp Arabų ir Žydų Pales
tinoje užmušta apie 100 Žy
dų ir daug sužeista. Krito 
apie tiek pat ir.Arabų, bet 
tikrai nežinia, nes jie savo 
kritusius pasiima.

Hebrone Rugp. 26 d. bu
vo užmuštų 64 Žydai, tarp 
jų 15 iš Amerikos atvykti-j 
siu Žydų studentų, kurie 

1 mokinosi ant rabinų.,
Skubomis į sukilimų vie

tas atsiųsta Anglijos kariu
menės būriai darymui tvar
kos. Sulaikymui riaušių ir 
išskirstymui fanatikų Ara
bų ir Žydų Anglai pradėjo I las, vienok Arabams ta: 
šaudyt. nepatinka.

Visame pasaulyje Žydai' 
subruzdo protestuot ir kal
tint Anglus už šias skerdy
nės, kam nesuvaldo Ara
bų. Palestinoje Žydų yra 
tik (30,000, o Arabų apie 
600,000.

Po keturių dienų riaušių, 
Mohametonai dvasiškiai su
skato šauktis Į savo žmones 
Arabus liautis . užpuldinė- 
jus Žydus.

Nelaimingas Jeruzalis
Palestinos Žydų žudynės 

prasidėjo, stilyg pranešimų;! 
prie Maldų Sienos, kur Žy
dai sueiną visų garsu pote
riauti. Toje srityje, fana
tiški susikirtimai Žydų su j 
Arabais pasikartojo per 
daug šimtų metų, ir žūda
vo daug gyvasčių.

Šventas miestas Jeruza
lis yra lygiai šventas Krik
ščionims, Žydams ir Moha- 
metonams; 
ruošė buvo 
20 kartų. 
Sienos yrą 
ras. Ta vieta daugiausia 
minima biblijoje. Neginči
jama kad prie šio kaukuro 
Dovydas pabūdavo jo savo 
Viešpaties altorių. Toj vie
toj buvo Saliamono švent- 
namis. 
randasi ir po šiai dienai 
žinomi 
todėl ta vieta jiems yra užl 
visas švenčiausia.

Krikščionys tiki kad toj 
vietoj Kristus išvaikė pirk-| 
liūs iš maldnamio ir per tą . 
vietą praėjo Verbų dienoje. , 

Mohametonai tiki kad tą 
vištą buvo aplankę jų tikė
jimo įkūrėjas Mohametas.

Hebronas yra kita šven
ta vieta Žydams, kur palai-

United States Lines

Speciališkos 
Ekskursijos į 

LIETUVĄ

tikybiniuose ka- 
išgriautas bent 
Netoli Maldų 

Akmens kauku-

Žydai tiki kad ten

“Ramybės Vartai”

Rugsėjo išplaukimai:
S. S. Pres. Harding 

Rugsėjo 4. :
S. S. Republic 

Rugsėjo 6.
S. S. Leviathan

Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.
S. S. Prės. Roosevelt 

Rugsėjo 11.
S. S. Geo. Washington 

Rugsėjo 18.
S. S. America 

Rugsėjo 27.
Leviathan plaukia per 

Cherbourgą.
Visi kiti laivai tiesiog i Bremeną.

RUGSĖJIS yra ideališkas laikas 
keliaut į Tėvynę! Tykus vande

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

išrinktumet keliaut, nie.; užtikrinai.! 
Jums kad rasit vi^us patogumus, ger i 
draugystę tarp savo tautiečių, ir ne
prilygstamą Trans-Atlantic laivuose 
valgį ir pasilinksminimą. Taipogi mei 
prižiurom viską Jums iš anksto ir ap
saugojau! nuo keliones keblumų.

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

United
States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.

45 Broadway, New York City

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. 
Yorko i Southampton kas Sereda vienu iš

BERENGARIA AQUITANIA
io paskui sausiemiu Į Kauną. 
IPamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Petnyčia nauji, aliejų varomi 

[laivai. Trečios klėsos laiva- ' 
ikortės į abudu galu iš -New*1

| CUNARD LINE

Išplaukimai iš New ♦ 
milžinų ekspresinių laivų |

MAURETANIA |
Yorko į Katiną $203 ir bran-j 
giau. Atskiri kambariai, er-[ 

Žtgk dvi vieta, geras naminis val-j
įįįįf gis, mandagus patarnavimas.!

Del kitjj informacijų klaus-i 
įĘįgĮSįS kite bilė Cunard Agento, ar-j 

ba rašykit pas:
1022 Chester Ave.

Cleveland, Ohio į



DIRVA

Korespbndenci j bs
GAISRE SUDEGĖ VIE

NAS ŽMOGUS
Rugp. 25 d. anksti rytą 

užsidegus namui ant 23 Ori’ 
st., netoli Lietuvių Mokslo 
Dr-jos salės, sudegė Kazys 
Gustas, 54 m., ir su juo bu
vęs kambaryje Dominikas 
Galiūnas sunkiai- apdegė. 
Kada atvyko ugniagesiai 
rado Gustą negyvą, o an
trąjį sunkiai apdegusį.

Vienas vaikinas, kuris 
norėjo gelbėt viduje esan
tiems pirm negu ugniage
siai pribuvo, irgi sunkiai 
apdegė ir tapo nuvežtas į 
ligonbutį.

Laike gesinimo sužeista 
trys ypatos.

Gretimi namai apdegė 
nedaug.

Penki užmušta. Sekma
dienio automobilių nelai
mėse Pittsburgo srityje už
mušta penkios ypatos ir 13 
kitų sužeista.

Rugp. 26 d. automobiliais 
užmušta dvi jaunos mote
rys.

Teisia komunistę. Jau
na komunistė agitatorė, 
Freda Truhar, 18 metų, iš 
Millvale, buvus Pittsburgo 
universiteto studęngė, tei
siama už laužymą miesto 
tvarkos taisyklių. Ji pa
traukta atsakomybėn už 
savo komunistišką prakal
bą nesenai sakytą. Union 
avė. ir East Ohio st.

Rugp. 26 d. autobusui va
žiavusiam Clevelando lin
kui išbėgus iš kelio ir nu
važiavus nuo kranto sužei
sta keliolika ypatų. Laimė 
kad autobusas užkliuvo už 
stulpo, butų nusiritęs 40 pė
dų žemyn į griovį. Iki su
silaikė autobusas nulaužė 
du stulpus ir užkliuvo už 
trečio. 

Nužudė moterį. Clairton. 
— Sarah Hornsby, atsilan
kius į namus savo pamesto 
vyro, pamatyti savo vaikus, 
susivaidijo su tų namų šei
mininke, kuri vaikus užžiu- 
rėjo ir užlaikė vyrą ir jo 
■bobutę. Šeimininkė pagrie
bus revolverį nekviestą vie
šnią nušovė. Ji suimta.

Vyras tuo tarpu buvo iš
ėjęs iš namų. Tas atsitiko 
ant 214 Fourth st.

Miškų ir laukų gaisrai. 
Sausas oras per visą Penn- 
sylvaniją privedė valdžią 
prie susirūpinimo miškų ir 
laukų gisrais. Žmonės ra
ginami būti kuoatsargiau- 
šia su ugnia ne tik miškuo
se bet ii’ keliais važinėjant

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai ^auna lalkraAtt ‘*T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalno*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,006.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės ftiue adre&ni

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York. N. T.

t» t i umririrn tmim

nemėtyti neužgesintų deg
tukų kad nepadegti suno
kusių laukų.

Allegheny apskrityje baž
nytinės švento rašto moky
klos, kurios turi lekcijas tik 
sekmadieniais, šią vasarą 
sutraukė 237,774 mokinius. 
35 mokyklos turi po 800 ir 
daugiau mokinių kiekviena, 
ir 15 mokyklų viršija po 
1,000 mokinių. Kitos turi 
možesnius skaičius. Viso 
sekmadieninių mokyklų Al
legheny apskrityje veikia 
876.

Neri balsavimo mašinos. 
Teisėjas Martin, kandida
tas Republikonų partijos 
ant miesto majoro, sakosi 
yra didelis šalininkas įvedi
mo balsavimo mašinos, ku
ri, jo nuomone, prašalintų 
visokias klastas iš balsavi
mų. Mašiną naudojant vi
sų piliečių išreikštas balsa
vimas butų užrekorduotas 
teisingai ir niekas negalėtų 
pakeisti.

Prieš branginimą ang
lies. Prasidėjo atakas prieš 
Pittsburgo anglies parda
vėjų organizaciją, kurią sa
ko kontroliuoja Pittsburgh 
Coal Co. ir turi nustačius 
aukštas( kainas už anglį.

Pardavėjai susiorganiza
vę Į tam tikrą draugovę ir 
daro didelį pelną. Vienas 
pardavėjas tam pasiprieši
no ir neįstojo į tą drau
govę, taigi patyrė kad kiti 
daro spaudimą ant kasyklų 
iš kur jis ima anglį kad ne
duotų jam anglies.

Pennsylvanijos kalėjimai. 
Kitose valstijose prasidėjus 
kalinių riaušėms imtasi pa
tikrinti valstijinių kalėji
mų padėtį. Tyr i n ė j i m ų 
pasekmės parodo kad vaka
riniame valstijos gale daly
kai randasi gerame stovy
je. Pittsburgo ir Rockviev. 
kalėjimuose vietos yra pa
kankamai. Kožnas kalinys 
turi sau po kamerą.

Bet kitaip yra rytiniame 
valstijos gale. Philadelphi- 
jos kalėjime 960 kamerose 
sugrusta 1,381 kalinys.

Graterfodre 750 kalinių 
laikinai sutalpyta ir dirba 
prie naujo kalėjimo staty
mo. Ta nauja įstaiga turės 
vietos del 3,000 kalinių, ku
rios užteks be susigrūdimo 
daugeliui metų.

Tai vis valstijos lėšomis 
užlaikomi kalėjimai.

Reikalaujama ištyrinėji
mo apskričių kalėjimų pa
dėties.

LAIVŲ GREITUMO 
REKORDAI

Kolumbui perplaukt At- 
lantiką laivais 1492 metais 
truko du mėnesiu ir devy
nias dienas.

1620 metais Anglų laivas 
“Mayflower” su pirmais ko
lonistais plaukė 2 mėnesiu' 
ir 5 dienas.

1534 metais Cartier per
plaukė Atlantiką į 20 die
nų. Jo kelionė buvo trum
pesnė, iš Francuzijos iki 
Newfoundland©.

Garu varomiems laivams 
atsiradus sutrumpinta At- 
lantiko perplaukimai, bet 
ne iš sykio. Pirmas garlai
vis “Savannah” perplaukė 
iš Georgia valstijos į An
gliją per 26 dienas, naudo-i 
damas ir žėglius. Kada An
glijos jūreiviai pamatė tą 
laivą manė kad jis dega, nes 
iš kamino ruko dūmai, to
dėl skubino prie jo išgelbė
ti žmones. Jie nusistebėjo 
patyrę jog laivas kūrina
mas varymui garo. .
-.Tas buvo 1819 metais.

Tik po 30 metų vėliau 
padaryta tikrai greita ke
lionė, kada kariškas laivas 
perplaukė iš New Yorko į 
Airiją per 12 dienų.

Po 1850 metų, garlaiviai 
pradėjo lenktyniavimus ir

Akrono Naujienos
ŠTAI JUMS, “DRAUGU- 

ČIAI”
Musų raudonukai verkš

leno kad čia “fašistai” rin
ko aukas ir neparodo kur 
j padėtosisįj „Tą! bu vorjų 
nirdėvetaš oSdįtfH^kaaa 'jie 
sugaunami klastavime; au
kų jie tuoj ima rėkti ant 
kitų, buk kiti tą daro.

Ignas ’ Termenas gavo iš 
Kauno nuo “Šiaurės Lietu 
vai Šelpti Centro Komite 
to” laišką, rašytą Liepos J 
d., kuriame pranešama štai 
kas:

“Šiaurės Lietuvai Šelpti 
Centro Komitetas didžiai 
džiaugdamasis gavo iš Ta- 
mistos auką sumoje 470 Ii 
tų, už kurią taria Tamistai 
ir p. Olesei Sandackienei ir 
p. Adomui Kazlauskui sa
vo nuoširdžios padėkos žo
džius.”

Laišką pasirašo poni Pre
zidentienė Smetonienė ir 
komiteto iždininkas.

Kas nori matyti laišką jį 
ras pas J. Ramošką.'

Taigi, draugučiai, per- 
greit ėmėt kelt lermą, ne- 
palaukėt iki aukos nueis ir 
iki atsakymas spės šugryž- 
ti. O tą mes gavom į suly
ginamai trumpą laiką. Tu
rim ką parodyt kur aukas 
siuntėm ir kas priėmė. O 
kur jūsų parodymas? Jau 
metai ir daugiau kaip lau
kiam, o nieko nei ant juoko 
neparodot.

Darbininkai turėtų apsi
saugo! raudonukų ir vytis 
juos šalin kada lenda aukų, 
ir neklausyti ką jie ant ki
tų sako, nes tuomi jie tik 
bando padengti savo purvi
nus darbus. Lietuvis.

Į Orpheum teatrą nakties 
laikų įsikraustė 17 metų 
mergina ir jos sėbras ir iš
plėšė piniginę šėpą, radę 
$100 pinigų. Kuomet mėgi-. 

darė rekordus 'greičiarisire 
perplaukime per Atlantiką. 
Laivas “Persia” perplaukė 
į 9 dienas. Dešimts metų 
vėliau “Scotia” perplaukė į 
8 dienas. ‘

1875 m. “Berlin” perplau
kė į 7 dienas ir 15 valandų, 
šešiolika metų vėliau kitas 
laivas perplaukė į 5 dienas 
ir 18 valandų.

“Mauretania” 1910 me
tais perplaukė į 4 dienas ir 
10 valandų. '■

Naujas Vokiečių laivas 
“Bremen” riesumušė viršu
je minėto “Mauretanijos” 
rekordo, bet sumušė pasta
rų laikų “Mauretanijos” 
greičiausius perplaukimus.

KEMPTON,' V. WA.
Čia randasi angliakasyk- 

los, dirba po tris ir ketu
rias dienas' į savaitę. Prie 
kasyklų namai yra kompa
nijos, pats angliakasis ne
gali turėt Savo namo. Val
gomų daiktų krautuvės ir
gi yra kompanijos, kitokių 
nėra, ir pirkdami sau reik
menis darbininkai turi mo
kėt kiek pareikalauja.

Lietuvių čia gyvena pen
kios šeimynos, nekurie jau 
gan senai čia apsigyvenę.

Pinavijas.

I Kanados ! 
| Naujienos |

TORONTO, ONT.
šis tas naujo

Kur ką išgirsi neišgirsi, 
o Toronto Lietuvių koloni
joje vis ką nors išgirsi.

Štai į musų miestą atvy
ko garsus vargoninkas kur 
tai iš Montrealo, menkas 
vyrukas, dar nekuriu To- 
rontiečių Lietuvių giminie
tis. Vyrukas turi gerą bal
są, moka pianą bei vargo
nus groti, rankom muštrą- 
voti, ir tt. Bet tai ne visos 
jo profesijos, jis moka ir 
daugiau kitų amatų ir gud
rybių, kuomi pragarsėjo’. 
Kaip žinios paduoda, tas 
garsus vargoninkas Cleve
land© .bolševikus mokino 
dainuot “atsisakom nuo se
nojo svieto” ir paliko ne
menkus pėdsakus, kuriais 
bijo gryžti. Pabuvęs Mon- 
trealyj irgi visiems savoxse- 
nais šposais nuostolių pri
darė.

no pabėgti detektivas už
matė ir ąį)ų sugavo.

Goodrich', gumų dirbtuvė 
Akrone susivienijo su Hood 
gumų išdiybyste iš Water
town, Mąs&c,. Abi-. ■ didžiulės 
gumų išdiiibystėš Akrone iri 
Watertowne bus po vienu 
vardu, Goodrich. Ar Ak
rono darbininkams bus ge
riau iš to ar blogiau ateitis 
parodys. ■;

Thomas - Cook, 19 m., iš 
Kenmore distrikto, už va
gystę gavo-kalėjimo nuo 1 
iki 15 metųp jo kiti draugai 
dar laukia teismo. Jie vi
si užpuolė dr apiplėšė gazo
lino stotį. Nekurie tie vai
kinai yra turtingų tėvų, vo
gė iš išdykumo, ne iš bied- 
nystės.

Marti'nkienė čielai savai
tei buvo išvažiavus atosto
gų ant farmų, gryžo na
mon patenkintai.

Pas A. Šantaskienę lan
kėsi iš Pennsylvanijos jos 
brolis su A. Šliktu. Pasi
svečiavę gryžo linksmi at
gal. > J

Linksmi t išvažiavo, links
mesni gry|o. Pereitą sek
madienį į/Dirvos” pikni
ką, pamatyt Lietuvių čam- 
pionato imtynes, išvažiavo 
didelis buris Akroniečių — 
keletu automobilių. Diena 
buvo graži, kelionę turėjo 
puikią ir smagią, o mat,ę 
gražias imtynes, kurios bai
gėsi aiškiu Juškos laimėji
mu, tokiu budu mūsiškiai 
matė Jušką liekant nauju 
čampionu, ir sugryžo labai 
patenkinti. Dabar visi tik 
šneka apie imtynes ir ko
kius smagius laikus turėjo.

Akroniečiai mėgsta skai
tyt “Dirvą” ir paremia ją 
gausiai atsilankydami į jos 
parengimtiš*.'"

Keliautojas.

■tosrT’^r"':" t: ■
Vyrukas nuėjo pas vieną 

Lietuvį gyventi., Išsyk kai 
prašėsi tas žmogus atsakė 
neturi vietos, bet vargonin- 
ką sutiko priimti į savo 
kambarį miegoti kitas tuo
se pat namuose esantis, p. 
Maila, taip pat neprastas 
vyras, pragarsėjęs kalbėto
jas, organizatorius, visus 
pasaulio mokslus išėjęs, ir 
kunigiškus ir komunistiš
kus. Taigi, bus draugai: 
vienas vargoninkas, antras 
kitaip šimtu galybių pra
garsėjęs.

O štai kaip baigėsi: Mai
la išvažiavo dviračiu į mie
stą savo reikalais, palikda
mas kambaryje savo naują 
“draugą” vieną. Geros šir
dies būdamas, dar paskoli
no vangoninkųi penkinę, ir 
iškeliavo. Dainininkas ta
da susirado Mailos laikro
dėlį su retežėliu, gerą auk
sinę špilką, viską apkrėtė 
norėdamas surasti dar ko 
sau tinkamo, ir niekam nei 
gudbai nesakęs išėjo sau, 
kur nors kitur išvažiuoda
mas vargoninko vietos j ieš
koti, ar nusekė paskui ku-

Išgirdęs kad Torontoj įs- 
steigta Lietuvių parapija 
jis čia atidūmė apsižvalgy
ti. Pasišvaistė kelias sa
vaites tarp ,vietos Lietuvių, 
po namlis ir piknikus, pa
sirodė savo muzikaliais ga
bumais, na ir klebonas Ger- 
vickas padarė sutartį kad 
jis vargoninkautų. Rugp. 
5 d. tas smarkuolis jau ir 
vargonuoją bažnyčioje, o 
pirmesnį -vargonįhką su jo 
choru klebonas manė likvi
duoti.

• Kaiji btuyųs Enebuvus,; pą-( 
rapijbj įvyko, didelė per
maina, nes vyskupas atsta
tydino iš Lietuviu parapi
jos patį kleboną už netin
kamą pareigų ėjimą, kaip 
parapijonai sako. Su tuo- 
mi nėra vietos ir tam gar
siam vargoninkui, nes jo 
samdytojas pats neteko vie-

nigą į Suv. Valstijas.
Pargryžęs ponas Maila, 

neradęs savo brangių daik
tų ir paties vargoninko pa
sijuto kaip negudriai pada 
r ė tokį smarkuolį pas save 
priimdamas. Pasirodo kad 
tas vyrukas net ir gudruolį 
apgavo. Mat, mokslas mok
slą lenkia.

Dabar Torontoj nėra nei 
kunigo nei jo vargoninko. 
Motiejūnas su savo choru 
laukia naujo Lietuvio ku
nigo. Vargo Vaikas

Komunistai verkia l<uni-’ 
go. Kuomet čia susitvėrė 
Lietuviška parapija, atva
žiavo kunigas tai musų ko
munistėliai ko iš galvos ne
išėjo rėkaudami prieš, net 
šaukė savo “misijonierių” 
Bimbą iš Chicagos kad pa
gelbėtų kunigą išvyti. Lai- 

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

■fcur bėgsrrt'dnųDutį* -aprimo:' 
Dabar, kada vyskupas už 
neatlikimą kunigiškų par
eigų kunigą atleido ir net 
iš šios diecezijos prašalino, 
tai komunistėliai ir kiti iš
sigimėliai pradėjo kruvi
nom ašarom verkti kad ku
nigėlį išvijo katalikai. Kiti 
net rengėsi eiti pas vysku
pą prašyti kad paliktų ku
nigėlį — tokie šventi pasi
darė musų raudonukai. Jie 
susitikdami kur koki para- 
pijoną drasko akis ir kolio- 
ja kam kunigą išvijo. To
kių keistų gaivalų kaip rau
donukai vargu kur rastum. 
Kada organizuota parapiją 
ir kviesta kunigas jie gvol- 
tus kėlė, o kai tik kunigo 
neliko jie vėl verkia. , Ka
talikai nebus be kunigo, at
važiuos kitas, bet kažin ką 
tada giedos komunistėliai, 
ar virs avinėliais ir eis po- 
teriaut ir ausinės, ar vėl 
lermuos prieš kunigą. Be 
lermavimo jie negali gyvi 
būti. Vargo Vaikas.

VAIŽGANTO 60 METŲ 
AMŽIAUS SUKAK

TUVĖS
(Pranešimas Visuomenei) 

Paskutiniu laiku netikė
tai sužinojau kad musir žy
mus rašytojas Vaižgantas 
(Kan. Juozas Tumas) Rug
sėjo 20 dieną sulaukia 60 
metų amžiaus. Jisai aptu
rėjo literatūros daktaratą 
už savo didelį pasidarbavi
mą literatūroje, taipgi pa
tapo Gedimino Vyčių kava
lierių, todėl jei ir Ameri- • 
kos Lietuviai, ar tai pavie
niai ar draugijos, norėtų 
jį-.pagebbti, nors1 paprastą 
(liinkėjihfe pasiųsti, tą gali ■ 
padaryti 5 ‘rašant sekančiu 
adresu: Kan. Juoz. Tumas, 
Kaunas, Aleksoto g. 6, Li
thuania.

Vaižganto Prietelius.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”. .



LIETUVOS SKOLOS
Kožnam gyventojui skolos išpuola po $3.80 kas

metai — kitos šalys turi daug sykių daugiau

Kada ir kaip įsiskolinta
Visos skolos kokias da

bartiniu laiku Lietuvos val
stybė turi yra susidariusios 
pirmaisiais nepriklausomos 
valstybės kūrimosi metais 
1918—1923 metų laikotar
pyje, kada kildavo visokių 
greitų ir netikėtų reikalų, 
kuriems lėšų surasti papra
stais eiliniais budais nebu
vo galima. Po to jokių nau
jų skolų Lietuva niekur ne
užtraukė, o atvirkščiai, se- 
nososios skolos buvo moka
mos ir likviduojamos.

Valstybės skolos dalinasi 
į vidaus ir užsienio skolas.

Vidaus skolos
Vidaus skolų Lietuvos iž

das yra užtraukęs šiokių:
1) Pirmoji vidaus pasko

la buvo užtraukta 1919 
1922 metais pirmiems vals
tybės reikalams, viso sumo
je 11,980,300 auksinų. Ta 
paskola turėjo būti išpirk
ta 1920 m., bet ji dar iki 
šiol neišpirkta — lieka dar 
neišpirkta bonų už 178,300 
įauksinu arba 17,830 litų 
vertėje.

2) Nepaprasta valstybės 
iždo paskola krašto gyni
mo reikalams, užtraukta
1920— 1922 metų bėgyje, 
puolant Lietuvą Lenkams. 
Jos gauta buvo 28,930,000 
auksinų vertės.

Tos paskolos išpirkimas | 
prasidėjo 1924 m. ii' iki šių 
metų Birželio 1 d. išpirkta, 
23,965,150 auksinų ir dar 
lieka neišpirkta 4,964,900 
auksinų arba 788,14a litų 
vertėje.

3) Valstybės iždo 4.8 o 
paskolos lakštai, užtraukti
1921— 23 metų bėgy j, truk-: 
stant lengvai realizuojamų, 
nuošimtinių popierių, rei
kalingų užstatams, taupy-| 
mui, ir tt. Jų parduota iki 
Kovo m. 1923 m., nuo kurio 
laiko daugiau neparduota, 
už 36,637',000 auksinų. Jų 
išpirkimo terminas 1929 m. 
Sausio 1 d. Iki tam laikui 
jų išpirkta už 33,423,'500 au
ksinų, arba 259,648 litų. Ne-Į 
išpirktų lieka už 2,273,900 
lauks, arba 113,725 litų.

4) Valstybės iždo 4.8%
paskolos lakštai, pervesti 
litų suma. Jų parduota už 
21,190 litų sumai. Jų ter
minas irgi Sausio 1 d. 1929 
m. Lieka neišpirktų uz 
21,030 litų. v.'

Viso vidaus skolų iki šių 
metų Sausio 1 d. turėjo už 
1,033,135 litų. Lieka dar 
neišpirktų bendrai už 940,- 
730 litų.

Užrubežio skolos
jos užtraukta taip pat 

pirmais nepriklausomo gy
venimo metais, daugiausia 
ne pinigais bet visokių reik
menų pavidale. Šiuo laiku 
gera dalis tų paskolų yra 
likviduota.

Pirmutinė paskola buvo 
gauta iš Vokietijos. Tos

Formaliai ta paskola lik
viduota 1924 m., patvirti
nus sutartį su Vokietija pa
darytą 1923 m. Grąžinta 
išimtomis iš apivartos Lie
tuvoj oštų markėmisj įve
dus litus.

Taip pat likviduota 1921- 
1926 m. bėgyje skola Fran- 
euzijai sumoj arti 5,000,000 
frankų už gautus garve
žius, amuniciją, kariams 
drabužius ir kitokias reik
menis.

1924 m. sumokėta Angli
jai 16,811 svarų sterlingų 
už 1919 m. atvežimą pirktų 
iš Amerikos prekių į Lie
pojaus uostą.

1927 m. sumokėta Angli
jai 119,862 svarų sterlingų 
skolos pasidariusios ryšyje 
su linų monopolio įvedimu 
Lietuvoje.

Neišmokėtos skolos
Tebesančios dar užsienio 

skolos yra šios:
Lietuvos Laisvės Pasko

la užtraukta pas Amerikos 
Lietuvius 1919-1923 m. Jos 
buvo gauta už $1,8481150 
ant 5 nuoš. Už ją palūka
nų jau išmokėjo $65,520, o 
visą sumą reikės pradėti 
atpirkti 1935 metais.

2) Skola Suv. Valstijoms, 
ši paskola pasidarė už nu
pirktus 1919 m. iš Ameri-i 
kos karo likvidacijos komi
sijos Francuzijoje: maišto 
dalykus, vaistus, drabužius 
ir tt., viso už $6,031,546. Ta 
paskola pasižadėta grąžin
ti'1922 m., bet negrąžinta.

1924 m. diplomatiniu ke
liu buvo pradėta derybos 
del jos grąžinimo, ir susi
tarta grąžint bėgyje 62 mė
tų. Lieka dar tos skolos 
mokėti $6,271,674,50, iki 
1986 metų.

I 3) Skola Anglijos iždui 
Ta skola irgi pasidarė; už 
gautas iš Anglijos 1920 m. 
reikmenis, viso sumoje 150,- 
000 sv. sterlingų. Jos lieka 
neatmokėtos 90,000 sv; ster.

Bendrai Lietuvos valsty
bė Sausio 1 d. 1929 metais 
vidaus ir užsienio skolų tu
rėjo 87,728,035 litų arba 
$8,772,803.

Šiais metais išmokėjimui 
vidaus paskolų paskyrė 1 
milijoną litų, užsienio pa
skoloms — 1,851,000 litų, Į 
išviso 2,851,000 litų.

Palūkanoms mokėti nu
statė: vidaus skolų 12,812 
litų, užsienio — 3,305,310 1.

Tuo budu skoloms ir pa
lūkanoms mokėti 1929 me
tams reikės išviso 6,160,131 
lit.

Vienam Lietuvos gyven
tojui skolų kas metai išpuo
la po 38 litus ir 36c., arba 
virš $3.80 Amerikos pini
gais. Kitų šalių piliečiams 
_  Francuzijos, Anglijos, 
Vokietijos, Lenkijos ir kt. 
— vienam gyventojui vals
tybės skolų tenka nuo 10 
iki 50 kartų daugiau negu 
Lietuvos.

AMERIKOS PILIE
TYBES REIKALE

Delei ekonomiškų (ger
būvio) sąlygų didelė daugu
ma Amerikos lietuvių liksis 
Amerikoje, be mažos mažu
mos, kurie grižš Lietuvon.

Pasilikusiems Amerikoje 
yra labai rimta (svarbu) ži
not apie savo stovį, tiesas ir 
įstatymus. Dauguma gyve
no sau laisvoje Amerikoje 
ir nepasirupinimo nei savo 
šeimos reikalų sutvarkyt, 
nei piliečiais pa tapt, kaip 
netikėtai užpuolė nauji, 
daug sunkesni įstatymai.

Tūlį net-ir inteligentai! 
(apsišvietę) užmetė piliety-) 
bę, manydami, kad jie ant 
Amerikos gyvena. Dabai; pa
matė, kad klydo ir klausia, 
ką daryt?....

Italai ir žydai pasinaudo
jo iš lengvatų. Jie pilnai su
prato, kad ateity viskas bus 
sunkiau ir brangiau. Mes gi 
esame papratę, kad apie 
mus kiti rūpintųsi ir prade
dame net laikraščiuose ra
šyt kad jau pervėlu. Mums 
daugiaus rupi padangė, Ro
ma, Maskva, negu savi rei
kalai.

New Jersey valstijos vy
riausybė liepos mėnesy pa
skelbė, jog nuo rugpjūčio 1 
d. atleis nuo visokių valsty
binių darbų nepiliečius. Ne- 
poilgam išgirsime, kad ir 
kuri kita valstija paleidžia 
nepiliečius — nepriima he- 
piliečių nei akmenų ant ke
lio mušt. Ana, Fordas nepri
ima jokio darbininko, kuris 
neturi tikrų bent pirmųjų 
popierų.1 Daugis darbo'uni
jų reikalauja paleidimo nuo 
darbo visų, kurie nepįliečiai. 
Daugiau jau nepriima prie 
darbo neparodžius piliety
bės popierų.

Po didžiajam karui dau
gelis svetimšalių slaptai-ne- 
legaliai atsirado Ameriko
je, kuriuos valdžia visur 
gaudo ir varo laukan. Prie 
tokių priskaitė ir tuos, ku
rie atkeliavo legaliai pirm 
karo ir po karo iki birželio 
3, 1921, kurių daugis neat
simena laivo vardo nei da
tos (laiko) atkęliavimo. Kad 
tokius atskirt nuo slapųkų- 
nelegalių, valdžia įvedė re
gistraciją su smulkiu tyri
nėjimu, kur prirodžius lega> 
lį atkeliavimą, tokiems yra 
duodami liudymai (certifi
cate of registry), kas užsto
ja laivo vardą, atkęliavimo 
laiką, tvirtina legalį-teisin- 
gą atkeliavimą, gali gaut 
“pirmąsias popieras ’ ir po 
dviejų metų “antraisias po
pieras.” Iki gavimo, antrųjų 
popierų, gavėjas “certifi
cate of registry” gali gaut 
“Permit to reenter the Uni
ted States,” jeigu tame lai
ke panorėtų aplankyt savo 
gimines Lietuvoje vienų me
tų laike. Registruotis turi 
vyrai ir moters nuo seno at- 
keliavimo iki Birželio-June 
3, 1921 ir užsimokėti po 
$20.00 už registraciją sykiu 
paduodant aplikaciją.

(September) 22, 1922 ir iki 
to laiko apsivedė,, tai sykiu 
ir jų žmonos (pačios) pilie
tėmis tapo.

P. Mikolainis

PAJIEŠKOMA

Jaras, Petras, seniau gy
venęs 1030 E. Pine St., Ma- 
hanoy City, Pa. Amerikoje 
apie 22 metu. Ieško sesuo 
Lucė.

Dargis, Pranas, kilęs iš 
Telšių miesto ar apskr., A- 
merikoje nuo 1893 m., se
niau iki 1924 m. gyvenęs 
323 Carię St., Schenectady, 
N. Y. 1924 m. sunkiai susi
žeidęs fabrike, ir spėjama 
miręs. Ieško sesuo Zosė.

Stasiškis, Kazys, kilęs iš 
Kamajų v., Rokiškio apskr., 
seniau gyvenęs Big Four, 
W. iVa., Box 23. Nuo 1928 
m. sesuo negauna laiškų ir 
spėjama jog brolis yra mi
ręs.

Martinaitis, Napoleonas, 
apie 60 m. amžiaus, iki 1924 
gyvenęs 601 Third Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Jackevičius, Jeronimas, 
kilęs iš ar nuo Jonavos, Kau
no apskr., Amerikoje apie 
18 m., seniau gyvenęs 146 
Ferry St., Newark, N. J. ir 
Boston, Mass. Motina neturi 
žinių nuo pat karo laikų.

Baziliauskas, Juozas, ki- 
lęs iš Višinskiu kaimo, Gel
gaudiškio valšč. šakių ap- 

[skr. Ieško tėvas Antanas.
Brazaičiai, Kazimieras, 

Juozas ir Motiejus, kurį lai
ką gyvenę pas V. Vengraitį, 
38 Morris St., West Lynn, 
Mass, ir vėliau išvykę dirbt 
į anglies kasyklas Mahanoy 
City ar Shenandoah, Pa., 
Ieško brolis Pranas.

Kalašauskai, Juozas ir 
Matijošius, kilę iš Veiverių

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

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

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

paskolos buvo gauta: 1918 
m. savivaldybių kūrimo rei
kalams 10,000,000 markių.

1929-20 metais prekėmis 
ir pinigais gauta 100,000,000 
markių, 1919 m. papildoma 
paskola 5,000,000 markių, 
viso iš Vokiečių 115,000,000 
markių.

:ŠOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokių Lietuviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ..........75c 
1-mai smuikai ........$1.25 

1 Ir kitiems Instrumentams.
“DIRVA”

6820 Superior Aye. Cleveland, O.

Kol kas dar nežinia, ar 
reikės registruotis ir tiems, 
kurių atkeliavo pirm birže
lio 3, 1921, kurie žino savo 
atkęliavimo tikrą laiką ir 
laivo vardą—kurie ims pir
mąsias popieras.

Vyrai, kurie gavo piliety
bės popieras iki rugsėjo

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”

■valsčiaus, Skriaudžių km., 
Mariampolės apskr. Ameri
koje apie 30 m. Ieško brolis 
Kazys.

Perminąs, Antanas, kilęs 
iš Rubikų km. Sėdos valšč., 
Mažeikų apskr., Amerikon 
atvykęs dar prieš karą, be
ne į Shenandoah, Pa. Ieško 
tėvas Stasys.

Perminienė, Marijona, 
kilusi iš Raseinių apskr., 
karą gyvenusi Glasglow, 

I Anglijoje, po karo išvykusi 
Amerikon.

Stasiulis, Juozas, apie 30 
m. amžiaus, kilęs iš Šaukė
nų valšč. Šiaulių auskr., iki 
1923 m. gyvenęs Adah, Pa., 
Box 54. Ieško sesuo Olesė.

Sinkevičius, Ignas, Ame
rikon atvykęs 1907 m., tar
navo Amerikos armijoje, su
žeistas kare, 1921 m. gyve
nęs 356 Hanoyer St. ar 475 
Mitchell, Milwaukee, Wis. 
Nuo 1921 m. nėra jokių ži
nių.

Slaboševičiai, Antanas, 
Vadas ir Justinas, kilę ri 
Raseinių apskr. Antanas gy
venęs Pittston, Pa., iš žneęs 
anglies kasyklose ar tai nuo 
gatvekario sužeidimo, 1912 
m. Vadas gyvenęs Mani- 
pold, Pa., Washington Co., 
irgi maineris. Justas Shell- 
skis yra buvęs policininku 
Pittsburgh, Pa., ir West
ville, Pa., vėliau pastojęs I

kariuomenėn, dalyvavęs ek
spedicijoje į Meksiką. Rei
kalinga, tikrų žinių apie 
juos. Ieško sesuo Adolfina.

Pševorskaitės, Elena, Sta- 
Isė ir Zofija, kilę iš Bračiu-i 
lių km., Seirijų vals. Elena 
ištekėjus už šiaulio. Ame-) 
rikon išvykusi 1911 ar 1912, 
m. Ieško giminaitis Juozas) 
Čereška.

Antanas Račys, gimęs 
1906 m., irAnelė Račytė, gi
musi apie 1904 m., kilęs iš 
Būdviečių km,, Keturvala- 
kio v., Vilkaviškio apskr. 
Tėvų vardai Martynas ir 

’Uršulė. Seniau gyvenę Bal
timore, Md. Juos pažinojęs 
John Grebliauskas, 425 S. 
Paca St., Baltimore Md. 
Ieško sesuo Ona.

Pranevičiūtė- Leonavičie
nė, Stasė, Jurgio žmona, se
niau gyvenusi So. Sixth St., 
Jersey City, N. J. Einant 
gandais, ji išvažiavusi su 
Feliksu Leonavičių į Bridge
port, Ct., ar Boston, Mass.

Borisevičius, Kazys, Bal
traus sūnūs, apie 58 metų 
amžiaus, Amerikoje apie 
25-30 m., gyvenęs iki 1923 
m. Shenandoah, Pa., kilęs 
iš Čekiškės miestelio, Kauno 
apskričio. Pajieško brolis 
Simonas.

Jurkšaitis, Stasys, iki 
1927 m. gyvenęs Firestone 
ar Goodyear st., Akron, O.

P.O. Box 258. Ieško sesuo 
Marcelė.

Lukošius, Aleksandras, 
arba Lukoševičius, Antano 
sūnūs, kilęs iš Raudonės v., 
Raseinių apskr., gyvenęs 
Kentucky valstybėje ir neva 
miręs. Svarbu tą faktą pa
tikrinti.

Mitkevičius, Edvardas, A- 
merikon atvykęs 1906 m. iš 
Mintaujos, ir seniau gyve
nęs 37 Partition St., Hud
son, N. Y.

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

Nepaprastos Linksmybės 
už 1 Dolari!!

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

torius — telpa. “Margutyje”.
“MARGUTIS?’ išeina kartą
i 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 
numeryje rasite chorui, solo, ar
ba pianui kokią nors dainelę ar 

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

“Margučio” adresas: t

“MARGUTIS”
3210 S. Halsted St. 

Chicago, Ill.

SESIŲ CILYNDERIU CHEVROLETS 
ant kelio i trumpiau negu aštuonis menesius!

VUALn J J jf

The
ROADSTER . . . . .
ThePHAETON.....
The
COUPE ........
The SPORT
COUPE ........
The
SEDAN ........
The
IMPERIAL SEDAN
The
Sedan Delivery . . .
The Light
Delivery Chassis . .
The
1K Ton Chassis . .
ThelH Ton
Chassis with Cab .

...’525 

...s525 
..*595 
. .*645 
. .*675 
..*695 
..*595 
. *400 
. .*545 
. .’650

All prices f. o. b. factory 
Flint, Michigan 

COMPARE the delivered 
price as well as the list price 
in considering automobile 
values. Chevrolet’s delivered 
prices Include only reason
able charges for delivery and 

financing.

Mažiau negu aštuoni mėnesiai prabėgo nuo to kai 
pirmutinis Chevrolet Six tapo pristatytas į rankas 
jo savininko—o dabar ant kelių yra daugiau negu 
milijonas šešių cilinderių Chevrolets! Priežastį ši
to nepaprasto pasisekimo labai lengva suprasti.
Į sritį kainų kurių iki šiolei užpildė ištmiinai tiktai 
keturių cilinderių karai—Chevrolet pateikė šešių ci
linderių karą nepaprasto gerumo ir vertybės. Jisai 
duoda švelnumą, tykų veikimą kokį duoda kiti šešių 
cilinderių motorai. Puikus Fisher darbo viršai gau
nami įvairybėje spalvų. Ir jo saugumas ir valdymo 
lengvumas yra tokie pažymus kad važiuotojas turi 
didelį malonumą ir pasitenkinimą prisėdęs prie ra
to važiuoti.
Kaipo atsargus pirkėjas—pamtykit ir pavažiuokit 
šituo karu. Jisai suteikia jums visas ypatybes ir 
patogumus puikaus šešių cilinderių automobilio—už 
kainą kuria parsiduoda keturių. Ateikit šiandien!

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

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

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

SHAKER CHEVROLET CO. . 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO.
3330 Broadview Road 

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO.
870 East 152nd Street 

LARICK CHEVROLET CO. 
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

P

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO.
11915 Detroit Avenue. Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO. 

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio
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KAIP! KOMUNISTAI

GEBĄS DERLIUS
Pereitos vasaros įgąsdin

ti, dar šį pavasarį nekurie
rašinėjo giminėms Ameri
koje laiškus apie vėlyvą ir 
šaltą pavasarį ir baugino- 
si begu ir šymet bus tokia 
prasta ir šalta vasara kaip 
pernai, niekas vėl neužde
rės ir bus jau tikras badme
tis.

Vienok šios vasaros oras 
ir derlius parodė kad Lie- 
voj prasti metai ir neužde- 
rėjimas yra tik išimtinas 
atsitikimas. Normalė va
sara buna gera, viskas ga
li dorai augti, spėjama su
imti, ir vidutiniai imant 
kraštui visko užtenka.

Šios vasaros derlius ypač 
pradžiugino Lietuvą, ir nu
kentėjusios dalys sulaukia 
gero atlyginimo.

Laibai daug pagelbėjo at
sipeikėti Lietuvos vyriausy
bė duodama sėklos ir pa
skolos, daug pagelbėjo vi
suomenė javais ir pinigais,

nijimą atiduoti....
Gerai kad tokių mažai y- 

rą kuriems jie tiki, užtai 
per praėjusius 10 metų nei 
sykio jie prie Susivienijimo 
iždo prilyst negalėjo.

Aukos rinktos po prie
danga Lietuvos šelpimo ir 
patekusios į komunistų pil
vus parodo ką komunistai 
ruošiasi padaryt su S.L.A. 
iždu.

Darbininkai, Susivieniji
mas dabar yra jūsų, bet 
jeigu užsileisit tai tuoj at
sidūrę raudonų latrų ran
kose, o kas po to atsitiks 
galit lengvai spėti.

vyks į užrubežį. Jie su- 
gryžo laikinai Mariampo- 
lėn, į savo namus, ir išsi
ruošė iškeliauti. Kur jie 
išvyksta nepasakyta.

Gaila kad ant senatvės 
žmonės neturi vietos savo 
tėvynėje. Taipgi gaila kad 
ir pasenęs, del kokios tuš
čios politikos ėmėsi griauti 
savo šalies tvarką, prisivai- 
zduodamas lyg dar prie se
nos caro valdžios gyvenąs.

Bulota Deportuojamas
Socialdemokratų veikėjas 

advokatas Andrius Bulota 
(buvęs Durnos atstovas) su 
žmona paleisti iš Varnių 
koncentracijos stovyklos su 
ta sąlyga kad netrukus iš

Kalnas pakrikštytas po
piežiaus vardu. Italijos Al- 
puose vienas kalnas, 7,500 
pėdų aukščio, pavadintas 
vardu dabartinio popie
žiaus, “Pius XI.” Vienas 
kunigas ten laikė mišias ir 
pašventino bronzos lentelę 
prikaltą prie kalno šono, 
su popiežiaus vardo užrašu. 
Tik kažin kam popiežiui tp- 
kios tuščios žemiškos gar
bės prireikė. Jeigu jis ne
būtų sutikęs nebūtų nei tos 
“krikštynos” rengta.

DIVORSAS
j Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė

prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

IŠSIGYDO

kuomi prisidėjo ir Ameri
kiečiai, ir tikrai galima sa
kyt' kad ir nukentėjusieji 
atsikratė pusę bėdos, kiti 
net visą kokią pernai pane
šė.

Amerikiečiai ir dabar pa
gelbėdami savo giminėms 
pinigais . padės jiems atsi- 
steigti gyvulių reikalingą 
skaičių, ir pereitos žiemos, 
liūdnas reiškinis tuoj liks 
visų užmirštas.

AMERIKOS RŪTAI

Pranašauja kitą Karą
Chinijos nacianalistų val

džios prezidentas gen. Kai 
Šek, kalbėdamas militarės 
akademijos studentams pa
sakė kad Chinija turi būti 
prisiruošus, nes bėgyje 20 
metų kils kitas pasaulinis 
karas. Jame Chinija .turės 
lošti žymią rolę. Didžio
sios valstybės dideliu užsi
degimų didinančios savo ka
riškas spėkas.

Chinija matyt nori atbus
ti taip kaip padarė Japoni
ja, pastodama galinga val
stybe • iš pusiau civilizuotos, 
ir tą atsiekė visai trumpu 
laiku.

Darbininkus Laiko 
Žioplais

Komunistų spauda rėkau
ja kad “darbininkai turi už- 
valdyt Susivienijimą”. Ka
da tautiška spauda pasako 
tą susipratusiems SLA. na
riams darbininkams, bolše-

Oi tu rūta, rūta, žalioji rūtele. 
Kas tave pasėjo šioj svečių šalelėj? 
Už plačių jūrelių, už aukštų kalnelių, 
Kas tave prižiūri, Lietuvos rūtele? 

Čia mane pasėjo jauna našlaitėlė 
Kad ją suraminčiau vargo valandėlėj, 
Ji mane ąpląisto rytą,^vakarėlį, •• , ,,
Lapeliu's pavilgo graudžiorfl’ ašarėlėm.

Čia man liūdna, nyku, kaip tai našlaitėlei, 
Aš džiustu ir vystu anksti rudenėlį.
Čia šalta žemelė manęs nemaitina, 
Močiutė-saulelė manęs neugdina;

Čia ir dainos šaltos linksmumo neduoda, 
Dar šaltesnės širdys tą ką jas dainuoja. 
Palaidus jaunimas manęs n’apdainuoja, 
Jaunųjų dienelių savo nekainuoja;

Čia poetas rūtų nededa dainelėn, 
Nei mergelės musų nepina kaselėn. 
Jei kuri ir pina vainikan rūtelę 
Tai jo neužlaiko kaip dora mergelė.

Vos tiktai sulaukė dvylikos metelių 
Meta vainikėlį, eina už bernelio;
Rūtų vainikėlis nuo galvos nukrito, 
Skiriasi su vyru, jieškosi vėl kito....

Oi išvežkit mane iš šitos šalelės
Ir vėl pasodykit ant musų žemelės, 
Kur musų sesutės gražiai apdainavo 
Ir godojo, pynė į kaseles savo,

Kur raiba gegutė sodelyj kukuoja,
Ir aukso balseliais lakštingal’s dainuoja, 
Kur rytais raselė išanksti suvilgo 
Ir giedri saulelė augina ir šildo.

Lietuvos žemelėj aš dar trokštu būti, 
Ten bujoti, augti ir suvyti, džiūti....

V. Kareivis.

vikų spauda vėl užrinka 
kad tai melagystė, komu
nistai visai nenori Susivie
nijimo užvaldyti.

Jeigu nenori lai nesikiša 
į Susivienijimo reikalus, o 
jei nori tai lai nemeluoja ir 
nemulkina darbininkų, lai 
atvirai sako kad Susivieni
jimas turi būti komunistų 
rankose. Bet jie to bijo iš
sitarti, nes kaip greit pasi
sakys taip greit darbinin
kai atsisuks nuo jų.

Jie, pasidengę sau nepri
gulima skraiste, “darbinin
kais”, siekia prie savo pur
vino tikslo ir vilioja prie 
savęs tamsius darbininkus, 
lyg žadėdami jiems Susivie-

KARŽYGIO MIRTIS
Jau vakaras temsta, pasaulis jau tyli,
Ten snaudžia šarmoti miškai,
Ir mėnuo apšviesdamas senąją pilį 
Per dangų sau brenda lėtai.
Tik kaž kokis balsas tamsiame šile
Sustingusią tylą' nutraukia,
Ir kartais šunelis kur kaimo gale 
Nuo šalčio skausmingai užkaukia.
Čionai gi va draugas jau guli nubalęs, 
Priglaudžia vien sniegas jį baltas. 
Iš jojo krutinės, be vilties, be galės 
Dar sunkiasi kraujas nekaltas....
Nurimsta širdis, kurioj taip klestėjo 
Tėvynės jo meilė didžioji,
Žiūrėk, jisai miršta .... rankas dar sudėjo, 
Saulelė nešvies jam skaisčioji.

K. Gulbinas.

(Tąsa iš pereito num.)
Rozalija (juokais): Važiuokit, važiuo

kit, tik manęs nebaderiuokit, matot aš bi- 
zi....

(Marė, palingavus galva, pasišalina 
nuo lango. Frenkis griebia Keidę bu
čiuot, ji nutraukia jo skrybėlę jam ant 
burnos ir pabėga. Rozalija tą pama
čius juokiasi.)

Frenkis: Kad tu nenori manęs aš eisiu 
prie mainės ... (Eina prie Rozalijos, ta 
atkiša jam lietsargį į pilvą ir nustumia 
šalin.)

(Frenkis vėl laižosi apie Sekretorę. Ji 
į jį visai nežiūri. Tada pamojęs ranka Į 
nueina sau į kampą ir sėda snaust.J

. Scena 9.
Tneina Marė, nuoduoda nieko nemačius.

Marė: Alo, kūma! Kur judvi save ky- 
pinat? Visa diena nesugaudau.... (Pa
žiurėjus į Frenkį) Alo, Frerfk!....

Rozalija: Well, žinai, tai čia, tai čia, ir 
nesusitinkam. Mes dabar tavęs laukėm.

Marė (sau): Aš žinau kur judvi bųyąt 
ir ką veikiat. Prisikabino prie to apicie- 
ro.... Aš ne akla.

(Karosas su Diele savo kambaryje ge
ria arbatą.)

Keidė: O kur mister Pempė?
Marė: Sugaudysi jį. Jis visur nori lyst 

apžiūrėt,. tai palikau jr atėjau čia.
Rozalija. Ar žinai, kurna, mes turim 

jums big surpraiz....
Marė (sau): Kai parunysi su tuo apį- 

cierių tai bus gražiausia® surpraiz.... (Į 
Rozaliją) Na o ką?

Rozalija: Mes rytoj rengiam pare.,.. 
Turit .ateit abudu.

Marė (sau): Ar tik nesumaišymui mu
sų pėdų parę rengia.... (Joms) O kas 

-ten bis? ų ... ,
Keidė: Kai,ateisit pamatysit.
Marė (sau): Šiur, sukvies visus į parę, 

ir mums ten belaukiant jos su feleriais 
išsmuks į Paryžių. Ale aš jau turiu jus 
už uodegų../. (Joms) Tai nenorit sa
kyt kas bus? Ai donkėr! Beje, kumute, 
gavau gromatą nuo Enės ir žento. Džiau
giasi Enė, sako gyvena kaip danguje....

Rozaliją: Dac nais.... (Keidei, pašie
piamai) Neilgai jis ja džiaugsis. Tuoj 
išgirsim apie divorsą....

Keidė: Ar važiuosim sykiu namon per 
Paryžių?

Marė: Pakalbėsiu su senių....- (Sau) 
Ir vis blofina.... Kad ir norėtume sykiu 
važiuot jos pasisakytų kad kitur važiuo
ja. .... Ačiū Dievui kad mano dukrelė ne 
tokia....

Rozalija: Ale kur tie musų vyrai?
Mare: Ar jau jie jums taip rupi?
Rozalija (prie Frenkio, budina): Sei, 

Frenk, veik ap. Ateik pas mus rytoj ant 
parės.

Marė (sau): Ale iki ta parė ateis tai 
jūsų nei dulkių nesimatys.... Dar blofi
na. ...'

Frenkis (per miegus): Aš jau važiuo
ju. ... jau plaukiam:... Ale ve submari- 
nas! Oi, oi! Lukaut! (Pašoka.) .

Rozalija (duoda Frenkiui kumšte į pil
vą) : Vacy kis, dar orlaiviu į debesis iš
kilsi. Lisen, ateik rytoj pas mus į parę.

Marė (sau): Matai, butlegeris su but- 
legerka kaip gražiai moka.... Taip ir jos 
duktė išauginta.... Su Frenkiu tai ji tik
tų.... Gerai kad savo mergaitės už jo 
neišleidau....

Keidė: Well, Ma, jau visi pažystami Į 
parę sukviesti, einam į hotelį ruoštis.- Ei
nam, misis, padėsi mums....

Marė (sau): Ale tai moka blofyt.... 
viena kaip kitą.... (Keidei) Aš negaliu 
dabar eiti, turiu paląukt savo senio. Ne
žinos kur aš. Aš kibą vėliau ateisiu.

Rozalija: Tik ar atminsi musų hotelį?
Marė: Orait, orait; aš ne tokia domė, 

pataikysiu....
Rozalija: Taį gųdbąį, kurna, lauksim. 

,(Su Keide išeina.)

Marė (apsidarius): Tai matai, Frenki, 
kaip ilgai Rožė ir Keidė gyveno su savo 
vyrais — iki kiti prisisuko....

Frenkis (žaksėdamas): Dabar tokia 
staila, misis: vieną užkasa, kitą divorsuo-i 
ja, trečią pameta, su ketvirtu panini ja. j

Marė (sau): Nekalbant jau apie ta
ve.... Visai nesigina kad su Keidę. ru- 
nys j Paryžių divorso jieškot....

Frenkis: Ekskiuzmi, misis, aš eisiu bai- 
bai. Nenoriu išsipagiriot, ba nežinosiu, 
kad Lietuvoj turėjau gudtaįm. (Eina, pa
modamas bai-bai visoms.)

Marė (pasekus jį iki durų; gryžta): Iv 
tas monkė blofina. Visi kaip iš knygos 
išsimokinę teatrą lošia.... Nusekė pas
kui Keidę pasikalbėt apie divorsą.... Kur 
tas mano senis! Plyšiu jeigu greitai ne
ateis ! Jis turi žinot kas dėdąsi....

Scena 10.
Ateina Styvis, visai girtas. Prie Sekre

torės.
Styvis: Panele, atnešiau'pinigų už šif- 

kartę į Braziliją. Kur pats agentas? (Mo
suoja saujoj pinigus.)

(Karosas tai išgirdęs baksteli Dielei
■ alkūne į šoną.)
Marė (pribėga prie Styvio): Sei, Styvi, 

į Braziliją važiuosi? Kas tau? O kai]) 
su —— (paminėt savo miesto vardą.)

Styvis: Velniai ten tegul važiuoja. Ten 
mane parvažiavusį suras. Važiuosiu kur 
niekas nežinos.

Marė: Kodėl?
Styvis: Užsiorderiavau du pištalietu!
Marė: Mai gudrūs, Styvi, sugaus, pa

teksi į džėlą !
Styvis: Ai dont kėr! Tik ant šešių me

tų, jei ir sugaus.... Ale aš ne toks krei- 
zė.- Užsiorderiavau iškalno šifkartę į (Bra
ziliją, ir tegul jie pasivedą mane.

Marė: Kam šąudytis, geriau divorsas.
i Ale, Styvi, kas bus su Keide?....

Styvis': O kas, parvažiuos sau ir gy
vens. Džiovas geras vyras. Tik mano 
gyvenimas suardytas....

Marė: Ne geresnis ir jų. Kad tu bū
tum matęs: jį su Frenkiu rengiasi runyt i 
Paryžių gaut divorsą nuo Džiovo....

Styvis: Ką?! ar ir ji tokią kaip moti
ną? Einu pasakyt Džiovui! Taip Fren
kiui minkštai nepraeis....

Marė: Hari-ap, kačl nebūtų tuleit. Jo- 
dvi rytoj rengia neva parę, sukvietė mus 
visus, o kąi mes susirinksim jos išdulkės 
savo keliais. Pati girdėjau kaip tarėsi.

(Styvis skubiai išeina per duris ir -pa
suka po kairei. Tuoj iš dešinės pusės 
ateiną Džioyas.)

Frąncuzijos komunistų 
vyriausia galva, Paul Ma- 
rion, sirgo raudona karšt
lige iki nuvažiavo į sovietų 
rojų. Ten pagyveno 15 mė
nesių, su tikslu sustiprinti 
savo dvasią ir paskui imtis- 
vykinti tokią pat tvarką 
savo šalyje. Dabar jis su- 
gryžo, bet taip pasveikęs 
nuo raudonumo kad pir
miausią padavė savo parti
jai rezignaciją. Jis patyrė 
kad už jo garbintų Maskvos 
carų slepiasi ne darbininkų 
rojaus idėja, bet žiauriau
sia ir beviltė tikrenybėj ku
rią darbininkai' kenčia, bet 
neturį jiegų atsikratyti, bū
dami kietai prispausti.

Ten pabuvę išgijo ir tū
li musų “apaštalai”, tiktai 
gaila kad dauguma kitų ne- 
prikišę prie ugnies piršto 
patys vis mano kad sovie
tų rojuje raudona ir gražu.

Dr. J. Šliūpas jau septy
ni metai atgal tą receptą 
mūsiškiams siūlė, bet vis 
mažai kas jį pabando.

Scena 11.
Inėina Džiovas. Marė bėga prie jo.
Marė: Tu atėjai, o Styvis išėjo tavęs 

jieškot.
Džiovas: O kam jam manęs prireikė?
Marė: Sodoma ir Gomora dedasi su 

bobom.... Bijau ir sakyt ką mačiau....
Džiovas: Kas, ar kokia nauja istorija?

Fonės čia daugiau nieko.
Marė: Nebus tau fonės kai pasakysiu 

kad ir tavo Keidė eina motinos pėdom'.
(Bus daugiau)

įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaromą “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinamą Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiamą gatavai 
persiuntimui. Nęlaikykit savo da
lių neųžbaigĮų,

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

PAUKŠČIAI KURIE ĖDA 
DEIMANTUS

Pietų Afrikoj, kur ran
dasi daug deimantų, vietoj 
kasti juos iš žemės, tam ti
kri Europos deimantų jieš- 
kbtojai medžioja didžiuo
sius paukščius, ostričius, 
kuriuose randa sulestų dei
mantų.) Nušovus du tokių 
paukščiu rasta - viename 53 
šmoteliai, kitame 17. ge
niau paukščių medžiokle 
užsiėmė tenaitiniai juodieji 
gyventojai, kurie- išėmę iš 
gūžių deimantus parduoda
vo baltiesiems. Dabar tas 
virto tikra pramone ir me
džioklę varo patys baltieji 
Europiečiai savo pelnui.

DRAUGIJOS —

Ką veiksit rudens metų?

Štai komedija

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

“PALANGOS PONAITIS’’ 
nauja, melodrama, leng
vą vaidinti .............50c,

“DIRVA”1' ’
6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ1
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

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

Jei nori žinoti kas dėdąsi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puiku laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 

■leidžiamas ir- Įdomiai redaguojamas 
Lietuvos šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių,' eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių1 kiekvienam naudingų dalykų.

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

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
Į “TRIMITO" Adresas: Kaunąs;

Laisvės Alėja 20. Lithuania, J
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DIRVA

(Tąsa iš pereito num.)

Prieš’jį radosi niekas daugiau kaip 
pagonis, ne iš kur kitur kaip iš Lietuvos, 
ir ne kas kitas kaip pats Tranaitis, Žemai
čių kunigaikštis!

Pažino jis Tranaitį iš jo kardo ir tūlų 
kitų dalykų, kuriuos patėmijo, nes Žemai
čių kunigaikštį gerai paminė iš kovų su 
Totoriais. Užsidegė jo širdis geismu pra- 
šnekint savo priešą Lietuviškai. Juk taip 
ilgai žodelio Lietuviško negirdėjo, savo 
žmogaus hematė....

Kad taip imtų ir pasisakytų Tranai- 
čiui apie save! Kas atsitiktų?....

Bet ne.... pasijuto Šeirys prasižen
gėliu prieš Lietuvius, prisiminęs jog pa
metė savo tikėjimą ir žmones, ir negali 
išsiduoti, idant nesukelti juodo ritierio ne- 
apikantos prieš save, nes jis ištikro įširs
tų pamatęs savą žmogų krikščionims tar
naujantį. ...

Tą permąsčius, Konradui vėl užėjo 
mintis kad jo naujas tikėjimas yra vyres
nis už pagoniškumą, ir pastatė savo nar
sumą prieš Tranaitį. Tai buvo Lietuvių 
savitarpinė kova, bet jau pasidalinusių — 
vienas vieno tikėjimo, kitas kito, tik gaila 
kad Tranaitis to nežinojo.

Turime pasakyt kad taikos laiku ri
tieriai galėjo keliauti ir keliaudavo pasi
žymėjimams, ir kautynėse visados būdavo 
užtikrinta neliečiamybė ir pilna laisvė iš
keliauti, taigi Tranaitis, turėdamas liuoso 
laiko, ir gal pasišnipinėjimui kryžeivių ša
lyse, iškeliąvo į Brandenburgo kautynes. 
Ne jis vienas pagonis ritieris buvo, nes 
dalyvavo keletas Maurų iš Ispanijos ir iš 
Paryžiaus.

Kova tęsėsi, abu gabiai atakavo ir gy
nėsi, ir žiūrėtojai' negalėjo suprasti kaip 
kautynė baigsis.

— Nepasiduosiu tam krikščioniui! — 
manė sau Tranaitis. — Laimėjus, pasiro
dysiu jiems visiems kokie Lietuviai nar
sus.

— Neužsileisiu ir nepažeminsiu Bran
denburgo garbę ir krikščionių vardą! — 
sakė sau Konradas, ir kovėsi visomis pa- 
jiegomis. Iš kardų tiško ugnis, barškėjo 
šarvai, skydai buvo apkapoti, galvų šal
mai buvo aplankstyti, bet dar kūno ir dva
sios spėkos didelės.

Bet dar valandėlė, ir štai sukliko vi
si: vienas nugalėtas, kitas laimėtoju tapo!

Kuris laimėjo? Nagi Seirys-Konra- 
das! Jo jaunumas paėmė viršų ant su tri
mis besikovusio juodo ritierio. Šeirys taip 
pataikė smogti savo priešui per galvos už
dangalą kad tas sulinko ir pasiekė galvą 
— galva sumušta ir Tranaitis sunkiai su
tvenktas suklupo, paleido iš rankos kardą 
ir susiėmęs galvą daugiau stot nebandė. 
Šeirys norėjo bėgt jam pagelbėt, nuimt 
šalmą ir apžiūrėt žaizdą, bet tuo tarpu pri
šoko juodo ritierio palydovų buris ir nusi
vedė jį į savo palapinę.

Žingeidu buvo visiems patirti kas tas 
juodas ritieris buvo, bet Ottonas nepakei
tė savo patvarkymo ir nebuvo reikalauta 
kad svečias išsiduotų, ir sekančią dieną 
juodas ritieris apleido salą ir išjojo savo 
keliais, o Konradas paliko visų karžygiu.

Niekam jis neprasitarė ką patyrė apie 
narsų svečią, vienok turime pasakyti kad 
šis Šeirio susitikimas su Tranaičiu nebus 
paskutinis, akivaizdoje dalykų kokie vė
liau turės dėtis.

* X: *

Dabar padarykime išvadas apie šitą 
nuotikį ir ką jis pranašauja. Kovėsi du 
Lietuviai, vienas iš jų senas pagonis, o an
tras jau naujam tikėjimui palinkęs. Ko
vėsi Lietuvis pirm to su dviem kitais krik 
ščionimis, bet jiems nepasidavė, dar juos 
nugalėjo. Tranaičio laimėjimas prieš sve
timus krikščionis reiškė kad Lietuviai, 
nors turės atkaklias kovas su skaitlingais

svetimais priešais krikščionimis, vis prieš 
juos atsilaikys ir išeis laimėtojais. Nežiū
rint kaip krikščionys stengsis užmesti sa
vo . tikėjimą, Lietuviai vis nesuklups po 
krikščionių ginklų ir nepriims prievartą 
užmetamo krikšto.

Tranaičio ilga ir sunki kova su Šeiriu, 
ir gabaus pralaimėjimas, reiškia kad dar 
priešakyje guli ilgas laikas, bet jis vistiek 
ateis, kad Lietuviai pasiduos krikščiony
bei, bet patys savo noru. Naujas tikėji
mas Lietuvių tarpe paims viršų, kaip pa
ėmė viršų jaunas Šeirys prieš pagonį Tra
naitį.

Paskutinis Pasimatymas
Koks džiaugsmas buvo Ottono ir Fre

deriko iš Konrado laimėjimo galima su
prasti tik įsivaizdinant tėvų džiaugsmą iš 
savo narsaus sunaus. Nes po teisybei jie
du sunkiai vargo iki išdirbo savo nelaisvi 
tokiu kokio jiems reikia — geru krikščio
niu, o dabar jis pasižymėjo, paimdamas 
visą šių metų garbę.

Pavydesni ritieriai daugiau nieko ne
kalbėjo kaip tik kad to naujo krikščionio, 
kuri jie vistiek “pagoniu” vadino, kardas 
mirkytas ir artavotas kraujuose baisių 
siaubūnų, kokių yra tik pagonų šalyje, už
tai jis laimėjo, nes kur ant arklio būda
mas nedaląikė ten kardu pergalę atsiekė.

Kiti ritieriai jau išjojo, bet giminės 
ir kviestieji liko margrovo puotai, kurią 
valdovas kėlė Katrės sutuoktuvėms su 
Leopoldu.

Tarp pavydžių ritierių buvo ir Leo
poldas, kurį dabar geriau galėsime pažin
ti kada matome be šarvų ir be šalmo ant 
galvos.

Didelė palocių salė buvo pilna poniu, 
panelių ir ritierių bei senų didžiūnų. Ri
tieriai, dabar be šarvų, puikiais aksomo 
rubais įsirengę, siaurom, trumpom kelnai
tėm ir trumpučiais žiponėliais apsivilkę, 
ant kaklų įvairiais retežiais ir šiaip papuo
šalais, prie juostų trumpais durklais; gal
vas puošė ilgi, gražus plaukai, nors ne vi
si turėjo gražius plaukus, kiti buvo net 
apiplikiai. Taip gražiai ir išdidžiai veda
si kad mergos jais tik gerėjasi, nes ištik
ro šauniai išrodė: stiprus, aukšti, petingi 
vyrai, vieni dar visai jauni, kiti suauges
ni, kiti jau ir vedę. Vieni šviesiaplaukiai, 
kiti rudaplaukiai, kiti tamsiaplaukiai ir 
juodaplaukiai. Tarp jų buvo ir Konradas, 
rudaakis, tamsiaplaukis, aukštas ir petin
gas. Krikščioniški papuošalai jam neap
sakomai tiko ir jis nesiskyrė nuo krikščio
nių niekuo, tik gal apsiėjimas su moteri
mis nebuvo toks išdirbtas kaip buvo pas 
tenaitinius kultūringais vadinamus vaka
rų žmones.

Koks gi išrodo Leopoldas? Štai ir jis: 
vaikšto, švaistosi, išsirėdęs geriau veik už 
kitus esančius ir matomus vyrus, gal tik 
Ottono neviršija. Sudėjimas jo toks: Tvir
to liemens, plačių pečių, tvirtų kojų, bet 
neilgų, storo sprando, ir kada stovi prie 
aukštų vyrų, beveik visa galva už juos 
žemesnis. Jis rodo savo išvaizda tvirtu
mą ir išnašumą ir gali daug kovose laiky
tis.

Žiūrėkime toliau į jį: jau senyvas vy
ras, kakta apiplikė, plaukai šviesus, vei
das rauplėtas, viena akis biskį mažesnė 
už kitą, ir lupos storos; bendrai iš veido 
išrodo Į šlykštų vyrą, kurį geriau matyti 
šarvuose pasislėpusį ir užsidengusį skydu 
veidą, negu puošniuose rūbuose, skirtą to
kiai puikiai, jaunai mergaitei, Katrei. Įsi
vaizdinkite jautį vaikščiojantį gėlyne iv 
kandžiojantį gėlių žiedus — taip* tinka jis 
prie Katrės....

Bet jau taip skirta: štai jų sutuoktu
vės, ir Katrė sėdi šalę jo ir privalo rodyt 
visiems džiaugsmą iš savo gaunamo vyro. 
Jis džiaugiasi savo gaunama gražuole, bet 
tik tiek ją įvertina kiek jautis gėles, ir

taip jos jaunystė ir grožė liks niekeno ne- 
apsidžiaugsta, neišsigerėta kaip reikia, 
nes tas kas ją įvertina ir gerėjasi jos gau
ti negali....

Konradas laikosi nuošaliau nuo Kat
rės, bet kiek sykių jis į ją žvelgė vis matė 
ją į save žiūrinčią, ir matė jos akyse aša
ras, kurios turėjo būti sulaikomos kad nie
kas nepatėmytų, nes ji privalo tik džiaug
tis, kaip kitos moterys ir kalbėjo, neatsi
žvelgdamos į tai koks jos busintis1 vyras 
yra, bet kas jis. Tokie tada buvo laikai, 
ir gražiausios mergaitės turėdavo savo 
grožę ir jaunystę į purvą mesti, neturėda
vo pačios kuo pasigerėti, ir taip baigdavo 
savo dienas (arba vėliau rasdavo sau slap
tus meilužius, prie ko, atmename, ta na
bagė Šeirį jau iškalno kalbinosi).

Kiti riteriai, kurie buvo nevedę ir jau
ni, labai pavydėjo Leopoldui, bet jie netu
rėjo pasirinkimo ir buvo pražiūrėti, nes 
Ottonas turėjo savo kitus planus ir užtai 
Leopoldą parinko savo brolio dukterei už 
vyrą.

9 9 9

Baigėsi puota, daugelis buvo girti ir 
palydovų prigelbstimi nuvesti gulti. Kon
radas labai mažai valgė ir mažai gėrė, ir 
patėmijo tą patį su Katre. Kada jau visi 
išsiskirstė į savo kambarius ir nuėjo mie
gui, ar kas miegojo ar ne bet Konradas

tikrai miegoti negalėjo. Jis buvo savo 
kambaryje aukštai ir žiurėjo per langą — 
lyg neląisvis vėl, ir įkibęs į muro šoną lyg 
norėjo išversti jį, nežinia kodėl ir kam.

Jis gailėjo Katrės, gailėjo, nes mylė
jo, o matę kokiam laužui ji tenka.

Kad tąip butų kur, — manė jis sąu, — 
griebtų jis tą mergaitę ir abu pabėgtų.... 
Jeigu drystų, jis ją kalbintų, arba net prie
varta, net šią pat naktį slapta bandytų iš
sigabenti .... Arba, jeigu taip proga bu
tų, jis stotų prieš Leopoldą į kautynes už 
ją — dabar jis tikras laimėjimu, nes nu
galėjo juodą ritierį, kuris Leopoldą sugė
dino, ir tikrai ją sau laimėtų.... Bet ar 
išeis kas iš jo tų svajonių?.... Visko 
žmogus gali prisvajoti, bet gyvenimas sa
vo keliu eina.

Mėnesiena mušėsi iš vieno šono lango, 
ir Konradas" prisirėmęs tamsioje pusėje 
žiurėjo iš aukšto į toli nušviestą upę, me
džius, žvaigždėtą dangų, matė nukrintant 
vieną kitą žvaigždutę, ir burtams tikėda
mas manė kad tas ką nors reiškia.

Štai šviesiame lango šone kas tai su
baltavo, ir kai jis paleido akis žemyn pa
matė prieš save stovint lyg taf dvasią — 
baltą pavidalą.... Kaip jis prieš jį atsi
rado ir kada Šeirys nejuto, nes giliai buvo 
įsisvajojęs.

(Bus daugiau)

TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didele knyga 620 Puslapių

■
 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 žemes dėjosi ir yra užrekpr- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4,00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą j kur tik kas norės.

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

JUOKIS 
ir Svietas Juoksi 
sykiu su Tavim

VASAROS NAKTII
Tik žiba, tik tviska 
Padangėj žvaigždutės, 
Tik .čiulba, tik gieda 
Sodelyj lakštutės,

Ir pučia, šiušena 
Švelnutis vėjelis, 
Siūbuoja, linguoja 
Baltasis berželis;

O lankos marguoja 
Žiedais apdabintos, 
Mėnulio šviesoje 
Snaudžia apkabintos;

Lengvomis Vilnelėm’) 
Ežeras banguoja, 
Lakštutė linksmomis 
Dainomis vilioja 

Gamta pasidžiaugti 
Vasaros naktelę, 
Skaityti erdvėse 
Daugybę žvaigždelių.

KsTs gal but gražesni 
Už vasaros naktį?
Žmogus malonesnio 
Laiko negal trokšti.

Lapi
4/

Gudrus Teisėjas
Anglas teisėjas Lo 

Birkenhead turėjęs d 
išsprendimą viename 
tikime kuriame tūlas ja 
kaitis reikalavo iš *trar 
jų kompanijos valdybos 
lyginimo už sužeidimą, 
ant jo, užvažiavęs trar 
jus ir sugadinęs jam ra

“Na, parodyk mums 
aukštai tu dabar gali ps 
ti ranką?” paklausė t 
jas.

Vaikinas pakelia s 
petim.

“O dabar parodyk 
aukštai tu ją galėdavai 
kelti prieš tą nelaim: 
atsitikimą?”

Vaikinas pakėlė rs 
aukščiau galvos ir trar 
jų bendrovei neteko m 
ti atlyginimo. 4

'is/
Komunistai netekę ( 

šių aukoms rinkti pra 
budinti iš numirusių S: 
ir Vanzetti. Jų laikrašč 
se tilpo atvaizdai Sacc 
Vanzetti kapų, ant k 
pastatyti vyrai verčia 
jų kapų akmenis.

Darbininkai tik než 
jų apaštalai raudonukai 
kantriai laukia kad kai: 
listai kokiu nors budu 
darytų galą kokiam da 
ninkui. Tada buna datų 
“afierų”. Užtai jie ku 
darbininkus prie visi 
sukilimų. Bet darbinu 
turėtų į pirmas eiles vis 
stumti komunistus, tada 
išsižadėtų revoliucijų.

Logiškai
— Tu, niekše! kaip ti 

manim gyveni. Jau š> 
valanda ryto, o tu tik 
bar namon parsivelkį!

— Tss, dušyte, ne; 
Jeigu aš namie bučiau 
vęs, dabar visvien butų 
šešta valandą.

Vyrų esti dvejopų: t( 
kurie nuolat myli ir t( 
kurie nuolat įsimyli.

Moteris yra tokio 
žiaus kokio nori; vyras 
yra taip senas kaip jis , 
čiasi.
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Liepos 21 d. Šiandien 
Biržų kapinėse palaidojom 
savo mylimą vienatinę se
sutę, Karaimą Koškulienę. I 
Po laidotuvių, musų kino 
teatre dar turėjom didelius 
pietus, paskutini kartą visi 
bendrai apverkėm ją. Ap
skrities viršininkas pasakė 
labai gražią kalbą apie Ka
raliuos visą .gyvenimą ką ji 
pernešė Biržuose laike bol
ševikų ir tt., ir tuomi paka
synos baigėsi.

. Liepos 22 d. Šiandien 
niękur nebuvau ir mažai 
ką .mačiau, ilsėjausi po vi
sų nemalonumų.

Liepos 23 d. Važiuojam 
vėl atgal Į Klaipėdą, gryžo 
kapitonas Koškulis, jo duk
relė, jau be motinėlės, ma
no brolis Voicenas ir aš. 
Brolis vežė mus forduku 
tais pačiais keliais kuriais 
atvažiavom iki Šaulių: pro 
Pasvalį, Joniškėlį, Klovai
nius, Pakrojų ir Lygumus, 
o iš Šiaulių sėdom trauki
niu ir važiavom į Klaipė
dą. *

Traukinis iš Šiaulių iki 
Klaipėdai eina 12 valandų: 
vakare 8 vai. sėdom, ir tik 
ryte 8 valandą atsiradom 
Klaipėdoj. Stotys labai ar
ti viena nuo kitos tai kiek 
paėjęs traukinis stoja. O 
prie to dar ta sena gelžke- 
lių linija, ji nueina iki Lat
vijos, pereina per jos kam
pą, tada gryžta link Klai
pėdos. Kada nuties gelž- 
kelį nuo Telšių į Klaipėdą 
tai kelio bus tik pusė. Nuo 
Šiaulių į Telšius jau nuties
ta.

Liepos 24 d. Einam vi

si į juros krantą Klaipėdoj 
maudytis. Būnant mieste 

[buvo labai šilta, bet nuėjus 
prie vandens pasirodė vi
sai vėsus oras, tai tik brolis 
Jonas ir Kapt. Koškulis ei
na į vandenį, o mes kiti lt- 
kome krante, drebulis pur
to ir visai nėra apetito lys
ti kur šlapia. Pasėdėjom 
ant smėlio kokį porą valan
dų ir paskui ėjom į taip 
vadinamą “Kurhauzą ’ — 
ten užsikandom ir užsigė- 
rėm Klaipėdos alučio, nes 
alus tai labai geras, gerk ir 
vis norisi daugiau. Nors 
Amerikoj buvau labai pras
tas alaus gėrėjas, bet čia 
Vokiškas alutis pats vilio
ja jį gerti.

Liepos 24 ir 25 d. pralei
dau Klaipėdoj.

Slaunioj Palangoj
.. Liepos 26 d. Su broliu 
Jonu atvykom į Palangą, o 
brolis Voicenas išvažiavo į 
Biržus, taigi mes du Palan
goj išbuvom penkias die
nas. Šymet Palangoj yra 
labai daug žmonių, bet ilgai 
nebūna, nes oras nors labai 
gražus bet vėsus tai ne vi
si turi noro ilgai užtrukti. 
Nuėjus pajurin tai tik. ko
pose ant smėlio paguli ke
letą valandų tai visas sma
gumas, o vandenyje visai 
nesinori būti.

Per penkias dienas Pa
langoj buvimo nesuėjau nei 
vieno iš mano kelionės pa- 
sažierių ir nežinau kaip 
jiems sekasi. Gal jie kurie 
jau buvo čia pirma manęs 
atvažiavę, bet dabai’ nėra.

Palangos maudynėse dau
giausia Žydų privažiavę,

po visus kampus tik garga
liuoja Žydiškai. •

Su Jonu apėjom visus 
Palangos ypatingumus: po 
parką, ant Birutos Kalno, 
ir po visus kitus gražesnius 
kampus.

Vėl į Biržus'
Rugp. 1 d. Anksti iš ry

to pargryžom Klaipėdon, 
brolis Jonas pasiliko čia, o 
aš išvažiavau vienas ant sa
vo parsivežto motorciklio 
vėl į Biržus. Bet dabar va
žiavau visai kitu keliu, nau
ju, nes buvo tik kelios die
nos kaip tas kelias atidary
tas^ būtent iš Šilutės į Pik-

laiko Tauragėj sėdau ir va
žiavau tolyn, link Skaudvi
lės, Pakražentės, Kelmės, 
Bubių ir pagaliaus atsira
dau Šiauliuose. Viso to ke
lio buvo 158 Amerikoniš
kos mailės, ką pervažiavau 
į tris ir pusę valandas lai
ko, neškaitant valandos ką 
stovėjau Tauragėj.

Taigi didelis skirtumas: 
traukiniu iš Šiaulių j Klai
pėdą ėmė 12 valandų, o iki 
Klaipėdos į Šiaulius motor- 
cikliu tik 3'/j valandas.

Važiuojantiems į Lietu
vą patariu kiekvienam at
sivežti kokį automobiliuką,

la, taip kad toliau negalė
jau važiuot. Susiradau vieš
butį ir užsimokėjęs 5 ir pu
sę litus už nakvynę pasili
kau nakvoti.

Rugp. 4 d. Anksti atsi
kėlęs vėl traukiu tolyn, į 
Kauną. Iš1 Ukmergės yra 
70 kilometrų, bet nuo čia ei
na puikus plentas, taigi į 
pora valandų, 8 vai. ryte, 
jau atsiradau Kaune.

Iš Biržų į Kauną perva
žiavau per šiuos miestelius: 
Vabalninkus, Subačių, Ra
guvėlę, Raguvą, Taujėnus, 
Ukmergę, Pageležius, Jo
navą, Karmėlavą.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS -

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

FARMOS - FARMOS
DIDELI BARGENAI

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

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

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

80 akrų, budinkai, geri, sodnai, 
miškas, upė teka, $2500.

55 akrai, geri budinkai, miško, 
už $1300.

340 akrų dvaras, didelis pulkas 
gyvulių, 1 inailė į miestą, pąršiduos 
su viskuo kaip stovi už $13,000. Ver
ta $30,000. Duoda išsimokėjimui.

P. A. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.“SANDARA”

DYKAI PATRUKUSIEMS* _________ e
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

tupėnus, Vokiečių vadina
mus Pagėgiais. Čia šymet 
ištaisyta 60 kilometrų va
dinamo asfaltinio kelio, ke
lias tiesus ir lygus, važiuok 
ir norėk, lyg puikiausiu ke
liu Amerikoje.

Iš Klaipėdos motorcikliu 
išvažiavau į Šilutę, čia eina 
geras plentas, iš abiejų pu
sių gražiai liepomis nusū
dytas, bet toks tiesus, ro
dos šaute iššautas. Laukai 
matyt labai gražus, ūkinin
kai tai šieną, tai dobilus ve
ža; tie pašarai labai gra
žus ir daug.

Iš Šilutės važiavau tuo 
naujuoju keliu. Leidau sa
vo motorciklį apie 70 Ame
rikoniškų mailių, nes riio- 
torciklis rodo mailes, o ne 
Lietuviškus kilometrus.

Privažiavau Lauksargį, 
bet nesustojau. Važiavau 
link Tauragės. Čia vis ei
na gražus plentas ir kelias 
gana geras, duobės užly- 
lygintos rupiu žvyru, tai 
važiuoti labai gerai.. Ke
lias beveik visas tuščias, 
tik kur ne kur žmogus va
žiuoja arkliu ar kada auto
mobilis pralekia.

Sukilėlių
Įvažiavau į 

garsų miestą, 
cialdemokratai
čiai Liaudininkai buvo pa
siryžę nuverst Kauno “fa
šistų” valdžią 1927 metų 
pradžioj. Apie “Tauragės 
pučą” visi plačiai skaitėt.

Pravažiavau iš Klaipėdos 
150 kilometrų, Tauragėje 
sustojau gazo motorcikliui 
nusipirkt, tai kad apstos 
mane žmonės ir Žydai net 
ėmiau dairytis kur esu. 
Mat, aš turėjau ant motor
ciklio Ohio laisnus, tai visi 
manęs, klausia ar aš iš A- 
merikos atvažiavau kokiu 
nors sauskeliu. Pradėjau 
aiškint kaip atvažiavau, at
plaukiau laivu, ir laivu at-Į 
sivežiau savo motorciklį. |

Praleidęs kokią valandą

mieste
Tauragę, 
iš kurio 
ir Valstie-

tą
so-

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss \
“B” yra atsakančiai nutaikinta. padulkal- 

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neižsisvertų 1 - lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kaip greit Sis med ik alas esti kūne 
sušildytas^ jis pasi-

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios me t odos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEKEIKIA

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 t 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
I Iš savo paties patyri

mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad _ jus turėtumėt j j 
dėvėt ? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.
g VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai . laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta;p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
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- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—nakt| ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
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- 

I vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, bo pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

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

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

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris ^yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidurls yra limpantis (nore 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
Yf įi^L-itraukimo nuo tam tikros vietos.

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

11
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leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes. kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

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

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

it silpni muskulai atgaus savo stip-

WiWWUriSMTfb- 
unit thatcwr&

r PUM0O1M* 
-THOUGH BUS)

OPENING

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 pagerė
jimo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo. •
_ Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, 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 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būda, kure 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, r rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATCHIES, Ine. 

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

. Knyga apie Patrūkimai.J* •
Vardas .................
Adresas ....................
Grįžtanti krasa atneš dykai limėg. Plapao

nes tokiu budu galima' liuo
sai ir smagiai pasivažinėti 
po Lietuvą. Gazo galima 
gaut kiekviename miestely
je, po 90 Lietuviškų centų 
už literį, trys literiai eina į 
Amerikonišką galioną, tai 
gazas čia kainuoja galio
nas tik 27 centai Ameriko
niškais pinigais.

Važiuoju iš Šiaulių. į Birr 
žus, 100 kilometrų atstu
mo, arba 75 Amerikoniškos 
mylios. Šį kelią pro Lygu
mus, Klovainius, Pakrojų, 
Joniškėlį, Pasvalį pervažia
vau per 3 valandos laiko, 
po 25 mailes į valandą, bet 
jau ne plentu, o paprastais 
vieškeliais. Bet ir vieške
liai dabar gaųa geri visur, 
taip kad galima važiuot po 
25 mailes į valandą be jo
kio vargo, o vietomis gali
ma leisti iki 40 mailių į va
landą.

Visoj Lietuvoj keliai tai
somi visu spartumu, važi
nėtoj ams ganą gerai, tiktai 
jau kur davažiuoji didelius 
smiltynus tai ten prastai, 
būtinai reikia dėt į pirmą 
“gyrą”, kitaip fordukąs ne
veža per smiltynus.

Viso kelionėj tarp Klai
pėdos ir Biržų praleidau 
šešias ir pusę valandas ir 
valandą užtrukau Taura
gėj ir valandą Šiauliuose.

Ta visa kelionė buvo 230 
Amerikoniškų mailių.

Rugp. 2 d. Atsikėlęs ra
dau laišką iš Kauno nuo 
mano keliauninkių; pp. Ra- 
ževičienės, prašo kad atva
žiuočiau į Kauną, bet tą 
dieną nevažiavau, nes tik 
iš vakar po kelionės, ma
niau važiuot sekančią die
ną, kada jos žadėjo mane 
pasitikt, bet Rugp. 3 dieną 
atsikėlęs anksti žiuriu kad 
piškina lietus tai piškina. 
Laukiu kada nustos lyt, ir 
tik po pietų nustojo, taigi 

|4 valandą po pietų išvažia
vau iš Biržų motorcikliu į 

I Kauną. Davažiavus iki 
Ukmergės ir vėl lietus pi-

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
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 daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

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

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

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

i

i
kitur. Tėmykit

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

A. S. BARTKUS
Vienintelis Cleveland® Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 E. 79th St. Cleveland t

• > *** ‘Studija su dviem parodos langais j;
— Telefonas Randolph 3535 — g

Karšto Vandens
Patogumo Kalbos

ant ko Visi
Sutinka

Sveikata 
priklauso 
vandens.

ir švarumas moderniškuose namuose 
nuo turimo namuose bėgančio karšto

Gazinis vandens šildytojas išriša klausimą NUO
LATINIO KARŠTO VANDENS, visai 
tai ir pigiai.

papras-

Yra /visokių rūšių ir mierų modemiškų 
vandens šildytojų pagal kiekvieno namo 
vimo, už ketinąs ir išlygomis atatinkamomis kiek
vienam kišenini.

gaziniu 
reikala-

Pasiteiraukit pas bent plumberĮ, arba pas mus.

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

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

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

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

p. tn., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 16th. June 29th to September 7th. .

'$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 
k Autos Carried $4.50 and up

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

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

Cleveland and Buffalo Division
Each way, every night, leaving at 9;

p. tn., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) 
May lat to November 16th. ____ —... T1,„ .

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

New Low<
Fares

The Cleveland Heater Go.
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dirva*

Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese j SPORTAS
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

“Lietuvių Darželio” Su
sirinkimas Rugs. 6 

Viešas susirinkimas ap
tarimui steigimo Clevelan
do Lietuvių Kultūros Dar
želio miesto parke įvyksta 
kitą penktadienį, Rugsėjo- 
Sept. 6 d., 8 vai. vakare. Da
lyvauti prašomi draugijų 
valdybų nariai ir šiaip visi 
kas tik interesuojasi. Bus 
renkama komitetas darbui 
varyti. Tai yra gražiausias 
sumanymas kokį kur nors 
pasaulyje Lietuviai galėtų 
turėti. Ateikit visi į Lie
tuvišką salę išklausyti apie 
tai pranešimų ir kas toliau 
reikalinga daryti. S. Pangonis ir K. Pangonienė-Cir- 

keliute
Tai viena iš daugelio šios vasaros 

jaunavedžių graži porelė.
Jų sutuoktuvių ceremonija atsibuvo 

Šv. Jurgio Bažnyčioje atliekant bažny
tines apeigas Gerb. Kleb. Kun. V. G. 
Vilkutaičiui, Liepos 27 d., 1929, 9 v. r.

Jaunavedžiai, Pangoniai, povestuvinį 
pasivažynėjimą praleido rytynėje Ka
nados daly. Grįžę iš pasįvažynėjimo ap
sigyveno antrašu, 7209 Hecker Ave.

Paveikslus ėmė A. Bartkus, savinin
kas East 79th St. Photo Studijos,

1197 East 79th Street

Daugiau vietinių žinių 
aelpa ant 7-to pusi.

“DIRVOS” PIKNIKAS 
PUIKIAI PAVYKO

Diena labai graži — svečių 
buvo iš tolimų miestų.
“Dirvos” piknikas perei

tą sekmadienį sutraukė di
delę minią žmonių, žymiai 
virš tūkstančio ypatų, pa
žiūrėti čampionato imty
nių, apie ką aprašoma spor
to skyriuje.

Publikos buvo suvažiavę 
iš artimesnių apielinkių ir 
iš tolimų miestų, net pora 
automobilių iš Pittsburgo, 
kuriais atvažiavo žinomi 
tautiečiai veikėjai Virbic
kas su sunum Vytautu, Pi- 
varonai ir kiti.

Akroniečiai sudarė žy
mią dalį publikos atvažiuo
dami beveik in korpore, 
kaip yra sakoma,, ko,.ne; vi^ 
si susitarę.

Buvo iš Mansfield, Ely
ria, Lorain ir iš kitų Ohio 
miestų.

Jaunimas veik visą dieną 
linksminosi, šoko, senesnie
ji irgi neatsiliko nepatrep
sėję, vieno miesto svečiai 
su kitais vaišinosi ir šne
kučiavo, kiti ginčijosi už 
politikas, kiti « sutiko minti
mis ir kalbėjosi apie kitus 
kurie kitaip mano ir kodėl 
taip mano, žodžiu, buvo 
įvairumo, Neuros. didelė pa- 

» miške margavo žmonėmis 
ir automobiliais; moterėlės 
ir jų dukrelės buvo išsipuo
šusios viena gražiaus už ki
tą, gražiomis vasarinėmis 
sukniomis, kas darė malo
nų įspūdį.

Kaip musų žymus imti- 
kai taip ir “Dirvos” ben
drovė dėkuoja publikai už 
tokį gausų parėmimą. Im- 
tikai gavo gerą atlyginimą 
už savo vargą ir “Dirvai” 
atliko gerokai pelno, už ką 
savo rėmėjams ir skaityto
jams kuo nors geresniu at
silyginsime.

Užbaigoje reikia ištarti 
didelį ačiū visiems ir vi
soms kas prisidėjo savo 
darbu prie padarymo šito 
pikniko pasekmingu: Zda
niui, B amoniams, F. Dagi- 
laičiutei, Brazauskui, Praš
kevičiui, Mežanskui, Vilčin
skui, Žiuriui, Rodavičiui, ; 
židžiunui, Greičiūnui, Šmi- 
gelskiui, Mitchelliui ir kit. '

Apsivedė. Pereitą šešta
dienį Šv. Jurgio' Lietuvių 
bažnyčioje surišti moterys
tės ryšiu Marė Tulauskiu- 
tė su Harvey Grabouskiu. 
Vestuvių balius ir svečių 
priėmimas buvo jaunosios 
sesers šamuose, Onos ir 
Antano Pangonių, 1044 E. 
71st street. Abu naujave- 
džiai dar visai 'jauni. Lin
kėtina jiem gražaus gyve
nimo.

KUR JŲ TEISYBĖ?
“Vilnies” nr. 190 Cleve

lando žiniose Reporteris 
rašo apie kokį ten trukšmą, 
meluodamas kad koks tai 
žmogus kur tai daro jau ke
lintu kartu trukšmą. Kas 
tam kaltas neparašo.

Rugp. 23 d. to pat laik
raščio koresp. “Bemokslė” 
tiesiog įvardina mane ir iš
vadina girtuokliu. Aš pa
rašiau į “Vilnį” pasiaiški
nimą, ' ir nežiūrint kad aš 
esu skaitytojas ir rėmėjas, 
jie atsisakė patalpint, leis
dami vieniems nekaltą žmo
gų apšmeižt, o kitam visai 
neduodami žodžio ištarti.

Trukšmų niekas be rei
kalo nekelia, todėl pasinau
doti proga žmogų apšmeiž
ti gali tik didžiausias begė
dis. Mane įtaria kelintu 
kartu trukšmą sukeliant, 
tačiau negalėtų įrodyti ki
to sykio kaip tik Rugp. 10 
d., naktiniame “Lyros” cho
ro piknike. Bet kas tame 
buvo kaltas?

“Bemokslė” mane išvadi
na girtu ir trukšmadariu 
už tai kad Mažeika, pra
garsėjęs savo lermais ir 
šmeižimais, už mano pini
gą prie visų žmonių ėmė 
mane keikt ir siųsti j pek
lą, Angliškai pasakydamas, 
“Go to heli!”

Mažeika turbut pats bu
vo girtas kad manė /jog aš 
esu girtas, ir norėjo iš ma
nęs pasinaudoti. Aš jam 
daviau už 2 tikietu 20c., o 
jis man davė tik vieną ti- 
kietą, o kada pareikalavau 
kito tikieto jis prie publi
kos pasirodė mandras ir 
užriko man eiti į peklą. Aš 
toks pat žmogus kaip jis ir 
nemanau kad koks padau
ža turi teisę mane apgau
dinėti ir dar į peklą siųsti. 
Aš turėjau du liudininkus 
kurie matė kaip aš sudėjau 
Mažeikai į delną vieną de
šimtuką ir du nikelius, o 
jis manydamas kad aš gir
tas norėjo mane apsukti. 
Gal but kitus ir apsuko ir 
susirinko sau nemažai pi
nigėlių tik po dešimtuką; ' 
jeigu pasisuko koTs girtas 
draugas jį Mažeika galėjo 
apkrapštyt ir gerai.

Ar dykai jo sūnūs dar 
jaunuose metuose būdamas : 
atsižymi tokiais darbais ko- ' 
kių tėvas išmokino?...

Jurgis Noreika.

LIETUVIŲ BANKOS 
JUBILIEJUS

Vietos Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugijos—Lie
tuvių Banko—oficialis ati
darymas naujai pertaisyto 
namo ir 20 metų gyvavimo 
sukaktuvių apvaikščiojimas 
atsibus Rugpjūčio—August 
31 dieną, 1929 m. Tą dieną 
Bankas bus atdaras nuo 9 
ryto iki 9 vakaro.

Kaip jau žinome, Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Drau- 
tuose. Iš menkutės draugi- 
gija buvo įkurta 1909 me- 
jėlės šiandieną išaugo į mil
žiną turtingą draugiją. Vie
tos Lietuviams garbė ir 
džiaugsmas. Begalo dide
lius darbus ir naudą yra 
šioji draugija atlikus dėl 
vietos Lietuvių — daug be 
namių tapo savininkais ir 
sąmoningais taupyto jais, 
Didėjant draugijai, turėjo
me pertaisyti įstaigos na
mą iš vidaus ir lauko. Pa
gražinome ir patobulinome. 
Šiandieną esame prisirengę 
geriau ir parankiau tarnau
ti vietos Lietuviams ir abel- 
nai visiems draugams.

Švęsdami atidarimą ir 20 
metinį jubiliejų — turime 
garbės kviesti Lietuvius at
silankyti, pasiteirauti, ir 
pamatyti naujai pertaisytą 
Bankos Namą. Valdyba ir 
Bankos tarnautojai kviečia 
visus ir bandys jums patar
nauti. Prašome nepamiršti 
Rugpjūčio 31 dienos—Lie
tuvių Taupymo ir Paskolos 
Draugijos jubiliejaus.

Valdyba

JUŠKA LIKO ČAM- 
PIONU

Apsigyveno Niagara Falls 
mieste

Liepos 3 d. šių metų ište
kėjus gerai žinoma vietos 
Lietuvaitė, Julijona Šepo- 
raitė-Kutienė apleido Cle- 
velandą ir su vyru apsigy
veno Niagaras Falls, N. Y.

Jų vestuvės įvyko vieti
nėje Šv. Jurgio bažnyčioje, 
balius buvo Lietuvių salėje, 
dalyvaujant dideliam buriui 
giminių, draugų ir pažysta
mų. Prie šliubo buvo dide
lė eilė pabrolių ir pamer
gių.' Giminės dalyvavo 
iš tolimų miestų.

Šeporaičių šeimyna 
didelė ir gerai žinoma 
tinėj Pennsylvanijoj; 
metai Liepos 4 d. suvažiuo
davo į krūvą, taigi ir šymet_ £ ___
pasinaudodami šiomis ves- viršaus, 
tuvėmis suvažiavo Cleve- 
lande.1,

Jaunavedžiai po vestuvių 
apvažinėjo rytines’ valsti
jas, po to sugryžo į Niaga
ra Falls ir ten apsigyveno.

Clevelandiečiai netenka 
darbščios Lietuvaitės, ku
ri daug veikė viešame gy
venime draugijose ir cho
ruose. Clevelande gyvena 
jos motina ir broliai ir se
suo.

Niagara Falls Lietuviai 
susipažinę su ja turės kuo 
pasidžiaugti, ji sukels gy
vumo tarp vietos apsnudu- 
siu ir neveiklių Lietuvių.

Linkėtina’ jauniesiems vi
sokių laimių ir ilgo, gra
žaus gyvenimo.-

net

yra 
ry
kas

PADALINIMUI PALIKIMO
Turi būti parduotas dviejų šei

mynų namas, arti Gordon Park, prie 
St. Clair. Duokit savo apsiūlymų. 
Parsiduos atsakančiam žmogui.

. GLENVILLE 2773.

Clevelando gatvėse auto
mobiliais šymet jau suvaži
nėta 50 vaikų iki 15 metų 
amžiaus. Mėnesio bėgiu iki 
pereitos savaitės užmušta 9 
vaikai iki 16 m. amžiaus.

Juška, prie Tūkstantinės 
minios, laimėjo du iš 

trijų.
Pereitą sekmadienį, Rug

pjūčio 25 d., “Dirvos” meti
niame piknike, dalyvaujant 
plačios Ohio ir net Pennsyl- 
vanijos Lietuviams, Pranas 
Juška pagrobė Lietuvių im- 
tikų sunkaus svorio čam- 
pionatą ir linksmas išva
žiavo į Bostoną. Toli at
keliavo, bet ne dykai, Ka
rolis Sarpalius, kuris turė
jo viršų ant Komaro taip 
pat kaip ir Juška, per savo 
nelaimingą atsitikimą turė
jo prieš akis savo žmonių 
kurie jį myli, pa'iiešti 
laimėjimą.

Kaip imtynė ėjo
Nekurie meklioriai 

dėjo suvedžioti publiką, ke
lis sykius pasižadėję nepri- 
buna, arba pasižada atsi
vežti kokį garsų rištiką, o 
atsiveža kokį stokjardų 
“čampioną”, tai į pikniką 
suvažiavus publika, išsykio 
nematydama Juškos ir Sar
paliaus tik kuždėjosi: Ar 
yra Juška? ar yra Sarpa- 
lius ?.... O juos, kaipo du 
milžinus, tai vieni tai kiti 
mato vaikščiojant, kviečia 
į savo automobilius ir vai
šina ir linki viėhi tam, kiti 
tam gerų pasekmių ir lai
mėti, ir publikoje abejonė 
apie jų nepribuyimą dingo.

Ladyga laimėjo
Pirmiausia išėjo imtis ži

nomas vietinis;, jaunuolis, 
Andrius Ladyga. su Lenku. 
Ladyga į 16 minu tų su sa
vo oponentu apsidirbo, ne
žiūrint kad jahf .‘pacihrti ke
lis sykius gręsė pavojus.

Refery buvo iš Marottos 
atletų klubo Marottos pa- 
gelbininkas, Tony Muzzio.

Sarpalius su Juška susi
kibo apie 5 vai. pavakare.

Didesnė dalis publikos iš
syk parodė kad labiau už
jaučia Sarpaliui/kas prida
vė jam ūpo, bėir Juška to 
nepaisė ir dirbu-su pasiry
žimu nepasirodyt kad Bos
tono vyrai menki.

Po 19 minutų Juškai pa
sisekė Sarpalių parsiblokš- 
ti ir taip jis paėmė viršų 
ant Sarpaliaus.

Dar liko valanda ir 10 mi
nutų laiko imtis, nes laikas 
buvo paskirta 1 vai. 30 min.

Antru kartu, susikibus, 
Juška bandė taip pat su 
Sarpalium padaryti kaip 
pirma, bet Sarpalius prisi
taikęs iškėlė Jušką sau ant 
pečių ir gerai apsukęs tren
kė į matrasą ir užšoko ant 

" 2__ Juška negalėjo iš
sisukti ir taip į 10 minutų 
jis buvo paimtas.

Musų publika išgudrėjus, 
papratus manyt kad du ge
ri ristikai susiėję visada 
taiko išeiti “lygiomis”, kad 
vėl galėtų imtis kitą sykį. 
Bet šį sykį gudruoliai apsi
gavo: trečiu kartu susiki
bus, už trijų minutų la>ko 
pamatom kad Sarpalius vėl 
tokiu pat budu pagriebęs 
Jušką ant pečių suka ir 
trenkia ant matraso, bet 
savo nelaimei pats atsidūrė 
po apačia, o Juška jį laiko 
užgulęs, ir laimėjimas ten
ka Juškai!

Kiti tuoj sakė kad Sarpa
lius permažai Jušką suko, 
užtai taip pasitaikė. Bet 
neužilgo pamatė kad Sar
palius negalį nuo matraso 
atsikelt, nes išsinarino ko
ją per kelią.

Tas atsitiko sukantis su 
tokiu sunkiu vyru ant sa-f 
vo pečių. Jušką turėjo ant' i

pra-

pra-

pečių-ūš užpakalio, , taigi -jį 
paguldyti ir prispausti pe
čius prie matraso reikalin
ga metant pačiam vikriai 
atsikukti, ir tuo sukimusi 
įkliuvo Sarpaliaus koja į 
minkštą iš šiaudų nutiestą 
matrasą ir per kelią išniro.

Šis atsitikimas yra geras 
pamokinimas kitiems imti- 
kams neiti imtis ant šiaudi
nio patiesalo, ne tik nepa
togu vaikščiot kada kojos, 
gilai į šiaudus lenda, bet ir 
lengva susižeisti kada kojos 
įsisuka į liuosą užtiesimą.

Sarpalius su ta koja turi 
bėdos dar iš mokyklos die
nų: jis ją buvo išsinarinęs 
imtynėse universitete, tu
rėjo operaciją, bet nuo to 
geriau nepasidarė ir jam 
ji tankiai išsinarina, bet 
spėja pats atsitaisyt jeigu 
laiko pasiguldęs priešą už 
galvos. Šį sykį neišsigelbė
jo, o tuo tarpu Juška gavo 
du laimėjimu iš trijų ir iš
važiavo su 1929-30 metų 
čampionatu,' o publika liko 
imtynėmis patenkinta, nes 
negalėjo niekam nieko už
mesti, kaip turi kitose im
tynėse, kur “čampionai” at
siveža savo “čampionus” ir 
visada “išlaimi”.

GANSONO ATVIRAS 
LAIŠKAS

Per pastaras kelias die
nas Clevelande buvo apsi
stojęs Jack Gansonas. Iš
važiuodamas į West Virgi
nia su imtynėmis jis paliko 
“Dirvos” sporto redakcijai 
sekantį savo pareiškimą:

“Kodėl Karolis Požėla vis 
imasi su čampionais iš Tek
sas, iš Meksikos, iš Kana
dos ir iš visur kitur, o nie
kad ir niekur nesiėmė su 
nei vienu žinomu imtiku 
ir nei vieno tokio nepaguldė 
du sykiu jeigu ir ėmėsi? Jį 
šaukė Šimkus, Brazauskas, 
Aleliunas iš jo svorio, bet 
jis nei su vienu nestojo į< 
imtynes. ■ Tankiai "ritasi, su

už save didesniais, bet pa
bėga kada reikia imtis su 
manim, Komaru, Sarpalium 
arba Juška?

“Kodėl jis visad prie nie
ko neišmanančių žmonių 
prikibęs gražiai kužda kad 
jis gali parist visus, kad vi
si jo bijo, o pats niekad ne
stoja į imtynes ir nei vieno 
neparita du sykiu?

“Aš pernai siūliau $500 
jeigu jis stos su manim im
tis kaip vyras, bet jis pa
bėgo. O šymet vėl terlio- 
ja ir nežinančius mulkina 
kad jis paliko kam tai $200 
jog nori imtis su bent ku
riuo iš musų. . Tegul liauja 
tokius blofinimus, ir lai pa
rodo savo pinigus, o ne lie
žuviu giriasi arba priprašo 
neišmanėlius už save me
luoti.
' “Tegul tikrai užsistato 
pas ištikimas ypatas pini
gus, o aš mielai pribusiu su 
juo imtis kada tik man bus 
pranešta ir bile kur, ne tik 
Clevelande. Kas jį žino jo 
žodžio neima ir aš neimsiu, 
ir pats savo žodį patvirtin
siu padėdamas pinigus ten 
kur padės Požėla.

“Šis pasiūlymas yra tei
singas ir prašau sporto mė
gėjų priversti jį tą pat pa
daryti, o ką jis vaikščioda
mas giriasi ir patylomis sa
ko kad jis visus paguldė ar 
paguldys yra tik muilini
mas akių net tiems kurie 
į jį tiki. Jack Ganson.”

Nuo Sporto Red.: Ilgai 
vengėme įsileisti ginčus ir 
vaidus tarp musų sporti
ninkų, bet Gansonui pra
šant šį jo iššaukimą patal
piname, palikdami pačiai 
publikai spręsti jo turinį.

ŠTAI GERA PROGA
Mainysim arba pigiai parduosim 

5 lotus ir modernišką 7 kambarių 
namą Parme miestelyj; 15 minutų 
nuo Clevelando. Mainys į pavienį 
namą Clevelande. Telefonas AT- 
lantic 2122. (35)

Jieškant biznių pirkimui arba no
rint parduoti kreipkitės prie Zim- 
■merntah, 1406 Er 105th- St. M'

DICK SHIKAT APŠAUK
TAS SUNKAUS SVO

RIO ČAMPIONU 
Komaras irgi laimėjo

Philadelphijoj pereitą sa
vaitę įvyko sunkaus svorio 
imtikų čampionato imtynė, 
Graikas Jim Londos ėmėsi 
su Vokišku Lietuviu, Diek 
Shikat. Shikat laimėjo nu
galėdamas Londos į 1 vai. 
ir 15 minutų. Dalyvavo į 
25,000 žiūrėtojų.

Shikat pradėjo imtis kai
po Vokietis ir taip pasiliko, 
bet jis yra Prūsų Lietuvis.

Jisai sveria 218 svarų, 
Jim Londos sveria 198 sv.

Pennsylvanijos valstija 
pripažino Shikatį sunkaus 
svorio čampionu, tą pat ža
da padaryt ir New Yorko 
valstija. Gus Sonnenberg*, 
kuris nugalėjo Strangler 
Lewiš ir tapo apšauktas 
čampionu tose dviejose val
stijose nepripažystamas to 
titulo, nes atsisako imtis 
su geresniais vyrais.

Komaras irgi dalyvavo' 
tose imtynėse ir nugalėjo 
savo priešą Jack Washburn, 
iš Chicagos į 14 minutų.

Komaras taip čiupinėjo 
savo oponentą kad tas ap
sidžiaugė kada pajuto jog 
refery priskiria Komarui 
laimėjimą.

Laike imtynių užėjo di
delis lietusjr žiūrėtojus su
šlapino kaip silkes.

Hans Steinke nugalėjo 
Rogalskį iš Bostono Į 7 mi
nu tas.

Juozas Komaras žada ap- 
sibut Philadelphijoj ilges
nį laiką ir bandys kibti į 
čiupryną naujam čampio- 
nui.

GROSERNĖ IR SALDAINIŲ 
KRAUTUVĖ

1466 E. 66th st., prie karų lini
jos, tarp Wade Park avė. ir Lexin
gton avė. 1 kambariai prie krautu
vės gyvenimui, furnasas, garadžiųs. 
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 
Utynėfc* ‘Bldg.,“Main 2445.

VIRŠUJE talpinama fotografija, kuri yra žingei- 
geidi senesniems Society for Savings drau

gams, nes ji parodo dabartinį šio banko namą 
(kairėje), su senu budinku kurį bankas išaugo 
(dešinėje). Tas paveikslas‘trauktas apie 1890 
metus, kuomet dabartinis budinkas tapo užbaig
tas; senasis budinkas buvo pastatytas 1867 me
tais ir nugriautas apie 1 895 metus. Tarpe jų ma
tosi Brainard Block, buvęs 1882—1895 metais.

Banko budinkas išreiškia stiprumą, išnašumą ir 
nuolatinumą kas išreiškia pobūdį šios 

80 metų senumo įstaigos.

Incorporated 1849 
ghcMij fer 

in the (fity of ©leveianS 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką



DIRVA

IŠ LIETUVOS S I
LENKŲ SPAURA PRISI-
PAŽINSTA PRIE PLEč- 

KAITININKŲ
[VIETINES ŽINIOS

ORLAIVININKYSTĖS
KONGRESAS ĮDOMUS
Orlaivininkystės kongre

sas ir paroda turi didelio 
įdomumo ir sutraukė iš vi-

GRAŽUS DERLIUS
Kėdainių apsk., Gudžiū

nų valsčiaus padangėj gam
ta ne visada grūmoja. Iš 
po vargo metų duoda pa
sidžiaugt gražiu laukų der
lium.

Rugių ir kviečių varpos 
pilnos svyruoja, vasarojus 
vidutinis, šieno kiek ma
žiau, bet didesnės vertės. 
Suvalytas sausas ir gražus. 
Dobilų irgi vietomis kiek 
mažiau. Bet duonos nu
matoma pusantro karto 
daugiau, ypač rugių, jeigu 
tik pasiseks gražiai suvaly
ti.

Darbai laukuose netruk
domi, oras galima priskai- 
tyti prie vidutinio. Auga 
viskas gražiai, ir laukiama 
gražaus derliaus.

V. Vinskunas.

Gaisrų statistika
Ugniagesių sąjungos su

rinktomis žiniomis, per pir
mąjį 1929 metų pusmetį 
Kaune buvo 112 gaisrų. Per 
šiuos gaisrus sudegė namų 
ir įvairaus turto 1,235 tūk
stančių litų vertės. Didžiau- 
su gaisrai šiemet buvo Til- 
kos ir Falkovskio fabrikose.

Vilnius (Elta). Lenkų 
“Vytis” praneša, kad Lie
tuvos emigrantai Vilniuj 
šiuo metu esą suskilę j tris 
dalis. Viena grupė esanti 
Pilsudskio įtakoj, kita gru
pė Plečkaičio ir trečia—Jan
kausko. Visos trys grupės 
vedančios tarpusavy aršią 
kovą. “Pasirodo, —pastebi 
“Vytis”,—kad visi “vadai” 
nustojo visiško autoriteto 
savo valdininkų tarpe ir da- 

I bar negauna su jais “rodos”. 
| Didesnius rėksnius, likusius 

iš visų pusių šni
pais, kurie terorizuodami

400 HA UŽSODINTA TA
BAKU.

Pernai taboka buvo ap
sodinta apie 200 ha, šiemeti ■ . ;
jau apie 400 ha. Musų ūki- aP® a^ 1 
ninkai pradeda suprasti šio 1 1S’. , . . .
augalo pelningumą. Kelin-I™^na bent šiaip taip pa-

SVARBIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

■ Švietimo ministerija iš
leido paliepimą draudžiantį 
moksleiviams vaikščioti po 
miestą vėliau 11 vai. nak
ties, draudžiama lankyti 
rodančius nedorus paveik
slus kino teatrus, draudžia
ma lankyti restoranus ir 
karčiamas. Mokiniai turės 
dėvėti nustatytą uniformą.

Greitai pradės veikt nau
jas Išeivybės įstatymas, pa
gal kurį mergaitės iki 25 
metų- Amžiaus nebus lei
džiamos vienos iškeliauti. 
Taipgi bus suvaržytą ir ^ą- 
riumenėj tarnavusių vyrų 
iškeliavimas.

Tautos 
Rugpjūčio 
gūžės 15, 
įvesta.

Šiais metais žymiai padi
dėjo kiaulių išvežimas į už- 
rubežį. Pernai per pirmą 
pusmetį išvežta 12,546 kiau
lės, o šiais metais per tą pat 
laiką 26,796 kiaulės.

Statistikos Biuras kitą 
vasarą praves Lietuvos ti
kiu ir jų turto surašymą.

Šventė atsibuvo 
15 d. vietoj Ge- 
kaip buvo išsyk

PASKERDĖ GALVIJŲ UŽ 
6 MILIJIONUS LITŲ

Per šių metų pirmą pus
metį “Maisto’ b-vęs skerdy
klose paskersta 8884 št. gal
vijų, 9714 št. kiaulių, 13,416 
št. avių ir vištų. Bendrai 
paskersta 31,014 št. už 6 mil- 
litų.

tas metas kaip jau veikia 
tabako augintojų draugija. 
Ji turi vieną instruktorių. 
Tai lyg per mažai. Visuose

> 1927 m.
43,000 

pernai

musų fabrikuose 
buvo perdirbta 
vietinio tabako, ] 
68,000 kg.

Tuo tarpu iš 
bako gaminą tik “machor- 
kę,” o’ III rūšies ir geresnį 
tabaką gabena iš. užsienio. 
Tabakas ir valstybės iždui 
duoda daug pajamų, apie 12 
mil. litų.

vietinio

kg. 
jau

ta-

DOC. DAUKANTAS 
VYKSTA BRAZILIJON
Lietuvos universiteto 

gamtos matematikos fakul
teto docentas, T. Daukan
tas, rugpiučio 8 d. išvažiuo
ja į pietinę Ameriką.

Jis važiuoja į pietinę A- 
meriką tirti gyvenimo sąly
gų. Jam rupi tropikų kraš
tų gyveninio Sąlygos. Pats 
ilgai gyvenęs tropikų kraš
tuose, Viduržemio juroje, 
Mažojoj Azijoj, šiaurinėj 
Afrikoje, nori dar savo ži
nias papildyti. Šios kelionės 
tikslas praktiškai pažinti 
pietinę - Ameriką 1930 metų 
geografijos kursui užbaigti. 
Praeitą žiemą p. docentas 
studijavo tuos kraštus teo-

laikyti savo vadų autorite
tą. Visi nustoję vilties ka
da nors įvesti Lietuvoje 
“savo tvarką” kaip manė, ir 
nemato toliau jokio galimu
mo grįžti Lietuvon kaip tik 
pasinaudodami paskutiniu 
vyriausybės įstatymu, kur 
duodama teisė per tris mė
nesius atsisakyti nuo savo 
tolimesnio veikimo. Pana
šių emigrantų atsiranda ne
mažas skaičius. Jie laiko, 
kad jų politinis veikimas 
yra jau galutinai žlugęs.”

Eltos prierašas:—Čia ten
ka pažymėti faktas, kad tuo 
tarpu kai Lietuvos vyriau
sybei keliant aikštėn pleč- 
kaitininkų reikalą, lenkų 
užsienių reikalų’ ministeris 
Zaleskis dėl jų. organizaci
jos egzistavimo viešai už
sigina, lenkų spauda apie tą 
egzistavimą ir planus dėl 
įvedimo “savo tvarkos” at
virai skelbia. Įdomu, kiek 
kiekviena iš pranešime mi
nimų plečkaitininkų šakų 
gauna iš lenkų pinigų ir ar 
visos jos remiamos.

“L. A.”

Apie “Vienybes” Eks- 
siją Lietuvon

Nepaisant trumpo laiko po kitų 
ekskursijų išvažiavimo, į antrą 
“Vienybės” ekskursiją užsiregistra
vo 39 keleiviai, kurie ir išplaukė iš 
New Yorko puikiu Cunard Linijos 
didlaiviu Aquitania Birželio 20 d. 
Ekskursijos palydovu buvo Cunarl 
Linijos viršininkas Steponas Bergen.

Kelionė per Atlantiką buvo kuo- 
maloniausia. Mat, oras visą laiką 
buvo labai gražus ir jura rami. Ke
leiviai jautėsi pilnai patenkinti vi
sais atžvilgiais. Palydovo pastan
gomis tapo patvarkyta kad Lietu
viai butų sodinami prie stalų dran- 

taigi ekskursantai greitai susi- 
visą laiką jautėsi kaip 

drauge vai-

Gryžo iš Lietuvos. Per
eitą pirmadienį gryžo į Cle
velandą Juozas ir Uršulė 
Lincevičiai. Parvažiavo į 
New Yorką (laivu “Ameri
ca”, kuris sako toks puikus 
ir patogus kad visiems pa
tartų juo važiuoti. Gryž- 
tant oras buvo puikus ir ju
ra rami, parvažiavo į 8 die
nas. Lietuvoje turėjo ge
rus laikus ir jokių nesma
gumų niekur nesutiko.

Jonas ir Marijona čižau- 
skai gryžo po apsilankymo 

_ Chicagoje, Detroite ir ki- 
jus 12 mailių kelio iki Wil-ituvu. Dalyvauja žymiausi j ^u.r.\ Ciceroj dalyvavo _Ka- 
loughby kreipėsi į šerifą, j kariški lakūnai ir šiaip la-> Federacijos seime. 
Tų vyrų ji nepažysta, tiki kūnai. Atvyko kariškas di- Delegatų buvę j 150, bet is 
jei pamatytų pažintų, sako, rižablis “Los Angeles”, ku- ry“n.^ valSkUJl mažai.

Į ris apskraidė Clevelandą' j.^eatliko automobi:

“Graf Zeppelin” irgi ap-. .
silankė, bet pasiekė Cleve- Pasikorė. Rugp. 23 d. 
landą 11 vai. nakties, taigi savo ukėje netoli Oberlin, 
ne visi matė, bet ir taip tuk-1 pasikorė Clevelandie- 
stančiai nemiegoję laukė ir čiams žinomas Audrius Ma- 

tikonus. Išeidamas į tvar
tą sakė einąs karvių melž
ti. Neužilgo ten nuvykęs 
jo sūnūs užtiko pasikorusį 
negyvą. Andrius buvo apie 
45 metų amžiaus, paėjo iš 
Seinų parapijos. ■ Seniau 
turėjo mieste biznį, po to 
pirko ūkę. Buvo turtingas 
ir viskas ėjosi gerai. Nu
sižudymo priežasties neži
noma. Liko pora sūnų ir 
žmona.

Palaidotas kapinėse ne
toliese jų ūkės.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
12628 Superior avė., cash delica

tessen krautuvė, garantuoju $600 
savaitinių ineigų, nėra kompetici- 
jos, trumpos valandos, pigi renda, j._ _ __ _____,_ _____
parsiduos pigiai del nesutikimo pu-1 voti, visuomet atsiminkit mus. 
sininkų. Matykit Notarą Zimer- 
man, 1406 E. 105th St.

Tai “pafiksino” 1 Antra
dienį pora vyrų išsivežė j sų sričių šimtus tūkstančių 
automobiliu vieną moterį, svečių, delegatų ir šiaip 
37 metų amžiaus, nuo St. žingeiduolių. Iš visų Ame- 
Clair ir E. 69 st., pasivaži- rikos kampų buvo lakūnų 
nėti. Nuvežė už Willough- lenktynės į Clevelandą, bu- 
by, nuplėšė nuo jos visus vo lenktynės ir moterų la- 
rubus ir visiškai nuogą iš- kunių net iš Kalifornijos, 
metę iš automobilo nuva-1 Laimėjusieji gavo dovanas, 
žiavo. Ji keliose stubose Orlaiviu lauke atsibuna 
pakeliu bandė gauti ką už- ištisą savaitę įvairiausi la- 
simesti ir tik kelintoj gavo kūnų skraidymai.

nėti.

Orlaiviu lauke atsibuna

moterišką kimoną. Parė-
matyt 

didelių ir visai mažyčių lėk- 
Dalyvauja žymiausi

Užsimušė. Ant E. 79th trečiadienį po pietų; 
st. automobiliu užlėkęs į 
važiuojantį tramvajų per
eitą savaitę užsimušė Jo
nas Makauskas. Palaido
tas šeštadienį.

Garadžius po Skveru? 
Tūli privatiniai finansieriai 
turi planus pabudavoti po 
Publik skveru milžinišką 
garadžių automobilių pasi
statymui atvykus į miesto 
centrą. Butų daug išėjimų 
ir įvažiavimų. Užimtų 14 
ketvirtainių akrų plotą.

Finansieriai prašo mies
to valdžios tam pavelijimo 
ant 40 metų, po ko viskas 
taptų miesto nuosavybe.

Statys 22 aukštų budin- 
ką. Ant Eliclid avė. ir E. 
24 gat. kampb 'tuoj bus pra
dėta budavoti trečias aukš
čiausias šio miesto budin- 
kas, kuris turės 22 aukštu. 
Kainuos apie $3,000,000.

ge, 
pažino ir 
viena didelė šeimyna: 
gė, drauge linksminosi, drauge vai
šinosi, ir tt.

Birželio 26 d. anksti rytą Aquita- 
nia sustojo Francuzijos porte Cher- 
bourge. Norėdami kuogreičiau pa
siekti Lietuvą dės ė t kas ekskursantų 
išsėdo Cherbourge ir nuvažiavo ge
ležinkeliu į Virbalį ir į Kauną, kur 
atvyko anksti Birželio 28 d. Vadi
nasi į septynias dienas po išvažia
vimo iš New Yorko šiuo keliu gali
mą pasiekti Lietuvą!

Likusi ekskursijos dalist Birželio 
26 d. po pietų buvo jau Londone. 
Jie tęsė kelionę Klaipėdos linkui. 
Londone ekskursantai gavo nemo
kamai nakvynę ir maistą viešbutyje 
ir autobusais pavažinėjimą po mie
stą, įdomių vietų pažiūrėjimui. Pa
sižiūrėję ir pasidžiaugę Londono 
grožiu ekskursantai išplaukė į Klai
pėdą Birželio 28 d. Po trijų dienų 
ramios ir smagios kelionės Europos, 
pakraščiais ir gražiu Kiel kanalu 
ekskursija atvyko į Lietuvos portą 
Klaipėdą naktį į Liepos 2 d.

gavo progą pamatyti. Ap
sukęs virš miesto nulėkė į 
Akrono pusę, iš ten į New 
Yorką, kur Rugp. 29 d. an
ksti rytą užbaigė savo ke
lionę aplink pasaulį į .21 die
ną su sustojimais, o paties 
skridimo laikas buvo 12 
dienų.

Miesto auditorijoj išsta
tyta parodai viskas kas tik 
orlaivininkystės srityje tu
rima.

Garsusis Lindbergh darė 
ore savo šposus su kitais 
dviem lakūnais.

Orlaivininkystės plėtoto- 
tojai savo posėdyje rapor
tuose parodė kaip orlaivi- 
ninkystė plečiasi. Iš 71 žy
mesnių lėktuvų išdirbysčių 
surinktomis žiniomis, šiais 
metais jau padaryta 3,380 
lėktuvų visokio didumo, ar
ba 80 nuošimčių visų per
nai ištisą metą padarytų.

Motorciklįai
Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas
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A. S. KULBIS-CKAS 
Laisnuotas

Real Estate ir Insurance
Parduodam Namus, Lotus, Far- 

mas, gražiausiose dalyse miesto ir 
gerose vietose. Jeigu manot pirkti 
ar norit parduoti kreipkitės. Arba 
jieškot randavoti, ar norit paranda-

Telefonuokit, iš toliau rašykit lai
škais.
Garfield 2738 Eddy 1095J

12008 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.REIKALAUKIT

pas visus Lietuvius štor- 
ninkus

“B I R U T Ė S”
Saldainių iš Lietuvos

Jeigu jušų 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.

' NAMAS ANT RENDOS
Ant 1332 East 68th St., 6 kam

bariai, furnasas. Renda nebrangi. 
Kreipkitės tuojau.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA 
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje1’ gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

Co.Harley Davidson Sales
3628 Prospect Ave. 

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir
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LIETUVOS MUILO 
GAMYBA

Lietuvoje dabartiniu lai- 
. , v. . jku yra apie 30 muilo fabri- 

riškai,susipažino^ su ispanų. kurje gamina tiktai Lie
tuvai muilą.' Dideliausi tai 
Kaune ‘Florence’, ‘Muilas’, 
“Savolit” ir “Marsei” Vil
kaviškio, Klaipėdos ir Šiau
lių., muilo fabrikai. Kiti fa
brikai nežymus.

Viso dirba muilo fabri- 
kuosfe apie 700 darbininkų. 
Visuose fabrikuose gami
nama paprastų ir gerų mui
lų. Paprasto tualeto muilo 
Lietuvon menkai

1927 m. įvežta 
litų.

1928 m. įvežta 
litų. Daugiausia 
iš Vokietijos.

Gero muilo įvežama dau
giau. 1927 metais įvežta 
už 40,600 litų, o 1928 me
tais už 54,700 litų.

Lietuvos muilo fabrikai 
yra techniškai gerai įreng
ti ir galėtų kasmet paga
minti eksportui už tris ar 
keturis milijonus litų.

• “L.K.”

ir portugalų kalbomis, kadi 
lengviau butų nuvažiavus 
betarpiškai su visa kuo su
sipažinti. Be to, vidaus rei
kalų ministerija p. docentą 
įgalioja susipižinti, kaip ki
ti kraštai organizuoja imi
graciją, su emigrantų būkle, 
nes imigracija į pietinę A- 
meriką labai auga. Be ,vi- 
daus reikalų ministerijos, p. 
docentą parėmė ir susisieki
mo ministerija.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio
MAINAS

Turiu gerą farmą mainais Į 
namą Clevelande, arba parduo
siu lengvu išsimokėjimu, su 4 
nuoš. ant likusios sumos. 
Kreipkitės 6712 Wade Park av. 
Cleveland. Tel. Penn. 1481
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| Serganti Vyrai ir Moterys 
Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji-

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

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

1^ Galvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne
gerumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir 
Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis.

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

3

E Tuktančiai vyru ir. moterų išgydyti mano moderniš- 
E ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
E jums.' Ateikit ir pasitarki! su manim nuodugniai apie 
= savo ligą savoj kalboj. Bį 
| KOMI SLAPTOJE.

| Dr. BAILEY “Specialistas’ | 
į Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. = 
= Ofiso valandos: 9:30 ik: 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. S
= Mes kalbame Lietuviškai. f
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VISI PASITARIMAI UŽLAI-

Įvežama, 
už 11,000

už 8,000 
įvežama

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimples* 
Blemishes and ocher annoying akin irri
tation*. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy* All druggists 35c, 60c, $1W.

žemo
FOR 0KIN IRRITATIOfMI

PARSIDUODĄ NAMAS
Didelis pavienis, moderniškas, vi

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

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

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės
Siutas
Kelnės

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

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

t

4

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 meti] 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 
tekis tikras lead negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

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

Nedėldieniais nue 10 iki 1.
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, 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.

Koatas 
Šilkinė

išprosyt t.......................... 1.50
Rudeniniai 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

NAUJAS KATOLO- 
GAS

KNYGŲ IR PREKIŲ Iš 
LIETUVOS

šiame naujame musų kataloge 
talpinama apie 1,500 skirtingais 
užvardžiais įvairiausių knygų A- 
merikos ir Lietuvos laidų: teat
ralių, muzikalių, apysakų, vado
vėlių, žodynų, dainų, moksliškų, 
sveikatos, dvasinio ir filosofinio 
turinio, juokų, žinių ir pamoki
nimų, taipgi kitokio turinio kny
gų. “Lietuvos” Knygynasi tai di
džiausias Lietuviškų knygų san
dėlis pasaulyje.

Reikalaudami katalogo malonė
kit prisiųsti už 2c štampą.

Knygynas “Lietuva”
3210 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome. visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus
— sunkius-daiktus.- Rakandus' supakuojant ir -išsiunčiam.

3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.
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