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Lenkija vėl Apskonds LietuvaTautu Lygai SUTRAUKĖ DAUGYBĘ 
LENGVATIKIŲ.

London, Anglijoj. — Vie-

NAUJAS DYKADUONIŲ 
IŠMISLAŠ.

WaHsal, Anglijoj. — Jau Žinios iš Lietuvos

ir visas suteškėjo j skevel
dras, gi jame buvę tris žmo-

LENKIJA VĖL SKUN
DŽIA LIETUVĄ.

Geneva, Šveicarijoj.—Ne- nės: B. Laporte, M. Walters 
pavykus Lenkijai su Lietu- ir O. Wirth, visi ant vietos 

užsimušė. Monoplanui mat 
nulužo vienas sparnas, ir 
dėl šios priežasties jis turė
jo staiga pult visu savu sun
kumu.

va susitaikint ir visoms de
ryboms galutinai iširus- 
Lenkija vėl apskundė Tau
ta Lygai, 'kaltindama Lietu
vą už perdideli atsispyrimą 
ir tvirtą stovėjimą prie sa
vo reikalavimų. Skunde Len
kija sako, kad Lietuva, ne 
atsižvelgdama į Ambasado
rių Tarybos nusprendimą 
ir pripažinimą Vilniaus Len
kijai, ji vis reikalauja Vilnių 
grąžint, beto dar reikalauja 
ir milijonų doliarių atlygini
mo iš Lenkijos, už padary
tus nuostolius. Tokiu budu 
Lietuvos Lenkijos ginčai 
vėl bus svarstomi Tautų Ly
gos posėdyje, kada nors. 
Rugsėjo mėnesyje.

LAUKIA ANGLIAKASIŲ 
SUSIRĖMIMŲ.

Caldwell, Ohio.—Po mė
nesiui ramesnio gyvenimo 
angliakasių laukuose, pasta
romis dienomis prasidėjo 
riaušės. Belle Valley kasy
klų laukuose praėjusios sa
vaitės bėgyje tris kartus u- 
nijistai užpuolė nepriklau
sančius unijai darbininkus, 
grįžtančius iš darbo ir juos 

' apmetė supuvusiais kiauši- 
| niais, akmenais ir kitokiais 
j dalykais, tačiaus ne vartota 
; revolverių.
tapo areštuoti. Dabar žmo- 

Klaipėda, Lietuvoj.—Vii- nes nerimauja ir laukia ku- 
niaus vyskupijos Lietuviai dieną iškįlant tarpe vie- 
ir toliaus kovoja su antvys- inos kitos kitos pusės dar- 
kupiu Jalbrzykowskiu, per- bininkų kruvinų susirėmimų 
sekiojančiu Lietuvių ka
talikų tiesas. Po daugeliui 
skundų ir reikalavimų, ku
riais ikišiol nieko ne atsiekt
Lietuviai galiaus ėmėsi pa-Pat pavasario vietiniai gy- 
rodymo antvyskupiui savo ventojai patėmijo, l.„J .. 
ne apykantos. Antvyskupiui 
dabar važinėjant per para
pijas, Lietuviai visur jį pa
sitinka su juodomis vėliavo
mis, įteikiant jam savo rei 
kalavimus, kad butų Į baž
nyčias grąžinama Lietuvių 
kalba ir duodama kunigai 
Lietuviai.

TURKIJOJ VIS NAUJOS 
REFORMOS.

Angora, Turkijoj. — Da
bartinis Turkijos preziden
tas Mustapha Paša jau įve
dė visą eilę naujų reformų 
Turkijoje, ir vis dar ne ap
sistoja,, vis veda naujas. 
Pastarųjų jo reformų tai 
įvedimas turkų rašybon la- 
tyniško alfabeto, vieton fe- 
ziškojo, kuris ikišiol varto
ta. Pirmą pradžią latyniš- 
kam alfabetui padarė pats 
prezidentas,, pesirašydamas 
ant pasporto Hikmet 
paskirto Afganistanui 
basadorium.

Bey,
am-

VILNIEČIU KOVA SU 
VYSKUPU.

SUČIUPO BEPARDAVI- 
NĖJANT VIETAS.

Jackson, Miss.—Čia tapo 
detektivų suimtas republi- 
konų partijos vadas E. L. 

Daug unijistų Patton, murinas, kuris “kup- 
čiavo” valdiškomis vietomis, 
Kiekvienuose . rinkimuose 
jis kandiduodavo į ko
kią nors vietą, ir tapęs iš
rinktu, po kiek laiko rezig
nuodavo, savo vietą kitam 
žmogui pavesdamas, kuris 
jam už tą vietą brangiau už
mokėjo. Paskutinę vietą jis 
buvo pardavęs už $10,060 
“išmokėsčiaiš”. Tokių “kup- 
čystų” jis papildė net šešias.

VARNOS VAGIA VĖ
LIAVAS.

Sandusky, Ohio. — Nuo

, kad iš 
kapų kasžinkas vagia vėlia
vas, kuriomis kapai apkai
šoma. Apie tokį šventvagiš
ką darbą duota žinią polici
jai, kuri laužė galvas ir ka
pus dabodama tikėjosi su
griebt kokį fanatiką, bet 
viskas nedavė pasekmių, net 
kol aną dien vaikai užtiko 
miškuose kehatą varnų liz-jKariumenė visa pašaukta po 
du, išklotų kapuose pavog-'ginklu kad nedavus užsikurt 
tomis vėliavomis. Ir iš to pa
aiškėjo, kad vėliavas vogė 
mui.

NUŠOVĖ MEKSIKOS 
PREZIDENTĄ

nuo seniau čia gyvuojantis 
dykaduonių kliubas, vadina
mas “baltrankių kliu'bu”, į- 
sivedė naują “reformą”, už
draudžiančia savo nariams | 
prie valgio vartot peilius iri 
šakutes, vieton jų panaudo
jant pirštus. Reiškia, iš bliu- 
do valgį reikia imt pirštais, 
kaip tai daroma pas 'kaimie
čius. Tokia reforma tūli “po-

_ i” ne labai užganėdinti,

nas praeinančių gatve pakė
lė galvą ir ties penkių aug- 
štu pamatė moterį sėdint 
prie lango, siauroj galerijoj, 
namo užpakalyje. Tam sus
tojus pasižiūrėt, prie jo pri
sidėjo vienas-kitas ir taip 
susirinko tūkstantinė minia 
lengvatikių. Tūli nusprendė, 
kad moteris tuojau puls že
mėn ir pakvietė policiją ją 
gelbėt. Moteris tuomkart nai 
palipo augščiau ir įėjo į vidų bet reikia ją priimt, nes už 
Policija paskui ją nudumė, 
persitikrint kas buvo atsiti
kę. Moteris paaiškino, kad 
ji prieš saulę džiovinos! 
plaukus.

REIKALAUJA PERBAL- 
SUOT PROHIBICIJĄ

Westerville, Ohio. — Dr. 
Cherrington, prezidentas 
‘pasaulinės blaivybės lygos’, 
reporteriams išreiškęs savo 
opiniją apie Smithą, kaipo 
kandidatą į prezidentus, pa
sakė, kad jis reikalaus de
mokratų partijos pravest a- 
teinančio rudens balsavi
muose ir visos šalies gyven
tojų visuotiniu balsavimu 
išrišt prohibicijos klausimą, 
ir kaip gyventojai nubal
suos, taip paskui prohibici
jos įstatymas turės but 
praktikuojamu.

UŽGIRIA VARTOJIM4
NUODINGŲ GAZŲ.

Washington, D.C.—H. E. 
Edmund, sekretorius hemi- 
kų organizacijų susivieniji
mo, savo kalboje pasakė, 
kad Suvienytos Valstijos ne 
privalo priešintis vartojimui 
nuodingų gazų busiančiose 
karėse, ir neprivalo pasira
šyt jokias tarptautiškas su-

Mexico City, Meksikoj. — tartis, kurios draustu tokiu 
gazų vartojimą. Girdi, drau- 
labai pramonėje, o kuomet 
dimas šitų gazų atsilieptų 
jie leidžiama vartot pramo
nėj, tai turi but leista juos 
vartot ir karėse.

Naujai išrinktas Meksikos 
prezidentu generolas Aiva
ro Obregon, tapo nušautas 
restorane, 17 Liepos vakare.

Išaikvota 16,000 litų 
Plungė.—Policija susekė

į. Plungės Smulkaus Kredito 
[Banke išaikvojimą 16,000 li- 

U tų. Išaikvojimu kaltinamas 
banko reikalų vedėjas Meš
kauskas Kostas, kuris sulai
kytas ir atiduotas Telšių 
nuov. Teismo Tardytojui.

pasipriešinimą laukia bauda.

BUS TAI DIDŽIAUSIAS 
LAIVAS.

London, Anglijoj. — Bel
faste pradėta darbai prie 
statymo didžiausio pasauly
je pasažierinio laivo, kuris 
bus pavadintas “Oceanija” 
ir bus užbaigtas tik 1932 m. 
Jį stato “White Star” laivų 
kompanija. Bus tai didžiau- 
sis pasaulyje pasažierinis 
laivas. Jo pastatymas kai
nuos apie šešis milijonus 
svarų sterlingų. Laivas ga
lės pakelt 60,000 tonų, kuo
met šiądien didžiausias pa
sažierinis laivas “Levia
than” pakelia tik 50,000 tonų 
suvirs.

MEŽĖJA ŠEIMYNIŠKOS 
PERSKYROS.

London, Anglijoj.—Po ka
rei Angliją užplūdo epidemi
ja šeimyniškų perskyrų, ku
rios vis dauginosi kas savai
te, su dideliu priaugimu. 
Teismai jau pradėjo ne ap- 
sidirbt su šitąją epidemija, 
bet pastarais laikais patė-

kams, aukauk paminklams, 
aukauk Prisikėlimo bažny
čiai, aukauk vėliavoms ir 
davatkininkų kelionei. Bir
želio 10 dieną bažnyčioje bu
vo renkamos aukos del “Sa- 
kramentininkų”, kurie netu
ri lėšų nuvažiuot į Panevė
žį į jų kongresą. O kai deg- 

jtinei tai tie “atramentnin- 
kai” (taip žmonės juos vadi
na) tai turi. Nebūtų kvailių.

Pavogė payeikslą.
Pivašiūnai.— Nakčia pen-|

ktadienio j šeštadienį iš pj.. vĮsi svetimomis lėšomis va- 
vašiunų vienuolyno (Aly- žinėtis^ m®gtu. ,Rageliuose 
taus) apskr.) išvogtas Die
vo Motinos paveikslas ir ne
maža 'kitų auksinių ir sida
brinių daiktų. Spėjama, kad 
vagys bus su daiktais perė
ję į kitą demarkacijos lini
jos pusę.

UŽDRAUDŽIA ĮGABENI- 
MĄ PIENO.

New York, N.Y.—New 
Yorko valdžia uždraudžia 
įgabent pieną iš Massachu
setts valstijos ir netrukus.POLICIJA TURĖJO DAUG 
rengiasi išleist tokį pat už
draudžiančią savo nariams 
ir iš Connecticutt valstijos. Ashland, Pa. atvažiavus čia 
Priežastis uždraudimo tame, Barbė Pearson, pasisamdė 
kad Mass, valstijoj apsireiš- orlaivį, kad tuomi lakstyda- 
kė tarpe gyvulių paliaukių rna viršum miesto, turėtų 
liga, kuri pastaromis dieno- geresnę progą miestą pa 
mis pasirodė tarpe gyvulių žint. Besikrapštydama ji or- 
ir Conn, valstijoj. Šita liga laivyje. netyčia išmetė savo 
iš gyvulių, per pieną perei- krepšelį, kuriame buvo §4.75 
na ir į žmones. pinigais ir keli niekniekiai.

-- Apžiurėjus miestą ir orlai- 
TRĮS ŽMONĖS ŽUVO SU viui nusileidus ant žemės, 

ORLAIVIU. policijai duota žinią apie 
Wadena, la.—Praėjusios! krepšelio išmetimą. Subruz- 

seredos vakare, prietema, do viso miesto policija su 
niekam nelaukiant, Main detektivais, ir visą pusdienį 
gatvės brukan trinktelėjo 
monoplanas su trimis žmo
nėmis. Monoplanas nupuolė 
iš 300 pėdų oro augštumos

DARBO.
Washington, D. C. — Iš

karstėsi ant stogų ir lan
džiojo po užkaborius, kol pa
galinus krepšelį surado ant 
vienų namų stogo

revoliucijai. Žudikas Juan 
Eskupulario, religiškas fa
natikas, pasidavė policijai ir 
galbūt netrukus bus nužu
dytas. Naujai prezidentu iš
rinktas Obregon, vietą turė
jo užimt su 1 diena Gruo
džio. Į jo laidotuves susirin
ko 150,000 žmonių.

LYTUS SULAIKĖ KASY
KLŲ DARBUS.

Bellaire, Ohio.—Čia siau
tė dideli lytus su debesių 
plyšimu, nuo ko užtvino vi
sos žemesnės vietos. Prie to 
vanduo išplovė visus kelius 
ir nunešė tiltus, o geležinke
lis Ohio River & Western 
Narrow Gauge turėjo per- 
traukt komunikaciją, ir to
dėl visose apylinkėse kasy
klose darbai turjo sustot, 
kol bu sutaisyi keliai, kurių 
negalima iš kasyklų išga
beni prikastus anglius.

i kokia tai moterėlė su purvi- 
' nu kapšeliu maldauja ant 
brangios vėliavos. Vėliavos 

i tai reikia, o vargonų tai ne. 
Ištikrųjų Lietuvoje įėjo ma
da, kad pirmučiausiai perka 
vėliavą už tūkstantį ar dau
ginus litų. Kokia nauda, jei 
per metus pusė milijono litų 
išleidžiama ant įvairių, pra- 

imanytų šventų vėliavų?
P. Kriukelis.

Perkūnas sudegino namus
Virbalis. — Perkūnas į- 

trenkė į Šakių Braduno, ša- 
stovėjusį gluosnį. Nuo 
sudegė klėtis ir daržinės. 
Sudegė visas žmogans uždą- j 
ras ir šiaip visas turtelis su. I 
vekseliais ir pinigais, 
padaryta apie 14,000 
nuostolių. Apdrausta buvo Į nes 
16 šimtų. Tą pat naktį buvo tvarka kaip ir visur. Bet pa
matyt dar du gaisrai, 
pat nuo griaustinio.

.k;
Nešvarus pamokslas.

Rodunė (Lydos apskr.) 
Viso,Dievo Kūno šventėje man 
litų! teko pirmą kartą but Rodu- 

bažnyčioj. Pamaldų

taip1 mokslo tai dar niekur tokio 
' negirdėjau. Kunigas iškal
bus, sako aiškiai supranta- 

Įmai. Bet kas iš to? PradėjoLietuvoj blogi metai
Rokiškis.—Birželio 10 die-!pamokslą apie švenčiausį 

na perėjo smarki audra su j Sakramentą, o užbaigė sta- 
perkunija ir sudegino du u- čiai berniškais 
kiu. Apie šeštą valandą va- “bandyt 
kare užėjo smarkus ir bai- “scierva
sus, niekam dar neatmena-1 gi tokiais “žodeliais” 
mas lytus.

Roli ujimais: 
osle”, “bydlė”, 

ir kitais. Nejau- 
nori- 

Lijo 9 valanda" |ma žmones pataisyt? Tarp 
net pastatais lamais pate- j išgriovė tiltus, išardė kelius, [ko kito griežtai reikalavo 
myta, kad peiskyi os žymiai pasėtus javus ir bul-Į visiems lenkiškai giedot, 
sumažėję ir vis labiau ma-jves - dirvų, užliejo visas Į Kuris tylės, tas, anot jo, bus 
žėja. Mat teismai pamaine i pei'kes jr pievas, lygus lau-negeresnis už atvestą į baž- 
sistemą savo sprendimuose, paį pavjrt0 į ežerus. Lalie- nyčią arklį, asilą, galviją, 
ir tas gelbėjo. Pirmiaus tei- šiuose, Krylių ir Vaitkumi Matyt, tai taikoma niekam 
smai duodavo perskyras.bė-j gajmuose vėtra sugriovė ir kitam, tik lietuviams kurie 
gyje 10 minutų, dabar ima 
laiko tam ir po kelis mėne
sius, kol priežastis ištiria
ma, ir tai dar tada persky
ros reikia laukt ilgą laiką.

RUGPJUČIO 4.
T. D. SANFORD, atstovaus 
t:; Linšs.

Vidur-Vasario
Ekskursija 
j Lietuvą 
Išplauks laivu

S.S. LEVIATHAN^.^
(via Cherbourg)

iš New Yorko 
Asmeniškai vadovaus Mr.

U.iitii S-,;
Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 

neužmirštinai ekskursijai i justi Tėvynę ant Vėliavinio 
laivo didžiojo United States Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus j 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės gaL.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų informa
cijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai į

United States Lines
Hotel Cleveland Big. Cleveland 45 Broadway, New York City

jnegirdėdami savo kalboj 
P. Kriukelis. Dievo žodžio nenori lerJkiš- 
------  kai ir prasižiot. Ne, kunige, 

Aukų rinkimo manija. 'šiais berniškais kolioji- 
Rokiškis. — Dabar Lietu- mais lietuvių nepriversi gie- 

voje atėjo toks laikas, kad dot jiems svetima, nesu-
Ikur nežengsi, visur atrasi prantama kalba. Jie gerai 
atkištą ranką su maldavimu supranta ką reiškia jūsų to- 
aukų. Aukauk Panevėžio kios rūšies “pamokslai”, 
katedrai, biedniems klieri-' Trokietis.

triobų.

Side Trips 
From Niagara Falls 
At Special Excartion Rates 
Toronto and 
return . • . $3.45 
Clayton, N. Y. 
and return $16.10 
Alexandria Bay 
and return $16.65 
Montreal and 
return . . • $25.20 
Quebec and 
return . . . $35.35 

With return limit equal 
to Niagara Falls Excur

sion Tickets
Send for Free Tourist 

Guide and Auto 
Map

Visit Niagara Falls and Canada this sur 
beautiful Lake Erie. En joy a cool, deligh 
Trip on a palatial C &. B Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE
Cleveland to AA
Niagara Falls

ONLY ® K<1, Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. fE.S.T.) July 11th, 
18th, 26th; August 2nd, 8th, 15th, 22nd and 29th. 
Tickets good returning anytime within 12 dayJ 
including date of sale, now obtainable at our 
Cleveland Oilicc. __________

Steamers each way—every night leaving 
at 9:00 P. M.; arriving at 7:30 A. M.

New Low Fare $4.50 to Buffalo; $8.50 Round Trip 
Autos Carried $6.50 and up

The Cleveland and BuffaloTransitCo.
East 9th SL Pier Cleveland, O.



2

Korespondencijos
doliarių ,kad Akrone pada
rius didesniu pramonės 
miestu, sutraukiant kuodau- 
giausia išdirbyščių, idant 
prie darbų sutraukus ir dan

BAYONNE, N. J.
Musų miesto naujienėlės

Šioj mažoj Lietuvių kolio- 
nijoj šiomis dienomis nete
kome dviejų Lietuvių, nes . , ,. . ,
juos mirtis mums išplėšė, i ®la.u dai^imn'kų. 
Vincas M. Bocis mirė sulau-L N “ . 
kęs viduramžio gyvenimo, o . 
kitas tai V. Moliejus irgi 
mirė, sako neva, nuo per- 
tankaus ragavimo pilkosios, 
nuo ko ir daugiau išsikrau
sto iš šio pasaulio. Toki žmo
nės ne kreipia atydos į tokių 
svaigalų pavojingumą. Jie 
neskaito laikraščių ir su do
rais žmonėmis ne draugau
ja, tik mirksta tamsybėje, 
alkoholium nuodinasi, ir ne 
sulaukę senatvės palydi savo 
gyvybę.

Ponų Iz. Kalantų šeimy-

DIRVA

vasarines

ar surduto.

pos kurioje įvyks SLA. 105 
kuopos didelis išvažiavimas 
šaunioj vietoj, Brozowskio 
kempėje. Bus juokingų žais-, 
lų su dainomis, o visi vaikai 
gaus dovanas; griežš link
sma muzika, Varašiaus or
kestrą. J.A.U.

Augustas Skudulas susi
žeidė koją ; . gydosi namie. 
Lietuvio pramoninko Petrai
čio sveikata taisosi. Jis ga
na prisikankino sirgdamas.

Miestas labai daug darbo 
turi prie gatvių taisymo ir 
tiltų perstatymo, tik lytuo- 
tas oras darbus vis trukdo, 
todėl darbininkai skundžiasi, 
kad dėl lytaus negali dirbt, 
negauna algų pilnų, o gy
vent reikia.

i Liepos 9 dieną į Akroną 
į atvažiavo Stepas Dirvian- 
skas ir Žydų salėje rodė iš 

noje"“atsitiko “nors' nedidelė Vet™s Paveik-
nelaimė; važiuojant autoJ^. Jis labai gražiai kalbo- 
busai susimušė ir p. Kalan- > savo Papasakojo malonių 
tienė. likosi užgauta, užgau- zlnuį apie Lietuvą, ir visus 
tas tapo ir jos sūnelis. Bet kvletė vazį,U°t J L,ietį’vą ap’ 
jau sveiksta. Pinavijas. f kad non,

I Lietuvoj pinigų yra mažai, 
[bet užtai ten pragyvenimas 
! pigesnis ne palyginamai su 
pragyvenimo kainomis A- 
merikoj. Gyrė ir Lietuvos 
valdžią, kuria Lietuvos žmo
nės patenkinti, apart kelio
likos trukšma darių, kurie 
žiuri tik internacionalo o ne 
Lietuvos gerovės. Ponas 
Dirvianskas išvažiuoja Lie
tuvon 21 Liepos.

Aleksandra Sunteckienė 
gavo i§ Lietuvos liūdną laiš
ką; Birželio mėnesyje numi
rė jos motina. P. Sunteckie
nė pernai lankėsi Lietuvoj, 
atlankė savo motinėlę, pas
kutiniu kartu.

Akronietis.

PITTSBURGH, PA. 
Jack Gansonas Pittsburghe.

Lietuvis ristikas, sunkaus 
svorio Lietuvių čampionas, 
risis Pittsburghe, 5 dieną 
Pjučio (August), Amšiejaus 
farmoje, McKees Rock, Pa. i 
Sandaros kuopų sąryšis de
da visas pastangas, kad gaut 
Lietuvių čampioną ristiką, 
nes LMD. yra nutarus par
kviest Lietuvį kumštininką 
Jack Sharkey. Nuo p. Gan- 
son jau gauta atsakymas, 
jis sutinka dalyvaut ristynė-1 
se augščiau minėtoje dieno
je, Sandaros kuopų piknike; 
risis su lenkų stipruoliu Jud
son, iš Cleveland, Ohio. Tai
gi susikibs Lietuvis su savo 
tautos priešu, Lenku, kuris 
sveria 215 svarų, o Lietuvis 
Ganson iš Brooklyno, sveria 
210 svarų. Tai lygi pora. 
Kadangi Pittsburghe nėra 
gerų ristikų, apart Aleliuno, 
kuris svera 185 svarus, ir 
Gansonui jis yra perlengvas. 
todėl męs jam parkviesim 
oponentą iš Clevelando.

Todėl visi Letuviai, iš Pit- 
tsburgho ir aplinkių, kurie 
geidžiate turėt linksmą ir 
smagų pikninką, taipgi ma
tyt geras ristynes, nepamir
škite visi atlankyt Amšie
jaus ūkę nedėlioj, 5 d. Pju
čio.

To paties mėnesio, Pjučio, 
19 dieną L. T. Kapų draugi
ja rengia linksmą išvažiavi
mą Kruklio ukėje, Swickley, 
Pa. Ten irgi verta visiems 
Letuviams dalyvaut.

Juozas Virbickas.

AKRON, OHIO
Margos žinelės.

Miesto didieji pramonin
kai susitarę deda milijoną

>

RACINE. WIS. 
Gražiai pavyko pikninkas.

Liepos 8 d., Root River 
Park buvo TMD. Apskričio 
piknikas; oras buvo gražus, 
šiltas, todėl ir publikos pri
važiavo nemažai. Buvo ma
nyta turėti platų sparto pro
gramą, bet kaip labai šilta, 
tai visi svečiai norėjo liuosi 
but nuo visko. Racino jau
nųjų vaikinų bolininkų gru
pa laukė tpkio pat amžiaus 
svečių iš Milwaukes, matyt 
mihvaukiečiai pabijojo, kad 
nepasirodė. Na, vistiek męs 
nuovažiuosime į Mihvaukę 
jų pajieškot, o susiradę iš- 
persime kalį—“bolių gėmį”.

Linksmino svečius vestu
vių orkestrą, darbavosi mi- 
laširdystės darbą atlikdami, 
ištroškusius pagirdė J. Kas
paras, J. Kasputis; alkanus
penėjo ponios S. Beržienė ir riškos, apšvietos organiza-

Vilavičienė. Šokikus svetai
nėj atžymėjo prisagstydami 
ženklalii<s p. F. Povilianskis 
ir Pr. Jankauskas.

Tikėtasi svečių ir daug 
sulaukt iš Waukegano, bet 
turbut jiems ratai nesisuko, 
kad kaip ir susitarę, nė vie
nas nepribuvo; nesimatė nė 
iš S. Milwaukes.

Varde apskričio ištariu 
ačiū visiems darbininkams, 
kurie dirbo laike pikniko ir 
visai skaitlingai publikai, už 
atsilankymą ir paramą. 
Taipgi ačiū “Dirvai” už tal
pinimą pranešimų apie mus 
apskričio veikimą.

Finansinės pasekmės šito
kios: įeigų turėta $106.00, 
išmokėta $77.05. Apskričiui, 
gryno pelno liko $30.70. Se
kantis didelis apskričio pa
rengimas bus suruoštas o- 
rųi atvėsus, bendrai visų 
kuopų, programas su šokiais 
ir balium, vėl Wisconsino 
tėvynainiai suvažiavę paro
dys ką gali. Apie tai “Dir
voj” bus plačiau pranešta.

Kviečiu visus Lietuvius, 
kurie dar nesate TMD. na
riais, dėtis prie šios kultu-

Richman Brothers Firmos 
Darbininkai sugžįžo iš savo 

vasarinių vakaijų.
Viena iš Richman Bro

thers firmos silygų, tai da
vimas savo darbininkams 
vakacijos du karti1 metuose, 
su pilna alga—ir praleidus 
dešimts dienų
vakacijos, 2600 Richmano 
darbininku sugrįžo prie dar
bo, rengtis prie rudeninio 
sezono.

cijos. Tapęs nariu, nieko ne
pralaimėsi, tiktai nežynistę 
prarasi, o mokslą įgysi skai
tydamas laisvo pasaulinio 
turinio TMD. knygas.

M. Kasparaitis.

Jie buvo linksmi išeidami 
ir lygiai linksmais sugrįžę, 
girdėdami geras naujienas, 
kad pardavimas ir įeigos 
pirmo šių metų pusmečio, 
pralenkia pusmetį praėju
sių metų—kad tai buvo pa
kilimas pramonės aukščiau 
už tą patį laiką 1927 metuo
se. Suprantama, sąlygos au
dyklų industrijoj ne buvo 
geriausios šiais metais, bet 
operacija Richmano audy
klose (viena čia, Clevelande, 
antra Lorain’e), eina pir
myn pilnu pusu. Jie džiau
giasi kad konstrukcija prie 
naujo pristatymo musų fa
briko prie 55 gatvės, buvo 
paskubinta ir naujasis pra-

tysimas fabriko bus galuti
nai užbaigtas pradžioje atei
nančio rudens.

Jie džiaugiasi, supranta
ma, ir iš to, kad tapo atida
rytos trįs naujos musų 
krautuvės: Omaha, Kansas 
City, ir Milwaukee miestuo
se. Jie turi kuom džiaugtis, 
nes jie yra musų komanijos 
dalininkais.

Graži Mageliona — melodrama 4 ak- 
tų. 10 vyrų ir 3 moterįs ....50c

Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8 
vyrai, 3 moterįs .................. 50c

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų 
komedija. Lošia 6 moterįs ir 2 
vyrai ........................................ 20c

u DIRVA
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Jūsų
rinkimas

DAYTON, OHIO. 
Tasynės su vietiniu kunigu.

Juozas Ambrozaitis pa
traukė teisman kunigą V. 
Savyną, už garbės nuplėši
mą (už apgavimą), reika
laudamas užtai atlyginimo 
net $10,000. Tadgi eina gan
dai, kad kunigą Slavyną vy
skupas apdovanojo įsakymu 
išsikraustyt iš Lietuvių pa
rapijos ir iš Day tono, ir tai 
greitu laiku.

Nežymus,
Iš Columbus universiteto 

tiesų skyriaus fakulteto stu- 
dtntas Pajaujis mano 
praleist savo vakacijos 
laiką Daytone,, bet jis 
nenori tinginiaut; jo noras 
yra mokint vaikus lietuviš
kai skaityt ir rašyt. Mums, 
tėvams, iš to yra didelis 
džiaugsmas iš tokio p. Pa
jaujo sumanymo, tik reiktų 
visiems Lietuviams, be skir
tumo, eit į pagelbą, padėt 
suorganizuot mokyklėlę ir 
leist savo vaikučius mokin
tis savo tėvų kalbos.

Laukiame 22 dieno Lie-

siuto, palto 1879

Produktas vienas is didžiau 
šių Amerikos Industrijos 

įstaigų.

ichmano fabrikai, Clevelande ir Loraine, 
garsus savo lengvumais ir įrengimais. Čia organi
zacija, susidedanti iš 2600 patyrusių vyrų ir mote
rių, Richmano fabrike išdirba drabužius geresnės 
vertės, ir didesniame kiekyje negu pirmiau, pasiū
lant už žemą kainą.

O męs parduodame šituos šaunius drabužius, 
tiesiok iš musų fabriko, per 3 1 mus krautuvių, su- 
taupinant jums perkupčių pelną. Įsivaizdint reikia, 
kad męs parduodame musų išdirbimo siutus po 
$22,50, kas negalima padaryt kitaip

iš musų fabriko tiesiok jums

MIKAS PETRAUSKAS |
Parduoda Operą “BIRUTĘ”, kurioje yra solo, duetų, ? 

ir choralių dainų, po $2.00. :
OPERA “ĖGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ”, šešių aktų

Opera, geriems artistams opera $6.00.
Penkių Metų KANKLĖS, knyga Telpa apie 60 mu

zikos dalykų: dainavimui, pianui, smuikai, po $5.00.
Trijų’ aktų operetė, “APVEZDINKITE MANE”, Vi

siems tinkama, $1.50.
Operete “CONSILIUM FACULTATIS, po $100.
VII SĄSIUVINYS. Naujos choro dainos, po $1.00.

M. PETRAUSKAS
2263 — 24th Street Detroit, Mich.

72S Euclid Ave

Dvi Milžiniškos Cleveland© Krautuvės 
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Prospect and Ontario
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Kodėl Negalima Suprast?
Sulyg naujosios konstitu

cijos, Lietuvoj prie Seimo 
bus dar ir kita Įstaiga, tai 
Valstybės Taryba. Tai bus 
kas panašaus į kitų valsty
bių parlamentus, kur veikia 
reprezentantu butas ir sena
torių butas. Dabar rengian- 
tės Lietuvos 'valdžiai prie 
sušaukimo seimo, ruošiama, 
Seimo rinkimų ir Valstybės 
Tarybos steigimo projektas.

Kaune einantis žydų laik
raštis “Idische Stimme”savo 
žiniose skelbia, kad teisybės 
ministerija Valstybės Tary
bos projektą jau užbaigė. 
Sulyg projekto, Valstybės 
Taryba susidės iš dvidešim
ties ypatų, kurių du trečda
liu skirs valdžia, ir vienas 
trečdalis bus renkamas. Kas 
rinks, ar seimas, ar šalies 
gyventojai, laikraštis nemi
ni. Valstybės Tarybon nega
lės patekt žmonės, kurie už
siims praktikomis savo pro
fesijų (Tarybos nariai ne
turės tiesos verstis kitomis 
profesijomis) — taip sako 
laikraštis. Reiškia, kad tie, 
kurie pateks Valstybės Ta
rybon, jie negalės kartu but 
ir praktikuojančiais dakta
rais, advokatais, mokinto
jais ir tam panašiai.

Pasakyta, rodosi, gana 
aiškiai. O vienok Chicagoj 
yra dienraštis, kuris iš to 
pasidaro visai kitokią sau 
išvadą, suprasdamas, kad 
Valstybės Tarybon negalės 
patekt profesionalai, tik ko
ki tai “bedarbiai”, ir tokią 
išvaidą baigdamas jis klau
sia “ar ne keista?”

Žinoma, kad keista, kuo
met laikraštis nesupranta 
ką sktito. Kodėl negalima 
suprast, juk žydų lankraš- 
tyje aiškiai pasakyta “Ta
rybon negalės but tie, kurie 
versis savo profesijomis.”

o----- o
Nieko Be Kliūčių.

Lietuvių gyvenime įsivy
ravo greta kitokių kliūčių 
ir kliūtis trukdanti tautišką 
idėją. Kad trukdo šitą idėją 
internacionalo šalininkai, sų 
tuomi męs jau apsipratę, 
bet, kad tokius trukdymus 
daro tie. kurie ne seniai gar
siai girdavosi savo tautišku
mu, tai darosi skaudu ir kar
tais net ne pakenčiamu.

Štai, Lietuvoj susivijus 
visokioms partijoms ir toms 
pasiskirščius atskiromis pa
žiūromis į gyvenimą, susida
rė chaosas, kuris sudemora- 
lizavo viską kas seniaiu bu
vo visų statoma augščiau už 
savo pažiūras ar Įsitikini
mus. Paveizdan, seniau par- 
tijėlės nors buvo pasaskir- 
sčiusios pažiūromis į gyve
nimą, bet tautiškos idėjos 
klausime visos jos tarėsi 
bendrai ir tautos idėją statė 
augščiau už viską. Dabar 
kas kita: kiekviena atskira 
grupa tik savo principą ke
lią, o tautos idėją paspiria 
šalin.

Apart kitų grupų, pažy
mėsime vieną, tai taip vadi
namą “katalikišką” sparną, 
kuri kiti vadina klerikališ- 
ku. Šitas sparnas seniau sa
kėsi trokšta tautos išgany

mo, bet pastarais laikais ir 
jis savo principą “išmainė” 
ant “grynai katalikiško” ir 
viską jau neigia, kas tik ne
pasiduoda jo pilnai kontro-

i, ir imasi darbą ne pas: 
prašęs jo leidimo.

Taip dalykams dedantės 
ir tautiškai idėjai vis labiau 
liekanties nuošaliu dalyku, 
atsirado žmonės kurie pasi
ėmė veikt tikrai naudingą 
darbą tai auklėt jaunąją 
kartą grynai tautiškoje dva-! 
šioje, nuošaliai nuo visų poli-' 
tiškų abazėlių. Tam tikslui 
dabar kur tik galima

kais pas mus jau nėra nieko 
stei- be kliūčių

giama skyriai jaunimo or
ganizacijos “Jaunoji Lietu
va”, kurios vienatinis tik
slas, išauklėt jaunimą taip, 
kad jis liktųsi Lietuvių tau
tos šeimyna. Tai maž daug 
tokia organizacija kaip kad 
Suvienytose Valstijose yra 
YMCA.

Rodosi tai prakilnus tik
slas šitos organizacijos ir

MANO GRAŽUOLĖ
Noriu dainoje šioj pasakyti 
Apie gražybę sviete didžiausią, 
Spėkit jei galit kas tokio butų 
Šiame pasaulyj puikių puikiausio?

Ne apie saulę čionai kalbėsiu
Kuri priduoda žemei šviesybę,
Ne apie žvaigždes dausų minėsiu
Kurios dabina erdvių platybę;

Ne apie dangų, ne jo mėlynę
Bus žodžiai šitie mano dainelės,
Ne apie žiedus gėlių puikiausius
Kurie nusagstę daržų darželius;

Ne apie jurų bangų didybę,
Ne apie kalnus aukštus, kilmingus.
Ne apie paukščių dainų gražybę,
Ir ne žemčiūgus brangius, puošningus—

Apie dievaitę grožės kalbėsiu,
Kuri skaistesnė negu saulelė,
Niekas jos grožei prilygt negali,
O jinai yra — mano mergelė!

Dievų dukrelė tikrai ji yra, 
Kurios gražybei reikia dainuoti,
Kurios kilnumui, sielos tyrumui 
Nors prastais žodžiais reik garbę duoti.

Ak kad dainelėms nebutti galo 
Kuriomis jąją aš apdainuoju, 
Kad jų žodeliai širdį žavėtų 
Tos kuriai jasias skiriu, dainuoju. .. 

Nei dangaus saulė nėra taip skaisti 
Kaip skaisti žėri mano mergelė, 
Nei erdvių žvaigždės prilygt negali 
Taip spindi josios žydrios akelės.

Pernieką yra paukščių dainelės, 
Tokis malonus josios balselis, 
Nei daržo rožės prieš ją nestoja — 
Tokios yr’ gražios josios lupelės....

Adonis.

AR PAMENI?....
Ar pameni tą, merguže, 

Kaip debesis puošė dangų, 
Smarkus vėjai medžius rovė, 
Lietaus lašai žemę plovė? 
Ar pameni tą, merguže, 
Tą audringą, baisų dangų?

Ar pameni dar, merguže,
Iškalbėtas mintis musų 
Tarp krūmų ant kalnelio, 
Mums besėdint ant suolelio? 
Ar pameni tą, merguže, 
Numylėtą vietą musų?....

Kudlius.

reiktų ją kiekvienam Lietu
viui remt viskuom ir visur. 
O vienok yra kitaip. Šita or
ganizacija jau susilaukė gy
vo boikoto ir tai ne iš kokio 
internacionalo pusės, tik iš 
vadų tų minių, kurios save 
vadina “katalikiškomis”. Jų 
vadai pirmiau tik pakukž- 
domis šitą organizaciją boi
kotuoja, todėl, kad ji veikia 
savo prakilnų darbą ne pa
siprašius leidimo pas “kata
likiškus” generolus. Iš to 
mums ir aišku, kad šiais lai

o----- o
Butų Daug Naudingiau.

Tarpe Amerikos Lietuvių 
Įsigyveno visai nereikalin
gas rūpestis, tai rūpestis dėl 
Rusijos. Kaip laikraščiai, 
taip ir pavieniai jų skaityto
jai labai daug laiko pašven
čia šitam rūpesčiui ir jam 
suaikvoja labai daug laiko, 
kurį pritiktų sunaudot kam

nors naudingesniam ir rei- 
kalingesniam.

Vieni, visomis spėkomis 
Rusiją giria, Į padanges iš
keliant viską, kas tik Rusi
joj yra ar gali but, o kiti vėl 
visomis spėkomis peikia tą 
patį. Iš to visko pačiai Rusi
jai nė šilta, nė šalta. Rusija 
kai buvo, taip ir bus tolias- 
niam laikui, ne prašant kad 
kas ją girtų ar peiktų, o čia 
Lietuviai ja taip rūpinasi!1

Jeigu taip rūpintųsi žmo
nės Lietuvoj gyvenanti, tai 
butų išimtis, nes jiems ten 
su Rusija gyvenant kaimy
nystėje, parsieina turėt šio- 
kius-tokius reikalus. Bet 
kuomet taip daug rūpinama
si šioje šalyje, su Rusija nie
ko neturinčių žmonių, tai 
išrodo labai ir labai bergž- 
žiu darbu, bereikalingu lai
ko aikvojimu.

O butų daug naudinges
nių dalyku, jeigu męs taip 
imtume rūpintis daug arti
mesniais sau reikalais. Gy
vename šioje šalyje, tūli jau 
nuo gana seniai; tūli jau 
manome čia ir pasilikt. Tūli 
yra jau seniai šios šalies pa
vaidintais tapę, pilietystę 
priėmė ir tuom didžiuojasi 
prie kiekvienos progos. Ko 
dėl tad mums nepasirupint 
šios šalies reikalais. ’

Šioje šalyje yra girtinų ir 
peiktinų dalykų nė kiek ne 
mažiau kaip kad ir Rusijoje. 
Kodėl mums apie juos ne 
pasikalbėt? Juk tai mums 
artimi, naminiai dalykai 
kurie mus turėtų rupėt ne 
mažiau kaip rupi seniems 
šios šalies ukėsams. O to ru- 
kurie mums turėtų rupėt ne 
vo ir nesimato kada jis atsi
ras. Vieton to tankiai pas 
mus kila erzeliai ir net bar
niai už reikalus Lietuvoj, 
kurios šalin daugelis nema
nome niekad sugrįšt, o ša
lies, kurioje gyvename ir 
net tikėmėsi gyvenimą pa
baigt, reikalais nesirūpina
me kitas dar pasako, kad 
girdi, tai ką čia rupinsiesi, 
juk vistiek mus rūpesčiai 
nieko ne reikš. Na, o ką gali 
reikšt toki rūpesčiai dėl Ru
sijos?

Šiaip ar taip, tačiaus visgi 
mums reikia rūpintis reika
lais šios šalies. Pamėginki
me. Busime sveikesni.

-----o-----
Lietuvoj tikimasi bado. 

Pavasaryje ir vasaros pra
džioj oras darkėsi, galiaus 

, veik visą valstybę nusiaubė 
iciklionai, ledai, sniegai ir di
deli lytus, kurie sunaikino 
laukų derlių.

o----- o
Iš Baltimore, Md. Dr. 

Vencius persikėlė gyvent i 
Brooklyn, N. Y. Dr. Vencius 
pernai sugrįžo iš Lietuvos, 
į kurią buvo iškeliavęs tuo
jau po karei.,

o----- o
Latvijos valdžia Įvedė pa

mokas Lietuvių kalbos viso
se mokyklose. Duodama pro
ga Lietuvių kalbos mokin
tis netik patiems Lietuviams 
bet ir Latviams.

o----- o
Lietuvos valdžia užtvirti

no valstybės atstovu Suvie
nytoms Valstijoms B. K. 
Balutį, seniaus Chicagoj bu
vusį “Lietuvos” redakto
rium; jis atvyks rudeniop, 
po vakacijų.

Lenkijos agentai, pereida
mi per demarkacijos liniją, 
Lietuvos pusėn, vaikščioda
mi po kaimus kalbina kai
miečius rašytis į Plečkaičio 
legijonus.

o----- o
Iš Romos Į Scranton, Pa. 

atvažiavęs Romos katalikų 
kunigas Viperta, perėjo glo- 
bon Lietuvių Tautiškos baž
nyčios, globojamos vyskupo 
Gritėno.

PAUKŠČIŲ IR ŽVĖRIŲ 
NYKIMAS

Europos gamtininkai pa
tyrė kad tenai žvėrjs ir 
paukščiai, ypatingai nuo 
senų laikų žmonių guodo- 
jami paukščiai, kaskart la
biau nyksta, ir netrukus jie 
turės išnykt jei nebus de
dama pastangos juos ap
saugot nuo galutino išny
kimo, kad jie kiek pasidau
gintų. Mažai tačiau vilties 
matoma kad kas nors tuo
mi pasirūpintų, kadangi 
dabartiniais laikais Euro
poje siaučia saumeilės liga, 
kuomet ten kaip valdžios 
šulai taip ir šiaip žmonės 
pasinėrę vien į politikas, 
jomis serga ir nesirūpina 
niekuo prakilnesniu, net 
savo privatišku gyvenimu, 
ir užtai labiau jiems nerupi 
apsauga paukščių nei žvė
rių.

O tam pasidėkavojant 
garniai baigia nykt, jie kas
kart rečiau matomi ir gali 
but kad porai desėtkų metų 
praslinkus jų žmonės ir vi
sai nematys, tik senesnieji 
pasakos kad kadaise buvo ® S d 9 1

Pirmiau Negu Jus
Išvažiuosite, 1 t 9

r

49

Dvi PAREIGOS reikia 

atlikt Society for Savings 
Banko], pirmiau negu jus 
išvažiuosite praleist savo 
vakacijas.

1 Pasiimkite Keleivių Čekių 
(travelers checks) arba kre 
dito laiška = tai saugiausis 
dalykas, apsaugojantis vi= 
suokiose formose keleivio 
pinigus.

2. Savo judileriją, grazhas 
ir kitus brangios vertės da= 
Sykus padekite į apsaugos 
skrynelę (safe deposit box).

* Incorjo orate & 1849 - 

£ocfota for pavings 
iw.theCity of'Cleveland

“ PUBLIC SQUARE4
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

.. ui 
A

lakš-

kokie tai garniai ilgakojai.
'Visų mylimos giesminin

kės kregždutės taipgi Eu
ropoje mažėja ir jų gies
mių balsai žmonėms rečiau 
girdimi; ir jos greitai galės 
išnykti.

Gegutės, vyturiai, 
tingalos, dagiliai ir kiti 
giesmininkai lyginai grei
tai mažėja. Startos, zylės, 
pečlindos, kielės ir daugybė 
kitų veik retai kur žmonių 
matomos. Kurapkos, teter
vinai, džergočiai, jarubės 
tik kaip kur matoma ma
žuose skaičiuose, gi kitur 
jų jau visai nesimato.

Tas pat dedasi ir su žvė
rimis. Zubrų liko visai ne
daug. Taurų ir briedžių li
ko neskaitlingi būreliai ir 
tai tik tūlose vietose. Lau
kinių kačių jau niekas ne
pažįsta. Retai kur yra dar 
užsilikusių šeškų ir lapių, 
gi barsukas yra labai dide
le retenybe. Kiek daugiau 
yra dar vilkų ir vanagų, 
bet šie kaipo blogadariai, 
jei ir visai išnyktų, nebūtų 
niekeno apgailaujami.

Vieton nykstančių pauk
ščių ir, žvėrių kaskart atsi
randa visokios rūšies kir
mėlių ir vabalų. Kaskart 
atsiranda naujos ligos ka
muojančios ir naikinančios 
žmones ir gyvulius, 
tologai sako kad tokie 
sireiškimai lyg ir rodo 
laikams bėgant galės 
žemės išnykti viskas 
šiandien yra, o vieton to at
siras visai nauja gyvybė.

Žinoma, tas galės įvykti 
tik tūkstančiams metų pra
ėjus, ir tai ne ūmai, tik vis-

Orni- 
ap- 
jog 
ant 
kas

kam pamažėli keičiant- 
vystantis. antls>

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Same 
Price 

S<w ove? 35 years 
35 ounces for

USE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS of P o t r KJ r, „ 
USEDBYOUS COVERUMbS?

Vlso.0 aptlokose—3Sc ir SSc puodukas Ir 
dudelč. Children’s Musterole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktu kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street
Chicago. Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City15

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16fh Street, N. W.

Washington. D. C.
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LIETUVIŲ SPORTINI 
KŲ VIEŠAS PRANE

MAS.
Męs, naujai susiorgani 

vę Clevelando Lietu' 
Sportininkai, rengiame ] 
mą, iš'kilmingą pikninką, 
ris Įvyks Liepos 29 dieną, 
yra, kitą nedėldieni, ' 
do Neuros Darže, Bru 
wick, Ohio. Tai bus vie: 
iš didžiausių ir šauniau 
pikninkų, koki yra buvę ( 
velande. Nė “Dirva”, 
Kliubas dar tokio piknii 
neturėjo ir nestatė tokių 
tiku, kolkius dabar stato ( 
velando Lietuvių Sportir 
kų Draugija, savo piknir 
Tai bus nebile kokios ris 
nės. kad bile tik laiką pra 
lint. Šiame pikninke in 
du atsižymėję drutuol 
kaip tai Jack Ganson 
Kari Sarpalius. Jiedu r 
tol kol vienas bus nugaiš 
o antras išeis laimėtoju. I 
ir visa diena imtų vien 
laimėt pergalę, imsis ji 
tol. kol vienas išeis tikru 
mėtiju, ir tada žinosime 
rj statyt pirmoj vietoj, i 
bar Gansonas sako “Aš č; 
pionas”, o Sarpalius s. 
“Aš čampionas”. Tą patį 
ko Karolis Požėla ir Juo
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Komaras.
Po Gansono imtynių 

Sarpalium, laimėjusis 
suporuotas su Karoliu 
žela arba Juozu Komaru 
išnešti ant madrąco. 
ųJei Pjučio mėnesis bus į 

žus, tai dar bus proga 
marui su Požėla, o ga 
Juškai iš Bostono teks ai 
žiuot j Clevelandą, kad i 
sitikrinus su musų išrink 
galiotais. Taigi bukite 1 
29 dieną Liepos T. Neu 
Darže, Brunswick, 0 
ka i butuinėt sprendėj 
kas tikrai vienas kitą nu 
lės. Pirmiausia risis Koi 
ras su Jack O’Dell, vi 
valandą laiko.

Antra pora tai jau r 
už čampionatą— Ganso 
su Sarpaliuin, ne apri; 
žinotą laiką, kol vienas 
trą nugalės. Šitų risty 
kaip ir viso pikniko bus r 
raukti krutanti paveiksią 
tie paveikslai paskui bus 
domi kaip Amerikoj, tai] 
Lietuvoj. Taigi visi bul 
prie tų paveikslo trauku 
kad patektumėt į pavt - 
sius. Rengkitės į šį pikn 
visi iš kalno. Ne praleisi 
geros progos.

Renginio Komis
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ristynėse, i 
dieną Lief 
lauke, J. G.
J. Wood!

LITUVIAI LAIMĖJO
Buvusiose 

kusiose 12 
Taylor Bowl 
son nugalėjo
Kaip tik Ganson pasirc 
ant arenos, publika tuo, 
ėmė jam plot rankas, 
Woodhill visai mažai 1 
kreipė atydą, iu kaip tik v 
pas suskambėjo, Ganson 
Woodhill išėjo Į vidurį a 
nos, ir kaip tik Ganson i 
rėjo Woodhillui uždėt r; 
ką ant peties, Woodhill tn 
kė Gansonui į žandą, ir ti 
mi Gansoną apsvaigino 
ėmė jį atakuok ir po peni 
minutų apsvaigintas Gan 
nas tapo nugalėtas.

(PABAIGA ANT G-gO PUSE

i



DIRVA ST

ts

tTINj 
ANĘ 

rganį 
jietu' 
ime ] 
nką, 
ieną, 
ni- ‘
Bru 
vie: 

iniat 
uvę ( 
za”> 
iikn.ii 
)kiu 
ato ( 
ortii 
iknir 
s ris 
į pra 
J in 
ituol 
son 
lu r 
galė 
jų. I 
vier 
s ji 
kru 
me 
oj. : 
iš č; 
i s 
jatij 
Juc

iiu . 
s 
iu 
aru

ISį 
1 
ga 

5 al 
d] 
nk; 
;e ■ 
Jeu 
0 

iėj 
nu 

<01 
vi

Birž. 22, Vakar turėjom 
'balių. Visi susirinkę ant va
karienės rado ant stalo Įvai
rių zobovėlių iš popierio; iš 
jų išsitraukę sau kepuraites 
ir visokius švilpukus ir pra
dėjo kaip vaikai žaisti. Tai 
buvo paskutinė vakarienė 
visų sykiu ir apdovanojimas 
patarnautojų prie stalo. To
kia mat mada.

Šiądien kėlėm anksti pa
matyt krašto ir jau matėme 
Francuzijos pakraštį pietuo
se nuo laivo. Matėsi ant 
kranto gražus mūriniai ir 
akmeniniai budinkai, gra
žios ūkės, miesteliai ir pa
vandenyje fortai pilni ka- 
nuolių. Laivas sustojo netoli 
Šerburgo ir mes dairomės po 
Francuzų žemę kaip kokie 
varnai ištolo. Ūkės užvestos 
gražiai, tai ne Amerikos 
fanuos su sulūžusiomis ba
kūžėmis.

Laivą pasitiko Amerikos 
orlaivis, kaip ir išlydėjo iš 
New Yorko. Tik ne tas pats 
kuris iš New Yorko išleido.

Mažais laiveliais iškelta

MODERNIŠKO GAZINIO PEČIAUS PUSTERIAI 
REGULIUOJASI PATYS.
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Automatiškas Gazo PečiusIšvaro iš Virtuvės Nesmagumus
NĖRA PERIVIRŠIAUS KARŠČIO, NĖRA PERVIR-

Š1AUS GAZO

Automatiški gazo pusteriai sutaupius jums 
laiką nuo vienos iki trijų valandų kasdien, 
pusteriams reguliuojantės patiems, automa
tiškai. Dar riekia pridėt, jog automatiškas re- 
ugliatorius nustato karštį ir užtikrina pasek 
mes laike virimo.
Jus nereikalaujate but visuomet virtuvėje ir 
dabuot savo kepsnį, kepantį automatiškame 
gaziniame pečiuje. Jame nėra galima susvilt 
įkepančiam piragui ar kitokiam kepsmuje. 
Lyginai galima vaisius ir daržoves prirengi 
kanavimui, su pagelba automatiško reguliuo
jamu pečiaus pusteriu, sulyg lengviausios ka
riavimo metodos.
Popietyje, ar nedėlios rytą, jus galite išeit iš 
namų kelioms valandoms, kada pietus verda 
ant moderniško gazinio pečiaus, automatiš
kai valdomo.
Moderniškas gazinis pečius, yra moderniškas 
kainoje, nes galima įsigyt labai lengvais iš

mokėjimais, o laikys ir tarnaus jis jums veik 
visą gyvenimą, be jokių pridedamų išlaidų 
Leiskite mums parodyt jums ka nors naujo, 
ką gali padaryt modeniškas gazinis pečius.

THE EAST OHIO GAS CO.
E. 6th ir Rockwell

atims viską, ir paleis nuo
gus.

Beje, ant Leviathan ra
dom kelis Lietuvius darbi
ninkus, kurie noriai su mu
mis kalbėjosi, ir važiavo ke
li į Lietuvą kurie visai neiš
sidavė kad jie Lietuviai.... 
Gal sarmatinosi musų, gal 
buvo kokie karšti katalikai 
ar bolševikai, o čia važiuoja 
“Dirvos” ekskursija tai 
jiems baisu....

Na va jau ir Anglijos pa
kraščiai, po trijų valandų 
plaukimo. Matyt gražių bu* 
dinkų ir gražių laukų. Išli
pom Southamtone pavaka
ryje ir nešėm savo bagažus 
revizoriams krėst. Apėmė 
visus baime kad gali apdėt 
akčyže ar atims kaip ką, ale 
kiti ir bereikalo atidarė sa
vo bagažus, o gerb. Spragi
las visai neatidarė, ha kaip 
jo paklausė ar turi ką kas 
uždrausta vežiotis tai jis at
sakė kad ne, ir jam patikėjo.

6:30 vai. po pietų jau sė
dim traukinyje ir plėškam į 
laivą link Klaipėdos. Vėl 
musų žmoneliai baiminasi: 
gal reiks laukt kelias dienas 
ar visą savaitę to laivo... 
Už pusantros valandos atsi
dūrėm Londone, didžiausia
me pasaulyje mieste, ale ne
matėm ar jis didelis, ba ne
leido ant stogų užlipt. Trau- 
kiniukas mus vežė visai ma
žiukas, a>e bėga greitai. Va
gonai irgi mažiukai ir tie 
patys išdalinti po kamarė
les del aštuonių ypatų.

iš Leviathano tie kurie lipo 
Šerburge, ir išlipo keli Lie
tuviai kuriems agentai buvo 
įdavę laivakortes važiuot 
žeme. Jie vargs traukinyje 
dvi dienas, o kiek mes laive 
iki Klaipėdai dar niekas ne
žino nors visų klausinėjame. 
Vieni sako kad 18 valandų, 
kiti kad 5 dienas.... Ir su
paisyk tu....

Atsisveikinom, atsimojom 
su savo naujais pažįstamais 
Čekoslovakais kurie čia išli
po, ir 10 vai. ryto laivas at
sisuko iš uosto ir patraukė 
link Southamptono, kitoj pu
sėje to paties vandens.

Vėl pas musų ekskursan
tus prasideda apdūmojimai! 
kaip bus Lietuvoj ir kaip 
mus ten priims. Kiti mislina 
kad mes keliaujam į kokią 
faraonų nevalią ir kaip tik 
išlipsim Klaipėdoj tuoj ap
sups ginkluoti kareiviai ir 
nuvarys į Varnių liogerį. 
Tokias tai mintis Amerikie
čiai turi apie Lietuvos da-i 
bartinę valdžią. Bijo kadį 
juos krės, apdės mokesniais,

Londone stosyse tvarka 
visai man nepatiko, ba kaip 
pamačiau tai vienas žmogus 
gali išsivežt visų bagažus. 
Sutinka vaikinukai su toč- 
kėmis ir pasisiūlo tau baga
žą išvežt kur nori. Kiek tik 
parodai valizų ar skrynių 
tiek jis kriaunasi ir veža. 
Ale netoli vartų pamatai 
kad pasitinka žandaras ir 
kitas koks ten vyras ir tavo 
bagažus apžiūri, turi priro- 
dyt kad savo veži, o jei ne 
tai negausi....

Iš stoties busais vežė į lai
vą. Atvažioujam, laivas mu
sų laukia, ant jo dan apie 
desėtkas Lietuvių kurie tris 
dienas laukė iki mes atva
žiuosim. Jie atplaukė “Mau
retania” ir vyksta su mumis 
į Klaipėdą. Tas laivas iš
plaukė tą pat naktį ir musų 
baimė buvo bereikalinga 
kad reiks laukt ir mes kurie 
pasakosim kitiems kad grei
tai važiavom bus musų tei
sybė, o tie kurie atvažiavo 
“Mauretania” ir laukė tris 
dienas irgi pasakys teisybę 
kad reikia ilgai laivo į Klai
pėdą laukt ir patars nie
kam tuo keliu nevažiuot... 
Kaip kam pasiseka.

Laivo vardas “Baltara” 
arba visai kaip “Baltijos A- 
ras” ir jis plauks tuo pačiu 
keliu kuriuo anuose laikuo
se Baltijos Aras plaukiojo, 
taigi kurie keleiviai skaito 
tą pasaką tai patys pasiva- 
žinės tais pat vandenimis, 
o gerb. Redaktorius, kuris 
visu keliu galvoja o man pa
liko tik rašyt, ir dabar gal
voja kaip jis suplanavo pa
saką apie metą atgal, ir ren
gėsi su Ekskursija kitu ke
liu važiuot, o netyčia apkei- 
tė kelionę ir važiuoja tuo 
keliu kuriou jo pasakiškas 
karžygis Kastys plaukiojo 
su Vikingais... .ir pataikė 
laivą beveik tokiu pat var
du. ...

Sulipam į laivą, renkamės 
kokia klesa kas važiuosim, 
ir visus ima baimė kad te
kis mažas laivas kaip ims 
suptis tai aršiau kaip lopšy
je ir musų tik drapanėles 
parvež į Klaipėdą. Juk Šiau
rės juros paskui Baltijos ju
ros yra labai audringos. Ant 
“Baltarijos” radom darbi
ninkų Lietuvių, Rusų Vokie
čių. Latvių, Baltgudžių, Len
kų ir Anglų.

Keleivių kaipo paskira 
grupė Lietuvių didžiausia ir

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jusų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai’ 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musv 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj Nereiks jums mokė 
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER, ASTHMA CO:,

1963-F Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jusų metodą išbandymui:

vėl mes laivą valdom, antrą 
ir trečią klesą. Važiuoja po 
kelis Rusus, Žydus, Lenkus, 
Estonus ir šiaip maišytai.

čia patiriam kad tik penk
toj dienoj atsidursim Klai
pėdoj, ba kelias dar tolimas 
ir visą laiką reiks vandeniu 
keliaut. Atsiduodam ant 
Dievulio valios, ar skesim, 
ir išliksim, ar daplauksim. 
ar ne. ba šie vandenys yra 
labai audringi, kaip mums 
psakojo tie kurie jais neva
žiavo ....

Birž. 23. Kai šiądien atsi
kėlėm laivas jau buvo iš
plaukęs, tik spėjom dar ma
tyt Thames upės pakraščius, 
bet po pusryčių jau pradėjo 
tik jura ir dangus matytis. 
Tai jau įvažiavom į tas pra
žūtingas marias, ar pasi
matysim kada dar nežinom, 
o gal tik ant Juozapato pa
kalnės susitiksim.... Diena 
graži, dangus biskį debesuo
tas, saulė karšta.

Laukiame nesiminę kada 
pradės bangos daužyt ir ka
da pradės rodytis marių 
dugnas. Ale nesulaukiam. 
Vėjas vietoj siųst ir iš sibai- 
gia viena diena tose jurose, 
o dar nei vienos bangos ne
matėm .... Gal čia negana 
gilu, rytoj tai jau bus, kal
bamės sau vieni.... 
Nesulaukę kolei nuskęs, vy
rai pradėjo rast laive ir ge
ros Angliškos degtinėlės, ir 
Francuziško vyno ir puto
jančio alaus ir tam tikrais 
laikas neužmiršta nueit į 
bufetą....

PASTABĖLĖS
Tėvynės redakcijos straip

snyje “imperialistai puola 
Lietuvą” išmetinėja Volde 
marui, kad tas buk be jokių

Nash dabar yra leng
viausiai valdomas 
motorinis karas, 
koki industrija yra 
kada nors turėjusi 
išdirbysteje auto 
mobilių .. . Leiskit 
mums pertikint!

Publikai reikalauja.

Trįs serijos
16 vidujinių modelių
4 ratų papėdė
Solon sudėtis
Dvigubos Ignacijus 

motoras
12 oro laivyno tipo 

skiltuvų

Augšta comprecija
Bolmalitiška alumi* 

no pistonai 
(Invar štruotai)

7-imtuvų rankena 
(be kreivų virbalų)

Be sutrenkimo su
panti risorai

Naujas, dvigubas 
nuleidimui frėmas

Lengvas Keravimoi
Nash firma įsteigė Lietuvišką Departmentą. Kada atsilankysite musų 

firmon, į bile skyrių iš čia parodytų, reikalaukite pardavėjo ir patarnau
tojo Lietuvio.

THE REEKE=NASH MOTORS COMPANY
6611 Euclid Ave. RAND. 5312

ZUCKER NASH MOTORS COMPANY
6816 Superior Ave. Rand. 1725.

išlygų Gruodžio mėnesyje 
Tarybos posėdyje išsireiškė 
Pilsudskiui taiką paskuti
niame posėdyje, kur Volde
maras nenulenkė savo kie
tą sprandą, prieš visus di
džiuosius savo užpuolikus. 
Tėvynė su džiaugsmu pra
bilo jog “reikia pripažint, 
kad p. Voldemaras yra tik
rai vyriškas. Smagu skai
tyt svetimoj spaudoje, kad 
po ilgų atakų ir “malonių 
diplomatiškų” žodelių, Lie
tuvos atstovas išlaikė savo 
tvirtą nusistatymą”.

Tačiaus toks besidžiaugi- 
mas Voldemaro didvyrišku
mu, tuojau pavirto į troški
mą, o tas troškimas virto 
pageidavimu, kad prie Lie
tuvos vairo vėl butų prileis
ti lepšiai, kurie netik nemo
kėjo iškelt Vilniaus klausi
mą, bet jo nė nekėlė. O kaip 
Voldemaras iškeldamas Vil
niaus klausimą sudrebino 
visą pasaulį, tai Tėvynė la
bai norėtų, kad Voldemaras 
šalę savęs pasisodintų visus 
trigomis daro jam visokias 
skerspaines. Jeigu tie visi 
lepšiai trokšta garbės, nori 
sėdėt šalia Voldemaro, tai 
jie pirmiausia turi prisipa
žint prie savo klaidų ir su

| Dr. E. A. BA3LEY |
| GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
= 4927 Central Avenue
= Kampas East 55th Street

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178 =

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose.
= Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX-
= Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- =
E rimai dykai. =
E Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų; 2—4 ir 5—8 v.

dėt ištikimybę dabartinei 
Lietuvos valdžiai.
jį pu jup pq ‘oiduĮsnd oiu 
-.nd įub ouipsnudsĮsp felp 
-uapuodso.iujĮ fe; fespsi JĮipu 
pirą ‘ECpmųąsuojĮ ufaCneu ns 
npiŪJĮ BĮZPĮEA sof JĮ BAlipĮT 
BĮjĮonfsĮ jujį ‘aunquj, oSua 
-ĮU3 oMįs'bjjįįbį ulpuopuod 
-S9J0JĮ oįiįo^uoSb ūjįuoį oąp 
-ud requĮ dreą suiouaiCnuIq 

redakcijos straipsniuose at
kartojo. Na, o jeigu tas ko- 
respondentėlis butų pasakęs 
kad Lietuvos valdžia reikia 
nuverst, o ta konstitucija 
sudegint, tai Naujienos bu
tų tą kartoję kiekviename 
numeryje, kol jų troškimas 
butų išsipildęs.

Tėvynė į savo skiltis įsi
dėjo vieną barzdotą “feisą”, 
kurio paliepimu jo kitas 
“draugas” SLA. valdybai 
buvo įdavęs ultimatumą, ku- 
riuom griežtai reikalavo 
valdyboje duot socialistams 
dvi vietas, o to neišpildant, 
grūmojo susidėjimu su ko
munistais, nes socialistai 
kontroliuoja 60 rankovių 
kurias galima pakelt, gavus 
ženklą savo kontrolieriaus.

Bijur centralizuota 
gaudymo lubrika- 
eija

Vieno šmoto fende
riai

Aiškiai matomi fron 
to filioriniai stul
peliai

Visas išlaukinis me
talinis plietyto 
nikelio

Trumpai sukamas 
radius

Ilgesnė ratų papėdė* 
Lengviausias pasau

lyje vairis
Suėdties r ubas į- 

leistas į frėmą.
Nash-Biflex atra

mai ir atramėliai.
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Lietuviai atsižymėjo. Pra-Į Apvogė savo sargą. Prie 
ėjusios seredos vakare, Cle-i Turney Road gyventojus be 
velando orkestros duotame pertraukos lankant gudriam 
koncerte- kuris įvyko Gor-į vagiliui ir apvaginėjant jų 
don parke labai šauniai atsi- namus nuolat, detektivas 
žymėjo Lietuvių horai, ve-]Gunion saldžiai miegojo, 
darni p. Čižausko ir p. Grei- į vieton gaudyt vagį, vagis į- 
čiaus, taipgi p. Čižauskienės i silaužęs į jo paties namus, 
vedamas horas mažų mer-Į apvogė ir išeidamas paliko 
gaičiii, pasipuošusių tautiš-į raštelį, kuriame dėkavoja 
kais rūbeliais. Koncerto pa- už jo darbo nesutrukdymą. 
siklausyt publikos prisirin----------------
apie 8000. Pagyrimas Cleve- Teismo šposai. Ottis Mc- 
lando Lietuvių horams, kaip į Uwain iš Rocky River kai- 
ir jų vedėjams, pp. Greičiui 
ir ČiČžauskui.

Norėjo mušt teisėją. Ne- 
mečių teisme (kuomet tapo 
nuteistas į pataisos namus 
15 metų vaikėzas, kurio var
das užtylimas, nuteistasis 
pakio ir kumščius sugniau
žęs pradėjo artintis prie tei
sėjo kad jį apmušus, bet po- 
licistas Kozelek jį nutvėręs 
nuvedė persiuntimo kama- 
ron ir taip teisėjas išliko ne 
užgautas.

šiltas mėnesis. Liepos mė
nesis teisingai užsitarnauja 
vardą šilto mėnesio, nes su 
pirma diena užstojo karštos 
dienos, kurios laikosi su la
bai retomis pamainomis. 
Temperatūra kasdien veik 
iki 90 laipsnių siekia pavė
syje.

mėlio, mušė savo pačią ir už 
tai atsidūrė teisme.
mas už baudą jam pasky
rė pasikumščiuot su polici
jos leitenantu Johns. McIl
wain pildydamas baudą tris

ad-
už

Tiesų “pridabotojas” 
vokatas J. B. Canfield 
suktybes, kuriomis prigau- 
dinėjo teismą laike egzami
navimo naujųjų kandidatų į 
advokatus, teismo likosi pa
smerktas trims mėnesiams 
kalėjiman, o jo laidas prak
tikavimo advokatūros, tapo 
suspenduotas

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo 

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

re

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS

IR TYRINĖJIMAI 
kasįvairiose temose atsibuna 

SEKMADIENIS
T Ė M A

'Lengvinus Verbliudui
peš adatos ausį, negu bagetam 
į Dangų.

Kalbės F. J. Diglis.

išlist

kai gali gaut dividendo iki 
99' <, tačiaus pasažierams 
mokesčius nori kelt, kad ga
lėtų karų patarnavimą pato
bulint. Pernai kėlė vieną 
centą, dabar vėl nori pakelt, 
ir taip iki 10c. už važiavimą 
norima dasivaryt. Aldermo- 
nai kaujasi su kompanija, 
bet vargiai ką laimės, kaip 
ir visada, laiko daug sugai-

“Po senovei”. Visame 
mieste, vagystės ir apiplėši
mai kaskart didinasi, netik 
naktimis bet ir dienomis. O 
miesto valdžia, ypatingai 
moterių garbinamas mana- 
geris, turbūt tuomi visai ne
sirūpina, kad vagis ir plėši
kus išgaudžius. Seniaus bu
vo lygu Chicagai plėšimais 
ir vagystėmis, tačiaus majo
ru buvęs 1918 metais Davis 
buvo parodęs, kad viskas ga
lima, jei tik yra noras. Ir 
jis mėnesio bėgiu miestą ap
valė taip, kad apie plėšimus 
beveik niekas ir nežinojo. 
Dabar vėl grįžta senovė.

Pajieškojimas
Aš. Antanas Palilionis, jieš- 

kau savo pusbrolio Petro Rožė
tos, kuris Amerikoj gyvena a- 
pie 19 metų. Seniau gyveno apie 
Chicago ,111. o dabar kur gyve
na, nežinau. Iš Lietuvos paeina 
Pandėlio parapijos, Kirdonių 
kaimo, Rokiškio apskričio. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, malo
nės atsisaukt šiuomi antrašu;

Antanas Palilionis, 
Box 944 W. South St.

Akron,Ohio.

J a u Laikas

šus. galiaus parsieina kom- Mat, tegul už viską atsalko
.. . , l/nmunni i no”panijai pasiduot. ••insurance kompanijos”, o 

miestui kas čia galvoj.

Ant rendos 4 kambaraiai 
su visais parankamais, mau
dynė elektra, gazas, didelis 
skiepas ir skalbynės Renda 
visai pigi Ateikite pažiūrėt 
po antrašu

1359 E. 66 Street

Teis- Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.

P. Muliolis

Miesto imtynės. Miesto
valdžia turi ne lengvas im-l Išgabena, šioj savaitėj iš- 
tynes su gazo kompanija į gabenama j Daytono kalėji- 
East Ohio Gas Co. kuri nori]mą septynioliką kalinių, ku- 
butinai pakelt kainas už ga-pjų jauniausiu yra 18 metų 
zą. Miesto manadžeris Hop-,tūlas Jonas Batnik. Kaliniai

kartus kumščia sūriai uždą- ■. kins visomis išgalėmis tani pasmerkti įvairiems termi- 
vė policistui per smakrą. Už priešinasi ir jau apie du mė- naras, nuo 6 mėnesių iki vie
tai teismas jį nubaudė viena nėšiai laiko, kaip ginčai ne- nu metų. Jie visi teismo ras- 
para kalėjimo, bet tik pus-;sibaigia. O visgi, rodosi, kad j ti kaltais už platinimą svai- 
dienį kalėjime pabuvęs, tapo kompanija gazą pabrangins ginčių gėrimų ir vagystas, 

tarpe kurių daugiausia va
gilių, vogusių automobilius.

paliuosuotas, o iš kalėjimo] besiartinant žiemai, 
jam išeinant, policijos vir
šininkas liepė parėjus namo, 
pačią vėl apmušt. Tai taip 
teismuose krečiama šposai.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra
gedija. Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 

2 moterįs ir pašaliniai .......35c

NAUJIENA CLEVELANDIE- Į 
ČIA MS.

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.

Sudužo orlaivis. Su pačto 
siuntiniais orlaiviu lėkda- i 
mas i Detroitą kapitonas 
Kaylor, nulėkęs iki Amherst j 
Ohio pasijuto orlaivio ma
šina straikuojant, o ėmusis 
taisymo, staiga nusliuokė ( 
ant žemės ir nuo susitrenki- i 
mo sudužo. Pats Kaylor bet
gi likosi ne užgautas.

Irgi taip pat. Miestas turi! 
ir kitas imtynes tai su gat- 
vekarių kompanija kuri už
sispyrus pakelt mokesčius 
pasažierams, už važiavimą,] 
iki 9 centų. Jau apie septin
tas mėnesis, kaip kompani
ja džiaugiasi- kad įeigos pa- 
sidinę iki tiek, kad šėrinin-

T

į

Dideles Ristynes 
Atsibus Ketverge, 

Liepos 12 d. 1928
Taylor Bowl

HARVARD AVE. NEWBURG HTS.

Charles Marotta reprezentuoja pirmą se
zono kortą. i rJ.'irhn- v

Liepos 19 d. bus vienos iš geriausių rištinių 
kaip kad kada buvo, nes risis visi geri ristikai.

Abel Salėj, 701716 Superior avė.
Tyrinėjimai lyįfiai nuo 10 v. ryte. 
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

PARDAVIMUI
Stuba penkių kamba

rių su visais įtaisymais. 
Kreipkitės prie savinin
ko šiuom adresu

J. Burbulis 
1017 E. 140 St.

Cleveland O

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

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

— —

o ROSEDALE ©i
Į KO Dry Gleaning Co,
X KWktJl Rand. 7906
X

i
R a nd. 7906 

C. F. PETRAITIS, Prop. 
6702 Superior Ave.,

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ

Jaunavedžiai kurie duos 
vestuvių paveikslus gaus . . .
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Telefonas Randolph 5297 -----

IR KITOKIAS.

Risis:

JOE KOMAR SU
JACK WOODHILL SU

TONY FELICE
FRED JUDSON

Bus ir pora kitų pradinių imtinių

įžanga vyrams $1.10, $165, ir $2.20.
Moterims: .50 c. ir $ I. I 0 Vaikams: 25c.
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THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir etaBy- 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Šiuomi pranešu visiems Cle-į 
velando Lietuviams ir savo pa-, 
žįstamiems didelę naujieną, kad 
aš savo vaistinyčią, visiems Lie-1 
tuviams žinomą, kurią laikau 
per daug metų prie St. Clair 
nauja vietą, kuri dabar yra po'  
Avė. po No. 1937, perkėliau i 
No. 1159 prie E. 79 St. | Parsiduoda lietuviškas

Turiu ir kitą vaistinyčią (ap-1 restaurantas labai pigei, ge- 
tieką) po No. 8121 prie Sowin- !roj vietoj, prie dirbtuvių, ge- 
ski Avė. Abiejose aptiekose už
laikau kaip Amerikoniškus, taip 
ir iš Lietuvos importuotus vais
tus. Išpildau visokius receptus 
už prieinamą kainą. Turiu vais
tų nuo visokių ligų ir sutaisau

ras biznis, šeši ruimai ir 
storas tik $65 į mėnesi Kas 
interesuojasi apie toki biznį 
meldžiu atsišaukti tuoj. Sa
vininkui pavieniu sunku pa-

įvairius viastus sulyg Lietuvių į laikyt biznį. Turi but par- 
oapročių, kuriuos esu labai gerai įduotas greitai. 7210 St. Clair
patyręs Duodu patarimus kiek
vienam prie manęs atsišauku
siam sveikatos reikale.

Turiu geros Trajankos arba 
“Trejas-Devyneres”, importuo
tas iš Europos.
turiu prirengęs abi aptiekas su- mokykloms reikmenų 
lyg visokių reikalavimų ir pato
gumų. Mano aptiekose galite 
gaut visko, ko tik reikia. Ir esu 
prisirengęs Lietuviams patar
naut kuogeriausia kiekvienu 
kartu. Taigi, reikalui esant, 
kreipkitės prie manęs. Kam eit 
pas kitus? Geriau pas Lietuvių.

C. Pakeltis 
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.

(steigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Avė.

(TĄSA NUO 4-RO PUSL.)

Dešimtį minutų pasilsė
jus, abudu jie išėjo vėl į a- 
reną ir Woodhill vėl pradėjo 
kaip liūtas šokinėt apie Gan 
šoną, bet Gansonas kiekvie
ną smūgį lengvai atmušė o 
po 58 minutų nutvėrė savo 
priešą ir taip smarkiai bloš
kė į madracą, kad Woodhill 
kaip blynas prilipo prie ma- 
draco. Laikas tuomkart pa
sibaigė ir teisėjai pripažino 
Gansoną laimėtoju.

Komaras irgi išėjo laimė- 
ju, Jam reikėjo ristis su Mi
lo Steinborn, bet pastarasis 
važiuodamas iš Kolumbus 
likosi ąutomobiliaus užgau
tas ir sužeistas, todėl ristis 

I negalėjo su Komaru. Tad 
Marotta negalėdamas gaut 

. tinkamą ristiką ristis su Ko- 

. maru, pastatė su juom ris
tis du stipriausius žmones, 
kurious Komaras turėjo nu
galėt abudu 45 minutų bė
gyje. Vieną jis nugalėjo 16 
minutų bėgyje, kitą nuga
lėt liko permažai laiko.

Publikos buvo labai daug 
susirinkę, kurios didžiuma 
sudarė Lietuviai.

Kitą ketvergą Komaras 
risis su Italu, Tony Felice 
iš New Yorko, kuris sveria 
220 svarų ir yra smarkus 
ristikas, todėl Komaras tu
rės but gerai prisirengęs 
prie tų ristynių. Be to dar 
risis J. Woodhill su Lenkų 
stipruoliu F. Judson; risis 
iki pergalei.

Ganson vieną savaitę ilsė
sis, nes pastarose ristynėse 
su Woodhill, biskį pažeidė 
sau ranką.
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PARSIDUODA
Euclid Beach rrautuvėlė, 599 

žodžiu sakant, I E. 140th St., saldainių, cigarų, 
ir kitų 

dalykų. Jeigu per sasaitę gva- 
rantuojama $500. Parsiduoda 
pigiai. Galima mainyt ant auto- 
mobiliaus. Yra daug stako ir la
bai geri rakandai.

Taipat parsiduoda gelių krau
tuvė po No. 14712 Lake Shore 
Boulevard. Pramonė eina gerai 
ir užtikrina geras įeigas. To- 
liasnių informacijų klauskite 
šiuom1 antrašu:

Zimmerman-Watarz, 
10711 Superior Ave.

Šį Ketvergą Liepos 19 d., Joe 
Komaras risis su Tony Felice. 
“Tough Kostumeris“ bus jam šį 
karta.

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

nyt namą ant farmos. Kurie far- 
meriai norit eit miestan matykite 
mane arba rašykit. Gausit pilnas 
informacijas. Turiu visokių namų, 
farmų, didelių ir mažų pardavimui 
ir mainymui.

B. RAKA USGAS, Agentas 
G712 Wade Park av. Cleveland, 

Telef. Pennsylvania 1481

AKRONIEČIU ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvų” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

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

S. Rodavičia
Wooster Ave. Akron,

Telef. Main 2585.

O.

NAMAINAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, jį išrendavosit 
ir gausit pinigus, o tuščias lotas ne
neša naudos.

Jei nenorit namo statyt galit su 
mumis ant jau gatavo namo išmai
nyt. Kur jus kokiame mieste Ame
rikoje turit lotą galit su mumis į na
mą išmainyti. Mes turim namų Cle
velande ir kitur.

Pasitarimas dykai. Ateik į musų 
ofisą arba rašyk šiuo antrašu:

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

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

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėldieniois nuo 10 iki 1.
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vieną didelį pui-
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Your Home Prettier
Your Furniture 

Bright
Your Work Less

Use

žemo

Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying ekin 
irritations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappear* 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $1.00.

Itching Skin
Quickly Relieved Karl Sarpolis

Antradienio vakare buvo lai
kytas Lietuvių Sportininkų su
sirinkimas. Buvo kalbėta apie 
laiko skirymą ristynėse Sarpa- 
liaus su Gansonu, bet Sarpalius 
sakė kad jis kitaip neis ristis 
kaip tik neaprubežiuotam laiku 
kol vienas bus laimėtoju.


