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Valdemaras Pasitrauks iš Liet. Valdžios
DiUOSmi ir S h d d O |nios žmonių slankioja be jo-'pradėjo fabrikuose stokuotMoljO h LllihJ 11 JsmžObOB oaOSSkio™^

JI J 3 a J B giumoja dideliu pavojum, del greitai laikraščiai pradė-

RUSIJOJ BADAS IR BE- IMASI PRIE ŪKIŲ DAR- 
DARBĖS.

j Moskva, Rusijoj.—Visoje
Rusijoje nesuskaitomos mi- tuose siaučiant bedarbėms,

BŲ.
Washington, D.C.—Mies-

Žinios iš Lietuvos

Meksikoj darby ministeais rezignavo
VOLDEMARAS TRAUK- ir jau platinasi karšti ginčai džius, gi trijų savaičių bu- 

SIS Iš VALDŽIOS? j tarpe paprastų žmonelių ir dama ji ištarė labai aiškiai 
„ T , .. ... x “tėte, noriu keltis”, “duok

“panešiok mane” ir 
kelis kitus žodžius. Ji gimė 
Lapkričio 23 dieną 1927 m. 
Jos sesuo turi 6 metus am
žiaus ir yra gabi pianistė; ji 
yra suakompanavus 22 mu- 

; 'zikališkus savo muzikos da
lykėlius ir beto, pianu pa- 

! skambina apie 200 skirtingų

SIS Iš VALDŽIOS?
Ryga, Latvijoj.—Pastaro-1 kunigų; pastarieji tikrina, 

mis dienomis čia prabėgo kad kareivių 
gandas, nešdamas ne aiškią 
žinią, kad Lietuvos prieme- 
ras profesorius Voldemaras 
rengiasi pasitraukt iš Lietu
vos valdžios. Spėjama, kad 
trauktis jį verčia Lenkijos 
skundas, įduotas Tautų Ly
gai, dėl Lietuvos nesi taiky
mo su Lenkija. Kiek šitas 
gandas yra teisingas, nuo- 
kart niekas negali pasakyt 
tikrai. Gal jis bus aiškesnis 
kitą savaitę.

i kepurėse be- valgyt 
dievystės nėra, o šiaip sau 
žmonės tikrina, kad yra.

Miestuose fabrikai labai,jo skelbt geruosius laikus, 
menkai dirba, tad bedarbių Į esą, fabrikams trūksta dar- 
yra didelės daugybės ant bininkų. Patyrinėjus, pasi- 
vietos. Pastaromis savaitė-! rodė, kad amatninkai kas
inis kaimuose pasirodžius i kart vis labiau meta miesto 
badui dėl javų derliaus pra-(gyvenimą ir keliasi į kaimus 

.™J užsiimt žemdarbyste, 
„i gyvenimas pasiro

dė jau negalimu dėl mažų 
uždarbiu.

Apvogė bažnyčią. 'Kauno. Ūkininkai visus pi- 
Lavariškių miestelio poli-[nigus sukrauna į vasarna- 

cija suėmė tūlą Siemaszkie- , mius, o rudenyj tūkstančius 
wicz’iu kuris nesenai įšilau- paima. 'Vasarotojai visi žy- 
žęs per Lavariškių bažny-jdai. Lietuvių šnektos negir- 
čios lubas, surinko bažnyčio- dėti. Kulautuva žydiška, žy- 
je kabančias “skar'bonkas”, j ”
kuriose dedamos aukos.—V. nūs, 
A.. krautuvių.—D.

[ du kolonija. Turi (kelis rabi- 
rieznikus, keliolika

LENKIJOJ IR RUSIJOJ 
BADAS.

Warszawa, Lenkijoj.—Di
desnėje dalyje Lenkijos vie
špatauta dideli karščiai, ku-' 
rie sunaikino lauku derliu.! 
Dėl to miestuose jau apsi
reiškia žmonių badas, nors 
kaimuose žmonės dar kiek 
laikosi stipriau. Tuom pa
tim Rusijos provincijose, 
Kaukazo teritorijose, užsto
jo šalčiai iki 24 laipsnių Fah j 
renheito termometro, kurie! 
irgi sunaikino laukuose ja-

, kompizicijų, nors muzikos 
niekur nesimokino.

gaišties, tūkstančiai kaimie- kad i ' 
čių plusta į miestus jieškot' kadangi 
uždarbių, kad galėtų pra- 
mist. Iš to susidaro didelis 
pavojus, nes baduoliams su
siliejus su bedarbiais, gali 
kilt naminiai maištai.

DU ŠIMTAI MILIJONŲ 
AUKSINIŲ.

Philadelphia, Pa.—Per

MEKSIKOJ DIDELĖS DE
MONSTRACIJOS

Mexico, Meksikoj.— Iš 
priežasties nužudymo nau
jai išrinkto prezidentu ge
nerolo Obregon, agraristųprabėgusius metus federa- 1010 uoie8on’ ogiausių 

liškos valdžios pinigu dilby-p3ai tl-|OS šalininkai su savo 
KARALIŠKA VIETA NE ,kla nukalė du šimtu milijonu simpatizatoriais surengė di-

Lenkejantis kampelis.
Benekainiai.—Benekainių

Nušovė vaidinant.
Saločiai. — Kiburu kaimo

Saločiu valšč. vaidinant vei- miestelis, kuriame dar taip 
kalas iš kovų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Vaidini- 
me buvo scena, kur savano
ris nušauna priešą. Šautu
vas buvo užtaisytas popieri
ne kulka. Iššovus pataikyta 
menamam priešui į vidu
rius. Sužeistas po kelių die
nų mirė.

MEKSIKOS MINISTERIS 
REZIGNAVO.

Mexico. Meksikoj.—Agra
ristų partijos šalininkams ....... ...... . ....... ....... .
pareikalavus darbų ministe- vus, ir todėl badas apsireiš 
rį Morones pasitraukt iš kai jau ir Rusijos dalyje, 
vietos, šis pabijojęs keršto/ 
tuojaus rezignavo iš vietos 
ir kasžinkur pasislėpė. Mat 
jis yra įtartas suokalbyje su

BITUMINO KASYKLŲ
STRAIKAS BAIGIASI.
Indianapolis, Ind.— Bitu-

kitais žudikais naujai iš- mino angliakasių unijos “U- 
rinktojo prezidentu Obrego- nited Mine Workers of A- 

ir dar- 
atstovai sutiko 

kuris tęsis 
■buvo ne klaidinga. pel- du metu, ir skyrium tai- 

Reiskia, jis dalyvavo suokai- pytis su kasyklų operato- 
biuose su kitais žudikais.

no. Jo greita rezignacija ir merica” viršininkai 
urnas pasislėpimas, lyg ir bininkų 
liudija, kad agraristų nuo- baigt straiką, 
žiūra

NEPASISEKĖ PAIMT 
VALDŽIĄ.

riais, panaikinant Jackson
ville algų nustatą, iš 1924 
metų. Tokiu budu visose 
minkštųjų angim kasyklose 

Lisbon, Portugalijoj. — prasidės taika tarp anglia-
Praėjusios pėtnyčios naktį,' kasiu ir kasyklų savininkų, 
kareivių sargyba sugriebė Illinois ir Indiana valstijose, 
dešimtį žmonių, kurie apsi-j --------------
ginklavę revolveriais, arti
nosi prie ministerių kabine
to rūmų, kuriame ministe
rial turėjo savo susirinki
mą. Paaiškėjo, kad suimtie
ji buvo tai revoliucijonie- 
riai, kurie ėjo suimt minis- 
terius, o jų pagelbininkų 
armija toliau pasislėpus lau-kurie dalyvavo Krasino eks

pedicijoj Nobile, Spitsber
gen apylinkėse. Pakvieti
mas priimtas ir Rusijos val
džia jau sutiko pakviestuo
sius leist kelionėn netrukus. 
Laikraštis “Izviestja” šitą 
pakvietimą vadina pradžią 
draugiškų ryšių tarpe Rusi
jos ir Suvienytų 'Valstijų.

kė pašaukimo pagelbon. Ti
kimasi, kad suėmus dabar 
būrį vadų, revoliucija galu
tinai baigsis, nes tai buvo 
jos paskutiniai kareiviai.

GINČAI UŽ KAREIVIŲ 
KEPURES.

Dublin, Airijoj. — Kaipo 
katalikiškoje valstybėje, vi
sose bažnytinėse procesijo
se visuomet dalyvauja ir 
kareiviai savo uniformose. 
Sulyg visur priimtų papro
čių, kareiviai niekur nenusi
ima kepures, tad ir Airijos 
bažnytinėse procesijose ir 
pačiose bažnyčiose kareiviai 
visuomet esti su kepurėmis. 
Dabar dievobaimingi žmo
nės, o daugiausia moters, 
Įsižiūrėjo tame bedievystę,

ATKELIAUS SAMOILO- 
VIČ IR čUKNOlVSKL 
New York, N. Y.—Pirkly- 

bos Taryba (Chamber of 
Commerce) pakvietė į Su
vienytas Valstijas atkėliau! 
Rusijos profesorių Samoilc- 
vič ir laukuną Čuknovski,

KARALIAMS.
St. Petersburg, Fla. — 

Nors ši vieta vadinama var- 
jdu senosios Ęusijos karališ
kos sostinės (St. Petersburg- 
Petrograd, dabar Lenin
grad), tačiaus karaliams čia 
ne kaip sekasi. Neseniai bu
vo į resortus atsikraustęs 
tūlas Juozas L. Lazarowitz, 
kuris sakėsi esąs valkatų 
karalium , tačiaus policija 
j'į nusitempė į savo stoti, o 
iš ten paskui ištrėmė iš 
miesto rubežių. Dabar iš- 
kasžinkur atvažiavo viena 
mūrinė negrė, kuri pasiva
dino karaliene Afrikos auk
sinių kalnų. Bet policija ir 
ją suėmė, ir turbut pasiųs 
Lazariwitzo keliais.

stukių auksinių pinigų, Įvai
rių sumų. Stebimasi vienok, 
kad šitų pinigų nesimato 
apyvartoje.
lentai auksinius 
graibsto ir juos slepia 
“juodoms dienoms”.

pinigų
Galbūt speku- 

pinigus 
savo

deles demonstracijas visuo
se didesniuose miestuose. 
Demonstrantai kėlė obalsį 
“šalin su išdavikais”. De
monstracijoj nešta vėliavos 
su užrašais “šalin darbų mi- 
nisterį Morones, šalin jo pa
dėjėjai”. Demonstrantai rei-

Lenkai sudegino Perlojaus 
kaimą

Birželio 12 dieną Perlo
jaus kaime užsidegė lenkų 
sargybos virtuvė, iš kurios 
kilęs gaisras sudegino 20 
kaimo gyventojų triobas.

nesenai daugumoje kalbėjo 
lietuviškai, baigia lenkėti. 
,Pasiliko tik keletas lietuvių, 
kurie dar skaito save lietu
viais ir gauna lietuviškų 
laikraščių. Čia nuo arkivy
skupo Jalbrzykowskio atvy
kimo pradėta organizuoti 

, “Stowarzyszenie Mlodziežy 
Polskiej” (S.M.P.). Yra tai 
paprastas lenkų endekų su
galvotas būdas lenkinti jau
nimą, kurį neva tai globoja 
pats arkivyskupas, o tuo tar 
pu čia susispietę visokį agi
tatoriai. Nemažai toje ende
kų organizacijoje veikia ir 
Benekainių klebonas. Bene-

UŽSIMANĖ TURĖT 
FITEATRĄ. 

Sacramento, Cal.— Buris 
“piliečių” įdavė Kalifornijos ' ieg°n3- 
legeslaturai prašymą, kad 
butų išleistas įstatymas pa
keitimui metodos baudžiant 
kriminalistus, kurie turi 
baudą užmokėt savo gyvybe. 
Ikišiol Kalifornijoj krimina
listai buvo žudomi ant kar
tuvių, uždarytuose kalėjimų! nerolo Obregon. Kadangi 
kiemuose. Dabar bilius rei-j žudikas, kuris savo tikrą 
kalauja įstatymo, sulyg 'ku-1 pavardę slepia, pasisakė nu
lio teki prasižengėliai butų žudęs naują prezidentą tik 
kariami viešose aikštėse, todėl, kad jis pripažįsta vy- 
Beto bilius reikalauja kiek-1 liausiu viršininku ant žmo- 
vieną žudystą plačiai išgar- nių tik Kristų, todėl suokal- 
sint laikraščiuose, kad eg- bininkų jieškoma daugiau- 
zakucijos dienose galėtų su-[šia tarpe katalikų. Tikimasi, 
jsirinkt skaitlingos minios kad susikurs nauja naminė 

pasielgs Višta nuokart aky-'žiūrovų, pasižiūrėt kaip bu- karė. Todėl kariumenė visa
1 1 ’’ ’ • ’ - - ’ ' Laikraš

čiams įvesta aštri cenzūra.

AM kalauja Moroną pasitraukt Kadangi Perlojaus gyvento- kaįnių parapijoje yra beveik 
'iš vietos, nes mano, kad jis -?ai savo ^aiku Vra pasizymė- 
,su savo šalininkais nužudė kovose su lenkais, tai yra

manoma, kad šis gaisras yra 
lenkij kerštas.

pusė kalbančių lietuviškai, o 
bažnyčioje negirdime ir e- 
vangelijos.—V.K.

A-

Iki-

MEKSIKO.I DIDELI
REŠTAI.

Mexico, Meksikoj. — 
šiol areštuota apie 50 žmo
nių, įtartų dalyvavime su

okalbiuose prie žudystos ge- 
nprnln Ohi'POTin Kadnno-i

VIŠTA RŪPESTINGAI 
AUGINA KATUKĄ.

Hinsdale, Mass. Čia vie
no ūkininko tarnaitė perin
dama vištą, į tarpą kiauši
nių įdėjo mažytį katuką ir 
dabojo, kaip višta su juom j 
pacinlcrc AZičta minVavf 
vai dabojo jai primestą de-(delis ka'bins sav0 auk4 ant stovi po ginklu.

Mainysis kaliniais
Kaunas.—Lenkų laikraš

čiai rašo, kad artimausiu 
laiku vienoje demarkacijos 
linijos vietų Įvykusius pasi
tarimus tarp lietuvių ir len
kų dėl tolimesnio (kalinių ap- 
simainymo. Beto po kelių 
dienų Nemenčino apylinkėje 
pasikeisiu leituviai su len
kais keliatu kriminalinių 
prasikaltėlių, kurie prasikal
tę vienoje pusėje, sprunka 
paprastai i kitą.—U.B.

Audros vaisiai.
Vyžuoniai (Utenos apsk.) 

Birželio 12 dieną siautusi 
audra Šventupio kaime. Ra

istai buvo numesti už kitos 
■ triobos. Nuostolių padaryta 
apie 2000 litų.

Debeikių valščiuje audra 
sunaikino Geikoniu kaime I
Mikšio naujai pastatytą 

Ikluonę su visu jame esamu 
inventorium. Nuostoliai la
bai žymus. Nemažai nuken

tėjo ir kitos trobos, sodai bei 
i medžiai. Ir kadangi šįmet 
i labai lyja, tai ūkininkai turi 
dar bulvių sodint bei javų 
sėti. Tačiaus ir ankščiau pa-

žertą, tačiaus už valandos 
pradėjo juom rūpintis, ir 
kaip tik katukas nusiiria 
prie krašto lizdo,, višta jį 
traukia į tarpą kiaušinių ir ! 
ten globoja kaip savo tikrą 
augintinį.

kartuvių balkio.

ŠEIMYNA STEBUKLIN
GŲ VAIKŲ.

Birmingham, Ala.—Jokū
bas Shotts su savo žmona 
vadinami šeimyna stebuklin- 
!gų vaikų todėl, kad ištikru- 
' jų jų vaikai yra stebuklingi. 
Jie turi septynių mėnesių 
dukterį Juvavn, kuri kalba 
taip gerai, kaip būdama ke
lių metų. Savaitės amžiaus 
būdama ji jau ištarė tris žo-1 “mažiuliams”.

SVAJOJA APIE AUGŠTUS 
NAMUS.

London, Anglijoj.—A. C. 
Bossom, inžinierius staty
bos augštųjų namų, po ku
rio priežiūra yra Amerikoj 
pastatyta daug “debesių! 
draskytojų”, patyrinėjęs že-1 
mes sluogsnius Londone, iš- i 
sireiškė, kad netrukus bus 
galima pradėt Londone sta
tyt namus su 300 augštų, ir 
net augštesnius. Jis sako, 
kad ne ims 10 metų laiko, o 
bus paprastu daiktu mažes
niuose miestuose matyt na
mus su 100 augštų, tad Lon
donas negalės pasiduot savo

Vidur-Vasario 
Ekskursija 
į Lietuvą 
Išplauks laivu

Žydų parapija.
Kulautuva (Vilkijos vals.)

Šiais metais ir Kalautuva sėti javai blogai atrodo dėl 
sparčiai auga, jau ir porą perdidelio lietaus. Bulvės 
šimtų skaitoma namų—va- vietomis pasodintos visai ne- 
sarnamių. Stovi gražioje vie dygo ir žmonės turėdami žy- 
toje, dešinėje Nemuno pusė- mių nuostoliu, labai neri
ję. žemiau Zapyškio, aštuo- mauja. Sako, kad nebūtų to- 
nioliktame kilometre nuo kia ir vasara.—D.

(via Cherbourg)

iš New Yorko RUGPJŪČIO 4.
Asmeniškai vadovaus Mr. T.D. SANFORD, atstovaus 

United S ;atei Lines.
Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 

neužmirštinai ekskursijai į jūsų 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 galo.

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 j

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

Side Trips 
From Niagara Falls 
At Special Eicariion Rate* 
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

TRIPS -
Visit Niagara Falls ond Canada this cummer via 
beautiful Lake Erie. Enjoy a cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C &. D Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE 
Cleveland to pzv nn 
Niagara Falls ’P / ®Vv

ONLY® Rd. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. (E.S.T.) July 11th, 
18th, 26th; August 2nd, 8th, 15th, 22nd and 29th. 
Tickets good returning any time within 12 da>t» 
including date of sale, now obtainable at cur 
Cleveland Office. 

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

New Low Fare $4. SO to Buffalo; $8.50 Round Trip 
Autos Carried $6.50 and up

The Cleveland and Buffalo Transit Co.
East 9th St. Pier Cleveland, O.
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Korespondencijos
DIRVA

AKRON, OHIO.
Lietuviai eina laižybosna.
Seniai jau akroniečiai no

rėjo matyt ristynes jiems 
mylimo Gansono ir Sarpa- 
liaus. Ir štai dabar jų risty- 
nės Įvyksta Lietuvio Niau
ros farmoje, Liepos 29 die
ną, ne toli už Medina, Stop 
68 Clevelando kelio. Tai yra 
beveik pusiaukelis tarpe A- 
krono ir Clevelando. Neku- 
rie Akrono Lietuviai eina Į 
laižybas; vieni tikrina, kad 
ristynes laimės Gansonas. 
gi kiti tikrina, kad Sarpa- 
lius laimės. Mat, abudu jie 
turi savo simpatizatorius. Ir 
akroniečiai labai laukia 29 
dienos Liepos skaitlingų 
ristynių su pikniku, ir ren
giasi skaitlingai dalyvaut, 
kad tik oras pasitaikytų 
gražus.

Akrono didėsės gumo 
dirbtuvės vienijasi krūvon. 
Žinoma, tas fabrikantams 
išeis Į naudą, bet darbinin
kams bus pražūtis, nes A- 
krono gumo fabrikų darbi
ninkai yra ne organizuoti.

Truputi susirgo Antanas 
Bernatavičia; gydosi namie.

Akronietis

NEWTON FALLS, OHIO.
Iš darbininkų gyveninio
Newton Falls yra tarpe 

Youngstowno ir Clevelando. 
Nedidelis tai miestelis, bet 
labai švarus. Iš fabrikų čia 
yra ble'kės dirbykla, tiltų 
statykla ir neseniai atidary
ta puodui dirbtuvėlė. Kiek 
ten dirba darbininkų, nete
ko patirt. Darbai šiuose fa
brikėliuose eina neblogiau
sia, tik vasaros metu tūli 
darbai yra labai karšti. Pa
prastam darbininkui už dar
bą mokama 40 centų už va
landą, o kurie nuo stukių, 
dai, kad ir gumo fabrikas, 
rių per 8 valandų darbo die
ną. Dirba trimis darbininkų 
atmainomis. Sakoma, kad ir 

jis kitur atkeliavę, kartais 
gauna čia darbą.

Pastarais laikais eina gan 
tie uždirba nuo 6 iki 9 dolia- 

i kuris nieko neveikė nuo pat 
karės, netrukęs pradės dirbt 
kaip rašo vietiniai laikraš
čiai. Ar tas įvyks, negali 
nekas tikrai pasakyt.

Pinavijas.

aš patėmyjau, kad mergai
tės pavasarininkės pasikėlę 
j sijonėlius ir nuogomis peče- 
įdangtėmis sėdasi ant stalų, 
kurie yra užlaikomi vien tik 
valgiui. Kuriame kaime pa- 
vasarininkių yra daug, tai 
ten negyvuos ramybė ir kai- 

Imynų santaika. Važiuojan
čius žmones per kaimą, pra
vardžiuoja.

Šios ydos musų jaunuo
menės tol gyvuos iki susi- 

I tvers gryna švietimo ir do
ros, be politikos organizaci
ja. P. Kriukelis.

KAIP AUKLĖJAMA LIE
TUVOS JAUNUOMENĖ
Paliesiu tą tik Lietuvos 

jaunuomenę, kuri yra orga
nizuota, ir kaip sakoma, yra 
auklėjama šviesios, kilnios 
idėjos.

Jauhumiečiai
Ši dalis jaunuomenės yra 

pirmeiviška, patriotiška, bet 
nemažai turi tokių gaivalų, 
kurie yra didžiausi tautiš
kos dvasios priešai. Ši dalis 
jaunuomenės užsiima poli
tika, apšvieta labai mažai. 
Todėl ir jaunuomenės tarpe 
gera dirva veistis komuniz
mui ii- kitokiam morališkam 
nupuolimui. Šios jauuome- 
nės tarpe vyrauja girtuo
klystė ir apvilimas mergai
čių. Aš paliečiu tik kaltus, 
todėl dorieji neturi Įsižeist.

Per mano kaimą važiuoja 
jaunamečių keletas vadų, ir 
visados juos matau tik gir
tame stovyje. Arba, važiuo
ju per kaimą ir mergaitę pa
sisodinę ant kelių glamonėja 
Jeigu tokių randasi jaunu- 
miečių tarpe, tai kaltas jų 
organas “Jaunimas”. Laik
raštis turi stovėt daros sar
gyboje, o ne fanatizmo an
goje. Dabartinis organas 
literatūros žvilgsniu labai 
geras, bet negeras, kad per
daug nusistatęs politiškai ir,1

j paveikslo nuotraukos ir bio- 
jgrafijos liečia dorus snlo- 
nes. Jaunumiečių ydas ir a- 

, pie jų negražius pasielgi
amus, užtyo.

Žiburininkai.
I Ši dalis jaunuomenės yra 
j socialdemokratai, bet labai 
I sunku jie atskirt nuo komu
nistų. Vietoj tautiškos vė
liavos esti raudona; gėrisi 
Rusijos gyvenimu, niekina 
religiją. Į šią dalį jaunuome
nės, rašosi tik biednieji ir į- 
vairųs išmatos ir girtuok
liai. Ši dalis jaunuomenės 
kenksminga visai musų tau
tai. Ji yra grynai palitiška.

Pavasarininkai.
Tai nemaža dalis krikščio

nių pažiūrų jaunuomenės. 
Ji turi neva rinktus savo 
kuopų vadus, civiliškus žino
sies, bet viskas priguli tik 
■nuo artimiausio kunigo. Kai 
pirma kunkuliavo politiška 
košė, tai pavasarininkai bu
vo laikomi vien tik dėl patu
rėjimo kunigiškos valdžios. 
Dabar jie veikia vien tik ku
nigų naudai. Ši dalis jaunuo
menės tveriasi šeimynas ant 
davatkiškų pamatų. Viską 
atiduoda Dievo valiai, o ne 
mokslui, kultūrai, ir blai
vam protui. Svarbiausia jau
nuomenės užduotis išklau
syti mišių ir priimt bendrą

kad Į savo auklėtinius žiuri i komuniją. Todėl šios jau- 
vien tik kaipo Į išrinktuo-; nuomenės tarpe yra išsipla- 
sius jaunuomenės tarpe, j tinusi mada kortomis lošt, 
Patėmijau dedant paveik- pletkavot ir pasižymėję yra 
sius ir biografijas jaunumie-1 nemandagumu.
čių. Tai tas gražu, jeigu tos Rokiškyje, jų pačių salėje

MIKAS PETRAUSKAS
■ : Parduoda Operą “BIRUTĘ”, kurioje yra solo, duetų,
;■ ir choralių dainų, po $2.00.

OPERA “eGLė, ŽALČIŲ KARALIENĖ”, šešių aktų
11 opera, geriems artistams opera $6.00.

Penkių Metų KANKLĖS, knyga Telpa apie 60 mii-
j zikos dalykų: dainavimui, pianui, sthuikai, po $5.00.

Trijų aktų operetė, “APVEZDINKITE MANE”, Vi
li siems tinkama, $1.50.
: Operetė “CONSILIUM FACULTATIS, po $100.

VII SĄSIUVINYS. Naujos choro dainos, po $1.0’0.
į M. PETRAUSKAS
* 2263 — 24th Street Detroit, Mich.

Iš LIETUVOS BENDRO
VIŲ VEIKIMO.

Gal ne vienas Lietuvis a- 
merikietis stebisi, kad žydų 
krautuvės moderniškos ir 
yra turtingos, o musų lietu
viškos bendrovės lyg nusku
rusio gritelninko kambarė
lis, su keliomis aprūdijusio
mis kulkomis.

Tautiškumas ir susiprati
mas liaudyje auga, bet obal- 
sis, “Visi tik pas savuosius” 
neprigyja. Praslinko 10 me
tų kai męs atgavome laisvę, 
tiek laiko praėjo kai neku
rtos musų bendrovės pradė
jo gyvuot. Tuščios lentynos 
buvo, tuščios ir yra. Nariai 
nė jokios naudos neturi pir
kėjai bendrovėmis nepasiti
ki, nes daug yra Įvairių suk
tybių, prekių falsifikavimo. 
Bet svarbiausia kad musų 
bendrovių vedėjai yra ne 
mandagus, mažai susipratę, 
ir neprisilaiko išvaros ir do
ros. . Mažutis vaizdelis iš 
R. bendrovės. “Eik po velnių 
tu ragana, kvaila boba, dur
niau, kiaule jukš iš bendro
vės”, tai bendrovės vedėjas 
vaišina tokiais žodžiais pir
kėjus.

Gyvenimo praktika paro
dė, kad jei žmogus yra 
girtuoklis ir paleistuvas, tai 
jis negali būti teisingas. Iš 
savo kaimo su viena merggi- 
na įeiname į bendrovę. Ben
drovė tuščia, tik vienas ve
dėjas kampe begėdiškai el
gėsi su kokia tai ištvirkuse 
gyvanašle. Toks netikėtas 
susitikimas, kaip mums taip 
ir jiems padarė gėdą. Tą yra 
natėmyję ir kiti lankytojai. 
Kaip męs taip ir kiti bendro
vėje nieko neperkame vien 
dėlto, kad žinome kokia že
ma dora bendrovės vedėjo.

Bet dar štai vėl kas. Di
džiuma moterių nusiskun
džia, kad iš R. bendrovės 
pirko sėklą grieščiams, tai 
pavirtę ropėmis, arba kapu- 
stų vietoj grieščiai. Čia gali 
bendrovė ir per klaidą taip 
pasielgt, bet krautuvėje rei
kia akyvumo. Sumaišymas 
sėklų padarė ūkininkams 
nuostolius, o bendrovei pasi
dauginimo nepasitikėjimas. 
Amerikiečiai Lietuviai, ku
rie turi sutverę bendroves 
ar užlaiko krautuves, turi 
nemaža pasitikėjimo liaudy
je, ir jie lobsta, o ne slenka 
žemyn. Mat su tiesa toliaus 
važiuosi. Mandagumas krau
tuvės pritraukimo ir pralo- 
bimo raktas.

P. Kriukelis.

šalaputris — komedija 1 vėikshio. 
Lošia 2 vyrai, 2 moterįs ....20c 

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino- 
riaus ...........................................20c

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 16 vyrų, 3 mot. ..30c.

Lizdas Naniihfo Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 8 mote-1 
rįs..................................................... 15c •

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

POŽEMINĖS UPĖS.
Kad po žeme yra upių, 

kai'kas gali netikėt, o vienok 
tas yra kaipir paprastu da

lyku; ypač tokių požeminių 
upių yra nemažai Suvieny
tose Valstijose. Požeminės 
upės susidaro trimis budais, 
bet paprasčiausis būdas tai, 
kad upės tekančios žemės 
paviršium, laikui bėgant 
savo vagą nukelia gilyn že 
mėn, kuomet vanduo sumir- 
kinęs kalkinę uolą po savo 
dugnu, pats nusėda žemės 
niuose sluogsniuose kartais 
susidaro upės net plačiose 
vagose, Reiškia, tas pats 
vanduo, kuris pirmiau tekė
jo žemės paviršium, dabar 
jis jau susirinkęs žemės gi
lesniuose sluogsniuose. Taip 
sako Columbijos universite
to profesorius. Berkeley.

Antras būdas tai, kad u- 
pės, tekėdamos paviršium 
kaskart vis gilina savo vagą, 
ir taip vanduo pasiekia 
sluogsnius liuosos žemės, ne 
susispaudusios kietai, ii’ ta- 
davanduo pradeda kaskart 
vis labiau sunktis gilyn, kur 
jį lengvai liuosoji žemė lei
džia, ir taip laikui bėgant, 
upės vaga liekasi sausa, nes 
vanduo susisunkia i liuoso- 
sios žemės sluogsnius, kur 
susistojo tik atradęs uolą. 
Šitaip dingusios nuo žemės 
paviršiaus upės, kartais iš- 
siveržir vėl į paviršius, tik 
jau visai kitoje vietoje.

Trečias, tai upės nuo že
mės paviršiaus pranyksta, 
vandeniui susisunkiant že
mės gilumon, kur upės teka 
per vulkaniškas liekanas; 
tokiose vietose nuokart su
stingusi lava buvo gana kie
ta, bet laikams bėgant, ji 
išgaravo, suskido ir neteko 
tvirtumo atlaikyt vandenį; 
tokiu budu lavai susidėvė
jus, per ją vanduo, lyg per 
koštuvą, sunkiasi Į gilesnius 
žemės sluogsnius. Takių ap
sireiškimų yra ne mažai 
valstijose1 Idaho, Oregon ir 
California, kur lavos guly
klose upės kaskart vis la
biau mažėja, vandeniui iš jų 
nykstant, orba kitaip sakant 
vandeniui sunkiantės žemės 
gilesnin sluogsnin. Moksli
ninkai Į šitų upių vandenį 
pila spalvuotas hemijas, kad 
vandeni nudažius ir paskui 
bus tėmijama, kur tas van
duo vėliau išsiveržš žemės
paviršiun, idant taip sužino
jus kuri upė kur prasikals 
sau naują vagą, arba jei ne 
sugrįžš žemės paviršiun, tai 
bent bus žinia, kada kasant 
žemę bus surasta .požeminė, 
iš kur ji paeina. Manches
ter. Anglijoj, tokiu pat bu
du susekta, kad pranykus 
upė kitoj vietoj žemės pa
viršiun sugrįžta pavidale 
šaltinio, su smarkiai vei
kiančia versme, aštuohių 
mylių atstume nuo tos vie
tos, kurioje ji žemės gilu
mon pasinėrus.

Neatskyrė
Moteris kerpa avis ir pra

šo palaikyti.
—Jurgi, palaikyk avelę.
Jurgis nusitvėrė moterį 

už galvos ir laiko.
—Durniau tuš Avelę lai

kyk, o ne mane.
Jurgis: Nugi laikau avelę. 

Juk kunigas bažnyčioje sa
ko : “Jus mano avelės”.... 
—taigi moteris ir yra arti
ma giminė avelėmis.

Birž. 24. Šiądien nedėldie-j 
nis, arba sekmadienis kaip! 

I Lietuvoj sako, arba, dar ge
riau Šv. Jono atpuskai. At- 
sikeliam dar paviršyje van- 

|dens, dar nenugrimzdom, ir 
I pradedam pykt kad nėra Vil
nių ir kad nesupa.

Klyvlandiečiai ir čia smar
kiausi, visos istorijos, juo
kai ir kortavimas eina pa
gal jų komandos, o ir skiepe 
jie džiaugiasi biznį daro. 
Didžiausi komedija tai Gi
lius su Leimonu. Šimkus 
įieško kad kas eitų su juo 
ristis, bet neina nei vyrai 
nei moterys-.-... Gilius, su 
Leimonu, parvažiavę Lietu
von žada pirkt vežimą ir a- 
silą po savo gimines važinė
tis, ba bijo kod ten gazalino 
nėra ir nebus kuo forduką 
varyt jeigu pirktu.

Nugirdau senas moterė
les, kurios išbuvo Amerikoj 
po 25 ir 30 metų kalbantis ir 
nupeikiant tokius Lietuvius 
kurie pabuvę kiek svetimoj 
šalyj užmiršta savo žmones 
ir savo kalbą ir peikia ją.

11 vai. prieš pietus šiaurėj 
nuo musų pradėjo matytis 
per miglas garsi kaizerio 
sala Helgolandas, kurią jis 
taip buvo apdrutinęs kad 
karo laiku iš jos valdė visas 
Šiaurės juras. Dabar ta sa
la nuginkluota ir joje užves
ta žuvų akvarijus, kur lan
kytojai gali matyt kokių 
yra veislių silkių, ir kitų žu
vų. Nuo čia nepertoli pie
tuose yra Holandija kuri 
gerb. kaizeris sėdi, ale jis 
turbut nežino kad mes pro j 
jį pravažiuojam....

Pavažiavus toliau, pradė
jo matytis Vokietijos kraš-i 
tai pietuose nuo musų. Da
bar jeigu ir skęsim tai kas 
nors išgelbės, ba vanduo pil
nas laivų., Matosi krašte 
miestai ir sodybos, svar
biausias tai gražus miestas 
Cuxhaven. Taip norisi išlipt

ir čia dėvi trumpus andaro- 
kus, bet ilgus plaukus, ir 
mergaitės susipynę bizas. 
ko Amerikoj jau nematyt.

Laivas atsilygino su Vo
kiečiais už musų galvas ir 
plaukia palengva kanalu Į 
rytus. Apie 7 vakare Šimkus 
pradeda mokyt Lenkes kal- 
bėt Lietuviškai. 8 vai. pri- 

I plaukėm Kanale stovintį lai
vą iš Philadelphijos, vardu, 
“Liberty Glo”. Plaukiant 
pro jį gerb. Redaktorius iš
tiesė su savim turėtą Ame
rikonišką vėliavą ir jiems 
buvo labai smagu mus ma
tyt. Paklausė jų ar ilgai 
jau kaip iš Philadelphijos 
ir gavo atsakymą kad jau 20 
dienų. Gal jie plaukia į 
Klaipėdą linų ar kailių.

Kanalo abiem pusėm ma
tyt gražių ūkių, gražių mū
rinių namų, ir durpynių, to
dėl kas nematė Lietuvoj 
durpių patartina važiuot 
šiuo kanalu ir pamatysit. Ir 
aš tik pirmą kartą savo gy
venime durpes mačiau.

Toli ir arti matosi vėji
niai malūnai ir tas priminė 
Lietuvą. Kaip kur buvo mū
riniai namai šiaudais deng
ti. Garnių neteko matyt.

Iš kanalo išplaukėm apie 
12 vai. (arba 24 vai.) nak
ties ir matėm nors nakties 
laiku graži] miestą Kiel su 
daug fabrikų.

Na tai dabar jau mes Bal
tijos juroj, toj aršiausioj, 

i kur kasdien po kelis laivus 
nuskęsta. Jeigu kas išlieka 
gyvas Šiaurės jurose tai tu
ri nuskęsti Baltijos juro
je.... Vėl nauja baimė, ir 
eidami gult rengiamės prie 
paskutinės valandos. Vis pa
sižiūrim kur padėti gelbėji
mosi diržai ir per kurį laivo 
šoną šoksim į vandenį kada 
ims skęst.

Birž. 25. Kurie anksti kėlė 
sako šiądien ryte buvo’ dide
lės bangos ir laivas supėsi.

Moterėlės krūvelėmis susė
dę mykia “Ant Krašto Ma
rių Palangos Miestelis”.... 
Visi jau pasiilgom Lietuvos. 
Jau norim but Klaipėdoj ir 
paskui kur kas sau, bet dau
giausia į Kauną, ba ten bus 
paroda ir dainų Diena kaip 
tik nuvažiuosim.

Paskui mus atplaukia ki
tu laivu tiesiai į Klaipėdą 
kita Lietuvių ekskursija, 
bet jie toli pasiliko ba iš 
New York o išplaukėm tą 
pat dieną.

Jau šiądien pradėjom kal
bėt apie hotelius Kaune ir 
kiek ten kainuos pragyveni
mas. Daugiau gyvenam min
timis Lietuvoje, ne Ameri
koje, net ir tie kurie savo 
pačias ir vyrus paliko....

MOTERŲ NELYGYBĖ 
SU VYRAIS

Vyrui Senberniui Geriau negu 
Senmergei.

Buna atsitikimų kad mes tu
rime stebėtis kam ištikro reiktų 
vyrui vesti pačią. Paveizdan, 
pažiūrėkim Į gerokai pagyvenusį 
senbernį, su geroku pilvu, biskį 
pliką ant pakaušio, daliniai pai
ką prote ir apsiėjimuose, bet jį 
apspitę buris jaunų mergšių, 
gražiai išsirėdžiusių, lipšniom 
rankutėm, gražiom lūputėm ir 
žėrinčiom akutėm.

Matant šitą reikia dasiprotėti 
kad tas senbernis arba turi ge
rokai pinigų pasidėjęs arba turi 
pelningą vietą. Bent mergelei 
jis butų gana geras užlaikyto- 
jas. Bet pasakyk jam apie ap- 
sivedimą tai jam išrodys paiku 
dalyku. Kodėl ne ?

Vienok pamąstykim dabar 
apie 40 ar 50 metų senmergę.

Ar ji gali turėti tokius gerus 
laikus ir būti apsupta linksmų 
gražių jaunikaičių kaip tas sen
bernis? Suprantama kad ne, ir 
jeigu kuri taip bando daryti pa
sijunta visų apleista ir panie
kinta.. Jei ji turi vyriškį drau
gą jis greičiausia bus koks šlei
vas. Jeigu ji turi gerus laikus, 
tai gal tik šiaip nuduotinus.

Štai ir turime atsakymą į 
klausimą kodėl dauguma mote
rų nori būti ištekėjusios o vy
rai ne. Duokit merginoms to
kią pat progą eiti linksmybės 
keliu kad už tai nereikėtų nei 
kiek brangiau mokėti arba at
kentėti negu reikia vyrams, ir 
jos taipgi nesiskubins prie al
toriaus.

ir pasivaikščiot, ale laivas 
važiuoja sau pro šalį ir tuoj 
viskas pasilieka užpakalyje.

3 vai. po pietų privažia- 
vaom kitą kaizerio pakėli
mą—didelį kalną apie 100 
kilometrų ilgio (vaje, vaje, 
ir gerb. Spragilas jau turės 
mokytis kilometrais kal
bėt. ...) Tiesog į pietus nu
eina upė Elbe į Hamburgą, 
o mes pasukam į kalną į ry
tus. Tai yra Kiel arba Kai
zerio Vilhelmo II kalnas. 
Prie įeigos yra varinė lenta 
su vokiečių užrašu, iš kurio 
supratom kad kaizeris kal
ną pradėjo statyt 1908 me
tais ir baigė 1914 metais. Tai 
kaip tik karui prasidedant. 
Nekurie musų ekskursantai 
fisolofai pradėjo aiškint kad 
kaizeris žinojo jog jis pra
dės vainą tais metais užtai 
kalną pasibudavojo kad ga
lėtų kariški laivai vaikščiot 
iš Šiaurės jūrių į Baltijos 
jūres arba atgal jeigu norės.

Prie ineigos pasitiko mus 
pulkelis Vokiečių. Moterys

Vajetumano.... O dar tik 
pradžia Baltijos jurų.... 
Kas bus toliau.... Šios dar 
platesnės už Siaurės juras. 
Ale kada aš su šonkauliu at
sikėliau jau vėl vanduo bu
vo aprimęs, saulė šildė ir 
dangų nematyt. Matosi sa
los Rugija ir kitos, kuriose 
Baltijos Aras važinėjo. Nuo 
čia prasideda plačiausia da
lis atvirų vandenių ir jeigu 
ims supt tai bus.... Po piet 
žiūrim kad šiaurėj musų to
lumoje kyšo sala Bornholm. 
Ji tokia didelė kad ėmė apie 
tris valandas pravažiuot. 
Ačiū Dievuliui dar Baltijos 
baisybės neapsireiškė. Tuoj 
pradėsim matyt pietuose 
Prūsijos Šiaurinį galą, už 
kurio užsisukimo jau randa
si tas Danzigas, kur mes ne
labai norim sukt, ba tiesiu 
keliu į Klaipėdą greičiau 
parvažiuotume.

Ant šio laivo valgyt duoda 
keturis sykius į dieną. Vi
sus jau apėmęs tingumas ir 
žaislų jokių nepradedam.

Kitas dalykas. Atimk iš tų 
surambėjusių senbernių progą 
bėgioti ir žaisti su gražiomis še
šiolikinėmis, ir pamatysi kaip 
jie pradės rūpintis apie apsive- 
dimą.

Taigi senmergių padėtis suly
ginant su vyrų yra labai netei
singa ir žiauri.

Nevedęs vyras, ypač turintis 
pinigų, gali bąstytis su išdyku- 
siomis moterimis ir tuo pat sy
kiu susieiti su prakilniomis duk
terimis bei šiaip merginomis. 
Jį įsileis į geriausius namus. 
Jis turės sau puikiausius laikus 
tankiai ir visur. Ko jam prisi
rišti prie vienos?

Merginos gi to negali. Jos 
būdamos nevedusios negali tu
rėti sykiu ir gerus laikus ir tu
rėti gėrą vardą, jos tuojau lie
ka nužiūrėtos ir paniekintos.

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

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.
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Fabrikuojamos Sensacijos..
Ne kalbėdami daug apie 

rėksmingas sensacijas, ku
rios tankiai pasirodo tūluose 
Amerikos Lietuvių laikraš
čiuose, kurie tai laikraščiai 
visokias balsais nekartą jau 
skelbė Lietvai pražūti, ku
rią tai pražūtį pagaminusi 
pati Lietuvos valdžia, nors 
trumpai paminėsime vieną- 
kitą faktelį, kad skaityto
jams parodžius kaip tokios 
sensacijos yra fabrikuoja
mos, ir ką nusidirba iš jų 
piktos valios žmonės, tik 
sensacijomis, prasimany
mais ir savo trukšmingais 
rėksmais norint įtikint vi
suomenę, kad ta tikėtų.... 
gyvam melui.

Atmename labai gerai 
kaip neseniai šitos krypties 
laikraščiai pas mus viso
kiais balsais rėkdavo pasa
kojant, kad dabartinės Lie
tuvos valdžia parduosiant 
Lenkijai Lietuvą. Nors to
kiems rėksmams niekas ne
turėjo pamato tikėt, o vie
nok atsirado žmonių, kurie 
ją bent panaudojo pasidir- 
bimui “faktų” iš kitos pusės. 
Ir štai, tūli Lietuviai Brazi
lijoj, taip vadinami “bolševi
kai”, pamatę laikraštyje 
“La Prenza” aprašymus 
kaip Kaune Lietuviai stu
dentai kėlė demonstracijas 
prieš Lenkijos delegaciją, 
atvykusią tartis su Lietuvos 
taikos komisija, jie pasidir
bo visai kitokią žinią; jie 
pažiūrėję parašyta “Lithu
ania, Kovno.... 40 estudian- 
tes detenidos---- delegation
polaca----- ” išsiaiškino sau,
kad Kaune kilo revoliucija 
prieš valdžią, kam Lenkijai 
pardavė Kauną su visa Lie
tuva. S. Dambaukai žinią 
jiems išaiškinus, jie pasisa
kė, kad nemoka spaniš'kai 
skaityt, bet jau seniaus pri
siskaitę Suvienytų Valstijų 
lietuviškuose laikraščiuose 
apie tai, kad Lietuvos 
valdžia parduos Lenkijai 
Lietuvą, tai dabar pamatę 
laikraštyje “Kovno.... 40 
'estudiantes detenidos. . .de
legation polaca....” jie jau 
iš to žinojo, kad Lietuva 
Lenkijai parduota.......

Kitas pavyzdis: Lenkų 
laikraštis “Illustrowany 
Kuryer Godzienny”pasktibė 
savo fabriko sensaciją, buk 
per sekmines Lietuvos mies
telyje Prema Lietuvos jau
nimas surengė žydų pogro
mą: “perėję per visus žydų 
namus, iš jiį išvarė namiš
kius laukan ir paskui išsky- 
rę vyriškius suvarė į sina
gogą, gi meteriškasias gat
vėse doriškai išniekino”. 
Nors tai gyvas melas ir pra
simanymas, nes Lietuvoj a- 
pie tokius atsitikimus nikas 
negirdėjo, negi Lietuvoj 
toks miestelis yra, o vienok 
atsiranda pas mus toki laik
raščiai, kurie nė nesisten
gia patirt kaip teisingas tas 
lenkų prasimanymas, i jau 
mėgina jį pritaikyt prie 
“gyvos teisybės”, kad. .. pa
rodžius kaip netikus ir net 
pavojinga Lietuvos valdžia, 
kuri tokiems pogromams 
leidžia įvykt....

Dėl Perviršaus švenčių.
Tūli ūkininkai Lietuvoje 

skundžiasi per laikraščius, 
kad dabar Lietuvoje yra 
perdaug bažnytinių švenčių. 
Net suskaito jas visas, sude
da su sekmadieniais ir.. išsi
gąstą ; girdi, kiek tai lieka 
ne padaryto darbo per tas 
dienas! Kiek tai nuostolio 
tos šventės Lietuvos ūkinin
kam atsneša!

Teisybė, švenčių ten yra 
ne mažai, tik rimtai į jas 
žiūrint nesimato, kad jos u- 
kininkams tokius nuostolius 
duotų ištikrujų. Jomis skun
džiasi tik tie, kuriems kru
tinę labai skauda, pamačius, 
kaip jų samdyta šeimyna 
šventoj dienoj ne dirba, bet, 
isilsi. O kad ta pati šeimyna 
dirba nuo aušros iki išvaka- 
rų, kad ta pati šeimyna dir
ba gaidgystėmis ir “povaka- 
rienėmis”, tai ūkininkams 
irgi reiktų bent kiek įver

tint, ir prisimint, kad šeimy
nai netik dirbt ir dirbt lem
ta, bet ir pasilsėt.

Senesniais laikais ten irgi 
buvo nemažai ūkininkų, ku
rie mėgo savo šeimyną ma
tyt tik dirbant ir daugiau 
nieko. Jų rūpesčiu bažnyčia 
jau ne liepė būtinai švęst 
trečią dieną Kalėdų, Vely
kų ir Sekminių, kas pirmiau 
buvo visur paprastu kad tre
čia diena šitų švenčių skirt 
vien šeimynos pasilinksmin
imams. Paskui jas ūkininkai 
jau išnaikino, kad “šeimyna 
ne dykavotų”. Daugelį šiaip 
parapijinių švenčių patys 
kunigai sukėlė į sekmadie
nius, ypač vasaros metu, nes 
tai esą darbymetis, reikia 
dirbt.

Tačiaus ūkininkai ir dva
rininkai protestonai į tai ki
taip žiurėjo. Jie savo šeimy
ną leido švęst tris dienas 
Kalėdų. Velykų ir Sekminių,

LIAUDIES DAINA
Per girią, girelę saulelė tekėjo,
Po stiklelio langeliu močiutė sėdėjo.

Pareina dukrelė viešuoju keleliu,
Klausinėjo močiutė jaunosios dukrelės:

Dukrele, jaunoji, o kur vaikštinėjai,
Kodėl tavo suknelėj raselė prikibo?

Kodėl tavo suknelėj raselė prikibo,
Ant rūtelių vainikėlio miglelė užkrito?

Anksti rytą, rytelį rūteles ravėjau,
Dėlto mano suknelėj raselė prikibo.

Tai ne tiesa, dukrele, netikri žodeliai,
Lydėjai bernelį per lygų laukelį.

O tai tiesa, močiute, tai tikri žodeliai,
Lydėjau bernelį per lygų laukelį.

Per rasas, raseles bernelį lydėjau, 
Su berneliu po berželiu žodelį kalbėjau.

VAI LIŪDI....
Vai liūdi, liūdi mano širdelė, 
Ramybės rodos neras galvelė;
Krutinę graužia skaudus ilgesiai, 
Širdį kankina ilgi lūkesiai;
Nėra ramybės dieną, naktelę, 
Sapnai, klejonės širdgėlą kelia —
O viskas šitas dėlto įvyksta
Kai mergužėlės aš neišvystu....
Bet kai išvystu savo brangiausią
Ir vėl sulaukiu džiaugsmo didžiausio, 
Ir vėl krūtinė lengvai alsuoja,
Vėl laksčios mintis dausos’ skrajoja.
Man visas džiaugsmas tai jos veidelis, 
Kuris man šviečia kaipo saulelė, 
Smagumas visas — tai jos akelės, 
Kurios man žiba kai dvi žvaigždelės;
Kuomet išgirstu josios balselį 
Man rodos skamba deivės dainelė.
Ir ją išvydęs smagus liekuosi, 
Širdyje savo vėl ja džiaugiuosi.

Adonis.

JAM
(Skiriu mokyt. Mockui-Mockevičiui) 
Styga nutruko jauno dainaus, 
Mirė gitaros jau baisai. ...
Ir priglaudė jį ‘šaltas kapas
Nuo mus, jaunutį, amžinai.
Neskambės tavo jautrios stygos, 
Neskambės balsas ir daina;
Nepriglaus tavęs prie krutinės 
Tavo mergelė mylima....

Kudlius.

o iš katalikų savo kaimynų 
pasijuokdami sakydavo: 
“Tegul jie dirba, o męs pa
silsėję kaip stosim prie dar
bo, tai vis už juos triskart 
tiek padarysime”. Ir jie tie
są sakė. Pasilsėjus šeimyna 
visuomet su didesne energi
ja darbo ir daugiau darbo 
padarė. Ir šitiems šeimynin- 
kams niekad nebuvo vargo 
su šeimynos gavimu. Tik tie, 
kurie šventes skaito ir de
juoja dėl jų perviršaus, vi
sada turi vargų ir su šeimy
na, ir su valgiu, ir su dar
bais. Mat, nėra pas juos 
tvarkos tik pavydas, ir no
ras pasirodyt, kad jie moka 
suskaityt šventes.

o----- o
Kuom Lietuviai atsižymi.

Lietuviai daugelyje daly
kų atsižymi savo mandugu- 
mu, lėtumu, išminčiai ir 
darbštumu, net daugelį kita
taučių pralenkia tuomi La
biausia vienok Lietuviai at
sižymi tai tarpe savęs nesu
tikimais. Anot vieno komiko, 
kur tik du Lietuviai sueina, 
ten tuojau pasirodo vienas 
jų perdaug. Ir ištiesų, tas 
negali but perdėtu. Kur tik 
pažvelgsime, nerasime kam
pelį, kuriame Lietuviai tar
pe savęs sugyventų ramiai. 
Anot “Pietų Amerikos Lie
tuvio” kur Lietuvis nebus, 
jis nenusiramins, arba ki
taip sakant, jis niekur ra
miai negyvens jei prie jo at
siranda kitas jo brolis tau
toje.

Suvienytose Valstijose 
Lietuviai gyvena suvirs 70 
metų; per tą laiką jie tarpe 
savęs niovėsi, vaidijosi. Tą 
patį jie veikia ir šiądien. 
Amerikiečius jau seka ir 
Tėvynėje gyvenantieji. Kaip 
vienoj, taip ir kitoj Atlan- 
tiko pusėje, tarpe savęs ba
rasi ir jei ne pajiegia 
kitaip vienas kitą pertikrint, 
tai leidžiasi į teismus, byli
nėtis.

Brazilijoje, Argentinoj. 
Lietuviai dar ne seniai apsi
gyveno didesniais būreliais. 
Ir kaip tik jie pradėjo tan 
kiau susieit, ir ten kilo vai
dai, barniai; įsisteigė laik
raščiai, ir tie nestengia tą 
piktą paprotį Lietuvių, iš
naikint. Gero konors nesu
randa, kuomi galėtų pasi
džiaugt, pasigirt, ir pasida
lint su savaisiais kitose pa
saulio dalyse.

Užgrėbtoje Lenkų dalyje 
I Lietuvos, ten gyvenanti Lie
tuviai ilgai skundėsi savo 
1 vargais. Bet kaip tik jie su 
tais vargais apsiprato, ir 
ten pasileido į savitarpinius 

j nesutikimus, barnius. Su
skaldė Vilniuje Lietuvių 
Labdarybės Draugiją, ir da
bar vietiniuose laikraščiuo
se barasi už... . principus; 
vieni liekasi prie savo pasi
skirto tikslo, kiti seka pas
kui Plečkaičio agentus, ir 
su tij pagelta grūmoja tiems 
kurie pasiliko ant vietos. 

| Tai tuom Lietuviai atsižy
mi.

o----- o
Nelaimingieji.

Lietuviai išeiviai, gyve
nanti pietinėje Amerikoje, 
ypač Brazilijoj ir Argenti
noje, kenčia didelį vargą, 
priveda, tankiai priveda ir 
•Vargas žmogų prie visko 
prie proto sumušimo. Skai
tome ten išeinančiuose laik

raščiuose labai tankiai, kad 
Lietuviai dažnai gauna pro
to sumišimą. Nors aiškiai 
priežastys ne visuomet nu
rodomos, tačiaus aišku, kad 
Lietuviai ten sumišimus 
gauna dėl vargo ir skurdaus 
gyvenimo, apie ką jau iš pir- 
nesnių žinių žinome.

O Lietuvoj vis dar ne 
trūksta trokštančiųjų ke
liaut į tą vargo, skurdo ir 
nelaimių šalį, kad ten tapus 
nelaimingais.

KAIP KRISTUS KALBĖJO
Kristus gimė žydu, iš mo

tinos žydės ir sulyg papro
čių buvo išauklėtas žydu, tik 
prieš savo mirtį priėmė 
krikštą nuo Šv. Jono ir pats 
tapo krikščioniu. Taip be
veik visi sako. Tačiaus nors 
tai buvo žydas, o vienok šią
dien mažai kam yra žinoma, 
kokią kalbą Kristus varto
jo. Žydišką?

Žydai kaipo parėjunų 
veislė, nebuvo ir nėra jokia 
tauta, tik rasa. Rasa suside
da iš daugelio giminių, tu
rinčių atskirus papročius ir 
atskiras kalbas. Taip yra 
pas kitas rasas, taip yra ir 
pas žydus, kurių kiekviena 
giminė turėjo atskirus pa
pročius ir atskiras kalbas. 
Dovydo giminė vartojo ara- 
meišką kalbą, o kad Kristus 
paėjo iš Dovydo giminės, 
todėl ir Jis kalbėjo tik ara- 
meiškai. Ta kalba kyvuoja 
dar ir šiądien saloje Malta, 
kurią valdė daugelis sveti
mų šalių, vienai paverkiant 
iš kitos, tačiaus vietinę kal
bą niekas nestengė išnaikyt, 
nė pakeist ją kitokia. Tei

sybė,prieplaukose, kaip Val- 
leta ir kitose, paėmė viršų 
mišinys vietinės kalbos, 
maišytos su itališka ir fran- 
cuziška. Bet salos gilumoje, 
ypač Zeitun ir Mušta aplin
kose, kitokios kalbos nesi
girdi, vien arameiška. Ten 
ir žmonės gyvena to paties 
tipo, koks buvo ir Kristaus 
laikuose. Kas atsilanko į 
šias apielinkes ir gerai pri
sižiūri vietinių žmonių iš- 
veizdai, lengvai gali spręst 
kaip išrodė Kristus, Petras, 
Jonas, Mateušas ir kiti bu
vusieji Jo mokiniai.

KUR VAGIŲ NĖRA.
Turkija kaip ir visos kitos 

pasaulio šalys, nėra liuosa 
nuo suktybių, papirkimų, 
apgavysčių, melagysčių ir 
kitokių šios rūšies nedory
bių, tačiau liuosa nuo va
gysčių; vagystės Turkijoj 
yra labai retais atsitikimais. 
Nuo vagysčių vienok liuo- 
siausia dabartinė Turkijos 
sostinė Angora, kurioje per 
metus jei bent viena vagystė 
atsitinka, bet tankiai ir tos 
ne būva. Ir tai jei vagystė 
pasitaiko, tai ją papildo 
koks atėjūnas, svetimtautis, 
bet niekad ja nesusitepa 
vietiniai gyventojai, turkai.

Angora jaučiasi taip nuo 
vagysčių saugi, jog niekas 
iš gyventojų nežino jokių 
užraktų savo turto apsau
gojimui. Krautuvninkai, iš
eidami iš krautuvių, duris 
niekad nerakina, tik uždaro, 
ir iš lauko pusės prie durių 
pastato kėdę; tai ženklas, 
jog krautuvėje nieko nėra.

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 re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

; kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

j Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
i rėš teisingą patarnavimą.

❖ PARDAVIMUI X
X Stuba penkių kamba- X 

rių su visais įtaisymais. ;Į;
X Kreipkitės prie savinin- ❖
’į ko šiuom adresu:—
X J. Burbulis *
X 1017 E. 140 St. X
* Cleveland, O. X

o ROSEDALE
Dry Gleaning Col

Rand. 7906 t
f C. F. PETRAITIS, Prop, *
* 6702 Superior Ave., ♦

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir gara džius. 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

Šitą ženklą praeiviai pama
tę, žino, kad krautuvėje nė
ra patarnautojo, ir eina ša
lin. Gatvinių pardavyklų 
savininkai, pardavinėjanti 
smulkesnius dalykėlius, 
naktin tik ant durių ir kitų 
atvarų užkabina kokią au
deklinę uždangą, kad pre
kes apsaugot nuo dulkių ir 
galimo atsilankyti lytaus, o 
pačias prekes palieka išdė
stytas, ir rytmetyje atėję 
jas randa taip, kaip iš vaka- 
or paliko, niekeno neklidy- 
tas.

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlokoac—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. 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.
I.J.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

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

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

Svarbi ir Indomi Paskaita
tėmo.je *

Pasaulio Pabaigos Ženklas. • X
Šv. Raštas Sako, E v. šv. Ma-X 

teušo 24:35, Dangus ip Žemėj- 
praeis, bet mano žodžiai ne pra-j- 
eis. į

Ev. šv. Luko 21:26:27, žmo-X 
nūs alps iš baimės, belaukdamij- 
to, kas turi užeiti ant viso pa-* 
šaulio, nes Dangaus galybės bus;i; 
pajudintos. Taip ir jus tai rėgė-T 
darni, žinokite arti esančią Die-X 
vo karalystę. X
VISI MASTANTIEJI ŽMONĖS* 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI * 

ATSILANKYTI X

Nedeliūj, Liepos=July 29_d. 1928 X
ABELIO SVETAINĖJE f

--- O---
7017 Superior Ave. Prasidės 11 vai. ryte. X

Inžanga veltui.
Renia T. B. S. S. 
Kokktų nebus.

SERGANTI ŽMONĖS X
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI X 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. *
Dr. Smedley, garsus Specialistas £

su 45 metų pasekmingu medikaliu X
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia X 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 4- 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- 4* 
gų ir kitokių su tuo bendrų. *:*

Egzaminavimas su X-Ray mašina A 
ir kitais budais yra beskausmis ir 4* 
tokis tikras kad negalima padaryti į’ 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 4* 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi Y 
išegzaminuoja. 4-

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą £ 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- A 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- *$•

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

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- y 
silpnintus kūno organus. . 4*

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

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

Nedeldieniala nuo 10 iki 1.

"H" ’•H*
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PROSTITUCIJA 
LIETUVOJE

Rašo P. Kriukelis.
šis klausimas Lietuvoje yra 

apmiręs, nei spauda nei veikėjai 
jo aikštėn nekelia, lyg Lietuvo
je prostitucijos nebūtų.

Prostitucijos panaikinimas 
arba jos nuslopinimas yra šven
ta priedermė kiekvienos tautos, 
nes didumas prostitucijos nu
sprendžia tautos dorą ir jos at
eitį. Lietuvoj prostitucijos vai
siai yra žymus, nes kiekvieni 
metai apserga venerinėmis ligo
mis apie 60,000 abiejų lyčių.

Kaimuose prostitucija yra 
maža, sudaro tk vieną nuošim
tį. Mažesniuose apskričių mie
steliuose jau sudaro 10 nuošim
čių, be jos yra slaptos ir per 
tai yra pavojingos. Jos spie
čiasi daugiausia prie traktierių, 
kurios purvinu gyvumu pri
traukia girtuoklius į karčiamas, 
iš to esti nauda karčiamninkui.

Panevėžio ir Šiaulių miestuo
se ir Radviliškio stotyje prosti
tucijos žymė jau didelė. Kad 
čia prostitucija dar yra žymi 
tai nėra tame kaltas skurdas, 
bet didžiausi kaltininkai yra Vo
kiečiai, kurie čia paliko paleis
tuvystes perus. Karo lauke 
kiečių ugnies žmonės labai nu
kentėjo. Likę be pastogių, be i 
maisto tūkstančiai merginų I 
šliejosi prie kariumenės ir jos j 
likučiais maitinosi, labiausiai 
Vokiečiai iš moterų skurdo ty- 
čiodavosi.

kaip nuo Rusų taip ir nuo Vo- 
viltos mylimųjų, tėvų ar brolių 
pavarytos iš namų mergaitės 
bėgdavo į paminėtus miestus, ir 
neturėdamos globos ii- pragyve
nimo maitindavosi iš prostitu
cijos. Todėl nėra stebėtina kad 
šiose vietose dar žymi prostitu
čių bustynė, bet visgi mažesnė 
65 sykius negu ji"buvo prieš ka
rą.

Kaune kaipo dideliame mies
te prostitučių yra daug, bet pa
lyginant su kitų šalių didmies
čių gyventojų skaičium tai Kau
ne skaičius yra puse mažesnis.

Nors prostitucija Lietuvoje ir 
apmažėjus, bet kolei šaknįs yra 
tai reikia su ja kovoti kad iš tų 
šaknų nepradėtų leisti atžalų.

Svarbiausios priežastįš nuo 
kurių moterįs ar mergaitės pa
puola į paleistuvystės glėbį:

1) Iš šimto prostitučių bus 
70 kurios papuolė del apviltos 
meilės. Mergaitės susilaukę vai
ko yra labai išjuokiamos ir net 
išmetamos iš visuomenės tarpo, 
tėvai be pasigailėjimo išvaro iš 
namų. Tokios tai nelaimingos 
ir tenka paleistuvystės nasruos- 
na.

10 nuošimtis papuola iš var
go; mat ir Lietuvoje kaip ir ki
tur moterįs turi daugiau už vy- 
'rą dirbti, bet uždarbis daug 
mažesnis.

18 nuošimtis papuola del gir
tuoklių tėvų ir vyrų, o du nuo
šimčiai pastoja iš savo geros 
valios.

ti, neatstumti iš iiarnų, bet pa
imti geron globom Moteries dar
bas turi būti lyginamas vyro 
darbo pelnu, o svarbiausia tai 
reikia apšvietos kuri neša arti
mo meilę, naikina alkoholį ir vi
siems rodo išganymo žiburėlį.

STUDENTŲ ŠALPOS 
REIKALAIS

Iki šio laiko įvairus Lie
tuvos studentai gaudavo iš 
valdžios stipendiją ir šiaip 
labdaringų draugijų pašal
pas. Bet nekreipta domės 
į tuos studentus kokie jie 
išauga musų tautai. Pas
kutiniu laiku tautiški laik
raščiai šiuo dalyku labai 
susidomėjo ir net iškėlė 
klausimą ar verta studen
tus šelpti.

Labdaringos draugijos ir
gi keblioj padėtyj atsidūrė, 
nes Lietuvos kaimų liaudis 
beveik visiškai atsisakė šel
pti moksleivius. Padaryk 
rinkliavą tai vis su tuščiu 
kišenių sugryši jei tik sa
kyti kad aukos eina moks
leiviams.

Tai labai skaudus daly
kas. Kaip tik reikėtų iš 
paskutines remti musų mo
ksleiviją, o čia net spauda 
pataria neremti.

Bet šią kaltę užsitraukė 
patįs moksleiviai. Jei val
stybė ir tauta šelpia moks
leiviją tai iš jų ir tikimasi 
sulaukti visuotinos naudos.

Žymi dalis jų garbina 
Romą ar Maskvą, nemaža 
dalis lieka biznieriais, ku
rie nei bloga nei gera tau
tai nedaro, o labai maža 
dalis eina Basanavičiaus 
pėdomis.

Tauragės plėšikai neku- 
rie irgi buvo studentai, ku
rie tik dėka pašalpų tapo 
studentais.

“Ryto’* (klerikalų dien
raščio) redaktorius Turau
skas buvo valdžios stipen
dininkas, į mėnesį gaudavo 
600 litų. Tie pinigai buvo 
visos tautos. Dabar tas po
nas susiriesdamas keikia ir 
net šaukia kad davatkos 
sukiltų prieš dabartinę tau
tišką valdžią.

Kaipgi šelpti tokie mok
sleiviai kurie išmokę gud
rumo siundo žmones prieš 
žmones, o patįs iš to turi 
gero pelno ir saldaus juo
ko.

Kad ir Karvelis, bestu
dentaudamas, sako, įsigijo 
dvarų centrus, bet ' dabar 
jis stengiasi kenkti tautai, 
o tarnauja Romos davat
koms ir Romos piliečiams 
kunigams.

Jeigu taip einasi su mu
sų moksleiviais tai pirmoje 
vietoje turi stovėt Vilniaus 
moksleiviai. Jie kovoja už 
savo tėvų žemę, jie yra 
kankinami, iš jų tik gali iš
eiti tikri mušti tautos vei
kėjai. Vargas pagimdo ga
liūnus.

Partijų pakalikų mums 
nereikia.

P. Kriukelis.

Prieš karą Radviliškyj ir Prostitucijai sulaikyti būti- O kaip matosi, vietoje nau- 
Šiaulių miestuose bene buvo žy- nai reikalingos šios priemonės, dos turime iŠ jų tik parti- 
miausia prostitucijos dėmė. Ap- Nupuolusias mergaites neišmes-1 nius ra'kalius.

i
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Viskas ką Turite Padryt
Vandenio Sušildymui, tik

Atsukite Kraną.
AUTOMATIŠKAS, gazinis vandens šildytuvas duos 
jums pilną kubilą karšto vandens.

Karšias vanduo visada 
ir karštas vanduo, kiek 

tik jums reikia.

Kada kubilas pilnas, automatiškas šil
dytuvas užsidaro pats. Kada kraną at
suksite vandens naudojimui, automa
tiškas šildytuvas pradėsi veikt ir vėl 
prišildys vandens išnaudotą kiekį, ir 
vėl pats užsidarys.

Męs turime labai daug interesingų au- 
tomtiškų vandens šildytuvų parody
mui, įvairaus tipo, musų parodos kam
bariuose, ir su mielu noru jums paro
dysime ir paaiškinsime kaip jie veikia, 
pamokinsime kaip reikia juos operuot, 
ir pasakysime kaip galima juos nusi
pirkt lengvomis išlygomis.

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

Pajieškojimas
Aš. Antanas Palilionis, jieš- 

kau savo pusbrolio Petro Rože
les, 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.

AKRONIEČIŲ 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
Kcno 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
151 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

Jau Laikas

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

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

naujoj vietoj

AKYVŲJŲ ŽINIAI.
Advokatas Paulius Howland, 

pirmininkas Cuyahoga County 
Klubo, Myers Y. Cooper, kliubo 
governoras, skelbia kad centra- 
las atdaryta po No. 324-326 Fi
delity Bildinge, 1940 E. 6th St. 
Valdybon išrinktas tapo keliatas 
atsižymėjusių clevelandiečių: 
Clarence J. Neal, George C. 
Hansen, Fred W. Ramsey, Ja
mes H. McCall, Harry S. Frank, 
Mrs. Anna A. Mendenhall, Mrs. 
B. C. T. Miller, Mrs. H. K. Fer- 
gusen, ir Mrs. A. C. Buell, visi 
vice prezidentais. David W. 
Teachout iždininku ir S. C. Le
ake, išpildančiuoju sekretorium. 
Mps. Alberta Clarke prižiūrės 
moterių diviziją.

Kaperio vardas atmenamas 
dar iš 1926 metų kampanijos, 
kuomet jis susilpnino savvo po
litišką oponentą, demokratą, su
mažindamas jam balsus nuo 
180,000, iki 17,000, kas sunaiki
no kompresiją balsuotojų Ohio 
valstijoje.

Kalbant apie poną Cooper, 
Paulius Howland pažymi, kad 
retai kur galima rast taip žymų 
ir populiarišką žmogų, kokiu 
yra P. Myers Y. Cooper, atsižy
mėjęs politiškoje arenoje, be 
prityrimo viešose kalbose, o vie
nok jis visuomenėje rado didelę 
paramą ir žmonų konfedenciją, 
kuri verta aiškaus pažymėjimo.

Męs, senesnieji žmonės parti
joje, atminsime tą viską ilgus 
laikus ir minėsime su smagumu 
ir pasiganėdinimu pasekmes se
nojo senatoriaus Mark Hanna 
šitame respekte. Aiškus, teisin
gas, pažangus ir teisybę mylin
tis žmogus. Toki žmonės visuo
met laimi visuomenės pasitikėji
mą.

Myers Y. Cooper yra kaip 
pramonės žmogus, žinantis labai 
gerai kaip pravest taksų proble
mas valstijoje. Jis tikrai vertas 
visuomenės paramos Republiko- 
nų partijoj, šių metų rinkimuo
se.

PASTABUKĖS
----- o-----

Vilnis sako, kad SLA. 
seime koks nenaudėlis buvo 
paleidęs paskalą, buk komu
nistai iš Maskvos gavo 
10,000 doliarių ir dėl to žar
styta pinigais, kas buvo gry
nas melas. Ar tiesa, kad 
toks paskalas buvo palei
stas, aš nežinau, bet kad vie
nas advokatas, kuris seime 
buvo labai ne aiškus, po sei
mui gyrėsi, kad jam komu
nistai siūlė 2,000 doliarių už 
prisidėjimą prie skaldymo 
seimo, tai tikra tiesa. O pa
gavaus, iškurgi pas komu
nistus delegatus radosi tiek 
daug pinigų, kad visi dele
gatai buvo suvažiavę savo 
lėšomis, o pinigų vėl dar rei
kėjo ir užaikymui laike sei
mo taip didelės salės, atski
rai nuo seimo salės, kurioje 
laike seimo, dienomis ir va
karais buvo laikomi slapti 
posėdžiai. Gal Vilnis malo
nėtų paaiškint, iš kur imta 
tiek daug pinigų.
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| ' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |
E 4927 Central Avenue ”
= Kampas East 55th Street =
= Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178 =

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. =
S Turiu vis.tiš t 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. E
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Naujienos užsipuolė Vie
nybę, už paminėjimą, kad so
cialistų kandidatas į Tė
vynės redaktorius gavo tik 
du balsu. Girdi, socialistai 
visai nenorėjo savo žmogų 
statyt j redaktorius ir visi 
stovėjo už Vitaitj. Gerai, 
bet jeigu taip, tai kam ap- 
švietos komisijos naris Gri
gaitis nominavo socialistą 
Glavicką kandidatu Į Tėvy
nės redaktorius? A?

Žinučių rinkėjas.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry
žiuočių laikų. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot. ...$1.00

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra- 
gi-drama. 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs ..35c

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia 
3 vyrai ir 2 moterįs...............15c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim.
Triji; aktų drama. 3 moterįs, 1 
vyrai, keli pašaliniai ...............35c

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 

3 moterįs ................................25c
Atgimimas — 4 aktų tragedija iš ko

vų už spaudos atgavimų. Vaidini
mui reikia 7 vyrų, 2 moterų. 50c

Birutė ir Kuprelis — tragedija iš 
Lietuvių kovų su krikščionimis. 3 
aktų. Reikia 8 vyrų, 1 mot. 50c

Dvigubos Ignacijos .
motoras Sued ties robas į-

leistas į fremą
12 oro laivyno tipo

skiltuvu ja j • g • • N ash-Biflex atra-Mes tik Vieno pas jus mai ir atramėliai.
Augšta comprecija 1 *"

Solon sudėtis
Bolmalitiška alumi- 

no pistonai 
(Invar štruotai)

Bijur centralizuota 
gaudymo lubrika- 
cija

Ilgesnė ratų papėdė 
Lengviausias pasau

lyje vairia
Be sutrenkimo su

panti risorai
Naujas, dvigubas 

nuleidimui tremas
7-imtuvų rankena 
(be kreivų virbalų)

prašome = skaitykite Nash Trumpai sukamas
1 “ radius

naujus pasiūlymus ir pa= 
lyginkite juos pasiūlymais 
kitų išdirbyščių ... paskui 
išduokite savo nuosprindį.

Vieno šmoto fende
riai

Aiškiai matomi fron 
to filioriniai stul
peliai

Visas išlaukinis me
talinis plietyto 
nikelio

Trįs serijos
16 vidujinių modelių 

4 ratų papėdė

Nash firma įsteigė Lietuvišką Departinentą. KAda atsilankysite musų 
firnion, 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.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ;
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 1

SLA. 14 kp. mėnesinis su-1 
sirinkimas Įvyks 1 dieną į 
Pjučio. 7,45 vakare, Lietu
vių salėje. Nariai kviečiami 
kuoskaitlingiausia susirinkt.Į 
Malonėkite susirinkt visi i 
laiką. A. šmigelskis, Sekr.

_ (kapitonas Mozė Cleveland iš. 
Mėnesinis susirinkimas Connecticut! atkeliavęs Cu-j 

SLA. 136 kuopos įvyks 1 die-lyahoga upe, išlipęs ant . 
na Pjučio, Grdina salėje po kranto kur dabar yra didy- 
No. 6021 prie St. Clair Ave. sis tiltas W. Superior Ave. 
Susirinkimas prasidės 7:30 apsipirko 40 akrų žemės,
vakare. Nariai kviečiami su-)mokėdamas

I•sirinkt kuoskaitlingiausia, 
nes turime aptart daug 
svarbių reikalų. Taipgi ne
pamirškite atsivest ir naujų 
narių prisirašyt prie SLA. 
136 kuopos.

136 kp. Organizatorius.

Pasarga. Nežinomi žmo
nės pardavinėja kokius tai 
laimėjimo bilietus, vardu 
SLA. 14 kuopos. Šiuomi vie
šai paskelbiu, kad SLA. apie 
jokius laimėjimus nieko ne
žino ir jokių laimėjimų nėra 
nutarus. Todėl visi žinokite, 
kad su tais bilietėliais, da
bar pardavinėjamais, SLA. 
14 kp. nieko netusi ir už
juos ne atsako. Bilietai at
spausti angliška kalba.

A. šmigelskis Sekr.

Lietuvius ne patenkino. 
Miesto koncertų serijoje, ku 
rioje teko dalyvaut praėju
sioje seredoje ir Lietuvių 
horams, vadovaujant pp. 
Greičiui ir Čižauskui. Lietu
viams teko liktis nepa
tenkintais konrerto vadais, 
kurie neprisilaikydami rei
kalingos tvarkos, sutrukdė 
Lietuvių horus, o dėl to Lie
tuvių programas negalėjo 
but išpildytas kaip buvo su
ruoštas. Kada Lietuviams 
reikėjo išeit dainuot, apsi
žiūrėta, kad dar nėra piano, 
o kol tas iš krautuvės atga
benta, laikas iikosi pertrum- 
nus. Atėjo veik 11 valanda 
kol Ukrainai svo programą 
pabaigė ir kol pianas atga
benta, likas likosi pertrum- 
pas, ir todėl Lietuviai visą 
savo programą išpildyt jau 
negalėjo.

Vasaros karščiai. Praėju
sioje savaitėje temperatūra 
svyravo tarpe 85 ir 94 laip
snių. (Visoje Ohio vadstijoje 
dėl karščių ’,žuvo 20 gyvas
čių, besimaudant ir nuo sau
lės spindulių užgavimo. Chi- 
cagoje dėl tų pačių priežas
čių žuvo irgi 20 gyvasčių 
New Yorke žuvo gyvasčių 8. 
Dėl perdidelių karščių New 
York Central geležinkelio 
kompanija suspendavo darA. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande 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.
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

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

— Telefonas Randolph 3535 —
¥

bus prie kelio taisymo, nes 
darbininkai negalėjo išlai
kyt temperatūros spaudimą.

Miesto sukaktuvės. Praė- kad ateinančioj nedėlioj jis 
jusiame nedėldienyje suka-j atvažiuos pasižiūrėt Gauso
ko 132 metai nuo laiko, kaip1 no-Sarpaliaus ristynių ir

po 40 centų už 
akrą, pradėjo miestą, kuris 
dabar turi suvirs milijoną 
gyventojų. Atminčiai šitų 
sukaktuvių, 'būrelis senųjų) 
Clevelando miesto gyvento-į 
jųi nupirko' fontaną, kuri 
pastatyta prie dailos muzė- 
jaus, Wade parke.

Laukiama kito nedėldie- 
nio. Clevelando Lietuviai su 
nekantrumu laukia ateinan
čio nedėldienio, kuriame į- 
vyks milžiniškas išvažiavi
mas Clevelando Lietuvių 
Sportininkų Drau
gijos, T. Neuros darže, 
Brunswick kaime. Išvažia- 
kos ristynės kokių Clevelan- 
do Lietuviai dar nėra matę; 
risis Lietuviai stipruoliai, 
tarpe kurių pirmoj vietoj 
figūruoja J. Gansonas.

Pasitarnavo. Marė Rogel, 
gyvenanti po No. 4736 prie 
E. 104 gatvės, važiavo Į 
mestą St. Clair Ave. linijos 
^atvekariu ir krepšelyje ve
lėsi $300, kad juos padėjus 
bankoj. Prie Public aikštės 
jai pasikėlus eit laukan iš 
gatvekario, vienas iš pasa- 
žierų ją pasivijęs padavė 
jai krepšelį, kuri ji buvo pa
likus suole, kuriame sėdėjo; 
ji mandagiai padėkavojus, 
nuėjo savais keliais, o kada 
nuėjus į banką atsidarė 
krepšelį, jame vieton $300 
rado tik šmotuką seno laik
raščio ; pinigų nebuvo nė vie 
no cento.

Trečiu kartu. Praėjusioje 
pėtnyčioje, į Citizens Sa
vings & Loan bankelę, po 
No. 3354 prie Superior Ave. 
'ėję du plėšikai, atkišę re
volverius, privertė kasierių 
Bogovič atiduot pinigus, 
kurių pasigriebę $2,000, išė- 
ię sėdo automobilin ir nudu- 
nė rytų pusėn. Tai jau tre
čias šios bankelės apiplėši
mas septynių mėnesių bėgy
je. Šitą bankelę seniaus vedė 
jos savininkas, Lietuviams 
gerai žinomas pramoninkas 
X. B. Bartoszewicz. Seniaus 
ten pat buvo ir “Dirvos” iš- 
leistuvė.

Į I

Harry Davis, buvęs se
niau Clcvelando majoru ir 
paskui Ohio valstijos guber
natorium, telefonu praneša,

galbūt pasakys prakalbą.

Lankėsi svečias. “Dirvos” 
Administracijoj lankėsi p. 
Mickevičius iš Chicago, Ill. 
Pasikalbėjęs p. Mickevičius 
užsirašė “Dirvą” vienam 
metui.

Nepamirškite Tautų Ly
gos piknyką Pjučio (Au
gust) 7 dieną Luna Park 
darže. Įžanga visiems dykai.

A. A. Žukas.

Išvažiavimas pasisekė Lie
tuvių parapijos išvažiavi
mas pasisekė gana šauniai. 
Diena pasitaikė labai graži, 
tad svečių suvažiavo daugy
bė, netik vietinių, bet ir iš 
aplinkių. Visa kliūtis buvo 
tai, kad po buvusiam lytui 
diena prieš išvažiavimą, že
mė buvo kiek primirkus. 
Šiaip viskas pavyko gerai ir 
parapijai liko pelno.

Dar vienas plėšimas. Pra
ėjusiame ketverge, pačiame 
vidurdienyje, “Dirvos” kai
mynystėje į Lake Erie 
Trust Co. banką prie Supe
rior Ave. atėjęs vyriškis pa
prašė kasieriaus Rose išmai
nyt jam doliarį .penktukais; 
kasieriui jis pasirodė nužiur 
tinu, tad jis siekė prie apa
rato, signalizuojančio poli
cijai, bet pirmiau negu tas 
pasiekė aparatą, pamatė 
prieš save revolverio vam
zdi ir gavo pasargą nesi ju
dint, o kitas Įšokęs susigrie
bė pinigų $15,000 ir abudu 
paskui išsiskubinę per duris, 
automobilium greitai nuva
žiavo miesto gilumon.

EKSTRAI! EKSTRA!!
Clevelando Lietuvių Politi

nis
Mas-Mitingas

Įvyks Lietuvių, Svetainėj, 
Cleveland, Ohio, pirmadieny 
Liepos (July) 30 d. 1928 m. 
pradžia 7,30 vai. vakare.

Per metų metus, mes Cle- 
velndo Lietuviai piliečiai, a- 
gituojame, balsuojame už 
vienos bei kitos partijos 
kandidatus. Ir ką užtai iki- 
šiol gavome? NIEKO1 KO
DĖL? Todėl kad nesuorga
nizavę. Be vienybės, nėra 
galybės, Tik susiorganizavę, 
reprezentaciją išgausime. 
Su neorganizuotu kunu nie
kas nesiskaito.

Tad visi, kaip vienas, lie- 
įtuvi pilieti ir lietuve piliete 
[Į šį mas-mitingą. Gana ber
nauti kitiems! Naudokimės 
teisėmis! Parodykme ką lie
tuviai gali!

Kviečia Komisija.
P. S. Įžangos nie kolektos 

nebus.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pi» 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Šį vakarą Įvyksta tos di-Į 
dėlės ristynės už pausaulio 
kumštyninkų čampionatą) 
tarp Gene Tunney su Tom) 
Heeney. Tai visi kurie nori, 
girdėt tas kumštynes per 
Radio ateikite Išį vakarą 
“Dirvon” ir bus galima gir
dėt kumštynių eigą.

VIEŠA PADJKA
Šiuomi turiu už garbę padė- 

kuoti visiems kurie taip gausiai 
lankė praktikas ir išpildė gražų 
Lietuvių dainų programą Gor
don papke 18 dieną šio mėnesio.

Ypatingai dekuo.įu Gerb. Te
atrališko Choro nariams-ėms, 
LRKSA. 29’ Jaunuolių Kuopos 
nariams ir šv. Jurgio Bažnyti
niam chorui. Taipgi ir Ger
biamai Lietuvių publikai kuri 
atsilankė tūkstančiais išgirsti 
musų programą iš kurio iki 
šiądien girdite daug pagyrimo 
žodžių ir džiaugsmo dėl didelio 
Jungtinio choro arti 100 ypatų.

Iš svetimtaučių girdėti kad 
musų dalis to vakaro programo 
labiausia visiems patiko nes po 
musų dainavimo visa publika 
(išskiriant mažą dalelę) išsi
skirstė namo.

Dar kartą visiems Ačiū.
Cleve. Liet. Jungtinio cho

ro vedėjas
Muz. J. čižauskas

TARPTAUTIŠKAS BIBLIJOS 
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 

Arba Konferencija.
Mieste Detroit, Mich, didžia

me Coliseum. Konferencija tęsis 
nuo 30 dienos Liepos, iki 6 die
nai Pjučio. Delegatų tikimasi
sulaukt virš 10,000, visokių tau
tų ir kalbų. Tik vienų Lietuvių 
delegatų bus apie 200. Suvažia
vimo tikslas—Biblijos studija
vimas, ir kaip bus įsteigta Die
vo karalystė ant žemės. Taipgi 
bus kalbėta per Radio, 5 dieną 
Pjučio. Suvirs 50 stočių bus su
jungta. Clevelando stotis WHK 
Ryto metu, 9:30 kalbės J. F. 
Roderford.

PARSIDUODA
Visi mėsinyčios (bučernės) 

dalykai, kaip tai skėlai, aisbak- 
sis, kanteris, mašina mėsos ma
limui, ir visi kiti mėsinyčios į- 
rankiai. Parduodama visai pi
giai. Kam toki dalykai reikalingi 
ateikite pamatyt, po adresu: 
2047 Hamilton Ave. Savininkas 
gyvena 4902 Bessemer Ave.

Ant Rendos
Ant ’rendos pehki kambariai 

tarpe Superior ir Wade Park 
arti Lietuviškos svetainės. Mau
dynė, skalbynės ir didelis skie
pas. Ateikite pažiūrėt po No. 
1326 Russell Rd.

Parsiduoda
Po No. 11730 prie Superior 

Ave. geležinių daigtų krautuvė, 
su dideliu kiekiu dažų, elektros 
reikmenų ir prietaisų ir automo
biliams reikmenų. Krautuvė 
varan tuo j a $200 gryno pelno 

savaitėje. Randa pigi. Kompeti- 
cijos nėra. Parsiduoda pigiai. 
Dėl smulkmenų klauskite pas 
Notarą Zimmerman, 
10711 E. Superior Ave. 30-33

Parsiduoda
Parsiduoda saldainių ir gro- 

sernių krautuvė. Daro gerą biz
nį, gražioj vietoj. Priežastis 
pardavimo yra kad pramoninkas 
apsirgo ir randasi ligoninėje, 
Atsišaukite tuojaus 3503 Payne 
Ave. arba telefonu šaukite 
Prospect 4740. 30-31-32.

Parsiduoda
Mėsinyčia (bučernė) geroj 

vietoj, pramonė išdirbta per 
daugelį metų. Parsiduoda visai 
prieinama kaina. Daugiau suži
nosite atsikreipę adresu: 
2045 Hamilton Ave. 30-31

Tik dabar laukiame Nedėlios 
ir gražios dienos. Visi važiuosi
me į Neuros farmą Brunswick, 
pažiūrėt kaip imsis du Lietuviai, 
už Lietuvių garbę. Jau abudu 
pajuodę kaip murinai; pajuodo 
jiedu bebėgiodami ir bešimaudy- 
dami, o vis dėlto, kad geriau iš
simiklinus. Vakarais lavinasi 
Morottos gimnazijoj. Ir galima 
tikėtis, kad ristynės bus labai 
smarkios, nes jos eis netik už 
garbę, arba Lietuvių čampio
natą, bet ir už atkeršinimą. Mat 
Gansonas labai piktas ant Sar- 
paliaus, kuris jį, Gansoną, neno
ri pripažint campionu, ir dar sa
ko kad Gansonas neteisingai el
gėsi nugalėdamas jį Brooklyne. 
Todėl dabar kaip susikibs jiedu, 
tai vienas iš jų turės liktis lai
mėtoju. Žinoma, kovos jiedu il
gai, o gal ir kraują jiem parsi
eis praliet.

Beto dar valandą risis Joe 
“Bull” Komar su Italų drutuo- 
liu Tony Fellicia, nes Jack O’
Dell išvažiavo į vakarus ir nesu
spės sugrįžt. Prieto bus ir šokiai, 
ir užkandžiai, ir gėrimai. Todėl 
visi laukiame gražios dienos, o 
turėsime vieną iš svarbiausių 
dienų, kurią galėsime atsimint 
per ilgus metus.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
Į šia patogia valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

NAUJIENA CLEVEL A N RIE
ČIAMS.

žinomi pranešu visiems Cle
velando Lietuviams ir savo pa
žįstamiems didelę naujieną, kad 
aš savo vaistinyeią, visiems Lie
tuviams žinomą, kurią laikau 
per daug metu prie St. Clair 
naują vietą, kuri dabar yra po 
Avė. po No. 1937, perkėliau į 
No. 1159 prie E. 79 St.

Turiu ir kitą vaistinyeią (ap- 
tieką) po No. 8121 prie Sowin
ski Ave. 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 
įvairius viastus sulyg Lietuvių 
papročių, kuriuos esu labai gerai 
patyręs Duodu patarimus kiek
vienam prie manęs atsišauku
siam sveikatos reikale.

Turiu geros Trajankos arba 
“Trejas-Devyneres”, importuo
tas iš Europos, žodžiu sakant, 
turiu prirengęs abi aptiekas su
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. Pakelt is
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- 

' kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST. 

Rand. 6729.

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

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

B. RAKAUSGAS, Agentas 
6712 Wade Park av. Cleveland, O.

Telef. Pennsylvania 1481

(TASA NUO 4-RO PUSL.) 

bus trauktas į krutančius 
paveikslus, kurie paskui bus 
rodomi Amerikos Lietuvių 
kolionijose ir net pačioje 
Lietuvoje. Todėl bukite gra
žiai prisirengę, kad gražiai 

iatrodytumet, kad kitų kolio- 
įnijų Lietuviai galėtų matyt 
kaip daug gražių vaikinų ir 
merginų yra Clevelande.

Beto vieną valandą risis 
musų drutuoliai, beje, Joe 
“Bull” Komar su Jack Odell, 
Airių drutuoliu. šitos risty
nės irgi bus labai gyvos, nes 
abudu ristikai yra drąsus ir 
žiaurus, kurie labai mėgsta 
vienas kito nosį dabot, kad 
tik vienam kitą paritus ant 
madraco.

Taigi, dar kartą kviečia
me visus rengtis tai dienai. 
Suvažiuokite visi anksti, 
kad gautumėt geresnes vie
tas atsisėdimui.

Apart ristynių bus dar ir 
šokiai. Gros smagi orkestrą; 
bus išsigert ir užsikast.

Sporto Korespondentas.

PAKALTUOS IMTYNIN- 
KŲ ČAMPIONATAS.

Miesto sode, pradedant 
penktadienio vakaru, liepos 
6 d., Kauno ir apylinkių gy
ventojai turėjo progos pama 
tyti Įžymiausias čempionato 
rungtynes, kokių niekados 
dar nematė ir gal negreit 
matys, kadangi šiose rung
tynėse dalyvauja specialiai 
atvykę amerikiečiai lietuviai 
stipruoliai, pasaulinis čem
pionas pusiausunkaus svo
rio Juozas Šimkus, apie kurį 
jau plačiau esame skaitę, ir 
Rygos Lietuvis taip pat iš 
Amerikos sugrįžęs šį pava
sarį, Augustas Freimontas, 
kuris tuo tikslu specialiai 
atvyko Į Kauną.

Pabaltijos imtyninkų or
ganizacijos vedėjas p. Šlo- 
sas, norėdamas parodyt, jog 
Europos stipruoliai yra ge
resni, negu Amerikos Lietu
vių stipruoliai, išstato prieš 
šiuosius savo įžymiausius 
imtyninkus, ir tokiu budu 
šios rungtynės Pabaltijos 

I čempionato vardui Įgyti, o 
) amerikiečiai stipruoliai pa
sirodys, ko jie verti

Reikia pasakyti, kad Juo
zas Šimkus per 12 metų pla
čiai pasižymėjo Amerikoje 
kaipo imtyninkas ir atvažia
vo Lietuvon pasistengęs pe
reitą balandžio mėnesį lai
mėti pasaulinį čempionatą, 
už kuri ėjo didelės varžyty
nės.

Juozas Šimkus yra nepa
prasto vikrumo ir smarku
mo imtyninkas. Nedykai jis 
vadinamas Amerikos spau
doje “Lietuviškas žaibas”, 
ir bus ko matyt tiems, kurie 
atsilankys Į jo rungtynes. 
Prieš jį išstatyta Įžymiausi 

Latvijos, Suomijos, Rytpru- 
sijos ir pagaliau net kažin 
koks lenkas imtikas žada 
mas išstatyti. Juozas Šim
kus nujaučia sau nepapras
tai sunkią kovą ateinant, 
nes turės persiimt bent su 
desėtku smarkiausių Pabal
tijos imtikų, visai nemokė
damas graikų romėniškų 
styliaus imtynių ir imdama
sis Hk amerikonišku sty- 
lium, kuris leidžia veikti 
rankom ir kojom ir visais 
kitais budais, kaip tik gali
ma priešą paimti, o čionai 
nugirdo kad to viso bus 
draudžiama, ir turės laiky
tis europiškų taisyklių.

Augustas Freimontas, bū
damas Amerikoje pasižymė
jo kaipo sunkumų kilnoto
jas, kame laiko tris rekor
dus, o taip pat yra dalyva
vęs imtynėse geru pasiseki
mu.

1 šias imtynes lankysis 
daug ir Amerikos Lietuvių, 
kurie šiuo tarpu Lietuvoje 
vieši. Turnyras užsitęs porą 
savaičių ar daugiau iki ga
lutinai išsiaiškins čempiono 
vardui laimėtojas.

RISTYNIŲ TURNYRAS.
Liepos 6 d,, Kauno miesto 

sode Įvykusios ristynės tuo 
buvo įdomiausios, kad jose 
dalyvavo tiktai lietuviškos 
jėgos, kurių tarpe du Ame
rikos lietuviai — Šimkus ir 
Freimontas.

Susitiko 6 poros; rezulta
tai šie: 1) per 6 min. paradu 
prieš dvigubą nelsoną Ka
minskas nugalėjo Rymą; 2) 
per 4 min. 30 sek. galvos už
griebimu partery nugalėjo 
Jerošas; 3- per 8 min. 15 
sek. pusiau nelsonu Panko
vas nugalėjo Rymą; 4) per 
7 min. 10 sek. Jerošas pu
siau nelsonu nugalėjo Pon- 
kovą; 5- per 2 min. 10 sek. 
Malkevičius nugalėjo Jero- 
šą ir 6) per 15 min. Šimkus 
nug. Malkevičių. Ši pora bu
vo įdomiausia. P. Šimkus 
vikrus, stiprus, energingas, 
bet ir Malkevičius jam buvo 
rimas partneris. Tai irgi la
bai vikrus, energingas ir su 
iniciatyva vyras. Rungtynės 
ilgokai užtruko ir nesimatė 
kurio nors aiškios persva
ros. Pats nugalėjimas yr? 
daugiau laimės rezultatas 
negu mokėjimo bei jėgos 
Taip bent ši kartą išrodė.B 
to Malkevičius jau buvo kif 
pavargęs pirmame susitik 
me su Jerošu. Kad tas tv 
reikšmės buvo matyt iš la 
vų amerikoniškų imtyn 
kurios po to įvyko ti 
Šimkaus ir Friemonto. š 
kus, jau aiškiai buvo ma 
yra žymiai pavargęs.

Beje, amerikoniškos n 
tynės yra įdomios tuo, f 
leidžia daugiau visko > 
mumų ir reikalauja iš r 
kų susiorientavimo įvr 
se, tačiau žiaurumas (Ir
mas rankų, kojų, spautS 
ir tt.) nieku nėra pate- 
mas. Geriau butų aP 
žiaurumą — lai jėga, Ų 
mas, sumanumas paP-

Šimkaus ristynės sp' 
montu tęsėsi 20 min. 
traukos ir pasibaigėe* 
zultatų. Friemontas'Ri 
geras ristikas.

Šiame turnyre Šin>a- 
vo geriausio Lietuvoje 
vardą ir pirmą prial- 
kevičius antrą prizą1’0- 
šas trečią prizą.


