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Lietuva Skundžia Tautu Ugai Lenkija 
Rusijos ProMas Rumunijai

Varšavos gaisra žm 30 žHioaiu.
LIETUVA SKUNDŽIA 

LENKIJĄ.
Geneva, Šveicarijoj.—Lie

tuva įteikė Tautų Lygai 
skundą ant Lenkijos, užtai, 
kad Lenkija ruošia savo ka- 
riumenės manevrus Lietu
vos parubežiais, arba arti 
demarkacijos linijos, Vil
niaus krašte, kurs yra Len
kijos užgrėbta Lietuvos te
ritorija. Lenkija ruošasi 
grietą. pasiteisinimą . iš šio 
skundo, nurodant, kad tas 
ką Lietuva vadina kariume- 
nės manevrais, tikrenybėj 
jais nėra.

RUSIJA PROTESTUOJA 
RUMANIJAI.

Moskva, Rusijoj.— Rusi
jos užrubežių reikalų minis- 
terisčičerin, pasiuntė Ru
munijai aštrų protestą, už
tai, kad Rumunija parduo
da 200 rusiškų laivų, po ka
rei kaip ten patekusių Ru
munijon. čičerin grūmoja 
konfiskavimu visų kariškų 
reikmenų Rumunijos, ku- 
riosnuo karės yra užsiliku- 
sios Rusijoj.

SUSIVIENIJIMAS SPOR
TO DRAUGIJŲ.

Liverpool, Anglijoj.—An
glijoj yra organizacija, va
dinama Ceylon Government 
Society,' kurion priklauso 
visos sporto draugijos, kliu- 

j bai ir kitokios sporto orga- 
jnizacijos. Yra tai Sporto 
Draugijų Susivienijimas, 
kuriam priklauso 27,000 na
rių, ir atskirų draugijų. Čia 
nariais priklauso vien tik a- 
ristokratų sporto draugijos. 
Karalius Jurgis V yra gar
bės nariu, o Yorko kuni- 

!gaikštis susivienijimo pir- 
Imininku. Pats susivieniji- 
imas gyvuoja dar tik septy
ni metai.

NUPEIKĖ AMERIKOS
MERGAS.

New York, N. Y.—Vi- 
yomte Alain de Leche, 
vyžiaus poetas, kilęs iš 
ryžiaus aristokratiškos

žmonių miršta daugiausia 
negu bent gur kitur, imant 
visas Suvienytas Valstijas. 
Per tris mėnesius šių metų, 
visoje Ohio valstijoje mirė 

;20,350 žmonių, iš kurių 3,833 
! žmonės mirė išimtinai, dėl 
j širdies ligos. Pernai čia per 
i pastarus mėnesius širdies 
liga mirė 4,584 žmonės. Nie- 

jkur šitaji liga tiek žmonių 
nemiršta.

i KELIAUJANTI INDI.JO- 
NŲ ORKESTRĄ. .

Tacoma, Wash.—Čia susi
darė grynai indijoniška or
kestrą, kurion nariais-mu- 
zikantais įstojo vien tikri 
indi jonai, susidedanti iš a- 
pie 24 giminių, kap Sioux, 
Chippewa, Jakima, Klicki
tat, Pujallup ir kitokių, šita 
orkestrą keliaus per visas 
valstijas duodama koncer- 

bus grojama
vien indijoniškos kompozici
jos, dainuojama indijoniškos 
dainos ir šokama indijoniš- 
ki šokiai. Iš to aišku, kad in- 
dijonai galutnai jau persiė
mė “civilizacija”, nes supra
to. kad galima pamėgint gy
vent iš koncertų, kaip “civi
lizuotieji” jau seniai gyve
na.

IR KUBOJ “TARPINIMO 
KATILAS”.

1 Havana, Kuboj.—Suvie
nytoms Valstijoms apval- 
džius Kubą, ikišiol valdžia 
leido ten žmonėms tvarky
tis savo budu, be jokių prie
vartų, bet laikui bėgant ir 
atsirado misijonieriai, kurie 
užkaitė “tarpinimo katilą”, 
kad pradėjus ištautinimo 
darbą liuosnoriai. Pradėta 

į nuo policijos. Pirmiausia 
| pradėta duot augštesnes 
vietas tiems policistams, ku
rie pramokę anglišką kalbą. 
Tuom pasigundę, pradėjo 
angliškos kalbos mokintis 
visi policistai, be jokios prie
vartos, liuosnariai; net va
karinės mokyklos tam tik
slui jau atsirado.

KANADOS PELNAS Iš S. 
VALSTIJŲ.

Toronto, Kanadoj.—Kiek 
Kanada gauna pelno iš Su
vienytų Valstijų turistų, pa
rodo Toronto svaigiančių 
gėrimų laidų pardavimo ra
portas, sulyg kurio pasirodo, 
kad už šituos leidimus iš S. 
V. turistų 1927 m. gauta 
514,000 Kanados doliarių 
(Kanados pinigai turį tą pa
tį kursą kaip ir Suvienytų 
Valstijų pinigai), gi šiais 
metais už laidus nuo 1 d. 
Sausio iki 1 d. Liepos gauta 
759,000 doliarių, imant po 2 
doliariu už kiekvieną laidą. 
Taigi šie metai Kanadai ža
da dvigubą pelną, nekalbant 
pelno, gaunamo iš pačių 
parduodamų gėrinmų.

Žinios iš Lietuvos
Perkūno aukos.

Raseiniai.—Pereitą savai
tę perkūnas užmušė Rasei
nių apskr. Šilavos valsčiuj; 
du vyrus, Girkilnio—vieną\ 
moteri ir Raseinių valšč. du 
vyru.

Didelė Audra.
Vilkaviškis.—Visam aps-Į 

krityje siautė baisiai didelė 
audra, kuri sugriovė daug 
triobų ir sunaikino kitas1 
žmonių nuosavybes. Abelnai 
audros padaryta nuostoliai 
čia apskaitoma iki 140,000 
litų.

Stambi Auka.
Kaunas. — Amerikiečių 

ekskursija,. vadovaujama 
kum Garmaus, paaukojo 
Karo Muzėjaus karo invili- 
dams 250 litų ir muzėjaus 
invalidų muzikantams 250 Ii 
tų, 50centų. Karo Muzėjaus 
vardu tariu širdingiausius 
padėkos žodžius.—L.A.

Gcn. Nagevičius.

Nepaprasti Vėjai.
Norkūnai. Leipalingio val

sčiuje šią vasarą čia pasitai
ko nepaprastai smarkus vė
jai. Seni žmonės pasakoja, 
kad tokių labai retai atsitin-

Pa- 
Pa-.tus, kuriouse 
šei-

30 ŽUVO IR 30G SUŽEIS
TA VARŠAVOJ.

Warszawa, Lenkijoj. — 
Tirščiasia žmonėmis apgy
vento) miesto dalyj kilo 
gaisras, kuri greitai išplati
no tolimesnėse aplinkėse 
ekspliodavęs benzinas vie
noj daržinėj. Kilus žmonių 
panikai, susigrudmuose 30 
žmonių mirtinai sumndžio-

mynos, paviešėjęs New 
Yorke devynis mėnesius, iš
keliaudamas savo tėvynėn, ’ 
reporteriams pasakodamas 
savo įspūdžius Suvienytose 
Valstijose įgytus, labai nu
peikė mergas aristokrates, 
pažymėdamas, kad Suvie
nytose Valstijose mergos, 
girtuoklės ir tabako ruko- 
rės. Baigdamas pasakot sa
vo įspūdžius )lar pridu 
kad jei jam reiktų vest pa
čią, ir moterių niekur kitur 
nebūtų Suvienytose Valsti
jose, jis geriau eitų vienuo- 
lynan, negu vestų sau pačią 
Suvienytų Valstijų mergą.

ANGLIJA NUSTATĖ VE
LYKOMS DIENĄ.

London, Anglijoj.—Pro
jektas nustatymui dienos 
Velykų šventei, trečiuoju 
skaitymu žemesniame bute 
tapo užgirtas, ir Lordų buto 
užtvirtintas. Dabar lieka tik

ta, o 300 visaip sužeista, 
daugelis mirtinai. Panikos 
suvaldymui ne užteko poli
cijos, reikėjo pašaukt kariu- 
menę.

APSIGYVENUSIEJI AR 
IMIGRANTAI.

Washington, D.C.—Augš- 
čiausiame teisme eina klau- 
siimas kam priskaityt Ka
nados pavaldinius, kurie
kasdien rytais keliauja j De
troito fabrikus dirbt, o va
karais keliauja per rubežių, 
namo. Sulyg dabartinių imi
gracijos patvarkymų, jie tu
ri but skaitomi imigrantais, 
ir kasdien, ryte ir vakare 
turi gaut imigracijos val
džios leidimus pereit rube
žių, dargi vakare einant na
mo, turi užsimokėt jeigu 
taksus. Tačiaus jie skaitomi 
vietiniais gyventojais (ne 
piliečiais) ir rubežių perei-

ANGLIJOS DARBININ
KAI NUSILEIDO.

London, Anglijoj. — Pasi- 
baigą didėji konferencija 
geležinkelių darbininkų iš 
vienos, ir geležinkelių mis
tini iš kitos pusės. Konfe
rencijos tikslas buvo išrišt 
geležinkelių darbininkų gin
čus, kurie tęsėsi nuo 1919 m. 
už algas. Abi pusės dabar

karaliui pasirašyt ir projek
tas liksis įstatymu, Vely
koms nuskiriančiu nedėldie- 
nį po antrai subatai Balan
džio mėnesyj, vieton nedėl- 
dienio po pirmam mėnulio 
pilnačiui,, po 21 dienai Kovo, 
sulyg Žydų tvarkos, kurios 
laikosi ir Romos bažnyčia.

KOLUMBO 500 METŲ SE
NA ŽELVĖ.

na sulyg sutarties, padary
tos su Anglija, prieš 150 me
tų.

viską atydžiai apsvarstę, ir 
priėję prie supratimo, kad 
dabartiniais laikais geležin
keliai turi didelę kompetici- 
ją iš automobilių pusės, dar
bininkai sutiko priimt suma
žinimą algų 2^%, kad pa
lengvinus geležinkeliams iš
silaikymą.

ŠIRDIES LIGOS VALSTI
JA OHIO.

Columbus, Ohio.— Sulyg 
vėliausia surinktų valdiškų

Hastings, Neb.—Dr. AV. J. 
Kent pargabeno iš Bahama 
salų seną želvę, kuri didumo 
turi ptnkias pėdas ilgiuje, o 
amžiaus 500 metų. Dr. Kent 
sako, kad kuomet Kolumbas, 
Amerikos atradėjas, lankė 
Bahama salas, šita želvė am
žiaus turėjo 50-75 metus ir 
didume buvo gal 7 colių. 
Dabar ji bus patalpinta te
kančiame upelyje prie Has
tings kolegijos mezėjaus, 
Dr. Kent žada iš Bahama

žinių, Ohio valstija turi but 
pažymėta kaipo valstija šir
dies ligos, nes čia šitąją liga

salė dar pargabent įvairių 
žuvų, kurios yra irgi kelių 
šimtų, metų senos.

“MOTERIŲ LYGYBĖ SU 
VYRAIS”.

Richmond, Ind.—Jau kad 
lygybė moterių su vyrais, 
tai kodėl moterims ne užsi- 
imt įvairiomis šelmystėmis, 
kuriomis užsiima vyrai? 
Richmondan tankiai atsi
lankydama iš kitos valstijos 
moteris, Henrietta Sing, gy
dė ligonius; gydė įvairiomis 
žolėmis ir šaknimis, ir gyrė
si esant savininkė - didelės 
santarijos Sandusky, Ohio. 
Bet iš tos jos klijentų kas- 
žinkas nepasiganėdinęs jos 
gydymu, apskundė vietinei 
valdžiai, kuri ją suėmė, ir 
tyrinėjant pasirodė, kad ji j 
neturi valdiško leidimo už- i 
siimt praktika, ir net apie 
patį gydymą netur jokio su-j 
pratimo. Ji tik pasipinigaut 
čia atvažiuodavo.

SUOKALBIAI NUŽUDYT 
KARALIŲ

Paris, Francuzijoj.—Fran 
euzijos slaptoji policija suė
mė iš Spanijos perėjusius 
rubežių devynis anarkistus. 
kurie čia darė suokalbius 
nužudymui Spanijos kara
liaus Alfonso. Jie tarėsi k - 
ralių nužudyt, kuomet tas 
butų atvykęs į iškilmes ati
darymui Pyrenees geležin
kelio tunelio. Suimtieji a- 
narkistai uždaryta Carca- 
sonne kaljime, o policija vi
soj pietnėj Francuzijoj 
medžioja, kad suradus suo
kalbininkų dar daugiau.

Dideli potviniai ir Žemaičių 
krašte.

Siautusios nepaprastai di
delės audros Žemaitijoj. Žai
bai ir negirdėtos perkūnijos 
sudegino daug namų, nu
trenkė nemaža žmonių, gal- 
vijų, lietus išplovė pasėlius,' 
'kelius, sugriauta apie 700 
trobesių, sudeginta daug na
mų ir užmušta daug gyvu
lių—D.

ka. Taip, žmogui bevažiuo
jant, kažkur vėjas nunešė 
dar gerą paltą ir kepurę, 
daug medžių išlaužė. Kiek 
pirmiau Diržų kaimo mati
ninkui, matavimo mašiną 
sudaužė ir kitokių šposu iš
krečia.—L.A.

GAISRAS SUNAIKINO 
KVIEČIŲ LAUKUS.

Walla Walla, Wash.—Ki
lęs laukuose gaisras, sunai
kino visą plotą, tarpe Walla 
Walla ir Touchet upių, dau
giau negu 80,000 akrų, kvie
čių derlių. Gaisras kartu su
naikino ūkininkų triobas ir 
miesteliuose magazynus su 
grūdais. Visoki pasistengi
mai suvaldyt gaisrą, nedavė 
pasekmių ir gaisras suma
žėjo tik liepsnoms pasiekus, 
upes. Dabai' ten buvę kvie
čių laukai turi nuodėgulio 
išvaizdą.

PABĖGO 35 KRIMINALIS
TAI.

Houston, Tex. — Susitarę 
Impirial kalėjimo kaliniai, 
daugiausia kriminalistai, 
sukėlė muštynes, dirbdami 
prie bovelnos valymo No. 1 
tikėję. Kada kalėjimo valdi
ninkas stengėsi muštynes j 
likviduot, du kaliniai prišo-J 
kę jį nuginklavo ir pasinau-, 
dojant atimtais ginklais. 35 
kaliniai pabėgo. Pats viršin-j 
inkas tapo nušautas, o du jo ■ 
pagelbininkai pašauti mirti
nai. Dabar buris detektyvų 
ir kalėjimo sargų, jieško 
pabėgėlių Richmond’o pel
kėse.

Potvinis Klaipėdos krašte.
Pastaruoju laiku Klaipė

dos (krašte labai daug prili
jo. Rusnės apylinkėse van
duo apsėmė daug vietų ir 
padarė daug nuostolių.Van
dens sunaikinti visiškai ar
ba iš dalies tūkstančiai hek
tarų dirbamos žemės ir pie
vų. Nuo potvinio nukentėjo 
ypač daržovės ir bulvės.—D.

Antrą karią sėjama.
Paystris.—Šįmet dėl ne

paprastai šalto ir šlapio pa
vasario musų aplinkėje jau 
antrą kart sėjamas vasaro
jus prigeria, nuo didelių lie
tų patvino dirvos, kai kur 
sukirmijo pasodintos bulvėe.

Pirmą Birželio dieną oras 
atšalo net iki vienam laip
sniui šalčio ir pasirodė snie
gas.

Tokio pavasario ir seni 
žmonės neatsimena.—D.

TURTINGIAUSIA PA
SAULYJE MERGA.

60,000 litų dovana.
Vilkaviškis.—Vienas tur

tingas žydas iš Londono, gi
męs ir ilgą laiką gyvenęs 
Vilkaviškyj, gimtojo miesto 
žydams paaukavo 60,000 li
tų, kuriuos šie turi sunau
doti bent kuriai žydų mok
slo įstaigai.

Tų pinigų “apekunas”* 
prie dovanotosios sumos; 
dar pridėjo savo 10,000 litui 
auką. Už tuos pinigus žydai 
projektuoja statyti hebrajų' 
giminaziją.

Bitės papjovė arklius.
Stanevičių kaime, Garlia

vos valščiuje pas eigulį Ja
nušauską atvažiavo iš Mau
ručių Varšauskis su pora 
arklių. Palikęs savo pakin
kytus arkius eigulio kieme, 
nuėjo į mišką apžiūrėti bir
žės. Bitės užpuolė abu ar
klius, taip sugylė, kad vie
nas tuojau krito, o kitas va
kare.

Žmonės, pamatę užpultus 
arklius. įvairiais budais gy
nė, bet niekaip negalėjo iš
gelbėti. Vienas gynusių vy
riškių turėjo pasislėpt nuo 
bičių vandenyje.—L.A.

MEKSIKOJ BUS NAUJI 
RINKIMAI.

Mexico, Meksikoj.—Žuvus 
I naujai išrinktam preziden
tui Obregon, buvo manyta 

; dabartinį prezidentą Calles 
I palikt terminui, kol ateis 
nauji prezidento rinkimai, 
tačiaus agraristams pasi
priešinus, patvarkymas at
mainyta ir Calles preziden
tu išbuvęs savo terminą, pa
sitrauks iš vietos. Naujų 
rinkimų patvarkymą galbūt 
pairs Nuevo Leon guberna
torius Aaron Saenz. Naujų 
rinkimų patvarkymas įvyks 
kada nors Rugsėjo mėnesy
je. '

London, Anglijoj. — Gla
dys, Yule, 24 metų duktė mi
rusio Sir David Yule, buvu
sio turtingu Kalkutos pir
kliu, šiądien yra turtingiau 
šia merga visame pasaulyje, 
nes likosi savininke visų 
savo tėvo turtų, kurie susi
deda iš gyvų pinigų ir ne
judinamų nuosavybių visoje 
Anglijoje ir jos kolionijose. 
Turtas siekia nejudinamo
mis nuosavybėmis arti 100 
milijonų svarų sterlingų, gi 
pinigais apie pusiau tiek. 
Dabar tik klausimas, ar il
gai ji tuos turtus valdys. Pa
prastai atsitinka, kad leng
vai arba irdykai įgyti tur
tai greitai išdulka.

With

Side Trips 
From Niagara Falls 
At Special Excursion 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 summer via 
beautiful Lake Eric. Enjoy a cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C & 13 Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE
Cleveland to /W AA 
Niagara Falls «P £ oVU

ONLY® Rd. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. IT.S.T.) July 11th, 
18th, 26th; August 2nd, 8th, 15th, 22nd and 29th. 
Tickets good returning anytime within 12 days 
including date of sale, now obtainable at our 
Cleveland Oflice.

Steamers each way—every night leaving 
nt 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 Buffalo Transit Co.
East 9th St. Pier Cleveland, O.
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Korespondencijos
BROOKLYN, N. Y.

Tautininkų Kliubo Išvažia
vimas.

Liepos 22 dieną Tautinin
kų Kliubas turėjo savo iš
važiavimą Forest Hills gi
raitėje, kad paminėt Suvie
nytų Valstijų pripažinimą 
Lietuvos nepriklausomybės, 
prieš šešis metus. Nors o- 
ras buvo labai ne aiškus, 
vienok žmonių suvažiavo 
gana gražus buris. Išvažia
vimas buvo suruoštas gana 
rūpestingai, ypatingai graži 
iškaba prie Įeigos, atkreipė 
kiekvieno atydą. Kliubas 
nors dar jaunas, nes tik ke
li mėnesiai susiorganizavęs, 
vienok jau suspėjo pasirodyt 
savo gražiais darbais. Taip, 
va, Vasario 16 dienoj jis 
prisidėjo prie Federacijos, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo šventės surengi
mo (tik tada Federacija pa
sielgė labai negražiai, atsi
sakydama pasiųst Lietuvos 
valstybėj, kariumenei ir 
šauliams pasveikinimą. Is
torija to ne užmirš), vėliaus 
surengė Margučių vakarą, 
kuris tarpe Lietuvių padarė 
gana gražų Įspūdį (o gra
žiai numargintų margučių 
net iš kitų kolionjių atsių
sta), o dabar surengė pami
nėjimą šešių metų sukaktu
vių, Lietuvą Suvienytoms 
Valstijoms pripažinus. Jei 
ne šis Tautininkų Klubes, 
nebūtų buvę kam surengt 
toki svarbų paminėjimą.

Išvažiavimo Programas
Programas buvo suruoš

tas irgi labai rūpestingai. 
Programą vedė'p. J. Ginkus, 
kuris atidaręs programo bė
gi ir paaiškinęs išvažiavimo 
tikslą, kabėto jum perstatė 
J. O. Sirvydą, kuris apipasa
kojo svarbą Suvienytų Val
stijų pripažinimo Lietuvos 
valstybės. Toliaus kalbėjo 
nuo Šv. Vincento draugijos 
(iš Maspheto) p. Bagočiu- 
nas, paskui nuo TMD. tre
čios kuopos V. Sirvydas, ir 
nuo “Vienybės” Bendrovės 
pp. Šlikas ir Kulis; turėjo 
kalbėt ir bendrovės pirmi
ninkas A. Mikalauskas, bet 
jis ne atvažiavo. Buvo lauk
ta dar Lietuvos konsulio 
Daužvardžio, bet ir tas ne 
atvažiavo, gal lytaus pabijo
jo.-, Buvo dar keli kalbėtojai, 
bet nenugirdau jų pavar
džių, tad ir paminėt juos ne
galiu.

Po prakalbų, vadovaujant 
p. J. Brundzai, sudainuota 
Lietuvos ir Suvienytų Val
stijų himnai, “Męs be Vil
niaus nenusimsim” ir kitos 
dainelės. “Męs be Vilniaus 
nenurimsim” dana savo 
'aido skambėsiu, sutraukė 
žmones iš visų giraitės 
kraštų; mat, daina labai šir
dinga ir savo meliodija la
bai gyva.
Keliatas nepraustaburnių

Dvi moters, pp. Širvydie- 
nė ir Baltušnykienė parda
vinėjo ir prisegiojo žen
klelius. Šiom moterim teko 
prisiklausyt visokių pliovo- 
nių nuo nepraustaburnių, 
kurie šlykščiai niekino žen
klelius, jų ne priimdami; 
kaikurie gyrėsi, kad jie “to
kių reksų šiukšlynuose dy
kai gali prisirinkt”. Gėda

suaugusiems vyrams taip 
šlykščiai zaunyt. Jie tuomi 
niekam kitam skriaudos ne
padarė, tik vieną gėdą pa
tys sau, nes pasirodė kaip 
menkai civilizuoti jie yra.

Kiti įspūdžiai.
Išvažiavime buvo ir rus- 

bernių, ar kaip kiti juos va
dina, bolševikų. Na, tie vi
sur atsižymi. Taip ir čia. 
Himnus giedant, jie bėga Į 
pašalius, nelyginant kaip 
nelabasis nuo kryžiaus. Sir
vydas kalba kaip Suvienytos 
Valstijos pripažino Lietuvą, 
tuojau vienas toliau stovė
damas, turbut dar neseniai 
iš kur atėjęs ir net nežino
damas apie ką kalbėtojas 
kalba, rėkia visu balsu “me
lagi, meluoji”. Nugirdo, kad 
Tautininkų Kliubas siunčia 
prezidentui pasveikinimą, 
tai murzintojai ir čia ne 
stygsta, ima terliot prezi
dentą. Turbut todėl, kad jie 
purvini, tai ir kitus visur 
stengiasi purvinį, nežinoda
mi nė kam, nė už ką.

Ten Buvęs.

NEWTON FALLS. OHIO.
Smulkios žinios.

Gal yra žmonių iš visų 
valstijų, kurie yra pirkę lo
tus Newton Falls. Daugiau
sia jų prisipirkę ateiviai 
mokdami už mažus žemės 
sklypelius, labai augštas 
kainas. Tūli dabar apsižiū
rėję, kad permokėjo, atsi
meta nuo savo pirkinių, pa
liekant juos valdžiai už tak
sus: Kiti dar laukia auksi 
nių laikų ir mano už save 
lotus gaut didelius pinigus 
Žinoma, jie to nesulauks 
Bet kurie ant savo lotų pasi
statę namus, tie gyvena ne
blogai. Mat apie juos yri 
daug tuščių lotų, tai namų 
savininkai turi kur ganyt 
savo karves, vištas ir kito- 
kus gyvus, nes ganevos 
yra gražios, o ir pašaro pri 
sigamint yra kur. O tas dar 
bininkų gyvenime yra didelė 
pagelba.

Newton Falls, su aplin- 
kiais ūkininkais, Lietuvių 
turi apie 40 šeimynų, kurių 
veik visi turi nuosavus na
mus. Yra keliatas Lietuvių 
'r pramoninkų, tame skait- 
'iuje Karpavičius turi šau
nią valgome daiktų krautu
vę ir pramonė jam gerai ei- 
lasi. Jo krautuvė yra prie 
So. Canal gatvės, netoli gu
rno fabriko. Barzdytis užsi
ima namų statymu: darbo 
turi užtektinai, nes yra ge
ras amatninkas. Netik Lie- 
uviai, bet ir svetimtaučiai 

iį remia ir paveda jam dar
bus.

Baliauskas turi saldainių 
krautuvėlę ir kurpių taisy
mo Įstaigėlę. Vincas Staniu- 
lionis, clevelandietis, pasi
statė sau dailų namą; darbą 
atliko kontraktierius Lietu
vis Barzdytis. ’Staniulionis 
giria Newton Falls, nes turi 
gerą darbą, ir sako, gerai 
uždirba. Pinavijas.

DAYTON, OHIO.
Teisingos Prakalbos.

Liepos 28, Subatos vaka
re kalbėjo advokatas Česnu- 
lis, iš Clevelando. Kalbėto
jas pasmerkė visas partijas 
Lietuviškas, ir jų vadus ir 

į laikraščius, už ardymą Lie
tuvių vienybės.

Taipgi teisingai uždrožė 
ir klebonams, tokiems kai 
yra mūsiškis, kuris kamuo
ja, išnaudoja savo vargšus 
parapijomis, niekina Lietu
vybę, ir įtikėjimą į auksinį 
dievaitį. Davė pabarimą ir 
tokiems parapijonams, ku
rie per aklai pasitiki klebo
nui.

Ant galo paragino, kad pi
liečiai imtų dalyvumą šios 
šalies politikoje, ir balsuot 
prezidento rinkimuose, už 
AL Smith kaipo teisingą ir 
švarų žmogų. Tai patarimas 
Ohio valstijos Lietuviams 
piliečiams.

Daytono miesto galva bul- 
niistras Allen C. McDonald 
stato kandidatūrą ant repu- 
blikonų tikieto. dėlei nomi
nacijos Pjučio 14 d. Į urėdą 
pagelbininko gubernato
riaus (Lieutenant Governor 
of Ohio). Tai yra rimtas 
ir populiariškas žmogus, 
dargi ateivių, o ypač 
žmogų, Lietuvių draugą, 
ra visiems Lietuviams ati- 
luot savo balsus už savo 
žmogų lietuvių draugą.

J.A.U.

KOVA SU VALKATO
MIS

Valkatomis vadinama 
žmones kurie neturėdami 
užsiėmimo, neveikdami jo
kio produktiviško darbo, ei
na per žmonių namus, Įvai
riais budais rinkdami pa
šalpą savo gyvenimui. Ki
tur tokius žmones vadina
ma pereigomis, nesatsižvel- 
giant į aplinkybes kokios 
tokius pereigas verčia gy
vent svetimu trusu. Pas
tarais laikais pradėta su 
šitais pereigomis kovot Eu
ropoje, Azijoje, ir Ameri
koje, valdžioms imant kon- 
trolėn visus šitos rūšies 
pavargėlius.

Lietuvoje, neskaitant pa
prastuosius elgetas kurie 
eina per kaimus rinkdami 
išmaldas, buvo privisę dau
gybė “bedarbių” miestuo
se; mat, jaunesnėj! karta, 
negalint Amerikon gautis 
ir joje “ponaut”, metė sa
vo tėvų gyvenimus ir kelia
vo Į miestus savo šalyje, o 
ten negaunant užsiėmimo 
pasileido: visokiais nepado
riais budais pelnė sau gy
venimą, kaip vyriškiai taip 
ir moteriškos. Dabartinė 
valdžia atkreipė Į tai atidą

ir pradėjo tokius “bedar
bius” iš miestų prievarta 
varyti atgal Į kaimus, kur 
ūkininkai reikalauja darbi
ninkų. Ačiū tam, Lietuvos 
miestai aptuštėjo nuo tokių 
valkatų ir miestų gyvento
jams pasidarė saugiau.

Vokietijoj policija gaudo 
valkatas ir, panašiai kaip 
Lietuvoj, verčia keliaut Į 
ukius jieškotis darbo; pas
tarais laikais Monachiume 
įvesta tokių valkatų metri
kai:, tam tikroje raštinėje 
vedama rekordai, sužymint 
pirmu kartu policijai pate
kusių, surašant gimimo ir 
viso gyvenimo istoriją, be 
to dar ir pirštų ženklai at- 
spaudžiama. Jei antru kar
tu policijai pateks jis bus 
teismo baudžiamas.

Japonijoj valdžia uždrau
dė elgetoms samdyt sveti
mus vaikus prašymams au
kų “šeimynos” išlaikymui, 
kas buvo labai populiariš- 
ku elgetų tarpe. Elgetos 
Japonijoj turi savo sąjun
gą, kuri dabar griežtai pro
testuoja prieš valdžios pa
sikėsinimą ant elgetų lais
vės.

Italijoj valdžia užgynė 
elgetoms lankytis Į miestus

ir prisakė valsčiams savo 
elgetas užlaikyt kaimuose. 
Jei elgeta policijos pagau
namas mieste, jis siunčia
mas savo valsčiun, o vals
čiui uždedama bauda už 
nepildymą valdžios patvar
kymo.

Meksikoj valdžia prieš 
elgetas užvedė tokią tvar
ką kaip ir Italijoj, tik su 
tuo skirtumu kad vieton 
baudos, valsčiui skiriama 
netikėti mokesčiai elgetna- 
mių užlaikymo fondan, ir 
sugautas elgeta mieste bu
na siunčiamas elgetnamin 
tūlam laikui, kol išbūna ja
me savo valsčiaus Įmokėtą 
mokestį.

Čeko-Slovakijoje valdžia 
užgynė žmonėms šelpt el
getas pinigais ar kuom ki
tu. Kas nori elgetą sušelpt 
turi už pinigus pavargėlių 
raštinėje nusipirkt tam ty
čia pardavinėjamus metali
nius ženklelius ir tik tuos 
aukaut elgetoms. Už tuos 
ženklelius elgetos tam tik
rose stotyse gali pirktis kas 
jiems reikalinga: maistą, 
drabužį ir tam panašiai. 
Čigonams, kurių Čeko-Slo- 
vakijoj yra daugybė ir ku
rie iki šiol valkiojosi be 
kontrolės, prisakyta su sa

vim visuomet turėt val
džios išduodamus pasus su 
pilna legitimacija; sugavus 
čigoną be paso, policija jį 
skaudžiai baudžia.

Daugiausia valkatų, ir tai 
pavojingesnių negu kur 
nors kitur, yra Rusijoje. 
Pavojingesni todėl kad tai 
jaunuoliai, abiejų lyčių, bai
siai ištvirkę, valkiojasi ne 
tik miestuose bet ir kai
muose dienomis ir nakti
mis. Juos ištvirkino ir pa- 
laidunaut pripratino vieti
nės valdžios. Dabar mėgi
nama šitas patvirkėlių gau
jas sutvarkyt; valdžia darė 
keletą bandymų kad pri
vertus ištvirkėlius apsigy- 
vent ant vietos, o gyvento
jams prisakė juos suvaldyt. 
Bet tas viskas nedavė jo
kių pasekmių. Dabar auk
štesnė valdžia rengiasi įs
teigt tam tikrus baudimo 
punktus, su baudžiančiais 
batali jonais, gaudymui ir 
baudimui sulaukinė jusiu 
valkatų. Kiek iš to bus 
naudos ateitis parodys.

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

Lizdas Naminio Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote
ris........................  15c

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

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų 
komedija. Lošia G moteris ir 2 

vyrai ...........................................20c

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

CARRINGTON T. MARSHALL

Carrington T. Marshall, vy
riausią teisdaris Ohio Supreme 
Teismo, kandiduoja ant repu- 
Slikonų tikieto Į Suvienytu Val
stijų senatorius trumpam laikui 
lis stipriai remiamas Cuyahoga 
apskričio darbininkų ir yra fak
tas, kad turėdamas prižadėtą 
tokią paramą, jis daug laimės. 
Praeitą savaitę unijos, repre
zentuojančios 5,000 žmonių, iš
sireiškė už Marshall. Tai trįs 
lokališkos unijos: inžinierių, 
jungėjų ir tepliorių. Veteranai 
irgi dirba už Marshall. Atsitarna 
vę kareiviai atakuoja kongres- 
moną T. E. Burton, kuris prie
šingas Marshallo kandidatūrai, 
nes Burton balsavo prieš karei
vių bonus. Su darbininkais eina 
kartu daugybė ir profesionalų, 
neskiriant lyčių nė rasų, visi 
rems Marshallą ir todėl reikia 
tikėtis, kad Cuyahoga apskritis 
visas yra Marshallo. Ohio jam 
jau kartą parodė didelę simpa
tiją, kuomet jis buvo perrink
tas 261,994 balsų, didžiumą, rin
kimuose i jo dabartinį urėdą. 
Marshall pasidarė visus savo 
draugais, kaip tik įėjo į publiš- 
ką veikimą. Jis dabar kandiduo
ja j senatą ne padidinimui savo 
ambicijos, bet pasitarnavimui. 
žmonių labui.

O ROSEDALE O|
Dry Cleaning Co,I

Rand. 7906 Ž
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
* 6702 Superior Ave., |

Žiūrėkite į Vadova už Vadovystę

Sidabrines Sukaktuves

įstatytas
Viešai Parodai
ŠIĄDIEN

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS IŠDIRBTI—BUICK JUOS BUS IŠDIRBĖS.
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Dienos Klausimais
Lietuviai! Išbuskime!!

Lietuviai! Gana miegot 
apatijos miegu. Laikas iš
busi ir prasiblaivyt. Kįla 
debesis, iš kurio reikia tikė
tis didelės ir baisios audros. 
Europoj laukiama naujos 
karės. Baltiko valstybių 
žmonės dėl to labai neri
mauja. Lietuvoj, Latvijoj, iš 
dalies Vokietijoj ir Rusijoj 
kaskart vis daugiau ir la
biau kalbama apie busian
čios karės paojų. Jos baisu 
kint. Didžiausis vienok jos 
mus čia nereikalaujame aiš- 
baisumas dabartiniais lai
kais tai sutrempimas nau
jai susikurusių valstybių, 
praradimas dar ne seniai 
iškovotos nepriklausomybės 
—patekimas svetimon vergi- 
jon.

Karės gaisro kibirkščia 
yra Lietuvos tvirtas stovėji
mas prie savo teisingų rei
kalavimų, kad Lenkija gra
žintų jai paveržtą žemę ir 
atlygintų visus padarytus 
jai nuostolius. Veik visą sa
vo nepriklausimybės laiką 
Lietuva to vieno reikalavo, 
bet jos teisingi reikalavimai 
nerado pritarimo netik pa
čioje Lenkijoje, bet nė pa
saulio diplomatijoj. Tam pa- 
sitarnavimo Lietuvių party- 
viškas apakimas, dėl kurio 
nematydami sau pavojaus, 
įvairiais budais terliojo Lie
tuvos valdžią ir diplomatiją. 
Tą matydami pasauliniai 
“galiūnai”, išsiaiškino sau, 
kad Lietuviai savo diploma
tijos žygiu ne remia, savo 
valdžios ne " giria, dargi ją 
neigia, tad ir susitarė prie
varta Lietuvą sukimšt mili- 
litariškos Lenikjos nasrus.

Lenkija leido visokias 
provakacijas, Lietuvą juodi
nant,per aštuonis suvirš 
metus. Biskį lyg aptilo, kuo
met prasidėjo derybos dėl 
taikos. Lenkija Lietuvos tei-

sukurimui pasirinko Lietuvą 
ruošiamos karės kibirkščia. 
O kad laiką kiek pratęsus 
ilgiau, kol bus prisirengta, 
tai ir vilkinta tas laikas 
skirstymais visokių komisi
jų, visokių tribunolų, atidė
liojimai, tai pasekmių ne
sant perkilnojimai ir tam 
panašiai, kad tik kiek ilgiau 
užtrukus. Užbaigt visą daly
ką niekas nė mano, nė ban
do,. negi tai kada nors pa
darys.

Karių ruošimo planai yra 
diplomatų slaptybė, ir apie 
juos niekas nesužinos. Kai 
Lietuva laikia busiančios 
karės, irgi niekas nesužinos. 
Galbūt ji turi sau talkinin
kus, kurie Lenkijai šiądien 
irgi keterą stato. Bet kas 
išto. Talkininkai nors ir pri
sižadės talkininkaut, jie dy
kai ne talkininkaus. Lietu
vai parsieis jiems atsimokėt. 
Kuom? Ginklu. Vokietija pa 
sakė aiškiai, kad ji nepripa
žįsta Versaliaus “taikos” 
nustatyto jai rubežiaus ry

tuose. Rusija Lenkijai ne 
dovanos už jos kariumenės 
supliekimą anais metais 
prie Varšavos. Vargiai dar 
Vokietija norės dovanot ir 
Rusijai už pastarosios karės 
pertraukimą be jokių atsi
skaitymų. #■’*>

Jei susikabins šitos trįs 
valstybės, Lietuvą lauktų 
anų metų Belgijos likimas, 
dar skaudesnis. 

▼ ▼ T

Lietuviai! Budėkime!!
Įsivaizdinus bent paviršu

tinai ruošiamos karės gais
ro rūstybę, męs, Lietuviai 
išeivijoje, budėkime. Bent 
kartą padėkime į šalį savo 
vaidus, savo įsitikinimus ir 
ginčus už juos, o atlikime 
bent vieną išmintingą dar
belį. Ne vilkindami laiko, 
šaukime savo kolionijose, be 
atsižvelgimo kaip jos dide
lės, visų Lietuvių kuoskait- 
lingiausius susirinkimus. Su 
sirinkusiems išaiškinkime 
pavojų, koks Lietuvą laukia, 
ir išneškime rezoliucijas,

griežtai protestuojančias 
prieš Tautų Lygą, už jos pa
taikavimus Lietuvos skriau
dėjai Lenkijai. Po protestų, 
greižtai reikalaukime, kad 
Tautų Lyga priverstų Len
kiją likviduot ruošiamos ka
rės pavojų. ų

Kiekviena kolionija lai 
kalba savo kolionijos Lietu
vių skaitliaus vardu, ir to 
skaitliaus Lietuvių vardu 
stato griežtus reikalavimus 
Tautų Lygai. Paskui rezo
liuciją išvertus anglų ar 
francuzų kalbon, ją tiesiok 
reikalinga siųst Tautų Ly
gai, kurios posėdis atsidarys 
Rugsėjo menesyje.

Kada Amerikos Lietuviai 
tokiomis rezoliucijomis api
pils Tautų Lygą, jie bus atli
kę didelį pasitarnavimą Lie
tuvai, bus pasitarnavimą Lie 
rališką paramą. Tuomi jie 
Tautų Lygai parodys kaip 
su žiburiu, kad dalykai nėra 
taip kaip Lenkija melagin
gai pasakoja, kad tik Vol
demaras užsispyręs stovi 
prie savo reikalavimo. Tau
tų Lyga tada pamatys, kac 
čia ne vienas Voldemaras, 
bet visa Lietuvių tauta rei
kalauja to paties ir reikalau- 
griežtai, netik pačioje Lietu 
voje, bet ir užrebežiuose.

ŽIEMA IR PAVASARIS

(Sekimas)
—Sutrauksiu aš veidą, — kalbėjo žiema, 
Vasaros linksmybė bematant pražus, 
Saulė žemyn leisis, sutrumpės diena, 
Pradės kristi sniegas, labai šalta bus. 
—Aš nusijuoksiu linksma šypsena, — 
Pavasaris kalba, — tirps sniegas, ledai, 
Suskambės paukštelių, piemenų daina, 
Žydės medžiai, gėlės, kvepės jų žiedai.

Kudlius.

Reikalinga, kad tokius su
sirinkimus šauktų Lietuviai 

Į ir kitur: Kanadoj, Anglijoj, 
Škotijoj, Brazilijoj, Argen
tinoj, Kuboj, Mažojoj Lie
tuvoj, Prancūzijoj ir visur, 
kur tik Lietuvių randasi di
desni 'būreliai. Tas reikalin
ga. Tas privalu. Ir išgama 
tik gali tam priešintis.

Todėl, Lietuviai viso pa
saulio ! Budėkite prie savo 
tėvynės pavojaus slankščio,
nes gal šis paskutinis kar
tas, kuriuom męs savo tėvy
nei galime pasitranaut, pa
rodydami Europos milita-
ristams, kad męs visi lygiai 
giname savo tiesas nuo ty
čia joms gaminamo pavo
jaus.

Sukruskime. Veikime!!
Pasiskubinkime!!!

singus reikalavimus ir da
bar ignoravo. Derybos iširo. 
Ir vėl Lenkija prapliupo 
Lietuvą juodint, melagingai 
šmeižt. Ir vėl įskundė “tau
tų lygai”. Ir Rugsėjo mėne
syje Lietuva vėl taps pasta
tyta prieš Europos militari- 
stų Pilotą. Jei Lietuva ir da
bar savo teisingų pretensijų 
ne atsižadės, gali greitai iš
kilt ana laukiamoji Europos 
audra—karė.

V ▼ ▼

Lietuviai! Prasiblaivykime!!
Europos militaristai veid- 

maningai vis kalba, kad jie 
karės nenori, nenori su nie
ku kariaut, dargi nori ra
miai, taikiai gyvent. Tai yra 
gyvas melas. Jei jie tikėtų 
savo žodžiams, jie Lenkijai 
prisakytų atsiteist su Lietu
va, prisakytų jai atiduot 
Lietuvai paveržtą žemę, at
lygint padarytus nuostolius. 
Lenkija turėtu su tuom su
tikt, ir viskas kas sakoma, 
butų tikra tiesa. Dabargi tie 
melagiai remia Lenkiją, ir 
grūmoja Lietuvai," kad ta 
dėl savo kaimynės skriadų 
nedejuotų.

Iš tokių veidmainiavimų 
darosi labai aišku, kad mili
taristai geidžia karės ir jos

LIAUDIES DAINA

Močiute, širdele, tai tau, tai tau, 
Auginai dukrelę ne sau, nesau.

Išleidai dukrelę n’užaugusią,
Nuskynei rūtelę nežydinčią.

'Verk’ jauna dukrelė nelankoma, 
Vyst’ žalia rūtelė nelaistoma.

Neverki, dukrele, atlankysiu,
Nevyski, rūtele, aplaistysiu.

Dar pusė metelių nepraėjo 
Marga gromatėlė jau atėjo.

Toji gromatėlė prirašyta,
Sena motinėlė perprašyta.

Vaikščiojo močiutė raudodama, 
Jaunuosius sūnelius budindama:

Kelkite, sūneliai, kuoanksčiausia,
Balnokit žirgelius kuogreičiausia,

Jokite seselės atlankyti, 
Žaliųjų rūtelių aplaistyti.

Dar nenujojom pusės kelio,
Sužvingo žirgelis ant kelelio, 

Išgirdom per girią atūžiančius — 
Tai musų seselę jau atlydi;

Į plonas drobeles įrėdyta,
Į liepos grabelį įguldyta.

Gryškime, broleliai, atgal, atgal, 
Klauskime močiutės kur laidosim.

Ankštame kalnelyj negriuvančiam,
Po žalia liepele nelinkstančia.

Aukštasai kalnelis apgriuvęs, 
Žalioji liepelė perlinkusi.

Pradėjo broleiai gailiai raudot,
Neturim seselės kur pakavot....

Musų Iškarijotai.
Aną savaitę tūli musų 

laikraščiai labai garsiai su
šuko Lietuvos priemero Vol
demaro pažeminimui, dide
liais antgalviais pirmuose 
puslapiuose atsispaudinę 
“Voldemaro pati išdavė jo 
slaptybes”. Girdi, kada Vol
demaras anais sykiais lan
kėsi Londone, nusivežė ir 
savo pačią (aj, koks manda
gumas!), prie kurios gudriai 
prisišnekėjo Chamberlayn- 
o ta įsikalbėjus, ėmė ir išpa
sakojo visas savo vyro slap
tybes. Tomis slaptybėmis 
yra tai, kad “Voldemaras 
yra griežtai nusistatęs su 
Lenkija nesitaikyt, kol Len
kija gražins Vilnių ir, kad 
susitaręs yra su Rusija, kuri 
gelbės kariaut Lenkiją, jei 
su šiaja kiltų Lietuvos ka
rė”.

Kvailiau negali niekas pa
sakyt, kaip šitie “fušistai”, 
lošiant rolę tikrųjų Lenkijos 
bernų. Iš augščiau pažymė
tų tų “slaptybių” matome, 
kad tie laikraščiai visuome
nę su savo skaitytojais jau 
perdaug kvailais paliko, ir 
štai kodėl:

Pirmiausia, diplomatai 
savo slaptybes savo žmo
noms ne pasakojaLBene vie

nas tik Rusijos buvęs karės 
ministeriu Suhomalinov, sa
vo pačiai buvo netik kariš
kas slaptybės,bet ir kariškus 
planus pavedęs, o ta viską 
tą pardavė Vokietijos žval
gams, didėsės, karės metu. 
Šiaip turbut joks kifas di
plomatas pačiai' tokių daly
kų nėra pavedęs, negi juos 
išpasakojęs. Mat diplomatai 
nėra toki piemens, kokiais 
juos “fušistai” sau persi- 
stato.

Griežtas nusistatymas ne
sitaikyt su Lenkija, kol ta 
gražius Vilnių, niekad nėra 
buvęs ir niekad nebus slap
tybe. Tai yra senas ir viešas 
Lietuvių tautos žodis, už ku
ri stovi ir Lietuvos valdžia, 
ir kariumenė, ir Šauliai, ir 
kiekvienas Lietuvis, išimant 
gal tik Tauragės ekspro- 
priatorius, kurie šiądien už 
Lietuvos rubežių pina viso
kias provakacijas, net su 
Lenkais susitarę.

Susitarimas su Rusija 
prieš Lenkiją, irgi nėra jo
kia slaptybe, nes Lenkai a- 
pie tai pasauliui skelbia jau 
suvirš aštuoni metai. Ar to
kia sutartis yra, ar nėra, 
vienok slaptybe nepavadins 
joks protingas žmogus tai, 
kas per aštuonis suvirš me
tus viešai skelbiama.

Tos visos “fušistų” skel
biamos dabar “slaptybės” 
tiesiok dvokia lenkiškomis 
provakacijomis, nes šitos 
“slaptybės” lenkiškų prova- 
katorių jau seniai ir daug 
sykių buvo kartotos. Seniau 
jos ėjo iš Rygos, bet Latvijai 
Lenkijos provakatorius iš
vijus, jie dabar tą patį vei-
kia tai iš Berlyno, tai iš Lon 
dono.

Kiek sidabrinių iš Lenki
jos šitie “fušistai” gauna už 
tokius pasitarnavimus, ne
žinia, bet gauna kiek nors, vijoje

Užtai jų laikraščių editori- 
alušTaTp akyvai seka lenkiš
ka “W. I. P. (Warszawska 
Informacija Prasnowa) ir jų 
ištraukomis godžiai peni 
lenkiškus laikraščius.

Toks tai yra Lenkams pa- 
Sitarnavimas musų Iskari- 
jotų. 

▼ ▼ ▼
Musų Broliai.

Lenkai, pasitaikius progai, 
mėgsta mus, Lietuvius, va
dint broliais. Kad jie mus 
taip vadina ne dėl gerų norų 
ir meilės, kaipo kaimynai, 
tą jau seniai .žinome ir apie 
tai čia męs ne kalbėsime. 
Męs norime prisimint tik 
brolius tautoje, tai Latvius, 
kurie irgi yra artimais kai
mynais. Seiliaus męs turėjo
me drolių tautoje daugelį 
lietuviškos tautos giminių, 
bet šiądien jos jau išnykę, 
tik vieni Latviai užsilikę, 
džiaugiasi susilaukę savo ne
priklausomybės kartu su 
Lietuviais.

Tačiaus pas šituos brolius 
kartais užtinkame tokių pat 
“broliškų mylistų” kaip ir 
pas prievarta mums į “bro
lius” besibrukančius Len
kus. Iš tų “broliškų mylistų” 
tik stambesnes čia paminė
sime: Savo laiku Latvijoje 
slėpėsi ir buvo globojami 
Lietuvos dezertai, kurie ten 
drąsiai 'knibždėjo Lietuvos 
ne naudai, tik po to kai Lie
tuvos priemeras Voldema
ras Genevoj dalykus išdėjo, 
Lenkija atšaukė tų dezertų 
organizatorių, savo atstovą, 
Latvija pradėjo gaudyt “e- 
migrantus”. Paskui Latvi
jos valdžia uždėjo visiems 
Latvijoje gyvenančių Lietu
vių rengiamiems vakarams 
mokesčių "30 didesnius ne
gu Latvių vakarams. Gegu
žio 15 šių metų, kuomet Lat- 

gyvenanti Lietuviai

apvaikščiojo 10 metų sukak
tuves Lieuvos nepriklauso
mybės, Latvijos valdžia už
gynė Lietuviams dainuot 
širdingąją dainelę “Męs be 
Vilniaus nenurimsim”. O 
paskiausia skaitome “Rygos 
Balse”, kad Liepojuj lošiant 
“futbolą” Lietuviams su 
Latviais, ir Latviams pralo- 
šus, pralošusieji “broliai” 
Latviai paskui metė į Lietu
vius akmenais, keršindami 
už savo nepasisekimus.

Ar ne meilus mus broliai 
Latviai?

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
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.

zemo
FOR SKIN IRRITATIONS 

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveikslų, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jj pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašą, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”

Solo ir Chorams
A. VANAGAIČIO

8 Liaudies Dainos.......... $1.00
(Mišriam chorui)

Mamyte (1 balsui) 60c
”Aš Bijau Pasakyt” 40c
Vėjužėlis (chorui) 35c
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c
Vilnius ” ” 50c
Stasys ................................ 50c
Dul Dul Dūdelė ................... 50c
Godelės ................................. 60c
Klumpakojis ....................... 50c
Suktinis .............................. 50c
Litai ..................................... 50c
Malda ” ” 35c

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.

TCrifiWrt tf.-a. * --»,..................................................S- 

Nuo Gimines
iki Giminei

KANSAS, CITY, MO.
Liepos 23, 1928

SOCIETY FOR SAVINGS
Cleveland, Ohio

Ponai:

Viduje šio laiško rasite identifikaci
jos kortelę ir čekį, sumai $3,500.00 
pradžiai mano taupymo.

Jums gal labai interesingu žinant, 
kad aš esu penkta generacija vienos gi
minės,, kuri turi reikalus su jūsų banka 
pinigų taupinimui. Tas reiškia, kad 
musų giminė su jumis turi reikalus be
veik nuo pat pradžios jūsų bankos Įsi- 
steigimo.

Su paguoda,
E. K. B_______

Incorporated 1849

įfacietg for .Sailings 
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, PUBLIC SQUARE
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Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

•H[K. S. Karpius}*-

(Tąsa)

Kanutas ruošėsi ne tik prieš Jomsbur- 
go plėšikus, bet ir prieš pačius Anglus ir 
pasiryžo ten pribūti ir apsibūti, ar Anglai 
norės ar ne. Šiam tai žygiui jaunas Da
nų vadas surinko daug sumanių ir gabių 
kariauninkų, ir Hakas, kaipo paskilbęs ju
rų kariauninkas gavo sau atsakančią vie
tą, o kaipo sūnūs Švedų jarlo Gormo buvo 
pagerbtas ir paskirtas tarp pirmaeilių va
dovų.

Į tokius žygius vyrai buvo priimami 
tik tvirčiausi, narsiausi, gabiausi, jauni ir 
atkaklus, tinkanti kovoti ir panešti sunku
mus, bet daugiau laimėti negu pasiduoti; 
gabus mūšiuose laivuose kur jurose susiti
ko, greiti ant kojų kada į krantą išlipa ir 
gabus jojikai tolimesnėse kelionėse sausže- 
miu, kur pasitaikydavo arklius gauti.

Dideli prisirengimai ėjo, laivams skirs
toma vadai, renkama reikalingas skaičius 
vyrų. Tarp vadų buvo ir Norvegų, ir Šve
dų, ir pačių Danų, ir Į vakarus išplaukė 
daugiau dvidešimts tūkstančių vyrų.

Anglai jau keletas gentkarčių kaip bu
vo krikščionis, o Danai dar tik kz krikšti
josi, gi Norvegai ir švedai vos pradėjo gir
dėti apie naują tikėjimą, todėl Kanuto ka
riauninkai buvo maišyti, ir pagonis ir krik
ščionis, bet visi buvo tikri tų laikų Vikin
gai su užkariavimo geismais ir su širdžių 
užartavota žudymui.

Kaip Baltijai taip ir Anglų saloms Da
nai buvo baisus, o kaipo pagonis buvo An
glų labai nekenčiami.

Visas Roeskildas, ir karalius Haroldas, 
išleido Kanutą Į karžygą — žūti arba lai
mėti, nes žinojo kad Jomsvikingai yra tik 
mažas daiktas, kas reiks tai tuoj susidurti 
su pačiais Anglais, kurie ir tų ir tų Danų 
nenori, bet Kanuto šaukėsi tik kaipo ge
resnio blogo, ir tik daugiausia tik kurie su
tiko jam pasivesti, o šiaip visa Anglija virė 
kerštu prieš visus atėjimus, kurių jungą 
nešė gentkartė iš gentkartės.

Lydėjo motinos savo sūnūs, pačios sa
vo vyrus, mylimosios savo jaunikius, ir vi
sos tikėjosi kad jų vyrai ką nors laimės, ką 
nors užgyvens, nes tais laikais kas ką tu
rėjo tai tik iš kito atėmęs, o kai j svetimas 
šalis traukė visada tikėjosi su grobiu gryž- 
ti.

Daug buvo tokių kurių niekas neišly
dėjo, neprasišypsojo, nes tai buvo vyrai iš 
svetimų šalių, iš tolimų sričių, kurie čia ne
turėjo saviškių ir neturėjo pažinčių. Bet 
kitaip buvo su patogiais jaunikaičiais, ku
rie išrodė dailus, dideli, narsus: Į juos žiu
rėjo, šypsojosi, ir net po gražų žodelį iš lu
pų išleido, paprastos mergelės, tarnės, ver
gės ir net turtingosios Roeskildo panelės 
ir ponios. Gražus didelis vyras visados bu
vo pasigerėjimu mergelių ir moterėlių, ir 
jos negalėjo susilaikyti nuo to, nors papro
čiai tada buvo daug griežtesni moterims su 
nepažįstamaisiais negu dabar.

Ne viena mėlynagė, rudakė, šviesia
plaukė ir tamsiaplaukė, žema ir aukštoka, 
senesnė ir jaunutė mergelė pažvelgė gra
žiai į Haką, ypač dėlto kad jau buvo gan
dai ką tas “Baltijos Aras” padarė su Joms- 
burgo Vikingais visai nesenai. Gandai apie 
narsius žygius ir jų įkunytojus tarp mote

rų greitai praplinta, todėl Hakas nors ne
turėjo čia nei savo kaimynų nei savo augy- 
tojos Berglos Į jį linksmai pažiūrėti, matė 
daugybę kitų kurios jam buvo lyg pažįsta
momis pasidariusios.

Uosto krantai buvo nugulę vaikais, ku
rie iš pat mažens buvo pratinami prie jūr
eivystės. Didesnieji vaikiškiai degė noru 
plaukti sykiu su kariauninkais, bet jų nie
kas neleido ir reikėjo laukti iki sueis į me
tus. Tokia buvo tų laikų jaunimo dvasia — 
plaukti, leistis į plačias juras, į tolimus 
kraštus, kariauti, plėšti, laimėti, nes buvo 
garbingesnis tas kurs daugiau grobio par- 
sigabent galėjo.

Vėjai ir ilgi irklai nešė vandens pavir
šiu Kanuto didelį laivyną į Anglų-Sa'ksų 
žemę. Pats Kanutas plaukė didžiausiame 
laive ir priešakyje visų, o kiti laivai sekė, 
lyg paukščiai, paskui savo vadą. Žerėjanti 
šydai kabojo prie laivų šonų išlauko, ka
dangi vyrai irė laivus; šydai išmarginti vi
sokiomis spalvomis, kurie sykiu gražino 
laivo išvaizdą ir nesimaišė viduje kada ne
buvo reikalingi. Laivų priešakiniai galai 
iškelti aukštai lyg ilgi kaklai, ant kurių bu
vo galvos visokių gyvulių ir žvėrių: liūtų 
galvos su išžiotais nasrais, dolfino, centau
ro su dideliais ragais; nasrai visokių nere
gėtų ir nesamų baisybių kokias tik pasako
se galima pažinti. Tos galvos buvo nuspal- 
vuotos auksu, sidabru, raudonai, geltonai 
ir juodai, ir kada laivai artinosi į kraštą, ■ 
nuleidę bures, jų aukšti pirmagaliai išrodė j 
kaip iškelti kaklai baisybių kurių didžiau
sia ruja užeina į krantą ir surys gyvus vi
sus kas tik bus po kojų, ir nuo jų neišbėgsi1 
ir nepasislėpsi.

Ir tas tiesa, nes kaip bauginantis buvo 
vaizdas pačių laivų taip baisi galybė slėpė
si tuose laivuose. Kanuto laivas turėjo 
šimtą ii1 dvidešimts irikų — tokia galybe 
nešė jo laivą j kovas, auksinė tauro galva 
buvo aukštame pirmgalyje; burė iš dryžos 
mėlynos, raudonos ir žalios spalvų.

Vikingai visi turėjo po kardą, po aštrų 
jėtį, po dviašmenį kirvį. Ant krūtinių tu
rėjo šarvus; vadų galvas dengė šalmai pa
gal Vikingų madą su ragais arba sparnais.

Kastytis-Hakas dėvėjo savo šalmą su 
aro sparnais.

Peržiurėjus visus laivus ir vyrus juo
se, paklausime kas nebijotų tokios galybės 
kokią tas jaunas Danas — karalius be že
mės — savo rankose turėjo ir kurs vyko 
kurti sau valstybę kuri paskui pakels jo 
garbę ant ilgų laikų?

(Bus daugiau)

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypataš: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų ir mato kaip tų patį laiškų reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911,
puslapių 393 ........................................................ 1.25

Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

“DIRVA’
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

LIETUVOS PROJEKTAS.
SUSITARTI SU LENKIJA.

Lietuvos vyriausybė pa
siūlyto Lenkijos vyriausy
bei susitarimo projekto tu
rinys yra toks:

Lietuvos Republikos Vy
riausybė, iš vienos pusės; 
ir Lenkijos Republikos Vy- 

| riausybė, iš kitos pusės; no- 
! rėdamos įvykdyt Tautų Są
jungos tarybos 1927 metų 
gruodžio 10 d. rezoliuciją, 
nutarė sudaryti sutartį ir 
tuo tikslu paskyrė savo įga
liotiniais:

Lietuvos Republikos Pre
zidentas. .. .

Lenkijos Republikos Pre
zidentas. ...
kurie, parodę vienas antram 
savo įgaliojimus, pripažinę 
juos sudarytus gera ir tin
kama forma, susitarė dėl 
šių straipsnių:

1. Aukštosios susitarian
čios Šalys sutinka kad teri
torija einanti tauk letuvių ir 
rusų sienos, pažymėtos 1920 
m. liepos mėn. 12 d. Mas
kvos taikos sutarties 2 
straipsny ir demarkacijos 
linijos, Tautų Sąjungos ta
rybos 1923 m. vasario 3 d. 
nustatytos, sudaro ginčyti
ną tarp abiejų valstybių sri
tį.

2. Legaliniai aktai, ku
riais remiasi atatinkami rei
kalavimai, yra šie: 1920 m. 
liepos mėn. 12 d. Maskvos 
taikos sutartis, kuri priski
ria šią teritoriją Lietuvai, 
ir Ambasadorių Konferen
cijos sprendimas, kuris pri
skiria tą pat teritoriją Len
kijai.

3. Einant 1920 m. spalių 
mėn. 7 d. Suvalkų sutarties 
nuostatais, Aukštosios Susi
tariančios Šalys privalo su
reguliuoti sienų klausimą iš
imtinai taikingomis priemo
nėmis.

4. Nustačius sieną tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, abi 
valstybės sudarys nepuoli
mo paktą ir arbitražo su
tartį.

5. Linija, kuri skiria gin
čytą teritoriją nuo nepri
klausomos Lietuvos, bus 
paskui vadinama lietuvių— 
lenkų administratyvine lini
ja ir tuo vardu bus vadina
ma iki abiejų valstybių sie
nos bus galutinai suregu
liuotos.

6. Tvarka, kuria bus val
doma lietuvių lenkų admi
nistratyvine linija,yra nu
statyta I priede.

7. Aukštosios Susita
riančios Šalys pripažįsta, 
kad taikai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos patikrinta ir reika
lingoms pasitikėjimo ben
dradarbiavimui sąlygoms la
bai svarbu tuo jaus eiti prie 
dalino praeities revendika- 
cijų likvidavimo, duoti abi
pusių saugumo garantijų ir 
atidaryti abiejų šalių pilie
čių susiekimą.

S H gražus istoriškas romanas, leidžia-
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Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidčliokit!
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Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą "DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su “Dirvos prenu
merata, bet pažymėki! kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

8. Rezervuojant teisę
reikalauti abipusių nuosto
lių, kilusių dėl karo veiks
mų ar kitokių aktų, atlygi
nimo, Lenkų pasižada su
mokėti Lietuvai.........mili
jonų Amerikos doliarių, kai
po atlyginimą nuostolių, pa
darytų per lenkų generolo 
Želigovskio puolimą.

9. Aukštosios Susita
riančios Šalys pasižada ne
varyti ir netoliaruoti jų ad- 
ministruojamoj teritorijoj 
jokios propagandos, lygiai 
kaip ir netoleruoti jokios 
ginkluotos ar kitokios or
ganizacijos, nukreiptos 
prieš valstybės ar jos suda
rytos vyriausybės egzisten
ciją ar saugumą.

10. Ginčytoj teritorijoj 
bus sudaryta demilitarizuo
ta zona, kuri tęsis per visą 
lietuvių lenkų administraty
vine linija ir užims 50 kilo
metrų pločio.

11. Bus uždrausta įvešti 
ar laikyti toj demilitarizuo
toj zonoj bent kokia ginkluo 
ta jėga o taipogi staiga su-

stiprintos vietos ar ginklų, 
ar amunicijos sandėliai.

12. Straipsnis 9, 10, 11 
sulaužymai bus laikomi a- 
gresingais aktais prieš an
trą Susitariančią Šalį.

13. Susiekimas tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, lygia 
kaip ir pašto bei telegrafe 
susisiekimas pasienio stoty
se skiriamose susisiekmu 
su kitomis valstybėmis.

14. Ginčyta teritorija ir 
jos gyventojai negali daly
vauti tam susisiekime. Liet- 
vių lenkų susisiekimo sure
guliavimas yra išdėstytas II 
priede.

15. Ši sutartis nieku ne
paliečia 1920 m. Suvakų su
tarties.

Sutartis ir jos priedai su
daro nedalinamą visumą. Ji 
bus ratifikuota, kaip tik bus 
galima tai padaryti ir ratifi- 
cacijomis bus pasikeista.... 
Sudaryta dviejuose ekzem- 
plioriuose Karalaičiuje-L.A.

IK
ankės, jis buvo priimtas k 
naloniai ir iškilmingai užg 
io išsireikštos pataisos, pride 
’>tės ir reformos, ypatingai “ 
ia miera pagelbos ir taksų : 
kėtojams, doliaris be padid 
■no taksų”. Ponas Cooper at 
namas iš rekordų dar kuo: 
jis kandidavo prieš du mel 
gubernatoriaus urėdą; jis til 
laimės nominaciją 14 dienoj I 
čio.

Myers Y. Cooper gauna abel- 
ną paramą iš darbininkų unijų 
per visą Ohio valstiją. Tarpe ši
tų unijų yra Deytone Sheet Me
tai Workers 424 kuopa; Sheet 
Metal Workers of Toledo, kuopa 
6; Sheet Metal Workers of Cle- 
veliand, kuopa 65. Cincinnati 
Buildinb Trades Council irgi 
remia poną Cooper, nes žino, 
kad jis yra darbininkų draugas 
ir užtarėjas. Jį remia lyginai 
darbininkai Warrene ir Youngs- 
towne.. Taipgi paskiausia išsi
reiškė už p. Cooper ir Sheet Me
tai Workers of Cincinnati, kuopa 
141.

Pono Coper kampanija sutin
ka visur entuziastiška parama

Senatorius Cyrus Locher yra 
kandidatu ant demokratiško ti
kėto, i Suvienytų,Valstijų sena
tą, Pjučio menesio primarijoj. 
Jis buvo nariu gubernatoriaus 
Donahey gabineto, per pastarus 
penkis metus, pozicijoj pramo
nes direktorium, kam priklauso 
bankos, namų statymo ir pasko
los divizijos, apsaugos divizjos, 
divizijos saugumo (žinomos 
kaipo Blue Sky Department), 
valstijos gaisrininkystės marša
las ir Real Estate egzaminato
rius. Beto dar pis buvo ir valdi
ninkas kitų tarybų ir jų skyrių. 
Pastarajų penkių metų bėgyje 
gubernatorius Donahey jam bu
vo pavedęs ir kitas atsakomin- 
gas vietas, ir laike Donahey’o 
kampanijos ponas Locher vis 
buvo žymiausiu veikėju. Jis iš
sidirbo kaipo geras pramonin
kas ir administratorius ir pud- 
lika visuomet buvo užganėdinta 
jo veiklumu ir gabumu, Jis ap
valė Blue Sky departmentą, iš
guldamas visus fiktyviškus pra- 
matorius iš apsaugos kompani
jų. Tuomi jis labai daug pasi
tarnavo publikai.

Senatorius Locher pats iš sa
vęs padarė žmogų. Jis gimė kai
me, savo tėvo ukėje. Mokslus 
ėjo Ohio Wesleyan, Michigan ir 
Wisconsin Reserve universite
tuose, gi Clevelande pradėjo 
praktikuot advokatūrą. 1907 m. 
Newton D. Baker jį paskyrė 
tiesų solikatorium, o 1912 m. 
tapo išrinktas Cuyahoga apskri
čio prokuroru, o 1924 m. buvo 
perrinktas j tą patį urėdą dide
le didžiuma balsų. Tais laikais 
numirė senatorius Willis ir gu
bernatoriui Donahey parsiėjo 
ton vieton paskirt atsakantį 
žmogų. Ponas Locher pasirodė 
tai vietai atsakančiausiu, todėl 
tapo paskirtas ir dabar tarnau
ja Suvienytų Valstijų senate. 
Senatorius Locher yra rėmėjas 
New Yorko gubernatoriaus Al. 
Smith’o, kuris šiais metais kan- 
diduoja į Suvienytų Valstijų 
prezidentus.

visoje valstijoje. Visuose mies
tuose ir miesteliuose, kur jis tik

Biskis iš Myers Y. Coo 
prakalbų:

Gerai daryt kelius iš cyme) 
Negali but vieškeliai uždari 
pirmiau pastatymo pasargos 
dyklės, kaip išsilenkt taiso 
ar naujai dirbamo kelio. M 
mokyklų sistema yra taisyti 
ir aš prižadu likęs išrinktu, t 
jau imtis prie tos sistemos 
gerinimo. Valstijos knygy 
tuojau turi but visur atstat; 
Jei aš busiu išrinktas, aš tuo, 
stovėsiu už sumob’olizavimą j 
kamiausių vyrų ir moterių 5 
stijos tarnyston, tokių, kr 
yra tinkamiausi ir atsakančia 
toms vietoms. Taip sakvdan 
aš turiu mintyje, kad atsak. 
čiausis ūkininkas užims viel 
agrikultūros departmente, o , 
biausis ir geriausį patyrimą 
rįs inžinierius užims vietą p 
vieškelių vedimo. Ohio valst 
turi but sujungta su švei 
Lauryno upe, vandens keliais 
musų ežero į visus pertus, 1 
vandeniniai keliai pasiektų vis 
miestelius ir kaimus. Tai ats 
kus , pakils vertė kaimų žen 
kiekviena pėda ir mus ukinin 
tada nereikalaus savo produk: 
pardavinėt užkampiuose, už ; 
mestinas kainas. Aš stovėsiu 
įstatymą atsakančio direk 
riaus pramonės departmer 
kuris supranta savo pareigas 
pramonę, kad nebūtų jokių ] 
gavysčių nė klaidų. Aš esu p 
monės žmogus ir tikiu, kad r 
sų išdirbystė reikalauja gerų 
atsakančių vadų, tinkamų ir 
sakančių darbininkų, supi
lančių savo užduotis ir pareij

Dry RadioA.B.&l
Batteries

Visai šviežiai Darytos 
Sutaupysit Pinigų.

Iškirpkit šį skelbimą 
ir atsineškit su savim 
—jis bus jums vertas 
$1.00 prie pirkimo 
kainos dviejų 45 V 

B Batarejų.
THE COMET CO.
1137 West 6th Street 

CLEVELAND. OHIO 
Ant kalno netoli Union Depo

j Rinkime Pramonės Žmogų
? GUBERNATORIUM OHIOVALSTIJOS

I MYERS Y. COOPER
X Republikonu Kandidatu J

GUBERNATORIAUS
X (Primarija Pjučio 14, 1928)
X Rižada jis nekelt taksų ir ne padaryt deficitų. Prižada ne-
4* kelt. tai yra prisirengimas pagerinimui agrikalturos ir už- 
’į tikrinimas industrijai. Prižadas valstijos financus visada palai- 
«į» kyt lygsvaroje. Tai prizadė-jimas tikrosios pramones Aminųtra- 
£ cijos.
X Myers Y. Cooper Į gubernatorius 324-26 Fidelity Bldg.
X Veikiantysis Komitetas Paul Howland, pirmininkas.
X , Cleveland, Ohio.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
! organizacija Suvienytose Valstijose, 
! kurios turtas viršija $1,000,000.00.
k Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
« SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- 
J imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “W- 
> vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kalnea

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,096.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.06 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitSs Siu* adresui

: LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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DIRVA

Birž. 26 d. Danzigas. Da
bar aš papasakosiu jums 
kas yra Danzigas. Tai yra 
miestas kurį visi papratę 
vadint Lenkų miestu ir ma
no kad tenai pakliuvęs pa
teksi į Lenkų nagus. Bet tai 
ne tiesa. Šį rytą atsikėlę jau 
radomės Danzige, nes laivas 
atėjo labai anksti. Atsirado
me pas Lenkų amunicijos 
Londono buvo užsisakę. Gal 
sandėlį, nes Lenkai ką tai iš 
medžiot rengiasi, nors kiti 
sako kad į karą su Lietuva. 
Bet su tiek amunicijos, tik 
keliais baksais, tai į pusę 
valandos karas butų praloš
tas.

Ta vieta kur yra Lenkų 
amunicijos sandelis yra nau
jai įrengta, nes kai Lenkai 
gavo teisę Danzigo vande
nių naudotis jie pasibudavo-

tė laive į kambarį ir pertik
rino pasus. Su visais man
dagiai kalbasi, ir mes stebi
mės kad jie tokie geri žmo
nės. Bet dar bagažas nekrė- 
stas. Jeigu ras ką nepatin
kamo. .. . Atėjo eilė bagažo 
peržiūrėjimo. Ir sakau, žiu
rėjo visai Lietuviškai: tik 
paklausė kaip ko ar neveži 
neleidžiamų daiktų, ir atsa
kius ne, užlipdė popierėlį 
kad “peržiūrėta ir po visko. 
Kaip kurie dar atidarė savo 
bagažą, bet nieko nežiūrėjo, 
tik tiek kiek matė atidary
ta.... Na tai ir po krėtimo 
ir po baimės....

nes jau toli už vandenų pra-i 
dėjo rodytis žemė. Tai buvo klus ištiesę per Kurische 
neapsirinkamai Klaipėdos °1--'" s:.—>- 
krašto žeme. Apie ketvirtą 
valandą jau viskas buvo aiš
kiai matyt ir tuojau atsidur
sime muitinėje. Uostas ilgas 
ir gražiai akmenais išmūry
tas tvirtas ir gražus, gra
žesnis už Danzigo uostą.

Visi musų keleiviai kurie 
ką vežėsi naujo pradėjo bau
gintis kas atsitiks, ar atims 
ar reiks muitas užmokėti. 
Juk parvažiuojame į Lietu
vos žemę, juk žandarai gali 
suimti ir nuvaryti į Var
nius. Kaip nebijosi, juk Lie
tuvoj visus smaugia, šaudo, 
persekioja....

Kadangi peranksti laivas 
įplaukė į Klaipėdą reikėjo 
(laukti iki 7 vai. iki ateis 
muitinės viršininkai krėsti 
mus ir pertikrint pasus. A- 
teina baisioji valanda, pra
deda rodytis vienas po ki
tara viršininkai, apsirengę 
tamsiai žaliais mundieriais 
ir kelinėmis ir kiek švieses
nėmis kepurėmis irgi žalio
mis, su žirgvaikiais vietoj' 
žvaigždukių ant kaktos.

Jie visi yra Klaipėdiečiai, 
tarp savęs ir Lietuviškai ir 
Vokiškai kalba. Jų buvo ne
daugiau kaip keturi. Su mu
mis ėmė gražiai kalbėti, ir 
mūsiškiai klausinėjo jų šio 
ir to. Palengva visus sukvie-

Klaipėdiečiai veikėjai ka- terėles iš kaimo basas, su- nakty pradžjome matyt dan- 
” Tr • ’ nešusiais į miestą viską ką gu švintant ir tuo j^ prasidė-

turi parduoti. Matėme Lie
tuviškus vežimus ir Žemai
tiškus arkliukus, kokių A- 

jmerikoje labai mažai matyti.

jo sau priestotę. Ten stovi 
keli Lenkai kareiviai ir sau
goja amuniciją. Paskui lai
vas pasitraukė ir nuvažiavo 
į patį Danzigą. Ten jau vis
kas Vokiška nes kaip bu
vo Vokiečiai taip ir liko. 
Danzigas yra laisvas mies
tas tai ir Lenkams duota 
naudotis juomi, bet pinigai 
yra vokiški, Vokiški polici- 
jantai ir Vokiška kalba.

Vakare apleidome Danzi
gą ir išplaukėme į Klaipėdą. 
Dar visa naktis kelionės.

Birž. 27. . Anksti ryte vos 
tik saulei tekant, apie 3 vai.. 
jau mūsiškiai pradėjo keltis,

Shaff žiurėjo kada atva
žiuos ekskursantai ir eina 
juos patikt. Jie nieko negali 
daug veikt kaip tik laukt;
Amerikiečių nes šymet jų [ Miestietės rėdosi kaip Ame- 
labai daug atvažiuoja. Visus 
pasitinka su karišku orkes
tru, bet mes tylomis ir labai 
anksti pribuvome ir juos 
apgavome. Nespėjo atbėgt 
pasitikt, tai kada nuvykom 
į “Ryto” viešbutį ten mus 
surado ir atėję su muzika ir 
kalbomis ėmė sveikint. Re
daktoriui uždėjo gražią juo
stą, o p. redaktorienei pado
vanojo Lietuviškų gėlių bu
kietą. Paskui ėjo vaišės, ir 
sveikinimai kariško beno va
do Visockio, kurio tą dieną 
pasitaikė būti vardadienis. 
Dar musų svečiai sudėjo ke
liolika doliarių dovanų mu
zikantams, ir paskui nupir
ko gražią dovanėlę kapel- 
meistrui Visockiui.

Po to tęsėsi apžiūrėjimas 
Klaipėdos. Klaipėdiečiai vi
sais kampais kalba kad rei
kalinga Amerikiečiams sku
binti gryžti į Klaipėdą, nes 
Vokiečiai nenorėdami po ( 
Lietuviais būti viską meta ir 
pigiai parduodami namus 
ir žemes bėga Vokietijon. 
Aplankėm Klaipėdos guber
natorių p. Merkį, ir jis tą ■ 
pat pasakojo. Nekurie Ame- ; 
rikos Lietuviai kunigai jau 
čia.

Klaipėda yra vidutiniškas 
miestas, daug Vokiškumo, : 
bet ir Lietuviai neužsilei- 
džia.

Mus atvyko iš Kauno pa
sitikti p. Julius Kaupas, Lie- : 
JuvosBanko direktorius. Ka- ; 
dangi dar sekančią dieną 
turėjo atvykti kita ameri
kiečių ekskursija tai mes ke
li pasilikom Klaipėdoj ir 
laukėm kitų kad paskui sy
kiu į Kauną keliavus ir ne
varginus Kauno pasitikimo 
komiteto perdaug.

Klaipėda pilna visokių 
žmonių, miestiečių ir kai
miečių. Jau čia matėme mo-

; rikoje. Daugiausia turi dar 
■ ilgus plaukus, bet užtai si- 
. joneliai iki kelių, o kaip ku

rių ir pusė colio aukščiau
. kelių....

Klaipėdoj vasaros laiku 
naktį gatvių nešviečia lem
pomis, nes naktys šviesios, 
yos sutemsta gerai ir tuoj 
pradeda švisti, o 2 vai. nak
ties jau visai šviesu. Mums 
pasitaikė čia pribūti tose 
dienose kada naktys yra pa
čios trumpiausios.

Birž. 28. Atsikėlėm išmie
goję “Ryto” viešbučio mink
štose patalinėse, ir prasidė
jo pasimatymai su įvairiais 
kapitonais ir šiaip veikė
jais. Čia visko pilna, vyno, 
alaus ir degtinės, ir tikrai 
reikia pasakyti kad visi tie 
kurie Amerikoje blaivai gy
veno ir nevartojo jokių svai- 
giančių gėrimų čionai per 
vieną dieną turėjo išgerti 
daugiau negu Amerikoje pa
sitaikydavo išgerti per me
tus. Visi vaišina, visi nori 
kad gertum, ir taip pripra
šo gražiai kad ir akmeninę 
širdį turėdamas negalėtum 
atsisakyt.

Pribuvo Vyčių ekskursija ' 
po pietų ir juos patiko prie ' 
laivo su sveikinimais ir mu- . 
zika ir paskui suėjo pas ' 
mus i “Ryto” viešbuti. Ten 
jau visi maisemes sykiu, bu
vom vaišinami, gerb. Spra
gilas su šonkauliu buvo pa
sodinti greta paties guber
natoriaus, o kiti visi aplin
kui ir toliau.

Po vakarienės tą naktį 
specialiu traukiniu važiavo
me į Kauną, kur jau laukė 
pasitikimo komitetas su iš
kilmėmis.

Birž. 29. Mažai kiek snau
dę vagone, kadangi del dau
gelio žmonių nebuvo kur 
miegot, po pirmai valandai

jo rytas ir diena. Traukinis 
iš Klaipėdos eina per kampą 
Latvijos, kadangi neina tie- 
šiog per Lietuvą į Kauną 
todėl kelionė tęsėsi apie 12 
valandų. Pakeliui daug yra 
stočių ir visose stojo, nes 
kaip tik buvo Kaune prasi
dėjus paroda ir visi keliavo 
j Kauną. Iš traukinio matė
me Lietuvos ukius, laukai 
prastoki dėl blogo pavasa
rio, šaltumo ir lietaus. Pir
mu kartu po 19 metų pradė
jau vėl matyt šiaudines ba
kūžėles ir paprastų kaimie
čių gyvenimą. Kitos bakūžė
lės dar stovi nuo anų laikų, 
o daug naujų, ypač naujaku
rių sodybų, nes išdalinta 
dvarai ir prisidarė daug 
vienkiemių. Tuo keliu kur 
važiavom nuo palatvijos į 
Kauną, gyvenimai kiek arti : 
matėsi buvo prastesni, tik į 
kaip kuris vienkiemis gra
žesnis. Laukai perdaug ly- ( 
gus ir vanduo neturi kur , 
nubėgt jeigu lyja. Karo lie- ( 
kanų matėsi tik pora, griu
vėsiai poros mūrinių namų. į

Birž. 29 d. pasiekėme Kau- : 
na. Traukinis atūžė į stotį Ė 
ir mes lipame laukan. Žiu- : 
rime, stotis pilna generolų : 
ir kitokių viršininkų, karei- Ė 
vių ir policijantų, ir manė- Ė 
me kad tie fašistai atėjo Ė 
mus suimti ir uždaryti į : 
Kauno sunkių darbų kalėji- : 
mą. Visi apsikabinę kardais = 
ir revolveriais ir medaliais, Ę 
kas parodo kad jie gerai at- : 
sižymėjo fašistų tvarkoje. Ė

Ale tuoj uždrožė kariškas i

J
invalidi? orkestras ir supra- ir nukriauti valgiais ir Lie
tom kad jie atėjo mus pasi- tuvišku alučiu buvo apso- 
tikt, o ne suimt. Tuojau sto
tyje virš visų kitų galvų, 
kaip koks aržuolas, pasirodė 
generolas Nagevičius, pir
mininkas Amerikiečių suti
kimo komiteto. Jeigu jus 
matėt Amerikoj didelių vy
rų tai jie visi prieš jį tik vai
kai, toks Nagevičius aukš
tas ir didelis. Tai yra vyras 
nemažiau septynių pėdų 
aukščio ir visa galva viršija 
visus net aukščiausius vy
rus. Jo išdidus užsilaikymas, 
gražus subudavojimas ir 
viskas darė į visus nepa
prastą įspūdį. Jisai sveikino 
ir maloniai su visais kalbė
jo, ir visi jautėsi jo priima
mi kaip kokio tėvo.

Vyčius dar sveikino ka
talikų organizacijų atstovai, 
bet mes toje krūvoje nesi- 
maišėme, mes pasilikome su 
generolais.

Po trumpų kalbų mus vi- ' 
sus įkvietė į stoties didelį 
valgomą kambarį, kur du ; 
dideli stalai puikiai išpuošti

dinti atkeliavusių svečių iš 
Amerikos. Visi geriam ir 
valgom ir linksminamės. Vi
si priėmėjai sako mums kal
bas ir sveikinmus ir mes 
laukiame kada čia reiks už 
tokias vaišes užsimokėt. Juk 
čia visus pasitinka ir išnau
doja, tai tuoj pareikalaus 
doliarių. Bet laukiam nesu
laukiam, prisivalgėm, prisi- 
gėrėm ir svyruodami kelia
mės nuo stalų be't niekas nei 
žodžio ne sako, jokio cento 
aukų niekam neprašo.... 
Dar prie visko praneša kad 
visus kiek tik Amerikiečių 
pribuvo, užkviečia į Seimo 
rumus kur yra paruošta 
nakvynės vyrams ir mote
rims, ir tenai viskas dykai 
tolei kolei Amerikiečiai 
Kaune bus.... Ir suprask 
tu žmogus tuos generolus ir 
fašistus iš kur jiems užėjo 
toks noras mus su doliariais 
atvažiavusius dykai maitint 
ii- pastogę duot....

iiiiiiiiiiiiiiiHiiimiii<ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinii ,,in,iiK

Dr. E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
Kampas East

Tel. Randolph 2306

55th Street
Namuose: Cedar 1178

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX- 

Turiu 18 metų patyrimo. Pata-

Specializuoju chroniškose
Turiu visus moderniškus
Ray Įrengimus.
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v.

Paspaus Pakoją ir PaaHejuok Savo Karą

Dabar Pats Tikrasis
Laikas Pirkymui

Vandens Šildytuvo
Męs norime, kad kiekvienas žinotų kaip daug ge
riau geras gazas galima naudot prie pagerintos 
metodos, kuri moderniškai veikia pagerinimų ve
dama užtektinai ir patenkinančiai.

Lietuviams Piliečiams Ohio
Valstijoj

PRIPAŽĮSTANT reikalingumą teisingo, pasišven
tusi© ir nusimanančio ..re
prezentacijoj, ir

PRIPAŽĮSTANT reikalingumą musų piliečiams 
išrinkt publikos ofisui žmogų, 
kuris savo pareigas atliktų są
žiniškai.

REIKALINGA jums balsuot už

Motoriniai karai augštos kai
nos , kaip Rolls Royce, prizo Bi
jur centralizuota važio lubrika- 
cija tai didelės vertės ateitis.

Nash, sumažintos kainos, tu
ri pavyzdingus prietaisus ant 
visu “400 ’ pirmaeilių šešių mo-

Bijur operavimas yra taip 
lengvas, kad reikia stebėtis, o 

. kas labiausia, kad jam ne paken
kia temperatūros keitimaisi.

Štai maža pakoja ties jus 
nykščiu kairės kojos, prie pat 
grindų lentos.

Tik reikia ją paspaust vieną 
kartą, ir 21 smailųjų prietaisų

automatiškai aliejuoja, visus ri- 
sorus ir temptuvus.

Keblumas ir išlaidos patarna
vimo stotyse lubrikacijai neži
nomi arba labai menki.

Nešiojimas iškelto rodytuvo 
viršūnės nereikalingas ir iš- 
vengtinas.

Kiekvienas pypčiojimas ir 
ir girgždėjimas sulaikomas pir
miau negu jie apsireiškia.

Pasaulis turi naują ir pato
giausią karą, su ateičia geriua- 
siu pasekmių, kokių gali tikė
tis brangiausi karai. Bijur cen
tralizuota sukynių lubrikacija 
yra prie jų.

Dėlto, kad gazo karštis galima kontroliuot auto- j 
matiškai, užtai jus galite jį panaudot naudingai ir 

| visapusiškai parankiai, naudojant automatišką 
j vandens šildytuvą.

Męs norime, kad jus geriau susipažintumet su ge
resnio tipo vandens šildytuvu. Matykite plumerį, i 
ar ateikite j musų department^, kuriame eina pa
roda vandens šildytuvų.

”400”
ir

Suvienitų Valstijų Senatorio 

Cyrus Locher 
KANDIDATĄ l SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

SENATORIŲ
(Ant demokratų tikieto, trumpam terminui.)

NES jis supranta jus reikalus ir reikalavimus
NES jis tiki į partijos pririjus, kurie yra demokra

tų platformoj, ir stovi už prezidento nomina
ciją, nominuot Al Smith.

Eikit i Balsavimo Budeles P jočio 14 d
Ir pažymėkite savo balsavimo blanką (suX)

Ilgesnė ratų papėdė
Lengviausias pasau

lyje va iri s
Be sutrenkimo su

panti risorai
Naujas, dvigubas 

nuleidimui frėmas
7-imtuvų rankena 

(be kreivų virbalų)
Augsta comprecija

Sučdties robas į- 
leistas į frėmų

Nash-Biflex atra
mai ir atramėliai.

Solon sudėtis
Trumpai sukamas 

radius
Vieno šmoto fende

riai

Aiškiai matomi fron 
to filioriniai stul
peliai

Visas išlaukinis me
talinis plietyto 
nikelio

Trįs serijos

16 vidujinių modelių
4 ratų papėde

THE EAST GHifl GAS Cft I
East Gtli ir Rockwell

ma

X CYRUS LOCHER
U. S. Senator Cyrus Locher Komitetas

Per J. W. Jacoby Neil House, Columbus, Ohio.
jj (I
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Dvigubos Ignacijus 
motoras

12 oro laivyno tipo 
skiltuvu

Bolmalitiška alumi-
no pistonai
(Invar štruotai)

Bijur centralizuota
gaudymo lubrika
cija

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.



D I R V A

J Kas Girdėt Glevelande-Apielinkese
I i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Gaus naują stotį. New 
York Central geležinkelio 
kompanija mano Clevelande 
įrengt savo orlaivių stotį. Iš 
New Yorko pasažierai ga
lės atkeliaut į Clevelandą 
trukiu, iš čia jie 'bus perkel
ti. į orlaivius, kuriais galės 
kelaut j St. Paul, Minn. o iš 
ten Northern Pacific gele- 

ocea-

Žukienės byla. Liepos 30 
dieną teismas nagrinėjo p. 
Žukienės bylą, už jos pashm 
timą Ohnstedui grūmojantį 
laiškelį Birželio mėnesyje 
kaip “Dirvoje” jau buvo pa
minėta. Teismas p. Žukienę 
nubaudė $25 ir $8.20 bylos 
kaštų. Sekančią dieną, Lie
pos 31 teismas baudą panai
kino, p. Žukienei sugražint žinkeliu, iki Pacifiko 
užmokėtą baudą ir bylos imi. 
kaštus. Tokia bylos pabaiga.' -------------

Politiškas kliubas. Liepos 30 
dienos vakare Lietuvių salėje į- 
vyko Lietuvių susirinkimas, ku
rio tikslas buvo pasikalbėt apie 
ateinančius rinkimus. Apkalbėję 
reikalą vispusiškai, susirinkusių 
sutarta ateinančiuose rinkimuo
se dirbt Už demokratų kandida
tą į prezidentus, Al. Smith. Tam 
tikslui ant vietos susidarė ir 
tam tikras politiškas kliubas, 
su obalsiu “Al. Smith for Pre-

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Lankėsi svečias, 
šiame ketverge 
Redakcijoj lankėsi iš Pitts- 
burgho, senosios Romos ka
talikų Lietuvių parapijos 
klebonas, kunigas Juozas 
Brazis. Jis viešėjo čia pas 
savo brolius, tad prie pro
gos atlankė ir mus. Kunigas 
Brazis yra “Dirvos” skaity
tojas ir geras Lietuvis 
triotas.

Praėju- 
“Dirvos”

pa-

Uždarys fabriką. Glenn L. 
Martin, savinikas orlaivių 
fabriko, paskelbė viešai, 
kad jo fabrikas Clevelande 
tampa uždarytas, nes orlai
vių išdirbystė perkeliama į 
Baltimore, Md. Baltimorėj 
fabrikas pradės veikt su 1 
diena Balandžio, 1929 m. o 
Clevelande fabrikas sustos 
veikęs 1 dieną Birželio. To
kiu budu Clevelande dauge
lis darbininkų neteks darbo, 
kitą vasarą.

Šią 
eina

Franas Laimonas išvažiuo
ja į Kanadą pas savo brolį 
Jurgį, porai savaičių pasi- 
svečiuot, todėl, kurie manė
te važiuot pas Leimoną į jo sident”.Išrinkta ir komisija, ku-

I ri su valdyba sudaro 15 ypatų, 
j Nutarta surengt prakalbas Pju- 
j čio (August) TO dieną, Lietuvių 
j salėje,kur kalbės daug gabių 
į kalbėtojų kaip P. Witt, H. L. 

. [ Davis ir kiti. Kaip atrodo, tai 
Clevelando Lietuviai šiais metais 
rinkimuose dalyvaus gana gy
vai. Butų gerai, kad iy kitos ko- 
lionijos pasektų clevelandiečius, 
kad Lietuviai bent kartą pasiro
dytų

tikę North Olmsted, ne ra
site jo namie nuo Pjučio 1 
iki 11 diena.

Didelė audra. Praėjusioj 
pėtnyčioj po pietų siautė 
dielė audra, su debesių ply
šimu. Lytus pylė kaip iš ku
bilo. Vanduo užtvenkė visas 
gatves ir užsėmė namų ru
sins. Perkūnas su viesulą 
sunaikino keliatą triobų ir 
išgriovė daug medžių. Gat
vėse judėjimas buvo supara
lyžiuotas. Gatvėse, laike au
dros, žuvo du žminės, o ke
turi tapo pavojingai sužeis
tais.

tikrais valstybės piliečiais.
Reporteris.

Grekų suvažiavimas, 
savaitę Clevelande 
grekų progresistų seimelis, 
kuriame dalyvauja daug 
pramoninkų ir profesionalų, 
grekų iš visų valstijų ir Ka
nados. Suvažiavusių delega
tų skaitoma apie penkis 
šimtus.

Pasimetė. Iš Penfield, Pa. 
atvažiavo du broliai Sawyer, 
vienas 17, antras 1.5 metų 
amžiaus. Atvažiavo jie čia 
darbo jieškot, o neradę jo. 
ir pabaigę pinigus, kurių iš 
penkių doliarių liko tik 20 
lentų, manė grįžt namo kaip 
nors, tik vakare jie eidami 
per Superijos didyjį tiltą, 
susigrūdime vienas nuo kito 
atsiskyrė ir daugiau nesusi
ėjo. Taip skundėsi policijai 
vyresnysis. Policija jį trukiu 
pasiuntė į Penfield, namo, ir 
apsiėmė surast jo brolį.

Išteisino policistą. Polici
jos magistratas išteisino po
licistą Gospodarskį, kuris 
nušovė žmogų, tūlą Bertil- 
lon, prie Woodland ir 30 
gatvių. Gospodarski sakė, 
kad jis Bertillon’ą turėjęs 
nuožiūroje ir norėjęs jį iš- 
krėst, bet tas bėgo, ranką 
priglaudęs prie užpakalinio 
kišeniaus, kas Gospodar- 
skiui liudijo, kad tas turi 
revolverį, todėl šis jį nušo 
vė. Apžiūrėsjęs, pas Bertil- 
lon rasta tik bonkutė degti
nės, revolverio jis neturėjo. 
Ir už žmogaus nušovimą po- 
licistas liko teisus........

. .Paskutinis pakvietimas į Ly
gos pikninką, utarnike, 7 dieną 
Pjučio (August). Luna parke. 
Bus gabių kalbėtojų, beveik visi 
kandidatais į Suvienytų Valsti
jų senatorius ir kandidatai į O- 
hio valstijos gubernatorius. Kal
bės taipgi ir kitataučiai. Bus vi
sokių žaislų ir juokų, bus dali
nama daug visokių dovanų. To
dėl. kuriems galima atsilankyt, 
kviečiami visi praleist valandė
lę laiko su savo šeimynomis, 
tyrame ore, Luna parke. Įžanga 
visiems dykai, kurie turės Ly
gos tikietus. šitų tikietų galite 
gaut ir “Dirvos” administraci
joj. Taigi, atsilankykite ir pasi
juokite. Antanas Žukas.

A. I. Housman yra kandidatu 
i valstijos reprezentantus, Ohio 
legislatūron. Jis yra labai geras 
žmogus ir vertas Lietuvių pa
ramos. Jis buvo Tautų Lygos 
sekretorium per du metu.

Ray Miller yra kandidatu j 
apskričio apgynėjus (County 
Prosecutor). Ponas Miller yra 
bene geriausia už visus pažįsta
mus parinktųjų žmonių drau
gijoje Clevelande ir labai teisin
gas žmogus. Jis dalinai gerai 
žinomas ir Clevelando Lietu
viams kaipo jų užtarėjas dau
gelyje dalykų. Todėl Clevelando 
Lietuviai lai visi remia pono 
Miller’io kandidatūrą, ir balsuo
ja už jį. Jis yra demokratas ir 
visiems prieinamas.

S. BONCHOREK 
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad

NAUJIENA CLEVELANDIE- 
CIAMS.

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

Turiu ir kitą vaistinyčią (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. Pakeltis
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.

jau sugrįžo i savo re
zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

įvykusiose
J. Ganso-
Sarpaliu, 

laimėtoju.

Charles E. McKisson kandi- 
duoja Į valstijos senatorius; jis 
Clevlande yra visiems labai ge
rai žinomas žmogus. Jo vyres
nysis brolis Robertas yra buvęs 
Clevelando miesto majoru. Jis 
labai daug pagelbėjo ateiviams 
kitų tautų, ne išskiriant ir Lie
tuvius. Aš pažįstu McKisson 
nuo kelių metų, kaipo teisingą
Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak

tuose. Lošia 6 mot., 9 vyrai..40c 
Dvi Seserį — 4 aktą tragiška dra

ma. Lošia 5 mot., 13 vyru. ..50c 
Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak

to komedija. Lošia 3 vyrai ir 
2 moterįs ................................ 20c

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

2 moterįs ir pašaliniai .......35c
Spąstai — 1 akto farsas (komedi

ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c
6820 Superior Ave.

žmogų, žmogų demokratišką. 
Jis yra garsus ir gabus advo
katas, turintis savo ofisą 1670 
Union Trust Buildinge. Jis ver
tas Lietuvių paramos. Todėl Lie
tuviai, kurie balsuosite 14 dieną 
Pjučio, visi balsuokite už Char
les McKisson, o už jį balsuoda
mi, nepadarysite klaidos.

Antanas Žukas;
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

Už krepšelį. Policistas Va
nek, Rosse gatve vijosi jau
ną bernioką, kuris taikėsi 
isilaužt į vienus namus, su 
apvogimo tikslu. Berniokas 
bėgdamas skersai 114 gat
vę, parmušė praeinančiu 
moterį, o tai parpuolus, jis 
pasigriebęs jos krepšelį, bė
go toliau. Užtai supykęs po
licistas paleido šūvį, kuris 
berniokui permovė kairį pe
tį ir dabar turėjo pasiduot 
policistui. Pasisakė esąs iš 
Erlanger, Ky. čia atvažia
vęs jieškot darbo, o to ne
gaunant, pradėjo vagiliaut. 
Jis pasiųsta į ligonbutį, o 
pasveikęs bus statytas prieš 
teimą.

Gansonas laimėjo. Praėju
sioje nedėlioję, 
ristynse stiprolio 
no su stipruoliu 
Gansonas išėjo
Sarpalius su tuom nesutin
ka. Apie ristynes plačiai bus 
aprašyta “Dirvos kitame nu
meryje, nes šią savaitę laik
raštyje pritruko vietos.

Apskundė kompaniją.
Prieš metus laiko, trims dar 
bininkams, dirbantiems prie 
Pennsylvania geležinkelio 
ir vežimėliu (hand car) va
žiuojant iš darbo, vežimė
lis apvirto ir visi trįs jie ta
po pavojingai sužeisti. Vie
nas iš jų, tuojau mirė, gi ki
ti du kiek apgiję, būtent J. 
Vandine iš Steubenville, O. 
ir antras, L. Phillips, iš Fort 
Wayne, Ind. dabar geležin
kelio kompaniją apskundė 
teisman, r e i k a 1 a u j a n’t 
$110,000 sumoje.

A. 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 —
- 7 ♦

AKRONIEČIU ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 įvairių rusių, 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 

“Dirvą” 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
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lotą 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, jį išrendavosit 
r 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

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų 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.

J a u a i k a s

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

Nuo AstmosIr Drugio
palengvint aršiausius atakus.Kaip

Metodą duoda geriausias pasekmes.

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 9402 Bessemer Ave.

30-33.

PABANDYMAS DYKAI
Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 

atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis j Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo metodos, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
iųs gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
kote po šį pasauli, reikalaukite 
bandymo dykai. Jei jus kenčiate 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių 
kų ir bandėte visokias pagelbas 
lengvinimui Astmos atakų ir dėl 

žudote viltį, 
pabandymo

pa
jau 
lai- 
pa
ne-

Parsiduoda
Po No. 11790 prie Superior 

Ave. geležinių daigtų krautuvė, 
su dideliu kiekiu dažų, elektros 
reikmenų ir prietaisų ir automo
biliams reikmenų. Krautuvė 
gvarantuoja $200 gryno pelno 
savaitėje. Randa pigi. Kompeti- 
cijos nėra. Parsiduoda pigiai. 
Dėl smulkmenų klauskite pas 
Notarą Zimmerman,
10711 E. Superior Ave. 30-33

Kazys Jocius, buvęs ‘‘Dir
vos” name, savo siuvyklą 
perkelia į didesnę vietą. Da
bar jis žada padidint savo 
pramonę, todėl kviečia visus 
Lietuvius ateit ir išsirinkt 
sau rudeninius siutus ar o- 
verkotus, kokių kainos nuo 
$27, augštyn.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

naujoj vietoj

Ant Rendos
Ant rendos penki kambariai 

tarpe Superior ir Wade 
arti Lietuviškos svetainės, 
dynė, skalbynės ir didelis 
pas. Ateikite pažiūrėt po 
1326 Russell Rd.

Park 
Mau- 
skle- 

No.

suradimo pagelbos jau 
tik reikalaukite musų 
dykai.

Tai vienintelis kelias, 
surast i progresą, 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimą dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant pasijieš- 
kot pagelbos. Pasiųskite šitą kuponą 
šiądien. Ne vilkinkit.

kuri galima 
vedantis iš visų

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.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

PARSIDUODA
Parsiduoda moderniška kep

tuvė, po No. 8811 prie Superior 
Ave. Gvarantuojama savaitinių 
jeigu $400. Kompeticijos nėra. 
Randa pigi. Prie keptuvės yra 
krautuvėlė saldainių, mokykloms 
reikmenų. Taip pat ir kitokių 
dalykų. Parsiduoda pigiai. In
formacijų klauskite telefonu: 
Broadway 3773, arba matykit 
Notarijušą
Zimmerman, 10711 Superior Ave ;i;

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Parsiduoda
Mėsinyčia (bučernė) 

vietoj, pramonė išdirbta 
daugeli metų. Parsiduoda 
prieinama kaina. Daugiau 
nosite atsikreipę adresu: 
2047 Hamilton Ave.

geroj 
per 

visai 
suži-

30-31

❖

i

30-34

TOUrWES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept. U. S.,9 E. Ohio St., Chicago

Parsiduoda namai dviejų au- 
gštų, su 10 didelių kambarių, 
garu apšildomų, su dideliu lotu. 
Perą ateitis. Arti mokyklių ir 
karų linijų. Du geradžiai. Geras 
pirkinis, perkant tuojau. Suži
nokite po No. 1365 E. 82 gatvė.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustyto  jai, vinduotojai ir otaty- 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandui pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, O£to

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

nyt namų 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. RAKAUSGAS, Agentas 
6712 Wade Park av. - Cleveland,

Telef. Pennsylvania 1481
o.

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

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
_____________ w- Dr. Smedley, garsus Specialistas 
ĮMKįL Jg__________________ su 45 nletU pasekmingu medikaliu

x:patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
l’inius metodus ir vaistus ir atsiekia fcW ' stebėtinas pasekmes gydyme visokių' JRŽ kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 

■*’**&• " skilvio ir vidurių negerovių, odos li
fe gų r kitokių su tuo bendrų.
?Egzaminavimas su X-Ray mašina 

K IĮ ‘r k’tais budais yra beskausmis irR tokis tikras kad negalima padaryti
z klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau-’WWs šlapumą ir kitus dalykus taipgi

S '■ išegzaminuoja.
Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą

Ml&L pasakys nedvejodamas. Patirkit tei-
■ ....... ' - - -— sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, 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. Kampa* E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedčldieniąle nuo 10 iki 1.
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