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Numirė S. L A. Centro Iždininkas
Ateina Didis Meteoru Lytus

SUV. VALST. AMBASA
DOS RŪMAS.

Paris, Francuzijoj.—Su
vienytų Valstijų ambasado
rius Herrick užmokėjo pas
kutinę mokesti už naujai pa-!

Hinijoj Prigėrė 2000 žmonių
darbi-

RENO TERITORIJĄ. [ninkai gauna pa 10-11 cen-
Paris, Francuzijoj.— Vo-'tų per valandą. Didžiausias 

kietija reikalauja, kad Renoįalgas darbininkams moka
.................... pat įLeverhulmano muilo fabri-

NUMIRĖ ŽYMUS AMERI- REIKALAUJA EVOKUOT o paprasti fabrikų 
KOS LIETUVIS.

Pittston, Pa.— Pjučio pir
mą dieną numirė Tarnas 
Paukštis, Centralinis S.L.A. 
iždininkas. Lavonas su di
delėmis iškilmėmis, daly- 
vaujant dideliam skaitliui 
žmonių, tapo palaidotas 
praėjusioje subatoje. Lai
dotuvėse dalyvavo veik visi 
SLA. centro valdybos nariai, 
atiduodant velioniui pasku
tinį patarnavimą.

Velionis T. Paukštis gimė 
17 dieną Kovo, 1869 m. Ame
rikon atsyko būdamas dar,nepradės Reno teritorijoj 
jaunu. Atsižymėjo veiklumu. ginkluotis prieš Francuziją.

teritorija, kurią nuo
Versaliaus “taikos” Francu- kas—po 240 belgiškų frankui 
zijos talkininkai laikosi kai- (apie $6.50) per savaitę, gi

ŠUNIO KOVA SU SENA 
ŽELVE.

Saranac, N. Y.—A. J. 
Champbell’o šeimyna savo 
vasarnamyj vieną naktį ne

įgalėjo užmigt, kadangi tar-| 
statytą Paryžiuje Suvieny-|pe vasarnamio 
tųValstijų ambasados ru- < 
mą. Užmokėta iš Washing- ] 
tono atsiųstu čekiu, suda- laukiant šuns nusiraminimo, 
rančiu sumą $1,014,000 Su-[eita pažiūrėt kame dalykas, 
vienytų Valstijų pinigais, ir atrasta šunį kovojant su 
m„.- - i.... : didele želve, kuri slankiojo

paskui šunį, piktai šnypšda
ma; šuva negalėdamas ją 
suimt už kiauto, pyko ir lo
damas traukėsi, o jo prie
šas vis slinko arčiau. Šuns 
šeimininkas želvę apveikė 
savotišku budu. Ji svėrė 24 
svarus. Daktarai sprendžia 
ją esant apie 100 metų sena.

Žinios iš Lietuvos

Tai pusė sumos, kuri kai
navo rūmo pastatymas. Pir
moji sumos pusė užmokėta 
rūmą pradedant statyt.

Pasikorė mergina. 
Skirsnemunė. — Pantvar- 

džio kaimo gyventoja mer- laiku visoj Lietuvoj, kur tik 
ii Saranac gėlė Vilčinskytė pasikorė. Į pažiūrėsi, visur gražinami, 

> mies- 
turbut vienas 

į Panemunis yra atsilikęs. Iš 
Į purvo negalimu išbristi. Ga
tvėje nuo Suvainiškio pusė 

išklota vo- 
rąstais, bet 

gijas, Kaune organizuojasi b° metų liko tik antras, 
“mužikų” sąjungą kuri gin- H’e(-‘ias Ląstas. Todėl važiuo
sianti “n'užikų reikalus.-L.Ž. ian^ yra pavojus dan

tims. O tuo tarpu gyventojų 
miestelyj yra apie 9,000. 

| Laikas tarvbai rūpintis 
miestelio brukavimu ir ša
ligatviais.— L. A.

Apsileidęs miestelis 
Panemunis. —Pastaruoju

ežero jų šuva labai piktai Saužudystės priežastis diclc-j tvarkomi provincijos 
lojo, be pertraukos. Nesu- lė namų nesantaika.—D. lėliai. Tik, turbut

Mužikų Sąjunga,
Kaunas.— įsisteigus bajorui 
sąjungai 'kurios tikslas at-!^a^®s dar yra 
gauti senas teises ir privili- ■ 'dėčių malonės

po grebežių, užtikrinimui,; paprastiems darbininkams j SU'V. VALST. PAČTO 
i kad Vokietija išmokės kon- tas pats fabrikas moka per| FICITAS.
tribuciją, butų netrukus e- savaitę 36 frankas mažiau. 1 Superior, Wis.—Čia pra- 
vokuojama, tai yra, paliuo- Moterių algos daug mažės-.leidžiant savo vakacijas pre
suojama iš svetimų kariu- nės. Karės metu didžiausias izidentas Coolidge, nusiskun- 

I menių globos. Francuzija ' algas jos uždirbo po 150-200 dė: ant kongreso, kuris nesi- 
| šitam Vokietijos reikalavi-! frankų per savaitę, už 10! skaitydamas su ekonomija, 
mui lyg nesipriešintų, jei ti-i valandų dienos darbą. Da- perleido daug prezidento 

ikrai žinotų, 'kad Vokietija i bar jos uždirba po 5-7 cen-į vetuotų bilių, liečiančių Su
vienytų Valstijų pačtą, o 

(tuos bilius vykdant, pačto 
budžete per metus pasidarė 
šimtas milijonų doliarių de-

Itus per valandą.
I ' ,[vienytų Valstijų

DE-

Susivienijimui Lietuviu A-i --------------
PROTESTAI PRIEŠ

PORTĄ.
Ottawa, Kanadoj.—Iš An

glijos į Kanadą atgabena
ma 10,000 darbininkų, ku
rni ms teks darbo jieškot

menkoj, ir veik nuo jo susi- 
organizavimo, velionis tar
navo centro valdyboje dvie
juose terminuose iždininku 
ir porą metų iždo globėju. 
Pastaruoju laiku Iždininku 
išbuvo apie 11 metų.

“IM-
PASTATĖ ŽUDIKAMS

PAMINKLĄ

murmurinj paminklą seno 
Austrijos kunigaikščio Fer
nando ir jo zonos žudikams.

kaimuose, prie javų valymo. I Šita žudynė jvyko 1914 m.
i Tokiam “importui” darbi-'ir dėl to prasidėjo pasaulinė 

Y Įlinkai ant vietos labai pro-Į karė. Paminklas pastatyta 
(testuoja; kadangi darbinin- j Sarajeve, toj pat vietoj, kur

Sarajevo, Jugoslavijoj.— ficito. Kad padengus šitą 
Jugoslavijos valdžia pastatė deficitą, dabar parsieis pa-

brangint visus pačto siunti
nius, kad tuomi susirinkus 
šimtą milijonu doHarių, dė
to užkimšimui.

ATEINA METEORŲ 
TUS

Washington, D. C.—-Atei-ĮklJ Kanadoje netrūksta, o [žudynė įvyko šituom pa- 
nančios subatos nakčia, iš i 
Pjučio 11 į 12 tarpe 11 ir 2' 
valandos vidurnakčio, sulyg j 
rytinio laikrodžio (Eastern 
Tim'e), firmomente bus ma
toma didelis žvaigždžių kri
timas. Bus tai taip vadina
mas meteorų lytus, suside
dąs iš įvairių dulkių, kurias 
tuom laiku žemė pereis savo 
arbitą. Iš šito žvaigždžių 
kritimo nieko blogo žemei 
ne atsitiks, todėl ir žmonės 
neprivalo jo išsigąst. Toks 
žvaigždžių kritimas įvyksta 
kiekvieną sezoną. Dabar, 
kurie norės pasižiūrėt, ir jei 
bus giedra, lai tėmija laiką, 
žvaigždžių kritimas bus 
matoma šiarrytiniamie kam
pe firmamento.

‘javus nuvalius, atgabenti paminklu Jugoslavija žudikus 
Anglijos darbininkai liksis j pagerbia todėl, kad jų žmog 

j be darbo ir tuomi padidins Į žudiškas darbas iššaukė ka- 
skaitlių bedarbių, kurių žie-jrę, kuri Jugoslavijai atga- 
mos metu ir taip būva per- beno nepriklausomybę.
daug. Anglijos darbininkus --------------
čia atgabena tūlos 
kompanijos, su savo 
pelnymo tikslu.

beno nepriklausomybę.

laivų 
pasi-

HINIJOJ PRIGĖRĖ 2000 
ŽMONIŲ.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
DU ŽMONES.

Lebanon, Ohio. Robertas 
Cole 21 ir Estei Moore 27 
metų amžiaus, išėjo j miške
li vuogaut. Pririnkę blekini

Shangai,Hinijoj.—Dėl per viedrą vuogų, abdu pasiėmę 
mierinių ir ilgų lytų, Ankiu savo trusą ėjo po medžiu 
ir Linchu valstijose 
Tawan upė, kurios 
užliejo didžiausius 
plotus, su žmonių

užtvino
vanduo audros su lytum. Netoli me- 

žemės

pasislėpt nuo prasidėjusio:

'džio jiem esant, perkūnas 
gyveni- įtrenkė j viedrą su vuogomLs.

, viedro 
kokias pasisekė ikišiol su-[dratiniu seilu bėgdama į ju- 
rinkt, prigėrė 2000 žmonių, i dviejų rankas, abudu nukri- 
Dėl tvanų smarkiai platina-1 to ant vietos. 

Įsi epidemija geltonojo dru- 
^UOįgio, kuri likusius gyvais, la

ibai kankina, beto iš ligonių

Jjivvuu, u ia LIČIUS, t; 1 VlcUlcl bu VI

mais. Tvanuose, sulyg žinių, 0 perkūno elektra,

GELBĖS ANGLIJĄ 
VELNIŲ.

Los Angeles, Cal.—Ketu-j labai daug miršta. Nugas- 
rių Evangelijų sektos misi-, taujama, kad dėl to visko 
jonierė, tula McPherson, ne apsireikštų ir holera. 
rengiasi kelionėn į Angliją,) _________
kad ten atlankyt visas sa-Į DARBAI IR UŽDARBIAI 
las, paskleidžiant savo sek-i BELGIJOJ.
tos tikybą. i Brussels, Belgijoje.— Vi-

Kelionėn besirengdama ji Įsoje Belgijos valstybėje, 
pasakoja, kAS Angliją, Airi- darbininkams neleidžiama 
ją, Škotiją ir Valiją apsėdo daugiau dirbt kaip 8 valan- 
velniai, kuriuos nestengia! das per dieną, nes taip val- 
suvaldyt esančios ten baž-'džios patvarkihta: 8 valan- 
nyčios kurių skaitlius per-' 
mažas pasidauginusiam! vel
nių skaitliui. Tuomi ji An
gliją su visomis jos provin
cijomis, išgelbėsianti, pris
teigiant daugiau savo sek
tos bažnyčių.

dos dirbt, 8 valandos pasil
sėt ir 8 valandos pasilink
smint. Uždarbiai Belgijoj 
ne užvydėtini. Mūrininkai 
gauna po 11 ir 12 centų per 
valandą- Kalviai, elektristai 
ir mašinistai po 12-13 centų,

POLICIJOS VIRŠININKO 
VARGAI.

Oskosh, Wis. — Policijos 
viršinikas Gabbert turi 
daug vargo su “bobomis”. 
Prieš metus jis buvo priė
męs policijos tarnyston mo
terį, tūlą Bessey, bet su ja
greit apsidžiaugė, nes tai 
žiurėjo, kad tik su ja kas 
flirtuotų, savo pareigas ne
dabodavo. Atleido ją iš vie
tos; ta pasiskundė savo pa
žįstamoms, kurios sudarė 
komisiją, o ta dabar kas
dien landžioja pas viršinin
ką, reprezentuojant 500 mo
terių balsuotojų, reikalau
jančių, kad jų sėbre butų 
gražinta tarnyston-

Retas radinys
Kaunas.—Vienas Milainių 

kaimo ūkininkas savo lauke ) 
rado tris puodus senų pini-i 
gų. Pinigai sidabriniai ir! 
variniai. Dalis — Lenkijos,) Tragiška mirtis, 
dalis—švedų. Pinigus nupir-j Kybartai. — Kybartuose 
ko Panevėžio muzėjus. Pa- gyveno darbininkas Alek- 
nevėžio neužėjus turi surin- sandras Gizaitis. Jo santi- 
kęs didelę metalinių ir po-,kiai su žmona buvo blogi, 

įpierinių pinigų kolekciją. - jis Įtarė žmoną veidmainia- 
[Muzejuje yra retenybių — |Vime ir todėl gyveno sunkiai 
žalvario kirvis ir kitų. —, ir vargingai. Kartais apleis- 
L. A. | davo namus ir grįždavo po

--------------- , kelių dienų namon. Paskuti-
Davatkos ardo ramybę. ni kartą sugrįžo namo Lie- 
Rokiškis. — Negana to Pos 17 dien» anksti rytą ir 

kad davatkos šoko persekio-' nePrisibeldęs j savo butą, 
ti visus tuos, kurie skaito padirbęs darže išėjo. Jo 
“bedieviškus” laikraščius, ^vo nueita į Bajorų kaimą, 
dar ardo ramybę, tikėdamos Tą pat dieną buvo rastas pa- 
i raganavimą. Natuškių kai-- sikoręs. Velionis paliko ke
rne, Rokiškių valščiuje^ vie-,liatą vaikučių, buvo labai 

’ - ’ su_ dievobaimingas ir pamaldus 
jos i žmogelis.—L.Ž.

VALDŽIA ATIMINĖS 
AUTOMOBILIUS

Boston, Mass.—Automo-

PERSEKIOS MOTERIŲ 
“DAILE”.

Oskosh, Wis.— Pastarais 
laikais, kaip ir visur, moters 
bereprezentvodamos sava 
“dailę”, pradėjo dėvėt pal
šos spalvos pančiakas, mau
dymosi kostiumus ir kutus 
savo parėdus- Dabar polici
jos viršininkas išleido už
draudimą moterims puoštis biliu apsaugos kompanija’ 
šitų spalvų parėdais, kaipo [atsikreipus į valstijos val- 
piktinančia spalva, ir mo-jdžią, prašant leidimo įvest 
terš, sugautos viešose vie-j automobiliams apsaugą nuo 
tose su palšos spalvos pan-į konfiskavimo, valdžia pra- 
čiakomis, ar besimaudant sujšymą atmetė, paaiškinant, 
tokios pat spalvos m audymo Į kad netrukus pradės veikt 
si kostiumais, 'bus areštuo- valstijos įstatymas, sulyg 
jamos ir teismo baudžia-1 kurio bus konfiskuojama 
mos, kaipo gundytojos prie | automobiliai visų, kurie pir- 
nemorališkumo. 'kliauja degtine.

na davatka užsėdo ant 
pratingesnių moterių, 
esančios burtininkės ir 
burė karves, kad pienas 
truktų, o kailes, kad 
tų. Davatka patraukta tei; 
man,—L.Ž.

uz- 
už- 

dvės-
Šaude j kryžių.

Biržai.— Pradinių moky
klų inspektorius J. Petkevi
čius, pašalinęs nemažai ka- 
Dclicnams nepatinkamų mo
kytojų, prieš kiek laiko pats 
tapo atleistas nuo vietos. 
Mat, inspektorius kartą ge
rokai Įsidrąsino ir šovė i 
Klingu mokykloj, Vabalnin-

HINI.IA GAUDYS PLĖŠI
KUS.

Shangai, Hinijoj. — Per 
pastaruosius sumišimų me
tus, veik visoje Pilnijoje pri
viso didelė daugybė įvairių 
plėšikų, kurių vienok dau
giausia yra aplinkėse Kian-j 
gsu, Anhvel ir Honan. Čia, 
plėšikai net apsirengę savo į 
uniformoj, apsiginklavę vi-Į 
šokiais ginklais, su amuni-j 
cija, dienomis ir naktimis! 
eina per kaimus ir mieste
lius, piešdami žmonės, ir už- 
mušinėdami, jei kas jiems 
pasipriešina. Dabar valdžios 
sudarė bendrą legijoną, ku
ris apsiginklvęs, eis per, 
kaimus ir miestelius, tuos Į 
plėšikus išgaudyt.

Nupjovė avinėliui liežiuvį.
Rotinėnai, Alsėdžių vals

čiaus. Šiame kaime ūkininko 
Galvanausko piemuo Jundu- 
liukas, ganydamas bandą,
labai įširdo ant vieno avinė- kų valščiuje Į kryžių. Byla 
lio už tai kam jis vis rėkdą-)šio reikalo perduota taikos 
mas bėgioja. Taigi ir suma- teisėjui. Kartu nukentėjo ir 
nė jį nuraminti, ir nupjovė vietos mokyklos J. Kaisys, 
avinėliui liežiuvį. Reikėtų to- kuris, klausydamas savo vil
kiu sunumi tėvui pasirūpint, šininko įsakymo, aprėžė kry 
kas iš jo bus, kai jis paūgės, žiuje taikini. J- Petkevičius 
jei jau dabar šitaip jis gy- dabar paskirtas netoli Uk- 
vulius kankina.—L. Ž. mergės mokytoju.—L. Ž.

“TA

Važiuokite LIETUVON
S. V. Valdžios valdomais laivais.

IŠPLAUKIMAI RUGSĖJY
S. S. President Harding ........................
S. S. President Roosevelt ......................
S. S. Republic .........................................
S. S. Leviathan .......................................
S. S. George Washington ......................
S. S. America .............. ............................

Vist laivai, išskyrus Leviathan, tiesiai j Bremen.
plaukia į Cherbourg.
Pirkite laivakortes į abi pusi.

Del smulkesnių informacijų klauskite vietos laivakorčių agentą 
arba rašykite pas

United States Lines
45 Broadway, New York City

Rugs. 5
Rugs. 12
Rugs. 14
Rugs. 15
Rugs. 19
Rugs. 28
S.S. Leviathan

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

THWS -
Visit Niagara Falls and Canada this summer via 
beautiful Lake Eric. Enjoy a cool, delightful Lake 
Trip on a palatial C B Line Steamer.
SPECIAL EXCURSION FARE 
Cleveland to g? /raey a a 
Niagara Falls ' £ ©UO

ONLY & n<I. Trip
Leaving Cleveland at 9:00 p.m. UTT.) July 1 1th, 
18th, 26th; August 2nd, 8th, 1 Sib., 2 2nd and 29th. 
Tickets good returning anytime within 12 days 
including date of sale, now obtainable at our 
Cleveland Office. 

Steamers each way—every nfcht leaving 
at !-‘:C0 i*. M.; arriving at 7:30 A. M.

New Low Tare $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.

S
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2 dirva

Korespondencijos
pp-

NEW BRITAIN, CONN.

4

J numirė Birželio menesio pa- į me

P. Kriukelis.

broli,o. ,
Pinavijas.

gali duot tokia vertę

SIDABRINES SUKAKTUVES

THE

Iš Varpiečių susirinkimo 
Liepos 30 dieną Įvyko L.

5
5

nesulyginamus su kitais — ir pasitikėji
mo laipsnį kuris per ilgus laikus jau li
ko traclicijinis.

Buick Co.
Cedar 3415

Cedar 3415

atsitikimuose kal- 
tik kunigą, negali- 
daug kaltės pačių 

Kai tik atva-

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

The Bailey
14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

Kiekvienas Buick turi — kaipo “regu- 
guliarį prietaisą” — spėką viršijančią 
visus reikalavimus, grožę ir patogumus

Ponas Vitaitis irgi 
“Vienybę” labai 

nurodinėdamas jos 
naudingumą per

Žinučių Rinkėjui. Antrą 
siuntinį “Pastabukių” gavo- 

Įme, bet jos gaus palaukt, 
j .Kol atsiras laikraštyje vie-

BAYONNE, N. .1.
Margos žinios

Liepos 23 dieną pas 
Galinaičius lankėsi Garnys
kuris išeidamas, paliko dova 
nomis, dailų sūnų. Galinai-į 
čiai yra jauni žmonės, geri1 
Lietuviai, patriotai, tad nė-1

5
7
E7

Base
______ $1525.00
______ $1550.00
______ $1865.00

Prospect 3400
The Economy

12538 Euclid avė.
12516 Penobscot avė.

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

BROOKLYN, N. Y. 
“Vienybės” išvažiavimas.
Liepos 29 dieną įvyko

BUICK
Su vyriausia Fisherio papėde.

Męs 
sim!

'tai yra, Dainų dienos pa
lis Jonas Kalanta, Lietuvoj, I i'engbną, pasiklausyt gra- .

■ jžiausių dainų, o apart dai- d nesunaudosime, nes ja- 
baigoj. Amžiaus turėjo dar[ml bus ir kitokių žaislų, ir 
tik 30 metų, savo moterį j šokiai prie geros orkestros. i 
paliko našle. Velionis Kalan-j P. P. Pilipauskas.
ta buvo didelis Lietuvos pa
triotas, jos gynėjas, visada 
kariavo prieš Lenkus, nes 
gyveno jis arti Vilniaus, 
prie demarkacijos linijos, 
kur Lenkai jį visokiais bu
dais persekiojo. Velionis 
Kalanta labai mylėjo nyjk- 
slą, skaitė tautiškus laikraš
čius, buvo ir “Dirvos” skai
dytoji!. ;

Visi gailisi netekę bran
gaus Lietuvio. Gailisi mote- 

į ris vyro, ir sesuo savo rayli- 
iino brolio.

CLEVELAND, OHIO. 
Del Lietuvių dalyvavimo.
Skaitome '‘Dirvos” 30 No. 

p. J- Čižausko viešą padėką 
horistams. širdinga ir su ge
rais norais išreiškiama pa
dėka, visuomet yra labai 
mandagiu dalyku. Tačiaus

buvo praėjus. Mergaičių nu
merį p. Čižauskienė užėmė 
pati. O kad jos paleido me
lagingą paskalą apie jų 
stumdymą ir varinėjimą, tai 
nieko stebėtino, nes kokia 
mokintoja, taip ir savo mo
kines išmokino.

kuomet padėka atsiduoda! Išvada tokia: Kur tik Či- 
pagyrais, tai tokia padėka žauskai įsimaišo, jie visur 
neturi savo vertės.

Pagal p. Čižausko išsireiš
kimą, jungtinis (bažnytinis) 
horas žmonėms' labiausia pa
ir publika išsiskirstė taip, 
kad liko tik menka dalelė.. .

Žmogus, kuris nebuvo 
Gordon parke pasiklausyt 
čia minimo programo 18 die
ną Liepos, ir nepažįsta tos 
padėkos autorius, gali pa
manyt, kad kalbama tikra 
teisybė. Tačiaus girt pačiam 
save ar savo horą, visgi ne
pritinka. Reikia žiūrėt, ką 
kiti, apie tai mano; tik pe
lėda savo vaikus giria, kad 
jie ešąs gražiausi pasaulyje.

Dabar kaslink Lietuvių 
horų, dalyvavusių koncerte, 
Gordon parke, Liepos 18 
dieną. Horai, ypatiškai man 
patinka abudu. Bet pažiūrė
kime ką jie reiškia visai pa
šaliniams žmonėms, svetim
taučiams. Profesorius Vo
kiečių kalbos Reserve uni
versiteto, tūlam Lietuviui, 
kuris tą vakarą dainavo 
dviejuose horuose su kitais 
Lieuviais, man girdint kal
bėjo:” Manau, kad ne užpyk- 
si, jei nšsireikšiu savo nuo
monę apie jūsų dainavimus.i 
Mačiau tave dainuojant a- 
biejose horuose, bet pasta- ■ -jQ jr paskui
rasis (Vyčių hoias) daina- vįsį Įermavosi, vįsį trukš- 
vo geriau už pirmąjį (baž- maV0) vjenas kita kaltin- 
nytinį) dėlto, kad visi dai- 0 neturėjo žmogaus, 
navo gyvai ir eneigi&kai kuia0 uželuočia butų buvę da 
100 ', kuomet pas piimajį ]30t)kac] pianas butu prista- 
horą to viso buvo 75' Ne-(tytas j viefa ir reikalinęu 
svarbu kiekybė, bet kokybė”, i jajku

■Kaslink solistų, vienas se
nyvas Belgas (ar Šveica
ras), Krasnickui pasakė štai 
ką: “Jūsų numeriai man la-’ 
biaųsia patiko. Tą patį galiu 
pasakyt ir poniai Greičienei,' “Vienybės” bendrovės išva- 
kuri turi gražų balsą ir la
bai aiškiai taria žodžius, kas 
yra dainininko didžiausia 
dovana, kurios nesirado pas 
pirmąją solistę. Pirmoji (p. 
Čižauskienė dainavo silpnai 
ir ne aiškiai”....

Taip į buvusį Lietuvių pro 
gramą žiuri pašaliniai žmo
nės, svetimtaučiai. O kad 
didžiuma publikos išsiskir
stė, tai ačiū koncerto rengė
jams, kurie ilgai nepristatė 
piano, ir p. Čižausko žioplu
mui, kad jis be piano nesuti
ko dainuot su savo horų, 
paskirtame laike, ir vietą 
užleido Ukrainams, kas la
bai suvėlino laiką Lietuvių 
programui. Tačiaus Lietu
vių publika visgi išbuvo be
veik iki pat koncerto pabai
gai.

Apie to pat minimo va
karo nuotikius “C.L.Ž.” p. 
Čižauskienė atsiprašindama 
motinų, už nepastatymą jų 
mergaičių ant scenos, pyk
sta ant programo vedėjo, 
buk jis varęs ir stumdęs 
mergaites. Jei jis tai darė, 
tai turėjo pilną tiesą tai da
ryt, nes jo horas turėjo sku
bintis eit dainuot, o jos po

Įpriverda tokios košės, ku- 
1 rios patys negalėdami su- 
| valgyt, siūlo ją kitiems. Mel
džiamieji! Ką patys išsiver- 
date, tą patys ir suvalgyki- 
te.Ačiu- Klausytojas.

Redakcijos prierašas: 
Talpiname šitą polemišką 

; raštelį,dėlei bešališkumo, y- 
į pač todėl, kad jo autorius 
'yra tos pat krypties, kaip 
ir pp. Čižauskai. Vieną męs 

j tik turime pažymėt, kad po- 
jno Čižausko vieša padėka 
horistams. šitą polemiką ne 
iššaukė. Ponas čižauskas 
pasielgė sulyg inteligentiško 
mandagumo, ir tuomi ne už
sipelnė visų tų priekaištų, 
kurios čia jam ir jo žmonai 
prikišama. Kaslink koncerte 
buvusios betvarkės tai kalta 
Lietuvių priimta betvarkės 
sistema, netik Clevelande, 
bet ir visur kitur. Jie to
kiuose atsitikimuose niekad 

Į neturi atsakančio žmogaus, 
j kuris vestų išlaukinę tvar- 
; ką. Vieton to, jie visuomet 
mėgsta vienas kitą mokint, 

Į vienas kitam patarimus 
duot, ir tai tada kada reikia 
stot į darbą. Taip buvo ir j 
dabar. Apsižiūrėta, kad pia
no nėra, tik tada, kada rei-

žiavimas, Kleščiąųs parke. 
Masphete. Publikos suvažia
vo nemažai, ypač vakaran 
prisirinko daug jaunimų, 
Programą atidarė A. Mika
lauskas, kuris paaiškinęs iš
važiavimo tikslą, pakvietė 
pasakyt po prakalbėlę drau
gijų atstovus. Kalbėjo C. 
Unguraitis, vardu Martyno 
Luterio draugijos, K. Degu
tis vardu Lietuvių Jaunų 
Vyrų draugijos, M. Bieliau
skas vardu šv. Vincento 
draugijos, L. Pocius, vardu 
šv. Francįškaus draugjios, 
J. Kralikauskas vardu New- 
arko Lietuvių kolionijos, J. 
Segevičius vardu Am. Lie
tuvių Tautininkų Kliubo, B. 
Walton vardu Lietuvių Gim
nastikos Kliubo, A. Kandra- 
tas, grįžęs iš Lietuvos, ku
rion buvo palydėjęs Lietuvių 
ekskursiją. Visi sveikino 
“Vienybę”, kaipo sveiko 
senso laikraštį, daug pasi
tarnavusį Lietvių tautai, ir 
visi linkėjo jai gyvuot il
giausius metus, einant tais 
pačiais lietuvybės keliais, 
kuriais ji ikišiol ėjo. Kan- 
drotas kalbėjo labai gražiai 
apie Lietuvą, aiškiai nurody 

kojų painiojosi ir jų'eilė*i-'damas, kaip tūli išsigimėliai 
šeit ant scenos',' seniai jau visuomenę melagingai klai-

dina, visaip purvindami Lie
tuvos valdžia, patys tikrų 
dalykų nežinodami.

Pagaliaus kalbėjo “Vieny
bės” Redaktorius p. J. O. 
Sirvydas. Jis išsireiškė 
džiaugsmą, kad toks buris 
susirinko skaitlingai, pa
gerbt “Vienybę”, kuri visuo-Į 
met kaipir dabar, 1 
savo galėmis gynė Lietuvių: 
tautą ir jos tiesas. Baigda-jV11^- 
mas savo kalbą priminė ir, 
kad 3 dieną Rugsėjo Gene- 
voj bus sprendžiamas Vil
niaus klausimas, bus Lietu
va spiriama Vilniaus išsiža- 
dėt. Todėl yra reikalinga 
Lietuviams rengt skaitlin
gus susirinkimus, 
Lietuviams reikia 
lyvaut skaitlingai, 
ėmus rezoliucijas, 
jant Tautų Lygos 
Lietuvos-Lenkijos 
gražinant Vilnių 
Pabaigus jam kalbėt, publi
ka jį nulydėjo nuo estrados, 
gausiais delnų plojimais ir 
šauksmais “Valio!”

Ant užbaigos kalbėjo dar 
“Tėvynės” Redaktorius S. E. 
Vitaitis- 
sveikino 
gražiai, 
veikimo 
praeitus 42 metu. Reikia pa 
stebėt, kad p. Vitaitis pirmu) 
kartu dabar kalbėjo taip 
gražiai ir patriotiškai. Kai- 
kas iš publikos tuomi net 
stebėjosi; girdi, kas jam pa
sidarė, kad jis šiądien taip' 
kalba. Buvo dar šauktas kai-; 
bet V. Sirvydas, bet jis ne
pasirodė.

I Renkia pastebėt, kad Tau-j 
tininkai kasžinkokia liga 
serga, vengdami moterių’ 
niekus jų ne isileisdami j pro 
gramus, ne kviesdami jų pa
sakyt prakaldėlę. O juk ir 
moterių tos pat sielos, kaip 
ir vyrų. Bolševikai savo 
moterims nepavydi veikimo, 
ir jos pas juos dirba. Kata-, 
likai moterims 
pirmenybės, jos ir ten dirba. nigas Slavynas kovą pralai- 
O pas mus moterims nėrajmėjo ir iš Daytono turi išsi- 
ką veikt. Net ir Sandara to-, kraustyt. Jo vieton yra jau 
kio papročio laikosi. Užtai [atsiųstas kitas kunigas, tik 
mfių draugijos sausos, o mu-lne Lietuvis, bet svetimtau- 
sų moters eina dirbt ten, itis. Tai jau trečias kunigas 
kur joms duodama darbo, [apleidžia Daytono Lietuvius,

S.L.A. seimo atbalsiai, i neliuosu noru, tik pralošęs

laimingų, ilgų metelių, gy
vent kuogeriausiame sutiki
me. J.A.U.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

1 V1OUU- ’ J - XT TT Jvisomis |ra abejonės, kad ir savo su-i N; Varpo draugijos susirin- 
AetuviiJ ne^ išaugins geru Lietu-'žinias. Išklausius komisijų 
n • u ';viu' raporto, prieita klausimą

atsitiko Dainų dienos, kuri įvyks 
Pjučio 26 dieną, Linden par-,1.

. Į S. Malakauskui

. didelė nelaimė; važiuodamas 
automobilium netikėtai už
važiavo ant 9 metų vaiko. 
Nors Malakauskas darė ką 
galėjo, vaikas visgi tapo su
žeistas ; i

kuriuose 
visur da- 
kad pri- 
reikalau- 
likviduot 

ginčą, 
Lietuvai.

Uzdavims.
1) Kada galima per jūres 

perbrist?
2) Kada teliukas lieka a- 

viniu levu?
3) Kada, vyras lieka avi

nu, levu?
4) Ir kas suka pasaulį?
Visi keturi klausimai turi 

vieną atsakymą.
Išrišimas Uždavinio

1) Kai vyras karštai į 
merginą įsimyli, tai dėl jos 
jis didžiausias kliūtis perga-

Korespondentams, kurių 
raštai netilpo šiame nume
ryje, atsiprašome. Sunaudo
sime, kas tiks, kitame nume
ryje, nes šiame pritrukome 
vietos.

Visiems, kurie atsiunčia 
Redakcijai savo raštus be 
savo parašo ir adreso, tokius 
raštus nesunaudojame ir tuo 

ke, Union City, Conn. Ren- -)aus naikiname.
’i Laputei. Jusli eilių pluoš

tą gavome, labai ačiū. Su-jli. Tai priežodis sako: Įsi- 
su'naudosime kiek vėliau, nes mylėjusiam jūrės iki kelių”, 
-.n rl o'Uo i* rir. i'nnlzo co . ! T.T* 1j 2) Niekam nevertas vyras 

pravardžiuojamas “teliuku”, 
o įsimylėjęs pavirsta levu, 
tai tampa drąsiu ir narsiu, 
savo tiesas prie mylimos 
apgina... .kumščia.

3) Kai vyras įsimyli, tai 
Imergina jį melžia: iš jo išvi- 

tos; dabar mums skupiai suijįoja pinigus, įpainioja į kil- 
vieta. nas. n lis Irain avinas Iro

gimo komisija pranešė, kad I 
Dainų dienai viskas jau yrai 
surengta, ir susižinota s

žeistas; nugabenta jį j H-lvisais horais, kaip tai Ope- dabar po ranka turime se- 
gonbutj Bayonėn kur 'vai-i re^s horu Brooklyne, SLA. niaus, kitų autorių atsiųstų, 
kas už poros valandų ir nu- kuopa, Jaunuolių horu, j tad pirmiau tas sunaudosi- 
mirė. ' I kad tikrai visi trįs horai da- me.

Bolys Marcinkus, 10. metų i b^aus virš minėtoje Dainų 
vaikinukas, 18 dieną Liepos'i^ien°je- Tik patarta kreip- 
besimaudydamas Newark ’ds į geros valios Lietuvius 
Bay upėje, prigėrė. Paliko kitose kolionijose, kad skait- 
dideliame nuliūdime savo Į Hngai atsilankytų į šitą mu- 
motiną. [Sll rengiamą metinę šventę, J vieta

Marės Galinaitienės bro-
pas, o jis kaip avinas karto- 

Golfininkui. Tamtstos raš-b’a: “Maryte, aš tave myliu”.
4) Viskas veikia tik dėl 

perdaug ypatiškų daly- meilės. Nebūtų meilės, ne- 
...t, kuriuos naudingiausia butų pasaulio. Ir lakštutė 
bus ant vietos išrišus, be j čiulba tik įsimylėjusi, 
laikraščių pagelbos.

DAYTON, OHIO 
Kun. Slavynas jau 

išsikraustė.
Ilgą laiką ėjo tąsynės tar

pe kunigo V. Slavyno ir jo • 
ne užvydi'parapijonų, bet galiaus, ku- iri ® i lik Buick

gali pabudavot toki karą
S.L.A. seimo atbalsiai. I neliuosu
Praskambėjus visoms ži

nioms apie buvusį SLA. sei-
■ mą, žmonės dabar čia visaip 
i prikalba. Kiti net sako, kad 
• seni žmonės gerai kalbėda

vo, jog žmonės, kaip tik 
mokslą įgyja, taip ir pa- 
tvirksta. Girdi, kad ir da
bar, į seimą suvažiavo dau
giausia negu kada nors pir
miau, visokių daktarų, ad
vokatų ir kitokių mokslo 
žmonių. Užtai ir seimus bu
vo trukšmingiausis, o vai
siais bergždžiausis.

Skitant “Tėvynės” 24' No. 
kuopų įnešimus ir atsaky
mus į tuos įnešimus, net gė
da kad advokatai, mokslo 
žmonės, moka taip atsaki
nėt, ypatingai, kuomet kuo
pos reikalauja Susivieniji
mą apsaugot nuo bolševiz
mo- Baltimorės seimas buvo 
didžiausias, trukšmingiau- 
siąs, bergždžiausis ir fana- 
tiškiausis. Kelta trukšmus, 
kad bolševikams neduot gi- 
liuot, bet su bolševikais su
sitaikyta išnešant Lietuvai 
priešingas rezoliucijas. Gra
žus seimas, nėra ką kalbėt.

Tas pats.

I kovą.
I Šiuose 
tint vien 
ma. Yra
parapijonų. 
žiuoja naujas kunigas, tai 
jie jam atsiduoda su savo 
kūnais ir dūšiomis. Žinoma,/ 
kunigas matydamas para
pijonų tokj nuolankumą, 
pradeda juos šmngot, be jo
kios malonės.

Didelės vestuvės.
Liepos 31 dieną, janikai- 

tis Juozas Petro'kas vedė i 
sau žmona mergelę Moniką | 
Stulgaičiutę- Nors abudu j 
jaunavedžiai yra gimę ir! 
augę šioje šalyje, tačiaųs 
jiedu yra tikrais Lietuviais, 
netik iš vardo, bet ir iš savo Į 
darbų. Adubu yra lietuviškų 
organizacijų nariais, užima 
vietas lietuviškuose vaidini
muose ir kituose veikimuo
se dirba. Nėra buvę tokios 
Lietuvių prampgos, kurioje 
Juozas ir Monika nebūtų 
dalyvavę. Užtai jų vestuvė
se dalyvavo labai daug sve
čių, atsilyginančių jaunave
džiams.

Linkėtina jaunai porai

116 Indi Wheel Base
2 pasažieram Business Coupe______ $1195.00
5 pasažieram dviejų durių Sedan___ $1220.op
5 pasažieram Phaeton_____   $1225.00
4 pasažieram Special Coupe------------$1250.00
5 pasažieram keturių durių Sedan-----$1320.00

121 Inch Wheel Base
pasažieram Sport Roadster--------$1325.00

pasažieram Business Coupe----------- $1395.00
pasažieram Special Coupe----------- $1450.00
pasažieram Close-Coupled Sedan.-$1450.00 
pasažieram keturių durių Sedan. .$1520.00

129 Inch Wheel
pasažierų Phaeton----------
pasažieram Touring--------
pasažierų Coupe-------------

5 pasažierų Close-Coupled Sedan------$1875.00
4 pasažieram Convertible Coupe------$1875.00
5 pasažieram keturių durių Sedan-----$1935.00
7 pasažieram Sedan------------------------$2045.00
7 pasažieram Limousine------------------ $2135.00

Visos kainos f. o. b. Buick fabriko 
Flint, Michigan

čia yra kainos nuo sidabrinių sukaktuvių 
Buick!

Perskaityk ir pamanyk kaip daug stiliaus, 
išvaizdos, parankamo ir vertės šiame nauja
me Buick ir kaip daujr daugiau negu kituose 
automobiliuose, kuriuose taista gali įvardinti 
Naujas, viršiausios sudėties važio, padirbto 
Fisherio be sudurstytų pamušalų, spalvų ir 
sudėjimu----- Naujas jiegos dementis; švel
numas išvaizdoje ir naudojime, negali rast 
sau lygaus pas kutus automoblliaus visame 
pasaulyje----- nauja ateitis smagume, pato
gume, stiprume ir tvirtume___ ir viskas
tas už tokią sąžinišką kainą ordinariško ka
ro.
Tik Buick turi tokią vertę___ Tik Buick gali
padirbt tokius karus.
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Dienos Klausimais
tai tikimasi tokiais pasi
traukt prie balsavimo skait- 
lingesnius burius murinų. 
Demokra'tai savo* obalsiu 
statys “laišvė tikėjimams”, 
kas reiškia ne vien maso-

ir tokių pramoninkų skait
lius kasmet vis didinasi. 
Ypatingai atsitarnavę ka
reiviai imasi visur, kur tik 
galima, auginimo naminių 
paukščių, ir tuom jie prisi-

labai drūti, kantrus ir ne 
daug maisto reikalauja, nes 
vienam jų maistui per sa
vaitę užtenka 50 gramų 
druskos, biskio šieno ir šiek- 
tiek laukinės žolės. Tiesa,

Męs Be Vilniaus Nenurim-| demokratai ir republikonai. augštosios valdžios sostus, 
sim!

Artinasi Rgsėjo mėnesis, 
kurio pirmose dienose Tau
tų Lyga vėl svarstys Lietu
vos-Lenkijos ginčą dėl nesi
laikymo. Tokių svarstymų 
buvo jau ne vienas, ir nė 
vienas nedavė pasekmių, 
kurios butų prašvietę Lietu
vos padangę, kadangi kiek
vienu kartu liepta Lietuvai 
su Lenkija taikytis tik išsi
žadant Vilniaus. Tas pats 
bus ir dabar. O dabar Lietu
vai nenusileidžiant, bus grū
mojimų. Ir tik grūmojimų 
ne užteks, nes ruošiamas 
karės debesys kaskart kįla 
vis augščiau. Mat Europos 
militaristai turi išrokavi- 
mus užpult Rusiją. Iškels jie 
savo obalsiu “naikinimą 
bolševizmo”, bet tikrenybė
je jų tikslas turi kitą reikš
mę, tai apiplėšt Rusiją iš 
gamtos turtų, žalios mede- 
gos, ir paskui ją nusilpni
nus, kad “bolševizmas ne at
gytų”, galbūt suskaldys j 
kelias dalis ir išdalins “kam 
loska”. Gal čia lošia kokią 
rolę ir Rusijos monarkistai.

Bet mums svarbiau, kad 
tam viskas pasirinkta pra
džiai Lietuva. Reikia tik su- 
pjudint ją su Lenkija, kad 
Lenkija pradėtų karę su Lie
tuva, o kada Rusija, pama
čius sau pavojų, paskelbs 
Lenkijai karę, tada sugužės 
vakarinė Europa gint Len
kiją nuo “bolševikų amaro” 
ir grusis visi per Lietuvą, ją 
trempdami ir naikindami, į 
Rusiją, savo paskolų jieš- 
kot.

O tą viską Lietvai parsi
eis nukentėt skaudžiai. Ir 
to ne užteks, nes paskui su 
Rusija apsidirbus ir laimi
kiu militaristams dalinan- 
tės, Lietuvai reiks tekt keno 
norės vergi j on. Ir vėl sveti
mas jungas. Ir vėl vargas 
pavergtai tautai- 

Budėkime tad.
kime. Sukruskime 
kime savo balsą, 
kime sau obalsiu poeto 
šauksmą Męs be Vilniaus 
nenurimsim ir su šituom o- 
balsiu šaukime savo kolioni- 
jose Lietuvių mas-mįtingus. 
Juose išneškime gręžto pro
testo rezoliucijas ir siųski- 
me jas Tautų Lygai. Rezo
liucijose pasakykime, kad 
“Męs be Vilniaus nenurim
sim” ir ištikus Lietvos ka
rei su Lenkija, męs Lietuvai 
nešime pagelbą įvairiais bu
dais, gelbėdami jai kovoje 
už savo tiesas.

įžymesnėse kolionijose 
Lietuviai jau juda. Worces- 
teryje, Brooklyne, Amster
dame, Chicagoje ir kitur jau 
veikiama šitų susirinkimų 
surengimui. Lieka dar daug 
kolionijų, kuriose tyla. Su
kruskime visur. Šiam reika
lui visus Lietuvius kviečia 
darban musų pačių priva
lumas.

Abeji ruošiasi iš anksto. 
Bus panaudota visokios 
priemonės, kad į rinkimus 
prezidento butų_ išvaryta 
kuodidžiasis skaitlius bal
suotojų. “New York Times” 
tikrina, kad šiais rinkimais 
balsuotojų skaitlius bus taip 
didelis, kokio negalima bus 
sulygint jokioj proporcijoj, 
su buvusiais kada nors se
niaus rinkimais.

Kovos priežastis tame, 
kad demokratai kandiojitu 
Įstatė kataliką, kam labai 
priešingi protestonai viso
kių sektų, todėl iš protesto- 
nų pusės balsuos kas tik ga
lės, kad išrinkus protestoną 
Hooverį. Iš demokratų pu- 1 
sės balsuos visi katalikai, 
kad nugalėjus protestonus. ■ 
Už demokratų kandidatą ' 
balsuos ir daugybė žydų, ; 
kad sulaužius tradiciją, nu- < 
galint masoneriją, kuri nuo - 
pat pradžios čia apglėbus ;

ne jsileidžia masonerijai ne
priklausančiųjų žmonių. 
Tokiu budu ir susidarys bal
suotojų didžiausia armija, 
iš trijų kategorijų. Protes- 
tonai gins masoneriją, iš ki
tos pusės katalikai ir dides
nė dalis žydų, masoneriją 
smelks. Kadangi katalikų ir 
žydų pusė lengvai gali vir- 
šyt protestonus (jei ne i- 
vyks kokia išdavystė), tai 
protestonai gali kovą ž re- 
publikonų partiją labai len
gvai prakišti Katalikams 
laimėjus ir kiek įsigalėjus, 
vėliau galės bandyt ir žydai 
su savo kandidatu pasiro
dyt, jei dabar masonų tradi
cija butų nugalėta.

Prisiviliojimui didesnio 
skaįtliaus balsuotojų, repu- 
blikonai žada savo obalsiu 
iškelt “sulyginimą rasų tie
sų”. Mat dabar pietinėse 
valstijose mūriniai (negrai) 
aikomiveik gyvulių vietoj,

deda prie kiaušinių padau
ginimo.

Po Kanadai daugiausia

' į

Nesnaus- 
ir pakel- 
Pasiskir-

Bus Didelė Kova.
Suvienytose Valstijose 

šiais metais bus didelė, po
litiška kova. Kovos dvi di- 
dėsės politiškos partijos—

nams ponaut. stelbiant ir 
ignoruojant žydus su katali- 
kais.Rodosi, kad demokratų _ 
obalsis galės atrast gėrės-1 sunaudoja Anglija, kur ant
nes pasekmes tarp tikinčio
jo elemento, negu republi- 
konai tarpe murinų, dau
giausia nemokančių rašto ir 
gyvenančių didelėje tamsy
bėje.

ATSIMINIMAI
Pamenu kai kitą 'kart Lietuvoje 
Aš rinkau uogeles žalioj girioje:

Tėvelis nuvedė i retumyną
Kur gamta taip saldžias uogas nokina; 

Padirbo tošelę iš beržo žievių 
Ir liepė pririnkti uogelių saldžių,

O pats atsisėdo pavėsyj po medžiu
Ir manęs užklausė ar aš ką girdžiu. 

Vaje, miels tėveli! kaip čionai linksma, 
Nuo paukščių balselių net ausįs linksta, 

Tik čiulba, tik ulba, klausyt malonu, 
Miškelis net skamba nuo jųjų dainų!

O gėlių žydėjims! žodžių neturiu, 
Užtat apsakyti visko negaliu

Ką mačiau, girdėjau Lietuvos miške, 
Ten rojaus gražybė vasaros laike!

Užtat dar ir šiandien užmiršt negaliu 
Prigimtos šalelės, miškelių žalių.

Laputė.

ŠIRDIES RAMINTOJA
Jeigu skausmas širdį spaudžia,
Rūpesčiai kankina,
Tamsios mintįs galvą slegia,
Liūdesius vadinas —

Viskas tas tuojau praeina,
Nudžiunga širdelė
Kaip tik gaunu pamatyti
Tave aš, mergele....

Jeigu dienos ilgos, liūdnos,
Naktįs nuobodingos,
Laikas ilgėsyj panertas,
Svajonės audringos —

Viskas tas tuojau pradingsta,
Nueina į šalį
Kai mintyse pris’vaizduoju
Skaistų jos veidelį....

Jos akelės — kai dievaitės,
Burtų paslaptybė,
Jos lupelės — kai žiedeliai,
Dangiška saldybė....

Ak kaip trošktu į akis jos
Amžinai žiūrėti,
Ir prispaudęs prie krutinės
Jąją sau turėti....

Tada manęs joks liūdnumas,
Rūpesčiai neliestų,
Ji man laimė, džiaugsmas butų, 
Ramumą patiektų....

Adonis.

Lengvatikystė.
Tarpe paprastų žmonių 

vaidinasi mintis, kad demo
kratams laimėjus šių metų 
rinkimus, virs kiti laikai. 
Tikima, mat, kad demokratų 
valdžia panaikins prohibici- 
ją, kuri visais atžvilgiais 
yra smerktina ir kaip val
stybei, taip ir pavieniams 
žmonėms, tiesiok pragaiš
tinga. Atsižvelgiant Į to
kias žmonių mintis, reiktų 
pasakyt, kad ir čia demokra 
tams bus proga pasigaut 
apsčiai balsuotojų.

Bet taip mananti žmonės 
labai klysta. Reikalinga ži
not, kad prohibicija ne nuo 
partijos paeina, ir ne parti
jos valia ar gale ją~*panai- 
kint ar palaikyt. Prohibici
ja yra surišta su konstituci- 
jo, o ant konstitucijos netu
ri galės nė prezidentas, ne jo 
gabinetas, nė partija.

Prohibicijos panaikinimas 
gali pareit tik tokiais pa
čiais keliais, kokiais ji įėjo 
į praktiką, tai yra, ją gali 
išrišt tik reikalingas skait
lius balsų' visos valstybės 
piliečių. Kad tokius balsavi
mus pravest šiame klausi
me, pirmiau reikalinga pe
ticija iš atskirų valstijų, su 
reikalingu kiekiu parašų. 
Jei didesnė dalis valstijų to
kias peticijas įduos kongre
sui, tada gims bilius, kurį 
kongresas gali atmest, ar 
apsvarstęs perleist senatui, 
ir tik per senatą perėjus jis 
gali but leistas nubalsuot 

I visuotinu balsavimu valsty- i 
[ bės piliečiams. Taigi su pro
hibicijos panaikinimui labai 
ilgos ceremonijos, kurios ne
pasibaigia taip greitai, kaip ■ 

■ daugelis žmonių mano ir 
laukia prohibicijos galo, de
mokratams rinkimus laimė- i 
jus. Toks lukuriavamas yra 
bergždžia lengvatiksstė.

kiekvieno gyventojo per me
tus parsieina po 213 kiau
šinių; Suvienytose Valstijo
se 180, Francuzijoje 133, 
Vokietijoje 117, Belgijoje 
125, Švedijoje 85, Danijoje 
75 ir Norvegijoj 61 kiauši
nis 'kiekvienam gyventojui 
parsieina suvalgyt per me
tus. Pesidėkavojant Kana
dos naminių paukščių pra
monės didėjimui, kaip lygiai 
ir kitose Anglijos kolionijo- 
se, kaskart iš kitų valsty
bių kiaušinių importas ma
žėja, kadangi jų kaskart 
daugiau gaunama iš savo 
provincijų. Seniaus Anglijai 
daugiausia kiaušinių par
duodavo Rusija. kurios 
eksportas sudarydavo 50% 
viso kiaušinių importo An
glijoje, gi kitą dalį parduo
davo Danija, supirkusi kiau
šinius iš savo kaimynų. Šią
dien Anglijai trūkstančią 
kiaušinių dali parduoda Ki
nija, Danija, Holandija 
Belgija.

SUSILAUKĖ KONKU
RENTĄ

Afrikoj, Belgijos kolioni- 
jose Kongo pakraštyje, že
mės dirbimui ikišiol naudo
ta drambliai (šlapiai, slė
niai). Naudingi tai gyvu
liai, žemės drebėjam, nes

jie vieni nedirba, reikia 
žmogaus jų tvarkymui, bet 
toks samdininkas kainuoja 
irgi nedaug, nes už 24 cen
tus dirba visą dieną. O la
biausia dramblis naudingas i 
toje pasaulio dalyje tuom,| 
kad jis nesibijo kandžių! 
pavojingosios musės (tse
tse), platinančios miegligę. Į

Vienok, ne atsižvelgiant į1 
dramblio tokį naudingumą 
Afrikos ukminkystėje, jis 
visgi susilaukė konkurentą, 
kuriuomi pasirodė arimui 
mašina, vadinama trakto
rium. Mat atsirado žmonės, 
kurie apskaitliavo, • kad 
traktorius parsieina pigiau 
negu dramblis, nes viena, 
kuomet drambliu per dieną 
užariama lU akro plotas, 
tai su traktorium galima 
užart plotas 25 akrų, Antra, 
tai ir pats dramblis nepigus, 
nes esant jų išmokintų prie 
darbo tik 23 stukiams, vie
nas kainuoja $2,400, įkuomet 
perkant Amerikoje trakto
rių, šis pastarasis kainuoja 
tik $400 (be pargabenimo), 

ir į Todėl vartojimas dramblio 
Iprie laukų darbo belgiškame
Konge, pradeda eit iš prak-i 
tikos, o jo vietą užima trak-1 
torius.

Parsiduoda keturių šei
mynų namas po No. 7719 A- 
berdeen Avė. Didelis “bargi- 
nas” perkant tuojau.

Mrs-Puzinskas 32-341

Gražus Nauji
LAIŠKAI

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokiu laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams j Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3 
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

(su prisiuntimų)

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku .......... 12c

Galit užsisakyt tiek laiš- 
kiek norit, pridėdami 
persiuntimo lėšų už 
kožnus du laišku.
visus keturis. .. . 24c 
Vietiniams po 5c.

(Visi laiškai su vokais)

kų

Už

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

"DIRVA"
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Kttilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............................ $1.00
Drūtuose audeklo apdaruose .....................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka

mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi................................................... 50

Dabar 25 centai

KIEK KIAUŠINIŲ 
SUVALGO

Kiaušiniai, kaipo valgo- 
i mas produktas, visiems pa- 
I žistamas ir visų valgomas, 
tik vieni žmonės šio produk
to valgo daukiau, kiti ma
žiau. Lietuviai kiaušinių su
valgo nedaug, bet užtai val
go jų labai daug kitų tautų 
žmonės, o daugiausia jų 
suvalgo Kanados žmonės. 
Sulyg Kanados pirklybos 
ministerio Watson surinktų 
žinių, Kanadoje per metus 
kiekvienas žmogus suvalgo 
337 kiaušinius, arba tiek 
kiaušinių sunaudojama pro- 
porcionališkai, palyginant 
gyventojų skaitlių, su kie
kiu metinio kiaušinių su
naudojimo. Kanados žmonės 
taip daug kiaušinių suvalgo 
turbut todėl, kad Kanadoj 
daugelis žmonių verčiasi 
auginimu naminių paukščių

Filosofijos Straipsniai—Žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ..................................................... $1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
uodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 
suną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį vilio
jo ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrą karalių del jo nunuodijo. Su puikiais 
paveikslais. II tomai, viso 430 pusi.......................$2.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi................................................................. 75
Tvirtuose audimo viršeliuose .................................... $1.25

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

Dabai- 50c. Audimo viršeliuose $1.00
ristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du 
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43

Dabar 10 centų
Laimės Bej ieškant — Rinkinis vaizdelių iš 

gyvenimo.
veikslu).

J

K ypatin- 
Honore

25

žmonių
Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa- 

107 pusi.........................................................
Dabar 15 centų

Muhamedo Kelionė j Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi. ............................

Dabar 25 centai
Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 

žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
kų žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi...................................

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijone” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius.............................................................

Dabar 25 centai

.35

.50

.25

buc

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........ ’.................................. M
Tvirtais audimo viršeliais .........................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mūlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ......................................25

Dabar 10 centų
Tėvynės įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi...............................................35

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šiltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl.. .$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose .................................$1.75

Dabar 50c. Apdaryta audiniu $1.00
Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman

tiškų ir juokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
144 pusi................................................................................. 50

Dabar 25 centai
Tautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla

macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi............................................................50

Dabar 25 centai
Tautos Vainikas — Knyga Antra, Eilės įvairių au

torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ......................................50

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 

paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.............................................. 35

Dabar 15 centų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ........................................................... 1.00

Dabar tiktai 50c
žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemes nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta .................................4.00

Apdaryta — dabar $2.25.
Žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 

ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m...................................................... 1.50
Audimo viršeliuose ..................................................... 2.2f

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.
------- Reikalaukit “Dirvoje” —------

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

(Tąsa)

Anglų-Saksų Naguose
Anglai-Saksai, kuriems šimtmečiai vė

liau buvo lemta užvaldyti visus pasaulio 
vandenis, šio aprašymo laiku buvo paminti 
po Danų kojom. Per keletą gentkarčių 
Vikingai plūdo Į Anglų salas, slėgė jų gy
ventojus ir patįs tarp savęs kariavo už jų 
lobius. Kurie paskiau atėjo tie turėjo ar
ba dėtis su pirmesniais arba su jais kariau
ti. Kiek sykių Anglai susistiprino ir ban
dė atsikratyti Danų tiek sykių jie buvo pa
mušti. Danai Įsigalėję įkūrė sau sritis ku
riose Anglams nebuvo leidžiama maišytis, 
ir kad Danai neiti] iš jų ir nepuldinėtų An
glų, tie pavergtieji turėjo mokėti Danams 
metinę duoklę, “Danegeld” vadinamą, bet 
ir tas nesulaikė Vikingų nuo puldinėjimo 
salos gyventojų.

Kanutas neplaukė į Danų gyvenamas 
vietas, o kai norėjo išsėsti kitur juos pati
ko juroje Anglų-Saksų karaliaus Etelredo 
sūnūs Edmundas su savo laivynu ir iššau
kė į mūšį. Edmundas buvo Anglas Vikin
gas, atkaklus, narsus ir nesukalbamas. Už
virė mušis, bet Anglai traukėsi į krantą 
ir palikę laivus bandė susimesti į sauges
nes vietas. Bet Danų vyrai buvo skaitliu - 
gesni, atkaklesni, ir po sunkių mušiu Dor- 
sete Danai įgavo sau žemes, iš kur paskui 
vedė puolimus ir toliau, gaudami iš Danų 
kaimynų sau arklius ir pagalbą. Miestai 
po miesto krito į Kanuto armijos rankas. 
Danai puolė vienuolynus, maldnamius ir 
kitas panašias vietas kur galėjo rasti dau
giausia brangenybių; gynėjus ir globėjus 
ėmė nelaisvėn, vergė, žudė; viską griovė ir 
ardė.

Štai kaip išrodė Kanuto stovykla karo 
lauke. Stovyklos sienas dabino kirviai, 
kardai, auksuoti skydai, šalmai, vėliavos 
išsiūtos šilku; žolė buvo nutiesta kaurais 
ir nudėta vyrų šarvais, kurie buvo juos nu
siėmę. Suolai buvo nutiesti siuvinėtais už
tiesalais iš žalio aksomo, brangiais akme- 
nais papuoštais, išsiuvinėtais auksiniais 
povais, sidabru apvedžiotais. Storų lentų 
stalai žėri brangenybėmis kurios traukė 
akį kiekvieno plėšiko. Kaipo plėšikai, Vi
kingai ir buvo sunešę savo karaliui dramb
liakaulio skrynutes iš bažnyčių, kuriose bu
vo sudėta šventųjų kaulai ir relikvijos, tik
tai kaulai ir kiti mažmožiai buvo išmesti; 
stovėjo taurės išsagstytos žemčiūgais, ku
rios pirmiau buvo bažnyčiose; gulėjo odi
niai maišai brangenybių atimtų iš didžiū
nų: gintaro retežiai, sidabro veidrodžiai ir 
perlai nutraukti nuo kaklų pavergtų mote
rų. Laike mušiu aplink stovyklą eidavo 
didelis subruzdimas ir judėjimas, šiaip gi 
ėjo girtavimai, lėbavimas, išdykavimas, 
žaislai.

Tai buvo mūšio pertraukos laikas. At
virame ore krantai ir kranteliai buvo nu
gulę vyrų; vietomis vieni aštrino ginklus, 
taisėsi šarvus; prie upelio plovėsi, persiri- 
šinėjo žaizdas, bandė sulaikyt kraują nuo 
tekėjimo.

Aplink kareivius blaškėsi pulkai mo
terų — Danių ir Anglių — kurios su jais 
išdykavo ir tarp savęs vaidijosi. Nelais
vėn paimtos Anglės moterįs vienos raudo
jo savo žuvusių vyrų, atimtų turtų, išnieki

namų dukterų; kitos iš paleistuvystės gre
tinosi prie kareivių, kitos iš meilės su jais 
susidinėjo, dar kitos iš skurdo ir bado buvo 
verčiamos jiems nusileidinėti. Nebuvo kur 
joms dėtis: vyrai, broliai, tėvai, mylimieji 
buvo išmušti, išblaškyti.. Kurios pamilo 
Danus tuomi parodė kad nežiūrint žmonių 
kerštavimų, žudymųsi ir neapikantos vie
ni] prieš kitus gamta savo darbą varo ir 
daro draugus iš mirtinų priešų. Kuri An
glė gal butų puolus ir pati nudurus Daną 
užpuoliką kada tas plėšė jos namus, dabar 
pradėjo garbint sau nužiūrėto vaikino nar
sumą ir ėmė mylėti jį. Buvo ir daug tokių 
kurios naudojosi gudrybėmis ir špiegavo, 
o vėliau smuko pas Anglus su žiniomis. 
Nekurios ir Danų mergos pasitarnavo An
glams kaipo išdavikės, nors su tokiomis su
sitiko ir patįs Danai, kadangi kitos ateida
vo pas juos su išdavikiškais pranešimais 
apie Anglus.

Iš savo draugų Danų Kanutas gavo 
arklius ir kiek turėjo arklių tiek jojo raiti, 
ypač arkliai naudota žvalgybai.

Kaipo gabus jojikas, Hakas su pulke
liu vyrų leidosi į žvalgybą kada Kanutas 
ruošė apgulimą Londono. Jojo su pulke
liu kelius žinančių vyrų, iš seniau čia gy
venančių Danų. Miške aukštai krante na
rnate juos Etelredo žvalgai. Bet vietoj vie
ni nuo kitų bėgti jie puolėsi vieni ant kitų, 
ir užvirė kova. Vienas tvirtas Saksas, ga
bus jojikas, manydamas kad Danai tik ant 
laivų kariauti moka, puolėsi prie Hako sa
vo dideliu kardu, kiti Anglai puolė prie ki
tų Hako vyrų. Tas Saksas matyt buvo 
žvalgų vadas, nes jo įsakymų kiti klausė.

Sužvangėjo sunkus kardai, pasipylė iš 
plieno ginklų kibirkštis, ir du milžinai susi
rėmė mirtinon kovon. Aukštame, maža
me krante nedaug buvo jiems vietos kautis 
ir arkliai vos išsiteko, bet ėjo gyvastis už 
gyvastį ir reikėjo žiūrėtis ir išnaudot kiek
vieną pėdą žemės. Kiti Hako draugai ko
vėsi su kitais vyrais nusistumdami į pakal
nę. Suužė Anglai iš džiaugsmo kada jų 
vadas nepaprasta spėka kirsdamas išmušė 
iš Hako rankos kardą, nes jau rodės kad 
Danų žvalgas užmokės savo gyvasčia už 
inėjimą Saksų žemėn, bet Hakas paspaudė 
arkliui šonus, griebė savo dviašmenį kirvį 
iš už juostos, ir arkliui piestu šo'kant ir at
mušant Sakso arklį į šalį, kas nukreipė to 
milžino smūgį, Hakui pateko būti priešo 
užpakalyje ir atėjo jam proga kirsti Sak- 
sui kirviu į galvą — ir tuoj pamatome kaip 
Anglų žvalgų vadas perskelta galva krinta 
nuo arklio ir lyg pakirstas medis ritasi į 
pakalnę.

(Bus daugiau)

Senatorius Locher Kandida
tu savęs Pavadavimui Pri- 

marijoj.
Cyrus Locher, jaunasis 

Suvienytų Valstijų Senato
rius iš Ohio, turi vardą 'kai
po žinomas ir pažįstamas 
visoje valstijoje, kandiduo- 
ja išrinkimui pirmu kartu 
šią vasarą. Jis buvo 
paskirtas į Senatą guber
natoriaus Donahey, Balan
džio mėnesyj kad užimt tuš
čią vietą, kurią paliko mir
damas senatorius Frank B. 
Willis-

Locher buvo direktorium 
valstijos pramonės depart- 
mento per suvirš penkis 
metus, ir buvo pripažintas 
kaipo vienas iš geriausių 
gubernatoriaus Donahey iš
tikimasis. Jis buvo vienu iš 
Donahey’o karštųjų rėmėjų, 
kuomęt tūlos organizacijos, 
tarpe tų viena iš Clevelan- 
do norėjo ir reikalavo jį ap- 
laikyt ant vietos.

Senatorius, persikėlęs iš 
kaimo į Clevelandą, prisidė
jo prie Tom L. Johnson or
ganizacijos, ir buvo paskir
tas asistentu tiesų direkto
riaus- Vėliau jis tarnavo du 
terminu kaipo apskričio ap
gynėjas- Jo gabumai yra ži
nomi visoje valstijoje taip 
gerai kaip ir Clevelande.

Locher amžiaus turi 50 
metų ir yra nariu tiesų fir
mos Loch, Green & Woods. 
Jis vis ruko, arba šiaip įsi
kandęs cigarą dantyse jį lai
ka, nedegantį, vis su šypsą, 
lyg entuziastiškai užsimis- 
lijęs apie ūkininkavimą, ir 
kitokių minčių jis neturi, tik 
apie ukininkavinią ir politi
ką.

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: 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 lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 .................................................. 1.25

Ta pati drūtai apdaryta .................................... 2.00
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gražus istoriškas romanas, leidžia- 
m as knygoje — proga kiekvienam *** 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškaino užsirašys gaus už^®’"

justi savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje ’. Ncatidėliokit!

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą ‘DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu- _
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. ^820 Superior avė. Cleveland, O.

tas duoda daugiau užganėdinimo negu tan-

ČIA PASIRINKITE SAU ELEKTRIKINĘ SKALBINĘ.

Parodoje, kur rodoma viskas, kas namuose gali atlikt 
kokią užduotį su elektros pagelba, 14 augšte Statler vieš
bučio, jus rasite visokio tipo Elektrikines Skalbynes. Ap
žiūrėkite jas. Apmąstykite. Paklauskite nurodymą. Ne
padarysite niekam tuomi nesmagumo. Jus niekas ne pra
šys pirkt. Išsirinkite tokią, kokia jums patiks. Imkite 
kur jums patiks. Visos gaunamos lengvomis išmokestimis.

Citizens
Should
Then SElect

Ray Miller yra kandidatu 
į apskričio apgynėjus (Gou
ty Prosecutor) Ponas Miller 
yra bene geriausis už visus 
pažįstamus parinktųjų žmo
nių draugijoje Clevelande ir 
labai teisingas žmogus. Jis 
dalinai gerai žinomas ir Cle- 
velando Lietuviams kaipo jų 
užtarėjas daugelyje dalykų. 
Todėl Clevelando Lietuviai 
lai visi remia pono Miller’io 
kandidatūrą, ir balsuoja už 
jį. Jis yra demokratas ir vi
siems prieinamas.

Tai yra svarbu kiekvienam piliečiui 
balsuojančiam primarijos rinkimuose, 
pasirenkant kandidatus rinktiniams į 
publikos ofisus apskričio ir Valstijos, 
ypapingai į Valstijos legislature.

FOR STATE SENATORS
X
X 
X

L. L. Marshall_________________ _
D. E, Morgan__________________________
Maude C. Waitt (Mrs. W. G.)

X
X

FOR STATE REPRESENTATIVES
Lester J. Abele______________________ _
Harold H. Burton

_ X_
X
X
X

___ X___
_ X

X

Nett i c M. Clapp (Mrs. Harold T.)____
Joseph G. Ehrlich____________________
Joi >n_A . H addon__________________ _
Sarah E- 1 lyre______________________
David S. Ingalls_________________ ______
Perry B. Jackson
Gilbert Morgan

X Laurence H. Norton
X Horace R. Sanborn

__ X Herman I.. Vail

Help nominate these representative citizens by voting 
for them at the Republican Primaries to be held
Tuesday, August

CUYAHOGA CITIZENS’ COMMITTEE 
HARRY L. VAIL, Secretary

Gesniam Prirengi 
mui Jūsų Vaiky 
Sveikatos.........

Pirmas—Moksliškas penėjimas 
Antras—Rcgulariškas maudymas- 
Trečias—Sveikas miegojimas 

Ketvirtas—Tyras oras ir saulė 
Penktas—švarus drabužis.

Kūdikiai duoda labai daug skalbimo — bet
kus kūdikių rengimas “labai šviežiai’’ ir kūdikio kvapas visuomet būva saldus?
Plovimas kūdikių dalykų, pradedant nuo mažųjų žiurkštelių ir baigiant vygės pa- 

klodais, taip lengvas motinoms, jei jos vartoja Elektrikinę Skalbimo Mašiną!
Elektriška Skalbynė atlieka visą sunkųjį darbą, rei kia pasakyt teisybę, kas reiškia 

drabužiams švarumą, švelnumą ir sniego baltnmą. Per metus laiko viskas gražiai už
simoka ir skalbynė išsimoka.

A. B. C. Spinner American Beauty American Classic
Apex Boss Easy
Gainaday Grayar Haag
Maytag One minute Prima
Universal 'Horton Whirlpool

THE ELECTRICAL LEAGUE
14th Floor - HOTEL STATLER - Prospect 3466

I
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Ar Sena yra Lietuviška “Dūšia”
(Iš Dr. Basanavičiaus raštų).

del žemiaus nurodomų prie
žasčių, mes tikėt tam nega
lime.

Iš daugelio liekanų musų 
senoviškos tikybos užsiliku
sių, męs žinome, jog musų 
proseniai kaip ir kiti jų gi
minaičiai, dalį Indijos, Per
sijos, Grekijos. Italijos ap
gyvenę, tikėjo tvirtai ir nuo 
ne atmenamų laikų, kad 
žmogaus dvasia ne miršta 
kartu su kunu, o kunui mi
rus eina amžinastin — lai- 
mėn ar pražutin, kaip to bu
vo užsipelniusi. Neminėda
mi dabar męs apie senovės 
Lietuvių nuomonę link Ro
jaus ir Pragaro, turime pa
minėt tik, jog dvasios miru
siųjų, skirtos Rojun, vadi
nosi vėlėmis, o męs dar ir 
šiandien ne retai sakome: 
“sėst į vėlių suolą” arba lai- 
mingia mirt. Įvedant krikš
čionybę nesunku buvo patė- 
myt, jog su vardu “vėlė” 
buvo suvienyta nuomonė a- 
pie ne mirtingumą ir Rųjų, 
ne visuomet sutinkanti su 
krikščionišku mokslu, todėl 
žodis “vėlė” krikščioniško
se maldose aplenktas kaipo 
minintis “pagonišką tiky
bą” ir pakeistas žodžiu “dū
šia”, kuomi slavai abelnai 
vadina žmogišką dvasią. 
Tos pačios priežasties dėlei 
ir “Vėlių diena”, Ilgėmis va
dinta, praminta “Dūšių die
na” (2 d. Lapkričio).

Tačiaus senovės Lietuvis 
ir “dūšią” pažinojo, tik jis 
ją aiškiai skyrė nuo “vėlės”. 
Abidvi jos buvo tai du var
du mirusio žmogaus dva
sios, tik jei “vėlė” reiškia 
laimingą pomirtinį gyveni
mą, ji vadinosi “dūšia”, o 
kuri už nedorą gyvenimą, 
už nusidėjimus, 
teko—dvasia. Už mažesnius 
nusidėjimus baudą dvasios 
turėjo atlikt tarpe gyvųjų, 
ant žemės; tokia dvasia irgi 
vadinosi “dūšia”. Girždan- 
tis medis, braškinti trioba, 
ošimas tekančio vandens, 
šiaušimas medžio lapų ir 
tam panašiai, reiškė vietas, 
kur tokios “dūšios” prisilai
kė. Dar ir šiądien, saulei 
nusileidus, girdint dūzgimą 
lekiančios bitės, tūlose vie- 
tuose Lietuvių sakoma “dū
šelės lekia”. Kitos, kurios 
Pragarui skirtos, lengves
nes baudas atbildamos, tu
rėjusios pereit į gyvulius, ir 
tuose but, kol savo baudą 
atliko.
Sunkiausia būdavo toms 

“dūšioms”, kurių kunui mi
rus, dėl šiokios ar tokios 
priežasties kaulai likosi ne 
palaidoti. Kaip šiandien, 
taip ir senovėje, musų pro
seniai tikėjo, kad dvasia mi
rusio žmogaus tris dienas 
liūdna stovi prie lavono gal
vos ir pasitraukia tik lavo
ną išlydint. Prie tam se
niaus, kada Lietuvoj lavo
nus degindavo, tikėta išnai
kinant visas bjaurybės ir 
kūno geidulius, todėl ir sa
kyta, kad dvasia pasitrau
kus nuo deginamo lavono ei
na tiesiok į jai skirtą vietą. 
Bet jei lavonas ne buvo de
ginamas, negi žemėn laido

tų dar labai jauna. Tačiaus j jamas, tada dvasiai reikėjo

Tūlas skaitytojas, per
skaitęs šitą klausimą, pasa
kys: “Tai man klausimas! 
Kasgi nežino, kad dūšia yra 
taip sena, kaip atsiradimas 
pirmo kūno?”. Teisybę turi, 
skaitytojau. Bet męs staty
dami šitą klausimą apie 
“dušios” senumą, nenorime 
daryt juokus. Męs nuklau-' 
šiame ar sena pas Lietuvius 
yra nuomonė apie “dūšią“, 
tik, ar senas yra žodis “dū
šia”.

Vienas garbingus rašyto
jas, kuris seniaus sakėsi e- 

, sąs Lietuviu, o paskiau neži
nojo or Lenku, ar Lietuviu 
save vadintis, aprašinėda
mas senovės Lietuvių tiky
bą, būdą, dabą, veikalus, o 
nemokėdamas tačiaus kaip 
reikia lietuviškos kalbos, ' 
pasakė, jog “senovės Lietu
viai skyrė kūną nuo dvasios, 
bet iš tikrųjų nepažino du
šios; jog dūšia skirtinai ne
turinti tam tikro lietuviško 
vardo; dūšią davė kalbai ir 
tautai krikščionybę, krikš
čioniškas moksias”, o kaip 
žinoma, jog krikščionybė į 
Lietuvą atėjo per Lenkiją, 
todel tas pats rašytojas ir 
pasakė, kad tą “dūšią” Lie
tuviams davė Lenkija (J. I. 
Kraszewski— Litwa. Staro- 
žytne dzieje, ustawy, język, 
wiara etc. Warszawa 1847. 
Tom. I, str. 13,140,255).

Iš priežasties, kad patys 
apšvviestesni Lietuviai ma
žai rūpinasi apie tikrą pa
žintį savo kalbos, tikybos, 
veikalų, o labiausia del to, 
kad svetimi apie Lietuvą ra
šiusieji vyrai labai blogai 
Lietuvą, Lietuvius ir jų kal- 
dą pažinojo, tapo išplatinta 
daug melagingų ir klaidin
gų žinių apie Lietuvos seno
vę. Taip lenkiški rašytojai 
prisispyrę rūpinasi savo 
raštuose įtikint, kad vįsą 
taip vadinamą kultūrą ir 
apšvietą Lietuviai gavo nuo 
Lenkų. Jei daugelio lenkiš
kų rašytojų akis apvilko 
piktas geidulis išpeikime 
viso ko, kas buvo lietuviška, 
tai ne stebėtina, jog lietu
viški skaitytojai jų raštų, 
gal ne kartą patikėdami jų 
žodžiams, manė, kad tikrai 
senovės Lietuva buvo “labai 
barbariška”, kaip tie Dlu- 
goszai ir Szainochai skelbė. 
Bet pasitikint, kad lengva- 
palengva patys Lietuviai 
pataisys tai, ką svetima 
ranka sugadino ir iškraipė, 
męs dabar tik trumpai per- 
sitikrint norime, ar tiesą 
Kraszewskis sako apie “dū
šią”.

Kaip žinoma, krikščiony
bė Lietuvon įvesta tapo bai
giantis XIV šimtmečiui, 
bet ji tarpe Lietuvių ne 
greitai išsiplatino. Turime 
žinias, kad XVI ir XVII 
šimtmečiuose senovės Lie
tuviai tūlose vietose dar 
prilaikė savo senąją tikybą, 
o kitose dalyse Lietuvos, tik 
dalis Lietuvių buvo krikš
čionimis. Tada, jęi męs. su
tiktume ir tikėtume, jog 
mums “dūšia” davė Lenkai, 
tai ta “dūšia” Lietuvoje bu-!

kol 
ųž- 
pas 
yra 
die-

gimė 354 metuose, o 430 me
tuose pirmas mini pas Gai
lus “dūšios” vardą, tais lai
kais, kada negali but kalbos 
apie kaimynystę Gailų su 
Slavėnais, ar Slavėnų įtek
mę ant Gailų kalbos ir tiky
bos, ne vien dėlto, kad tais 
laikais Galiai buvo pasiekę 
daug aukštesnę kultūrą ne
gu puslaukiniai slavai, bet 
ir dėlto, jog žinome,*kad sla
vai iš rytų pusės ateidami 
vakarų link, užgyveno že
mę prie upės Ūdra (Odra) 
trečiame ir ketvirtame

Pragaran

bastytis iš vienos vietos ki
ton ir kankintis taip, 
kas nors kaulus žemėn 
kasė: Toks įtikėjimas 
žmones tūlose vietose 
užsilikęs dar ir iki šių
nų, o kaįp žinoma, niekur 
kitur nėra taip paguodoja- 
mi atrasti žmogaus kaulai, 
šios” kenčiančios”, kaip 
senovėje,taip ir dabar,turėjo 
pasirodyt gyviemsiems, tai 
pasirodydavo “dūšios” ne 
palaidotų kūnų, ir netik pa- 
sirodydavusios, bet ir “vai- 
dindavosi”, ir daug blogu
mų gyvusiems pridarydavo, j šimtmetyje, o Labos (Elba) 
ramiimo ne duodavo. Šia-I ' ’
dien“dušios vaidinasi” tik 
tokių, kurie su velniu gyve
no, bičiuliavosi. Senovėje, 
rodosi, Lietuvoje velnias 
nebuvo toks nelabas ir ma-j
žiaus blogo žmonėms darė, chrift. Fur die oster), o tar
ką galima matyt iš liekanų pe Slavėnų ir Gailų visada 
senoviškosios tikybos ir įti
kėjimų, todel ir ne velnio 
kaltė buvo, jei “dūšiai” tek
davo “vaidintis”. Besivaidi
nančios dūšios, kaip žino
ma, mėgsta pasirodyt prieš 
pačią gaidystę, ir tūlos jų, 
pavidale apžėlusių vyrų, 
mėgsta miegančius slogint, 
ir kaip jau ne kartą teko 
girdėt besiskundimus ant 
“slogučio” (incubus), jis 
tankiausia slogina moteris. 
Moteriškė guli augštienin- 
ka, rankas ir kojas ištiesus, 
pradeda migdintis; jai per 
pusiausapnį rodosi, kad kas- 
žinkoks vyras užgula ją ir 
ima siogint. Kojos ir rankos 
apalpsta ir ne gali jas pa- 
krutint, ant krutinės sunku, 
kvapą negali atgaut; norė
tų rėkt ir pagelbos šauktis; 
bet balsas ne kįla, liežiuvis 
ne kruta; apšauja prakai
tas, ir su prakaitu, lengva- 
palengva slogutis nuslenka. 
Sakoma greičiausia tokio 
slogučio galima nusikratyt, 
jei pajiegiama dešinės kojos 
nykštį pakrutint. Šiądien 
tankiausia slogučiais pasi
rodo “dušios prieš krikštą 
mirusių vaikų nors jų kau
lai ir palaidoti.

Tokią pat nuomonę apie 
slogutį męs randame ir pas 
Gailus (gaili), nepertolimus 
Lietuvių giminaičius, seno
vėje gyvenusius dalyje šia- 
dieninės Francuzijos ir 
Šveicarijos.

Pagal liudijimą senovės 
rašytojų: šv. Augustino 
(De civitate Dei:XV. cap. 
23), Izidoriaus (Isidorus. 
Origines: VIII. cap. II), 
Hinkmaro (Hincmarus. De 
divortio Lothari, p. Tekstai 
pas L. Diefenbach. Origines 
Europae), pas Galius slogu
tis (incubus) apsireiškia ne
tik vyrų pavidale, bet dau
giausia moterių, ir tokius 
slogučius Galiai vadino “du- 
sės”, ar “dušes” (latyniš- 
kai “dusii”). Negalima abe
jot, kad kaip nuomonė apie : 
tas “dūšias”, taip ir pats jų ! 
vardas yra tas pats ir pas : 
Lietuvius ir pas Galius, ir ’ 
kaip nuomonė taip ir pats : 
vardas yra kilęs iš tos pa- ! 
čios kolbos versmės. Kur : 
tos versmės jieškot, apie tai : 
kitą kartą. Dabar tik pami
nėt reikia, kad pats vardas ! 
“dūšia”, ne iš slavų kalbos 
pateko į Gailų kalbą.

Šv. Augustino liudijimas 
mums yra labai svarbus šia
me dalyke. Jis, kaip žinoma,

l paupius pasiekė 454 ir 495 
m.- (P. J. Šafarik. Sebrane 
9.423. 52). šių dienų Čekiją 
slavai įgriebė vėliau (A. 
Bachmann. Die Kelten im 
Norden der Donau; Zeits-

lie- 
Šv.

se-

rengti Perkūnui aukurai ir 
net stovylos jų buvo pa
dirbtos. Negalima abejot, 
jog drauge su senovės Lie
tuvių tikybiškomis nuomo
nėmis, slavai turėjo priimt 
ir pasisavint daugybę lietu- 

j viškų žodžių, kaip vėliaus 
priimdami krikščionybę, 
priėmė nemažai ir tikybiš- 
kuose dalykuose vartojamų 
žodžių romiškos ir grekiš- 
kos kalbos. Pirmiau negu 
slavai priėmė krikščionybę, 
Lieauva ant jų turėjo didelę 
Lietuva ant jų turėjo didelę 
įtikiu tikybos ir apšvietos 
dalykuose, todel šiądien ga
lime tikrint, kad su tikybi
niais dalykais daugybė lie
tuviškų žodžių pateko į sla
vų kalbas, (kurie ir piadien jų 
kalbose skamba lietuviškai, 
o vėliau slavams pasisavi
nant taip vadinamą “vaka
rų kultūrą”, su ja kartu ' 
priėmė šimtus ir tukstan- ' 
čius grekiškų, latyniškų, i- 
tališkų, francuziškų, vokiš
kų ir kitokių kalbų žodžių, 
kurių seniaus jie visai ne- ' 
pažindavo.

atakais Gansoną taip pri- 
alsino, kad tas galutinai 
priilsę,s tapo paguldytas ant 
madraco, po 45 minutų Sar- 
paliaus atakų- <>

Po pertraukai 10 minutų, 
imtynės atsinaujino. Dabar 
Gansonas jau parodė savo

lieka didelis plotas žemės, 
apgyventas Vokiečių.

O juk pas Lietuvius žodis 
“dūšia” negali but paimtas 
iš slavų kalbos, ką mums 
parodo netik šaknis paties 
žodžio, giliai Lietuvių kal
boje įknibusi (dūkas, duk- 
tie, duksėt, dusint ir tt.), 
lyginai kaip ir Prūsų kalbo
je “dūšia” randama paaiš
kinimui to taip vadinamojo 
“slogučio (Diefenbach. Ori
gines Europ. p. 328, 329).

Priimant tad, kad žodis 
“dūšia” pas Lietuvius kaip 
ir pas senovės Galius, ir 
pas Prusus, tuom pat vai 
du vadinama žmogaus dva
sia, męs randame, kad 
tuviška “dūšia” jau pas 
Augustiną minima, yra 
bai sena, gal taip lygiai
na kaipir nuomonė apie nu- 
pelnus Rojuje ir kančias už 
nusidėjimus. Todel turime 
pripažint, kad netik Krasz
ewski, bet ir Scleicher 
(Schleicher. Handbuch der 
lit. Sprache, I. 168 ir Kuhn. 
Beitrage zur vergi. Sprach- 
forschung, 1868, V, 117) 
klydo manydami, kad “dū
šia” į Lietuvių kalbą perė
jusi iš slavų kalbos. Bet ir 
to dar ne gana! Jau jai kal- 
oėt apie tai, kas nuo ko pa
eina, ar Lietuviai nuo sla
vų, ar slavai nuo Lietuvių 
žodį “dūšia” pasisavino, tai 
męs greičiau galėtume sa
kyt, kad tas žodis iš lietu
viškos kalbos slavams teko.

Yra žinoma, kad arti
miausi Lietuvos kaimynai, 
slaveniški Lenkai (mozū
rai), nors lupiniu ir plėši
mais Lietuvos ilgai buvo 
užsiėmę, bet Lietuvių seno
lės tikybą jie išpažino; VI 
iki IX šimtmečio aukas ne
šė į Prūsų žinyčias, melsda
miesi Perkūnui (J. Voigt, neseniai buvo sužeistas au-

I, tomobiliams susimušus-
Atėjus laikui, Į areną išė

jo Gansonas ir Sarpalius. 
Referentas juos iššaukęs į 
vidurį arenos, davęs jiem
dviem instrukcijas, pasakė, 
kad užginta smaugt, akis 
draskyt, pešt už plaukų ir 
spardyt kojomis, o kuris ši
tų tiesų ne paklausys ir elg
sis kaip yra užginta, tas be 
jokių ceremonijų bus pripa
žintas pralaimėjusiu, ir bus 
nuvestas nua arenos.

Atėjus laikui, suskambė
jus varpui, imtynės prasidė
jo- Sarpalius kaip'liūtas šo
kinėjo ir Gansoną ataka
vo visu smarkumu, ir savo

Geschichte Preussens, 
167, 184 185 ir Kraszewski. 
Litwa, I, 462). Taip lygiai ir 
Adomas iš Bremo (Ad. Bre- 
mens. De situ Daniae; 
Pertz. Scriptor. rer. Germa
nic. T. IX, 374; Karamzin. 
Istorija gosudarstuva rosij- 
slkago. T. I, 90; W. Pierson. 
Elektron, p. 88) liudija, kad 
ir rusiškieji Slavėnai išpa
žino senovės Lietuvių tiky
bą ir dar XI šimtmetyje ke
liaudavo Lietuvon jieškoda- 
-mi dvasiškos pagelbos pas 
Lietuvių kunigus, o Lietu
vių Perkūnas, kaip žinoma, 
buvo garbinamas slavų Ki- 
jave ir Naugarde, kur į-

Šį vakarą atsibus vienos 
iš didžiausių ristynių. Risis 
Joe “Bull” Komar. Jiem lai
kas bus neaprubežiuotas ir 
jie risis iki pergale kol vie
nas bus laimėtoju.

Antroj poroj risis garsus 
Ted Mc’Guire iš Bostono su 
Fred Judson iš Detroit 
Mich-

Trečia pora bus vienas i gėsi, o Gansono ranką iškė- 
Juodukas Henry Johnson su,lęs, apreiškė publikai, kad 
Tony Felice, smarkumu Ita-l pergalėtoju liekasi Ganso- 
lijonu iš New York City.
Pradžia 8 vai. vakare. Tay
lor Bowl arenoj-

Dabar dėl to eina derybos. 
Promoteris Marotta veda 
derybas su Gansonu, kad šis 
dar kartą eitų ristis su Sar- 
palium, Taylor Bowl arenoj. 
Sprendėjais promoteris Mo- 
rotta žada duot tris teisė
jus, kurie turės pripažint 

smarkumą; jis Sarpalių a-[vienam ar kitam tikrąją per 
takavo be atlaidos, kartais, galę, ir tai pergalę galutiną, 
jį nutverdamas už galvos, ir ’ 
taip Sarpalių prikankino, 
kad po 8 minutų ir 36 sa- 
kundų, Sarpalius tapo par
blokštas, taip smarkiai, kad 
net estrada sudundėjo- Tai
gi šiuomkart Sarpalius ta
po nugalėtas.

Primint dar reikia, kad 
šiuomkart Sarpalius elgėsi 
prieš referento patvar
kymą, jis spardėsi kojomis, 
kas buvo užginta.

Po pertraukai 10 minutų, 
imtynės vėl atsinaujino. Gan 
sonas dabar Sarpalių dar la
biau vargino- Ir nors refe
rentas dabar jam buvo paan 
trinęs pasargą, kad jis nesi
spardytų, tai Sarpalius vie
nok to nepaisė, ir Gansoną 
spardė, kaip tik šis prie jo 
prisiartino. Gansonas porą 
kartų jį parbloškė gana 
smarkiai, bet kaip tik jam 
atsistojus Gansonas artino
si, Sarpalius vėl spardė jį. 
Paskutiniu kartu, kada Sar
palius buvo prablokštas ir 
Gansonas nemandymas, kad 
sutiks pasipriešinimą, kaip 
tik prisiartino, Sarpalius du 
kart jam spyrė į pilvą taip 
smarkiai, kad Gansonas net 
sukniubo. Tuomi pasinaudo
jant, Sarpalius šoko ant 
Gansono, bet referantas da-Į 
bar uždėjęs ant jo ranką, 
apreiškė, kad imtynės bai-

nas.
Dabar publikoje kilo di

džiausias trukšmas: vieni 
siuntė simpatijas Gansonui, 
sveikindami ji kaipo perga- 

llėtoją, kiti siuntė pasipikti-

Kas iš tų derybų išeis, iš ank 
sto niekas negali pasakyt. 
Pamatysime vėliau.

A. I- Housman yra kandi
datu į valstijos reprezentan
tus, Ohio legeslaturon. Jis 
yra labai geras žmogus ir 
vertas Lietuvių paramos. 
Jis buvo Tautų Lygos sek
retorium per du metu.

GANSONAS LAIMĖJO.
SARPALIUS NESUTINKA lnįmus Sarpaliui, kam tas el-

Kaip jau buvo garsinta, gėsi prieš tiesas. Trukšmas! 
Liepos 29 dieną įvyko imty- buvo taip didelis, kad šeri-! 
nes dviejų Lietuvių drutuo- fas turėjo eit į areną ir pa-j 
lių, tai yra J. Ganson ir K. i reikalaut 
Sarpaliaus- Imtynės įvyko Trukšmui aprimus, 
T. Neuros Darže, Bruns- liūs pradėjo teisintis, 
wick kaime. Imtynių pasi- jis Gansoną ne spyrė. Vie-Į gus. Jo 
žiųrėt prisirinko 500 publi- nok, kaip publika, 
kos, kuri nuosprendį išdavė 
sulyg savo teisingos nuožiū
ros-

Programo pradžioje imtis 
išėjo Lenkų drutuolis Pinto, 
su murinu (negru) Johnson. 
Lenkas savo priešą nuveikė 
visai trumpu laiku. Koma
ras negalėjo dalyvaut,

Herman L- Vail, kuris yra 
labai gerai žinomas Cleve- 
lande, kipo didelis užtaryto
jas svetimtaučių, yra kandi
datu į Ohio valstijos Leges- 
laturą. Jo tėvas yra galva 
American Citizens Bureau; 

j po jo tėvu dirba Lietuviams 
gerai žinomas George A. 
Green.

Tai yra žmogus, kuris ver
tas musų paramos balsuo
jant ateinančio j primarijoj. 
Jis visada buvo ir bus sve- 

i timtaučių užtarytoju- Aš jį 
pažįstu labai gerai ir Lietu
viam patariu balsuojant, a- 
tiduot savo balsus už jį, 14 
dieną Pjučio (August), nes 
mano supratimu, jis yra už
sitarnavęs kaip visų ateivių, 
taip ir Lietuvių paramos, lai 
ke besiartinančių balsavimų.

Antanas A. Žukas.

Charles E. McKisson kan- 
nusiraminimo. j diduoja į valstijos senatorį;

Sarpa-'jis Clevelande yra visiems 
kad labai gerai žinomas žmo- 

vyresnysis brolis 
tail) ir Robertas yra buvęs Cleve- 

lando miesto majoru. Jis la
bai daug pagelbėjo atei
viams kitų tautų, ne išski
riant Lietuvius. Aš pažįstu 
McKisson nuo kelių metų,

nes

į referentas pripažino, kad 
jis spardė Gansoną, ir tai 
tankiai.

Kaip jau buvo išanksto 
garsinta, šitos imtynės ėjo
si už lietuvišką čampionatą, i kaipo teisingą žmogų, žmo- 
reiškia, kad vienas išeitų gų demokratišką- Jis yra 
pergalėtoju ir liktųsi kaipo 
vyriausis Lietuvis ristikas. 
Ta garbė, kaip matome, da
bar teko Gansonui. Tačiaus 
Sarpalius griežtai pasakė, 
kad jis su tom nesutinka, ir 
Gansonui viršenybės ne pri
pažįsta, 
kol dar kartą jiedu persi
kus.

I v ** •'
gabus advokatas, turintis 
savo ofisą 1670 Union Trust 
Buildinge. Jis vertas Lietu
vių paramos. Todėl Lietu
viai, kurie balsuosite 14 die- 
ną Pjučio, visi balsuokite 

i už Charles McKisson, o už 
ir nepripažis tol, j jį balsuodami, nepadarysi

me klaidos
Antanas Žukas.

Rinkime Pramonės Žmogų 5
GUBERNATORIUM OHIOVALSTIJOS

MYERS Y.
Republikonu Kandidatu I

GUBERNATORIAUS
(Pr i mari ja Pjučio 14, 1928)

Rižada jis nekelt taksų ir no padaryt deficitų. Prižada 
kelt taktų tai yra prisirengimas pagerinimui agrikalturos ir 
tikrinimas industrijai. Prižadas valstijos financus visada palai
kyt lygsvaroje. Tai prizadė-jimas tikrosios pramonės Amini'jtra- 
cijos.
Myers Y. Cooper į gubernatorius 324-26 Fidelity Bldg.

Veikiantysis Komitetas Paul Howland, pirmininkas.
Cleveland, Ohio.
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NENAUDINGA PROPAGANDA met garuoja, gamina šlap-

Jau nuo kelių metų Lie
tuvoje slankiojo idėja siū
lanti pradėti tenai statyti 
gyvenimui namus tokius 
kokie yra statomi šiaurinėj 
Amerikoj, tai yra, sukaltus 
iš lentų. Pastaru laiku kas 
ten jau ir knygelę su tokių 
namų paveikslais išleido, 
“Amerikanskų” namų pro
pagandai. Aišku kad spi
riamas! Įvest Lietuvoj nau
jos mados namus. Girdi, 
mažiau reikia medegos, dai
liau išrodo, pigiau parsiei
na pastatymas ir sveikesni 
gyvenimui, nes nešlapiuoja.

Šitokia propaganda Lie
tuvai visai nenaudinga vi
sais atžvilgiais, ir tas kas 
ją ten platinu yra su daly
ku visai neapsipažinęs. Lie
tuvoje tokius namus pra
dėjus statyt, žmonės apsi- 
džiaus jais taip greit kaip 
kad čia Amerikoje apsi
džiaugė pradėję statyt ce
mento plytų.

Lietuvoje “Amerikanski” 
namai nenaudingi tuo kad 
juose žiemos metu galima 
būti tik tol kol sienos braš
ka nuo Įkaitusio pečiaus. 
Lietuvoje kuras yra labai 
brangus ir naujos mados 
namuose ten parsieitų su
naudot kuro penkiolika kar
tų daugiau negu dabai' su
naudojama. Čia, miestuo
se, žmonėms kuras apšildy
mui tokių namų parsieina 
iki šimtui dolarių per vieną 
žiemą. Kaimuose žiemos 
metu žmonės sukurina ne 
tik visą vasarą gamintą 
kurą, bet ir šiaudus, ir kor-

nu kamblius, ir viską kas 
tik dega.

Pigumo jų pastatyme ir
gi nėra, nes ekonomistų ap
skaityta kad lentas pjau
nant 7 nuoš. medžio eina į 
pjaulus, už kuriuos vistiek 
pirkėjas turi užmokėt, nes 
medis parduodant skaito
mas pėdomis. Be lentų rei
kalinga ir kitokios mede- 
gos, taip pat pjūklo paga
mintos. Be to reikia luo
bų, popieros, vinių daugy
bės ir tam panašiai. Apka
limui išlaukinės sienų pu
sės reikia lentų kad butų 
sveikos, ne sakuotos, ne ša
kotos, kad priimtų alieji
nius dažus; nedažytos sie
nos nuo saulės ir vėjo su- 
skįla ir paskui lietui gau
nantis vidun greitai pūva. 
Aliejiniai dažai labai bran
gus, gi čia minėtos lentos, 
kaipo parinktos (selected) 
brangesnės už paprastąsias 
trigubai, fštinkavimas vi
daus, apkalimas kampų, ad- 
verijų, langų ir taip toliau, 
ima daugybę medegos ir 
brangiai kainuoja.

Tiek su pigumu. Kaslink 
šlapiavimo tai Amerikoje 
šlapiuojančių namų nei kiek 
nemažiau kaip ir Lietuvoj. 
Šlapiuoja jie del Įvairių 
priežasčių: stoka ventilia
cijos, kiauros grindis, ne
buvimas po grindimis rū
sio, neužtektinas apšildy
mas. Šlapiavimo priežasčia 
tankiai buna ir po namu 
žemės nesausumas; šaltže
mis ir žemė turinti neiš- MAUDYNES. - 25c. 
džiūstantį drėgnumą visuo- 921 St. Clair, arti E. 9th St.

gari, o tas gadina namo vi
dų. Prie šlapiavimo daug 
prisideda ii- šeimininkių ne- 
sumanumas. Kur namo vi
duje gaminamas garas lei
džiamas per visus kamba
rius, ir to garo gaminama- 
daug (skalbiant, verdant, į 
ir tt.), namas turi šlapiuot,j 
nes viduje esanti šiluma ne- 
pajiegia visą tą garą su
naikint.

Lietuvoje ne “Amerikan- 
skus” namus reikia piršt, 
bet pratint gyventojus prie 
sanitariškumo. Namai Lie-1 
tuvoje geri, tik juos reikia į 
gerai 
namus be grindų, po grin
dimis turėti rusius (skie
pus), grinčioje nelaikyt jo
kių gyvulėlių nei juos šert; 
sienas kasmet išbaltyt kal
kėmis, vengt garo, 
mint purvą asloje, 
metu nenešt sniego 
abelnai, užlaikyt 
sausai, o viskas bus 
riausiomis pasekmėmis.

Teisybė, daugelis Lietu
vos gyventojų namus taip 
veda jau nuo seniau, tik ne 
visi ir ne visur.

Kad mediniai namai rei
kalauja taisymų tankiau, ir 
medis nepigus, tai butų 
praktiškiausia Lietuvoj na
mus statyt iš plytų. Ply-I 
tinis namas bus beveik am-, 
žinąs, o išrodys šimtą kar- j 
tų gražesniu negu “Ameri- Į 
kanskas baksas”, iš lentu- 

i kių sukalinėtas.

jaunuoliai tapo advokatais 
ir dabar praktikuoja Cleve- 
lande.

Balsuodami už ponią Sa
rah E. Hyre, Clevelande gy
venanti ateiviai, nominuos 
plačių pažiūrų ir blaiviai 
protaujančią moterį, kuri 
tapus išrinkta, ji atsimokės 
savo rėmėjams mokslo sri
tyje, ją remųsiems ateiviams

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

užlaikyt. Nelaikyt

nega- 
žiemos 
vidun, 1
namus
su ge-

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

Ateiviai visis yra prašomi 
Clevelande paremt ponią 
Sarah E. Hyre, kuri dandi- 
duoja Į Ohio valstijos Legis
latures narius, ant republi
konu tikieto. Ponia Hyre 
per 2 Ometų tarnavo Cleve- 
lando mokyklų taryboje kai- 
ponarv, raštininkė ir iždin
inkė, visuomet ji stovėjo už 
parmų moksleivių svetim
taučių, ateivių vaikų; gyve- 
ančių šiame mieste. Ji visuo
met buvo karšta rėmėja va
karinių mokyklų ir kaimų 
ventrų, kame ji užsitarnavo 
didelę paguodą visuomenės 
patarnavimuose-

Jos atsižymėjimns kaipo 
mokintojos ir organizato
rės moterių organizacijų, ją 
atvedė Į pažintį su vyrais ir 
moterimis, atkeliavusiais iš 
,anapus vandenyno, kuriems 
ji noriai ir visuomet pagel
bėjo suspažint su vietinėmis 
aplinkybėmis. Jos platus 
žmoniškumas niekad nebus 
pamirštas tarpe ateivių vien 
todėl, kad jos rupesču du

Thomas J. Long gyvena 
10404 S- Boulevard. Mokslus 
ėjo elementariškos moky
klos, High School, Western 
Reserve universitete ir Cle
veland tiesų mokykloj. Ad
vokatūrą praktikavo per 12 
metų. Dabar yra nariu Ex
ecutive Committee of The 
Cuyahoga Club, jaunųjų de
mokratų kliubo ir demokra
tų adarosios primarijos ly
gos.

Thomas J. Long yra kan
didatu b Apskričio apgynė
jus (County Prosecutor) 
ant demokratiško tikieto. 
Balsuokit už jj primarijoj 
Pjučio 14 dieną-
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Atminkite, kad nuo 1903 metų 
męs turėjome tik du republikonu 
gubernatorių, ir jie abudu išbuvo 
tik po vieną terminą.

Šitie buvo gubernatoriais Ohio 
valstijoje, nuo 1903 m.: 1905, John 
M- Pattison, demokratas. 1908, 
Judson Harmon, dem., 1912, James 
M. Cox, dem.; 1914, Frank B. Wil
lis, republikonas; 1916, James M. 
Cox, dem.; 1918, James M. Cox, 
dem.; 1920, Harry L. Davis, rep- 
blikonas; 1922, Vic Donahey, dem-; 
1924, Vic Donahey, dem.; 1926, 
Vic Donahey, demokratas.

Ohio turi blogą paprotį rinkt 
gubernatorius tik demokratss.Męs 
prašome jus j pagelbą sulaužyt ši
tą paprotį. Sulaužyt męs galime jį 
tik nominuojant ir išrenkant kitos 
partijos žmogų, gubernatorium-

Balsavias tokio žmogaus reiškia 
rinkimą JimBegg. Jei jus iš Mis
souri, męs jums parodysim.

Nuo tada, kaip Tryliktas Kon- 
gresiškasis Distriktas tapo suor
ganizuotas, kuris ir dabar yra, ne
buvo išrinktas Republikonas į Kon 
gresą, iki Jim Begg kandidavo į 
Kongresą 191š metais.

1916 m. Arthur W- Ovemeyer, 
demokratas, pravedė balsavimus 
5,357 balsais.

1918 m. Begg republikonas, nu
galėjo Overmeyer’ą 2,777 balsais.

1920 m- Begg nugalėjo Alfredą 
Waggonerą, demokratą, 21,770 
balsais.
1922 m. Begg Overmeyer’ą vėl nu
galėjo 8,899 balsais.

1924 m. Begg nugalėjo Joną 
Dreitzler, demokratą, 17,684 bal
sais-

1926 m. Begg nugalėjo G. C. 
Steinman, demokratą, 16,873 bal
sais.

Ant Gubernatoriaus

Republikonu Primaries RugpjučioAug. 14 d.

Ar tai nėra prirodymu, kad Jim 
Begg turi giliuki ant balsų? Jim 
Begg yra republikonas ant kiek
vienos lentos savo platformoj- 
Kam balsuot už etikrumą, kuomet 

męs turime tikrą laimėtoją?

Bukite tikri, kad busite Prima
rijoj Pjučio 14 ii- atiduosite gaisą 
už Jim Begg, tikra laimėtoja ir 
tuomi sustiprinsime Republikonu 
partijos tikietą.

THE

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokią kitokią apdrauda kokios tik 
Amerikoj randasi, net piknikus nuo 
lietaus. Tvirtinu visokius notarialius 
raštus, esu registruotas Lietuvos Kon
sulate Notaras ir paruošiu visokius 
Lietuvoje reikalingus dokumentus.
Antanas Žukas

C>820 Superior avė. (“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais

i SUSIVIENMiMAS LIET. AMERIKOJ
! Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
" organizacija Suvienytose Valstijose, 
« kurios turtas viršija $1,000,000.00.
; Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.
M ’ SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- 
J Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai prauna laikraitį “Ti- 
m vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kalnofl.

" Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
; Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
“ Del platesnių informacijų kreipkitfis šiu« adrese:

: 1JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
: 307 W. 30th Street New York, N. Y.
n» t x x x x txt TnTTrTixxTriTYxrmizrxxrrrrrimm xxxxxx: 
=<lllllllllllllllllllllillllllllllllllilllll!llllllllllllllllllllllill!lllllllllll!llll!lllllllllllllllll^

Į Dr. E. A. BAILEY |
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1
= 4927 Central Avenue
= Kampas East 55th Street =
= Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178 =

Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. = 
= Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX- 
= Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- S
2 rimai dykai. =
r Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų ; 2—4 ir 5—8 v. j
Toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i:ii:i!iiiiiii!iiuii!iiiiiiiii<!aiii:iiiĮiiiiiiHiiiiiiiniiic

Yra Reicalingas 
Beveik Kiekvieną 

•. Dienose Minutą
AUTOMATIŠKAS KUBILO 
VANDENS ŠILDYTUVAS 
VEIKIA KIEKVIENOJ MI-

NUTO.I, PASIDABODAMAS, 
KAD VANDENS TURĖTU

MĖT UŽTEKTINAI.

Jus nereikalaujat uždegiot Auto
matiško Kubilo Vandens Šildytu
vo ar sukinėt žemyu ir aukštyn, 
kada reikia, ar ne reikia karsto 
vandens. Automatiškas Vandens 
Šildytuvas.

PATS OPERUOJASI

Ne mažiau interesingai už stebu
klinguosius šildytuvus, savo mo- 
dcrniškumu ir kaina, beto ir leng- 
vumuterminų išmokėjimams-
Jūsų pliumeris jums paaiškins 
daugiau apie juos, o męs visada bu 
siųie linksmi jums parodydami jų 
veikimą ir paaiškindami visas jų 
slaptybes.

EAST OHIO GAS CO
E. 6th ir Rockwell



D I-R-V- A

SPRAGILO KELIONĖ
LIETUVA-

PO Kas j tą soęlną atsilanko

radome 
ir Ūkio 
Žmonių

(Tąsa.)
Atvykę Kaunan 

prasidėjusią Žemės 
Pramonės Parodą.
daugiau kaip Žemaičių Kal
varijoj ant atpuskų.... Pil
nas miestas pilni kalnai, pil
nos valgyklos ir viešbučiai, 
ir tokiame laike Amerikie
čiams atvažiavus, jeigu nie
kas nebūtų jais pasirūpinės 
juos visi butų išnaudoję 
kiek tik norėję nes j svetimą 
miestą atvykus visur viskas 
sunku rasti.

Birž. 30. Vakar buvo Pet
ro ir Povilo ir visas Kaunas 
šventė. Šiądien suhata, Žy
dai švenčia o rytoj bus ne- 
dėlia, vėl šventa; taigi mums 
atvažiavus radom Kaune 
tris dienas šventas. Užtai 
gal ir žmonių galėjo tiek 
daug suvažiuot Į parodą ir 
Dainų šventę.

Prieš pietus gerb. redak
torius atsilanko į Kauno 
miesto tarybą ir prasideda 
pasibučiavimas su burmis
tru Vileišiu. Jis perstato re
daktorių pakalbėt Lietuvos 
miestų viršininkų suvažia
vimui, kuris tuo laiktr pasi
taikė būti.

Po miestą vaikščiojant, 
visur sutinkam nepaprastų 
mandagumą visų valdininkų, 
ypač policijantai kurie to
kias gražias uniformas dėvi, 
tokie mandagus ir prielan
kus kad lyginant su Ameri
kos policijantu galima sakyt 
Amerikiečiai tik paprasti 
kaimo berneliai. Gali užkal- 
bint jį kada nori ir klaust 
ko nori, viską mandagiai iš
aiškina, ir kada jam padė
koji jis tau atiduoda karei
višką pagarbą. Tokia tai yra 
Kaune tvarka su policija. 
Policijantu yra daug ir visi 
gražus jauni vyrai, Lietu 
viai, aukšti gražus ir tiesus: 
kaip caro gvardijos buvusie
ji kareiviai. Kepurės raudo
nos su kuodukais, mundie- 
riai melsvai pilki, raudonai 
apvedžioti; policijantai turi 
buožiukes ne dideles, ir re
volverius.

Birž. 30. Vieną gerą Įspū
dį Kaunas daro tai tą kad 
čionai beveik visai nematyt 
fordukų. Gal jums bus nuo
stabu, bet tai teisybė. Ma
žiausi ką vartojama tai 
Chevrolet, o paskui eina vi
si didesni Amerikos ir kitu 
šalių išdirbimo automobiliai 
ir jų tiek yra daug kad tie 
siog reikia stebėtis iš kur 
Kaunieliai gauna pinigų. Jei 
gu matysi Kaune forduką 
tai bus iš kur nors toliau at
važiavęs.

Šiądien vakare mus už
kvietė Generolas Nagevičius 
į iškilmes Karo Muzejuje— 
nuleidimą vėliavos. Pirm to, 
apvedžiojo visus po Muzejų 
ir apipasakojo istoriją visų 
dalykų kurie muzejuje ran-

dasi. Matėme įvairias karo 
liekanas, ’ paveikslus, atsižy- pasirengęs Lietuviškais ru- 
mėjusius vyrus ir jų atvaiz-

- dus, gyvų ir jau žuvusių 
Matėmę nuo Lenkų atimta-, 
kanuoles ir kitokių daiktų.

Atėjo 8:30 vakaro ir' atėjo 
laikas vėliavos nuleidimo. 
Tai yra ceremonija sugal
vota Gen. Nagevičiaus, ku
rios vienos pamatyti apsi
moka į Kauną atvažiuoti. Ir 
kada ceremonija buna pu
blikos pilna užsigruda karo 
Muzejaus sodas. Ceremoni
jos eiria šitaip. Sukakus lai
kui, Muzejaus .bokšte su- 
t.riubija trimitas. Tas bok
štas yra gana aukštas ir ja
me kabo Amerikiečių pado
vanotas Laisvės Varpas, at
gabentas čia 1918 metais. 
Po sutrimitavimo, iš muze
jaus išeina pulkelis vyrų, 
karo invalidų, apsirengusių 
tam tikra uniforma, su juo
dais geležiniais šalmais ant1 
galvų, vieni eina su ilgais 
stiebukais, ant kurių yra' 
vėliavukės, o kiti dūdomis 
groja liūdną maršą. Visi pa
lengva nueina į kairį sodno 
kraštą, kur stovi ilgas ak
meninis Žuvusiems pamin
klas. Priešakyje paminklo 
stovi akmeninis aukuras, 
kuriame vienas kąreivis 
tuoj užkuria ugnį. Ant au-' 
kuro šono yra trys žodžiai, 
senoviškos reikšmės. Iš au- i 
kuro pasikelia dūmai j orą. | 
Kareiviai atėję sustoja de-j j 
šinėje paminklo pusėje gra-Įj 
žioj eilėj. Vienas iš jų ko
manduoja, kiti pildo įsaky- Į; 
mus- Pasigirsta trimito gar- jį 
sas ir vienas kareivis suko- ’• 
manduoja, vėliavas nuleisti ji 
ir grojanti gedulo maršas i 
Palengva ima leistis trys ii 
vėliavos. Vytis ir Gedimino Į 
šulai ant raudono dugno i 
vėliavos ant aųgštojo bok- i 
što, trispalvė vėliava ant i 
stiebo dešiniame gale muze- i 
jaus stogo ir trečia kairiame i 
šone paminklo. Ta vėliava i 
yra iš kelių juostų juodos ir Į 
tamsiai raudonos spalvos. į 
Laike nuleidime, paminklo |į 
pusiau aukštame užsidega jį 
aiškus elektriškų lempelių Į 
kryžius, kuris tuoj ir užges- i 
ta. Paskui jau užgesinama i 
aukuras, kareiviai suko- ; 
mandojami gryžti atgal ir Į 
jie grodami eina atgal į ka- Į 
ro muzejaus salę, kur pasi- ■ 
deda savo vėliavukės ir šal- Į 
mus. i

Bet šita iškilmė daug Į 
graudingesnė ir Įspudin- • 
gesnė negu galimn apsakyt, j

Prie šito paminklo nuolat iii 
dedama vainikai Amerikie- ; 
pių ir kitų kas tik Kane lan- Į 
kosi. Šiądien dėjo savo vai- • 
niką Latviai ir Lietuviai iš i 
Latvijos, kurie atvyko į dai- Į 
nu šventę. Jie sakė ir kalbas i 
prie paminklo.

Karo Muzejaus sodnas Į 
taip puikiai įrengtas kad i 
tiesiog pridera daug garbės i 
Gen. Nagevičiui, to sumany- j 
tojui. Sodnas išvedžiotas ta- Į 
keliais, įrengta orkestrui Į 
pastogė, kur nolat groja- ; 
Išrėdtyąs kanuolemis ir ki- j 
tais karo daiktais. Išsody- i 
ta rožėmis padovanotomis i 
Amerikos Raudonojo kry- ;! 
žiaus atstovo Ryan, kuris ;■ 
vėliau mirė Azijoje. Rožės Į' 
visos puikiai auga ir užžių- Į 
rimos išaugo į didelius krų- ‘i 
m>us. Žydi įvairiomis spal- Į’ 
vomis. j:

trimi- 
daly- 

Vieną 
pažiu-

ir šiądien neužsibaigė. Tai stracija per Kauną, kurią 
vis Amerikiečiams priruoš
tos. Gen. Nagevičius susi 
rinko su daugeliu Ameri
kiečių prie Seimo rūmų ir su 
vėliavomis numaršavo į ka
tedrą. Ten jie lankėsi pa
maldose. Jiems buvo duota 
pirmos vietos, o Kundrotas 
iš Brooklyno, didžiausias 
iš visų Amerikiečių, buvo 
pasodintas net prezidento

ssitikę su pažy- suole. Kurie bijojom eit į 
bažnyčią, tie vėliau su Ame
rikiečiais susitikom Karių 
Romovėje, kur buvo Ameri
kiečiams pietus. Visi kurie 
buvo katedroj, turėjo už pa- 
kutą per visą Kauną pšksfi 
maršuot į Romovę, o Kun
drotas . su Šimkum turėjo 
nešti vėliavas. Juos vedė 
gen. Nagevičius karo orkes
trui grojant. Tai buvo nepa-

bais, ypač mergaitės ar mo
teriškos, kasdien gauna po 
rožę dykai. Šiaip tų rožių 
galima pirkt ir pinigai eina 
invalidams. Kas rytas vė
liavos vėl iškeliamos, 
tams triubijant, bet 
vauja mažiau vyrų, 
rytą atėjome anksti
rėt ir tos iškilmės kad nie
kas neliktų pražiūrėta.

Vakare 
štamais einami apžiurinėti
Kauno linksmesnes vieteles, 
kur skamba stikleliai ir gro
ja muzika ir girdisi dainos. 
Čia mat viskas laisva ir ku
rie nori pasitraktavot, • tie 
gali jaustis kaip namie. 
Gėnmų yra importuotų ir 
darytų Lietuvoje, ir yra pi
gus ir taip pat geri.

Liepos 1 d. Ceremonijos

trumpam terminui
KAIPO

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
SENATORIUS 

BALSUOKIT UŽ

---------?i5aSj»

jie atsimins, nes viena, ne
pratę per apvalus akmenis 
eiti, o antrą, lynojo, o tre
čia, tai buvo imama jų eise
nos judami paveikslai, ku
riuos patys įr jus visi }<urie 
čia nebuvot, matysite Ame
rikoje..

Karininkų Romovėje su
rengta pietus labai iškilmin
gi, bet Amerikonų ir Lat
vių atėjo tiek daug, kad mil
žiniškoj salėj nebuvo vietos 
sėdėt tai visi stati aplink 
stalus stovėdami ėmė ir 
valgė ir gėrė, sumušdami 
stiklelius vieni su kitais. Bu
vo ir aukštesnieji -valdinin
kai, generolai, pulkininkai, 
kapitonai ir žemesni, buvo 
keli ministerial ir buvę mi
nisterial buvo ponios, tapgi 
dalyvavo ir Latviai. Laike 
pesveikinimo kalbų Latviai 
susigrupavę viename bū
relyje uždainavo sveikinimo 
dainą Lietuvai. Tai būvi pui
ki daina.

Iš Romovės vėl visi de
monstravo į Dainų Šventę, 
kur irgi buvo palikta vietos 
atsisėsti.

Spragilas su šonkauliu 
eina apžiūrėt dar toliau Ro- 
movę, visus kampus ir ga
lus ir užtinka gražiai Įreng
tą valgyklą, kur karininkai 
ir svečiai gali ateit ir valgyt j 
kasdien už visai pigia kainą. 
Tik paprasti kareiviai ten 
neileižiami. Valgyklos šie- į 
nos išmeta paveikslais visų j 
Lietuvos kunigaikščių, ko- ; 
ki tik yra istorijoje žinomi. I

Vieta labai jauki ir maloni, gražu ir tas labai visus džiu- 
Abelnai Kaune kas tik yra 
puošnaus tai tikrai gražu ir 
prie širdies.

Dainų Šventė išryto išro
dė kad nenusiseks, nes lijo, 
bet kada atąjo laikas pro
gramą pradėt, tai jau buvo

gino,ypač dainininkus. Kas 
tai matė, Dievulis imtų to
kius šposus krėst: visi per 
kelis mėnesius rengėsi, iš 
tolimų kampų suvažiavo, b 
štai viskas eitų perniek....

(Bus daugiau.)

PRANIESIMAS
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, ‘ ' 11 '

REIKALINGA jums balsuot už

Suvienytų Valstijų Senatorio

Cyrus Locher
KANDIDATĄ Į SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

SENATORIŲ
(Ant demokratų tikieto, trumpam terminui.)

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

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

Eikit į Balsavimo Budeles P j učio 14 d
Ir pažymėkite savo balsavimo blanką (suX)

CYRUS LOCHER
U. S. Senator Cyrus Locher Komitetas

Per J. W. Jacoby Neil House, Columbus, Ohio.

/Ay&R-S Y.
COOP&Rj

REPUBLIĘONIŠKU TIKIETU
RINKIMUOSE, UTARNIKE. PJUČIO 11

Kaipo vyriausia teisininkas Ohio valstijos Su
preme Teismo, Carrington T. Marshall visuomet 
buvo teisingas visiems daugiau negu 240 divizijų

Kaipo gabus tiesų išaiškintojas, jis gali but 
teisininku.

Jam pasirašė šimtai Ohio žmonių, kaip rinkti
nės grupės taip ir darbininkų unijos, moterių 
organizacijos ir grupos visokių rasų, tikybų ir

Jo platforma, kurią jis praktikuoja, kaipo vy- 
riaųsis teisininkas: “Lygybė Visiems” be favo- 
rizmo ir pataikavimo.

Jis myli švarią politiką, teisingą valdžią ir tei- 
sigas tiesas, kokios yra reikalingos gerai ir at
sakančiai valdžiai. Jis pirmenybėje savo gyveni
me ir per bvi-dešimtį metų pilnai tarnavo teisin
gai Ohio valstijos žmonėms.

Jis vadovaujantis oponentas, kaipo naris Kon
greso, balsavo už Johnsono imigracijos bilių su 
visaist apart kelių kliūčių, kurios turėjo išardyt 
daugelį šenmynų. šitas oponentas ignoravo tuk
siančius protestų iš Clęvelando, kurie priešinosi 
šitoms kliūtims, ir balsavo už bilių, kokiu jis bu
vo ir pasiliko.

Balsuokite už vikrų, bebaimį, teisingą ir už 
teisybę stovintį kandidatą partijoj, Carrington T- 
Marshall, Ohio’j geriausia tinkantį į kandidatus, 
užimimui vietos Frank B. Willis, Suvienytų Val
stijų Senate.

Pirmoj kolumnoj savo baloto, balsavimo die
noj, rasite vardą CARRINGTON T. MARSHALL, 
pabraukite kryžiuką ties šituom vardu, kaip že
miau' parodoma, ir bukite tikrais, kad jus; rei
kalai visuomet rūpės Vyriausiam Teisininkui 
Ohio Supreme Seismo.

CARRINGTON C. MARSHALL

Carrington 1’. Marshall kampanijos Komisija.

W. A. FALSGRAF, Sekretorius.

PASAULIS TURI NAUJA IR DAILIAUSIA MOTORINĮ KARA.

Dviguba Ignicija Jiega, Greitumą, Ekonomija.
žmonės, kurie važinėja jau nauju 

Dvigubos Ignicijos motoriniu Nash 
“400” būtinai realizuoja, jog tai yra 
patogiausis dalykas ir parankiausia už 
visus karus senojo tipo motoruose:
Šitame naujame kare jie randa daugiau 
jiegos ir greitumo negu jie gali visa tai 
sunaudot: Jie randa galę ir galimumų 
greitumu Dvigubos Ignicijos prabėgt 
visus gatvėse užsigrudimus:
Nash Įgijo šitas pažymėtas pasekmes 
išdirbant didesnius motorus—vieną su 

godžiausiu apetitu dėl gazalino?

NASH

Ar išdirbant augštos kompresijos mo
torą, reikalaujanti 
gaus kuro?
Atsakymas į abudu
vienas “Ne”. Nash

speciališkai bran-

šiuos klausimus tik 
pagamino naujuoju 

prinsipu augštos kompresijos motorų, 
kuris duoda daugiau jiegos, daugiau 
greitumo su gazalino ordinacija, ir ma
žesniu gazalino kiekiu!
šiądien Dviguba Ignicija, 12 skiltuvų, 
augštoji kompresija motoro jiegos, vis
kas Nash “400. Pirmenybė ir Speciališ- 
kumas šešių modelių:
Męs duosim jums važiuot Dvigubos Ig
nicijos motoru Nash, bile kada.

”400”
Ilgesnė ratų papėdė 
Lengviausias pasau

lyje vairis
Be sutrenkimo su

panti risorai
Naujas, dvigubas 

nuleidimui frėmas
7-imtuvų rankena 
(be kreivų virbalų)

Augšta comprecija

Sued lies robas į- 
leistas į frėmą

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

Tris serijos

16 vidujinių modelių 
•1 ratų papėdė

Dvigubos Ignacijos 
motoras

12 oro laivyno tipo 
skiltuvų

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.



SC as Girdei Cleve^ande-Apielinkese
4 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 l|

t Privalumas Clevelando 
Lietuvių veikėjų tuojaus im
tis prie darbo, kad sušaukus 
vietinių Lietuvių kuoskait- 
lingiausį mas-mitingą išne
šimui rezoliucijos prieš Len
kijos žygius. Rezoliucija 
reikalinga pašiųst Tautų 
Lygai, reikalaujant priverst 
Lenkiją grąžint Vilnių Lie
tuvai ir tuomi lik'viduot ne
sutikimus tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos. Rezoliucijoje rei-,-‘ 
kalinga pažymėa, kad kilus 
karei Lietuvos su Lenkija, 
męs visais galimais budais,1 
remsime Lietuvą, jos kovo
je už savo teisingus ir ne( 
užginčijamus reikalus-

Tai reikalas būtinas ir 
Clevelando Lietuviai nepri
valo jj praleist, ne pakėlę 
savo balso, Lietuvos apgyni
mui. Reikalas pamiršt valam

' dėlei savo partijų ir ypatų 
aspiracijas, ir atlikt darbeli, 
reikalingą savo Tėvynės už
tarimui.

Prie darbo, kas galite, 
kam rupi Lietuvos vardas 
ir garbė.

Clevelando Lietuviams. Męs 
i Lietuviai, kurie Clevelande! 
įgyvename ir kurie norime! 
(palaikyt lietuvystę, kad pa-i 
'laikyt savo tautą, turime 
apie tai galvot, ir pasistengt,1 
kad musų norai liktųsi ir 
darbu. Norų vienų ne užten- 

i ka. Man gyvenant Clevelan- 
'de per penkioliką metų, ne-l 
simato, kad pas mus rastų- j 

i si tų gera norų daug, o dar-1 
. bo Lietuvystės palaikymui1 
. yra dar mažiau negu gerų. 
norų.

Tiesa, seniau kiek veikta

Atdara Kasdien
Iii M nuo9iki 3val-Mį Mį Subatoms nuo 9 

iki 1 v. p. p. ir
V nuo 6 iki 8 v. v.

Utarniko.Ketver- 
go ir Subatos va-WĮ SlJ 
karais nuo 6 iki 5^ 

8 valandų

Lietuvystės palaikymui. Bet 
tai buvo seniaus. Pastarais 
laikais viskas sustingo, ap
sistojo. Ačiū seniaus : 
tiems darbams, męs turime 
Lietuvišką Banką ir Lietu-, 
viską Bažnyčią. Turime ir 
menkutę Lietuvišką Salę. 
Menkute salę vadinu todėl, 

; kad ji tikrenybėje yra men- 
(.kiausia įstaiga, palyginus ją 

su bažnyčia ir banka. Bet 
paklauskime męs patys sa- 

jvęs, kuri iš šių trijų įstaigų 
(yra svarbiausia įstaiga Lie
tuvybės palaikymui. Banka 
yra tai pramonės įstaiga. Ji 
mažumu prisideda lietuvy- 

jstės palaikymui, tą užginčyt 
negalima. Bažnyčia, kaipo 
tarptautiška šventynė, Lie- 

jtuvystės palaikyme atsižy
mi daugiau negu banka. Bet 
jos abi ne atsveria lietuvy
stės palaikymo kiekį, kurį 
gauname iš Lietuvių salės. 
Apie tai aš esu užtektinai 
gerai persitikrinęs ir todėl 
taip sakau. Bankon užėjęs 
žmogus atlieki reikalą, ir 
eik sau per duris. Bažnyčia

savo atsilankymu, kad netu
rėtume gėdos nuo kitų ko- 
lionijų. Remkime šitą direk
torių pasiryžimu, kaip pa
vieniai, taip draugijos ir 
pramoninkai, nes salė mums 
visiems lygiai svarbi ir rei- 

I kalinga. Atminkime, kad 
| kaip vietiniai, taip ir iš kitų 

atlik- ^olionijų atsilankę Lietuviai, 
j stebisi, kad Clevelandas 
toks didelis miestas ir Lietu
vių čia tiek daug gyvena, o 
salę turime menką ir prastą. 
Taigi tegul bus mus pasiry
žimu musų salę patobulint, 
pagerint. O kad tą atsiekus, 
reikalinga daugiau pinigų. 
Tam tikslu męs ir rengsime 
Bazarą, tad kiek pelnius sa
lės pagerinimui, kad mums 
nereiktų girdėt savuosius ii’ 
svetimtaučius padyvijant 
mums. Taigi męs imamėsi 
didelio darbo ir tikimėsi iš 
jo pasekmių. Paremkite mu
sų darbą.

Jei kas iš Clevelando Lie
tuvių norėtų ką paaukant 
musų busiančiam) Bazarui, 
malonėkite apie tai suteikt 
žinią, bile vienai iš šių sto
čių: Liet. Salė, 6835 Supe
rior Ave., V. Kvedera, 7022 
Linwood Ave., A. Ivinskas, 
8400 Medina Ave.

V. Kvedera.

Vietinė ir Didžiausia Lietuvių Įstaiga Clevelande, tai yra, 
Lietuvių Taupymo ir Paskolos Banka. Nuo pradžios savo gyva
vimo visų pirmiausiai tarnauja vietos lietuviams, tai yta, priima 
pinigus taupymui ant bile pareikalavimo išmoka su 5'7 nuo die
nos padėjimo iki dienos ištraukimo. Parduoda staka (Šerus) pir
miausia lietuviams nuo vieno $100 iki $1000 (doliarių). Kurie 
negali ant syk pilnai už Šerus užsimokėt, tiems darome paleng
vinimus, tai yra, parduodame Šerus ant išmokesčio, už kurious 
moka 7‘<. Skolina pinigus ant pirmų mortgečių pirmiausia savo 
ščrininkams, depozitoriams ir abelnai visiems vietos lietuviams 
dėl įsigyjimo nuosavių namų ir skolina daugiausia kiek galima. 
Viršmineta Banka taip gi daro panašų biznį ir su svetimtaučiais, 
kad išgerinti savo vertelgystę ir padidint ščrininkų nuošimtį ir 
jų stako vertę. Tad gi tamista jeigu dar nesi užmezgęs bizniškų 
ryšių su vietos Lietuvių Taupymo ir Paskolos Banka—meldžia
me pabandyti, o nesigailėsite, nes čion laikas visuomet parankus, 
o patarnavimas greitas ir mandagus.

FINANSINE ATSKAITA 
Lietuviu Taupymo ir Paskolos Banko 

Už pereitą pusmetį šių metų, kuris užsibaigė 
su Liepos 1 diena, 1928 m.

T U R T A S
Pinigai ant rankų..................   $ 45,261.58
Paskolos ant mortgage security................................ 634,833.51
Paskolos ant certificatų arba bankinių knygelių.... 10,066.40
Real Estate—ofiso budinkas.................................... 33,000.00
Suv. Valstijų IBondsai................................................... 350.00
Depozitai kitose Taupymo Kompanijose.......... 41,500.00

Viso................................................................   .$765,011.49

ATSAKOMYB Ė
Running stock ir dividendai.........................................$ 60,152.77
Sumokėtas stock .......................... 61,100.00
Neištraukiamas stoc' ...................... 25,900.00
Rezervo fondas........................................................... 25,600.00
Nepadalintas užpelno fondas.................................... 10,254.95
Depozitai ir suėję nuošimčiai.................................... 575,434.68
Skolininkams priklauso ant nebaigtų namų................  2,056.80
Escrowe .................................................................. 162.05
Kalėdų Taupymo Kliube............................................ 1,332.25
Dividendai (Išmokami Liepos 2 d. 1828) ................... 3,017.99

Viso.......................................... .1...................   .$765,011.49

priklauso tik vieno tikėjimo 
žmonėms, kurie ją užlaiko.O 
Lietuvių salei nėra skirtu
mo, kas katalikas, kas tau
tietis, kas bolševikas, ji vi
siems suteikia lygias tiesas, 
kiekvienas Lietvis pagalvo
jęs gerai persitikrintų, jog 
lietuvystės palaikymui Lie
tuvių salė yra pirmiausia ir 
svarbiausia įstaiga. Ir jeigu 
taip, tai turėtų but kiekvie
no Lietuvio privalumu, remt 
Lietuvių salę visomis išgalė
mis, kiek tik galima, ir kuom 
galima, kitus dalykus palie
kant nuošaliai.

Lietuvių salės Bendrovės 
direktoriai nutarė surengt 
Bazarą, kad kiek pelnius pi
nigo salės palaikymui. Ba- 
zaras prasidės ateinančiame 
rudenyje, pradedant 16 die
ną Rugsėjo, ir baigiant 23 
dieną Rugsėjo. Tas turėtų 
but labai svarbu Clevelando 
Lietuviams, ir jie turėtų ši
tą Bazarą remt skaitlingu

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

| O O ROSEDALE
Į KM Dry Gleaning Col
t Rand. 7906 į
£ C. F. PETRAITIS, Prop, f 
t 6702 Superior Ave., +

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

Jau Laikas

Numirė J. Didžmonas 
Liepos 31 dieną numirė se
nas Clevelando gyventojas 
J. Didžmonas. Sirgo tik še
šias dienas- Daktarai nega
lėjo atspėt jo ligą ir pertai 
reikalinga pagelba nebuvo 
suteikta greitai. Palaidotas 
tapo Šv. Jurgio Lietuvių ka
talikų bažnyčios apeigomis, 
3 dieną Pjučio. Po jo liko 
moteris našlė ir du suaugę 
sunai, kurių vienas yra in
žinierius ir dabar gyvena 
Schenectady, N- Y. šis tė
vui susirgus, atvažiavo į Cle- 
velandą, kad dar pamatyt 
savo tėvą gyvą. Prie jo tė
vas ir numirė; jam teko ir 
laidotuvėse dalyvaut-

Velionis priklausė prie ke
lių draugijų. Amžiaus turė
jo apie 50 metų ir nebuvo 
niekad sirgęs- Buvo drūtas

N A U JIE N A C LL V E L A N D1E - 
ČIA MS.

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, po No. 1937, perkėliau į 
No. 1159 prie E. 79 St.

Turiu ir kitą vaistinyčią (ap- 
tieką) po No. 8121 prie Sowin
ski Ave. Abiejose ąptiekose 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 šu- 
lyg visokių reikąlayimų ir pato
gumų. Mano ąptiekose .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.

ir ramus žmogus, su visais 
taikoje gyveno, užtai jį visi 
mylėjo. Jis buvo paprastu 
darbininku, vienok į savo 
gyvenimą nesižvelgdamas, 
sūnų Juozą leido į mokslus, 
ir jis bene buvo pirmas iš 
Clevelando Lietuvių, savo 
vaiką išleidusių į taip aug- 

1 štą mokslą- Rodosi, kad Cle
velande bus pirmutinis jo 
sūnūs iš čia augusių Lietu
vių, pasiekusių tokį mokslą.

Pramoninkas Valatkevi- 
čius išvažiavo į Kanadą, kad 
pasimatyt ten su savo' bro
liu, neseniai iš Lietuvos at
važiavusiu-

Daminykas Ulis, neseniai 
atvažiavęs į Clevelandą, nu
sipirko sau namus; pirkime 
jam patarnavo B. Rakau
skas-

Barzdilauskas atsidarė 
krautuvę prie Wade Park 
gatvės. Pramonė jam. seka
si- Reporteris.

antra prie 110 ir Lorain 
gatvių. Yra tai departmen- 
tinės krautuvės; jose neva 
pigiau parduodame visokį 
dalykėliai-

Jis papratęs. 73 ir.etų am
žiaus W. H- Brown teismo 
tapo pasmerktas iki trijų 
metų į valstijos kalėjimą 
prie sunkiųjų darbų užtai, 
kad jis iš bankos išgavo $32 
ant pasidirbto čekio, vardu 
vieno departmentinių krau
tuvių miesto gilumoj. Už to
kius pat darbus Brown ka
lėjimuose jau yra pragyve
nęs 35 metus- Jis dabar tei
sėjui tikrino, kad tokias šeL 
mystas jis darydamas, nie- 
Is-'.d ’ vienok nenuskriaudė 
biednus žmones, visuomet 
jis tik prie tartingujų ka- 
bindavosi.

The Lithuanian Savings 
and Loan Association

6712 Superior Avenue Cleveland, Ohio

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

■r garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lota 
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, 0.
Telef. Pennsylvania 1481

M-M--M-M"

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 —

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

I
t

į£

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 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

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
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandui pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunanL
3400 St. Clair Avenue Cleveland, DMd

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 klausiate telefonu: 
Broadway 3773, arba matykit 
Notarijušą
Zimmerman, 10711 Superior Ave

30-34

ATYDA
Savininkas Clevelande nori mai- 

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

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

Telef, Pennsylvania 1481

Atsiliepkite. Ar nesiranda 
Clevelande kas iš Lietuvių 
“Dirvos” skaitytojų, kad bu
tų praktikavęs, arba bent 
matęs kaip išdirbama sku- 
ros (odos). Gal kam teko 
matyt Lietuvoj, kaip išsu
kama jaučių skuros, kurios 
tiktų dirbimui pakinkių. Jei 
toks žmogus kur yra, kuris 
tą darbą supranta, lai tuo
jaus atsišaukia per “Dirvą”, 
laišku, arba ypatiškai, šiuo
mi adresu: T-P.N: 2047 Ha
milton Ave., Cleveland, O-

Susipešė dvi “aiskrimo” 
kompanijos. Gold Medal Ice 
Cream kompanija traukia į 
teismą Baker-Evans Ice 
Cream kompaniją, kam ši 
savo tavorą pardavinėja 
žmonėms, kurie turi padarę 
kontraktus, kad tik G.M-I.C. 
kompanijos pardavinės. Ba
ker-Evans kompanija juo
kiasi ir sako, kad toki kon
traktai neturi niekeno pa
ramos, ir todėl ji į teismą 
stos be jokios baimės-

Karščiai- Praėjusioje sa
vaitėj karščiausia diena bu
vo pėtnyčioj, nes termome
tras pavėsyje siekė 92 laips
nių, sulyg Fahrenheito. Per 
savaitę Clevelande dėl karš
čių, užgautais saulės spin
dulių ir besimaudant, žuvo 
trįs gyvybės, apalpimų buvo 
13,'daugiausia iš moterių. 
Visoje valstijoje per savai
tę žuvo dėl karščio 7 žmonių 
gyvybės.

Kolumbo Vyčių seimas at
sibus miesto auditoriume. 
Prieš seimo atidarymą, ten 
pat Scrantono vyskupas O’ 
Reilly atlaikys mišias, o vy
skupas Schrembs pasakys 
pamokslą- Per mišias giedos 
ar penki, sujungti horai. Po 
mišių tuojau ant vietos pra
sidės seimas-

įkurtuvės. Praėjusioje su- 
batoje firma “Sears, Roe
buck & Co-’, atidarė dvi sa
vo krautuves Clevelande 
(seniaus tik Chicagoje savo 

[krautuves turėjo). Viena
prie Carnegie ir 86 gatvių, 2047 Hamilton Ave.

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: 
2(į^7 Hamilton Ave. Savininkas 
gyvena 9402 Bessemer Ave.

30-33.

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

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:

30-31

t
SERGANTI ŽMONES

KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 
DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

Egzaminavimas su X-Ray masina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja. į

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

I
X

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

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

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

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

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

Nedėldienial* nue 10 iki 1.


