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Latvijoj Dideli Areštai
Pasiraša “Taikos”Akta
Albania Jau Monarkija

LATVIJOJ AREŠTUOTA |LAIKĖ SUNŲ NELAISVĖ- PASIBAIGĖ ANGLIKASIŲ K

ir kitokių trukdymų, o tas 
viskas galutinai suparalyžia
vo visą pramonę. Galiaus 
kompanija pasiryžo užvert 
taiką su unijos darbininkais, 
ir praėjusioj savaitėj susi
rinkę atstovai abiejii pusių, 
pasirašė taiką. Dabar strai
kieriai grįžš prie darbo ir 
gaus algą po $6.77-$7 už die
nos darbą. Tik klausimas, 

j kiek dienų jie dii'u’s dabar?

700 DEMONSTRANTŲ. | J E PER 11 METŲ.
Ryga, Latvijoj. — Teisme Fairplay, Colo.—Kaimy- 

einant bylai keliolikos komu- nams pasklidus, į namus tu- 
nistų, kurios valdžia suėmė Į los Onos Deeles, 69 metų 
priešvalstybiniame darbe ir-amžiaus našlės, atsilankė 
tulus jau nuteisė ilgiems ter-Į apskričio policija, ir užpaka- 
minams kalėjiman, socialis-. liniame, tamsiame kamba

ryje atrado jos sūnų Harry, 
45 metų amžiaus, retežiais 
prirakintą prie sienos taip, 
kad tas galėjo tik kokią po
rą pėdų paeit nuo sienos. 
Policijai tyrinėjant dalyką, 
našlė Deeler prisipažino sa
vo sūnų toje nelaisvėje pri
rakintą retežiais išlaikiusi 
peril metų. Mat jos sūnūs 
yra sumišusio proto. I gydy
mo namus jį atiduot ji gai- 

vėl gatvėse lėjosi, o namie laikyt Ihiosą 
pasirodė su demonstracijo- buvo pavojinga, todėl ji ji1 
mis. Policija juos vėl išvai- laikė pririštą, tamsiame! 
kė, areštuojant 250 ypatų, j kambaryje.
Dabar jau prasidėjo gaudy- — 
mas ir pačių kurstytojų, ku
rių namuose areštuoto apie 
50 ypatų.

tai, protestuodami prieš val
džią už komunistų baudimą, 
sukurstė prieplaukose dir
bančius darbininkus, kurie 
irgi demonstratyviškai pro
testuodami prieš valdžią, iš
ėjo strai'kan ir surengė mie
sto gatvėse demonstracijas. 
Policija demonstrantus iš
vaikė, o besipriešinusiųjų a- 
reštavo 400 ypatų. Sekančią 
dieną straikieriai, socialistų 
vadovaujami,

STRAIKAS.
Denver, Colo.—Anglaka- 

sių, priklausančių unijai 
“United Mine Workers”, 
Rocky Mountain Fuel Co. 
kesyklose straikas tęsėsi 
nuo 1914 metij. Kasyklose 
darbai, jų vieton buvo stu
miami su pagelba unijai ne-

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

ALBANIJA VIRSTA MO
NARKIJA.

Tirana, Albanijoj.—Alba
nija atgavusi savo nepri- 
priklausančių darbininkų,

• kas ne apsieidavo be riaušių 
klausomybę po gavusiai

; didei pasaulio karei, iki- 
■ šiol buvo republika. Seime 

vienok kas ten sumanė jau
nutę republiką pakeist mo
narkija, pakviečiant j kara
liaus sostą republikos prezi
dentą Ahmed Zogu. Seimo 
ir senato didžiumai sutikus 
su tokiu projektu, leista 
valstybės gyventojams nu- 
balsuot. Balsavimas pasibai
gė ir balsus suskaičius, rasta 
jų didžiumą už monarkija 
ir kandidatą į karaliaus sos- 
tą. Zogu turėjo karaliumi 
but apšauktas prėjusiame 
ketverge, bet seimo pirmi
ninkas Evangeli proklema- 
ciją atidėjo šiai savaitei.

Žinios iš Lietuvos
Perkūnas užmušė 55 avis.
'Varėna.—Varėnos apylin

kėj buvo didelė audra ir per
kūnija. Perkūnas trenkė į 
avilį būrį ir užmušė 55 avis 
ir dvi karves.—U. B.

Dėl vyro susipešė.

Sudegino
Viekšnai.—Neseniai Viek- 

šnitj valsčiuje, Gyvulių kai
me tapo sudegintas B. Ske- 
trys. Sudegė tvartas su vi
sais gyvuliais ir kluonais; 
butų greit ir troba užside
gusi, bet dar suspėjo šeimy-

Eikit visi į protestų 
Masmitingus!

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

PADARĖ “PASAULIO
AMŽINĄ TAIKĄ”.

Paris, Francuzijoj.—Pro- 
ponuotas “pasaulio amžinos 
taikos” aktas tapo pasira
šytas šių valstybių :Vokieti
ja, Suvienytos Valstijos, 
Belgija, Francuzija, Angli
ja, Kanada, Australija, Nau 
ja Zelandija, Pietinė Afrika, 
Airija, Italija, Japonija, 
Lenkija ir Čeko-Slovakija. 
Visos čia pasirašiusios val
stybės prisižada ne pradėt
karę, kol jas kas ne užpuls., drabužiais. 
Šitą “taiką” išmislijo Suv. i 
Valstijų užrubežių ministe- 
ris Kellog, kuris užpernai

PRIVERSTINAS MODER
NIZMAS.

Peking, Kinijoj. Su pirma 
diena Rugsėjo, Kinijoj visos 
moters, iki 30 metų amžiaus 
turi nus'kirpt plaukus, nusi
imt nuo kojų veržtuvus ir 
dėvėt trumpus sijonus, o to 
nepadarant, jos visos turės 
mokėt “išsigimimo mokes
čius”. Tokią tvarką Įveda 
vietinė valdžia, kuri “išsigi
mimo mokesčiais” grūmoja 
ir vyrams, kurie nenorės nu- 
sikirpt kasas, numest kojų 
veržtuvus ir pakeist savo 
Manchu stiliaus drabužius, 
šiadieninio modernizmo

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

Aiduokit Mums Vilnių!
O, Pasauli! Męs Be 

Vilniaus Nenurimsim!
MERGOMIS | tą vandeninį gyvūną, kurio 

iIR BAŽNYČIA NAUDOSIS kūnas turi pavidalą ungurio, 
—- I Liverpool, Anglijoj.—Me- ^8'yje šešių pėdų, o galva 

’turi visą išveizdą paprastos 
avies galvos. Gyvūnas per
duotas provincijos policijai, 
kuri gyvūną dabar laiko pa
rodai; daugybė žmonių, ren
kasi iš aplinkių, prisižiurėt 

nigaut, sakant pamokslus ir! nematytam gyviui. Kaikas 
atliekant pamaldas. Bet ku- tikrina jį esant jūrių žal- 
nigės giliuos tik tol, kol jos c‘u ■ 
ištekės už vyrų; ištekėju
sios turės tuojau rezignuotj 
iš kunigystės, o to nepada- j 
rant, jos prievarta bus pra
šalinamos.

todistų bažnyčios sinodas 
nusprendė savo apeigose tu
rėt ir mergas kuniges. Iki- 
šiol kunigais buvo tik vyrai, 
dabar jau ir mergos galės 
šios bažnyčios apeigose ku-

tas valdžioje. O yra dar ne
išmanėlių, kurie tikrina, 
kad “demokratiškoj šalyje 
nėra jokių kyšių” o ypatin
gai valdžios kyšiais nesusi
tepę.

Eikit visi Į protestų 
Masmitingus!

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

Eikit visi į protestų 
Masmitingus!

Palesins’ (Girkalnio v.), i cinkas pabust ir trobą ap- 
Neseniai čia ivyko moterių saugojo nuo gaisro. 1 vartai 
peštynės dėl vieno vyro. Už su gyvuliais neišgelbėti.-D. 
tai buvo patrauktos teisman,! 
ir Raseinių nuovados taikos I . .1
teisėjas abidvi skandalistes , 
nubaudė po vieną parą arės- norų dvare J. Liko buvo ūž
to. —ž. sidegęs kluonas, kuriame su-

-------------- (degė 80 ten buvusių uždary-
Ištremtas Į Varnius. |^1- avW- įtarta padegime y- 

Kaunas. — Kauno miesto (l)a"a> sulaikyta.—L. Z.
ir apskričio komendantūroje! 
sužinojome, kad karo ko-J 
mendanto vakar dienos nu-| 
tarimu, “Ryto” redaktorius tilto nušoko Nemunan Cha- 
E. Turauskas, kaipo pavo- ja Musnickienė, 50 metų am- 
'jingas visuomenei žmogų, 
dviem savaitėm išsiųstas 
Varnius.—L. Ž.

Sudegė 80 avių.
Nemunaičių valsčiuje, Ei-

Nušoko nuo tilto.
Kąunas. — Nuo Aleksoto

norėjo karės Suvienytų Val
stijų su Nicaragua, tik dau
geliui žymių žmonių ir spau- 
jos nutilo.

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

AREŠTAVO UŽ SLAPTY^ 
BIŲ PARDAVINĖJIMĄ.
Ludvigshafen, Vokietijoj. 

—Čia areštuota dažų fabriko 
du darbininkai, Fritz Mue- 
ler ir Franz Schwarwarwae- 
Itier, kurie lošė Francuzijos 
žvalgų rolę, ir nuo metų lai
ko Francuzijai už pinigus 
išduodavo slaptybes dažų 
dirbimo. Mat Vokietijoj iš
dirbama geriausi dažai, ko
kių niekur pasaulyje kitur 
niekas nepadirba, tad už 
slaptybių išdavimą dabar 
francuzai gerai užmokėda
vo.

NESISEKA PASIPELNYT 
Iš TURISTŲ

Washington, D. C.—Fran- 
cuzija visokiais budais iš
garsinusi savo resortus, 
šiuosmet tikėjosi labai daug 
pasipelnyt iš Suvienyti! Val
stijų turistų, kurie vasaros 

I pradžioje pradėjo urmu 
grūstis Francuzijon,, per 
Cherbourg uostą. Tačiaus 
greitai apsižiūrėta, kad 
Francuzija turistus per
daug apiplėšia, nes kiekvie
nas pasažieras, įvažiuojan
tis, ar išvažiuojantis, turi 
mokėt pagalvę ir už pašpor- 
to paliudijimą $10. Kad iš
vengus tokio apiplėšimo, tu
ristai dabar Francuzijon 
nevažiuoja; vieton Francu
zijos, Suvienytų Valstijų tu
ristai dabar važiuoja j Vo
kietiją.

J IEŠKO SAVO PAMESTO 
BALSO.

Marrietta, Ga.—Automo
bilių fabrikantas W. Atkins, 
aną savaitę užsigeidė pasi- 
važinėt orlaiviu. Orlaiviu iš
kilus iki 700 pėdų oro augš- 
tumon, Atkins taip susiner
vavo, kad neteko balso ir 
dabar jis kalba tik pašnabž
domis. Kame priežastis jo 
balso netekimo, daktarai ne
gali pasakyt. Užtai Atkins 
bandys pats jieškot pagel- 
bos savo 'balso suradimui. 
Jis rengiai pasisamliyt tą 
patį orlaivį ir tuomi kilt ton 
pačion oro augštumon, gal.. 
.. “atras pamestą” balsą.

NUMIRĖ SENA PYPKINI- 
KĖ.

Montreat, N. C.—Čia nu
mirė plačiai žinoma kaipo 
seniausia moteris, Rahelė 
Riddel, sulaukusi 109 metų 
amžiaus. Paliko ji dvyliką 
vaikų, 66 anukus, ir daugybę 
toliasnių ainių, gyvenančių 
ir gyvenusių abiejose Karo
liuose, Pennsylvanijoj, Geor- 
gijoj, Ohiuje ir Virginijoj. 
Ji buvo pagarsėjus dar ir 
kaipo “sena pypkininke”, 
nes per daug metų ji smar
kiai rūkė tSoaką pyjŲėje, ii; 
veik tik šitas jos harakteris 
padarė ją “labai garsia”.

VEZUVIJAUS VULKA
NAS VĖL ATBUDO.

Neaples, Italijoj.— Vezu
vijaus vulkanas prieš porą 
savaičių buvo pradėjęs savo 
veikimą ir ištirpusia lava 
jau žymiai užpildė artimuo
sius klonius, tačiaus apgeso 
ir žmonės, patikėję, kad jis 
jau neatbus, pradėjo grįžt į 
savo gyvenimų vietas. Dabar 
vienok vulkanas vėl atbudo 
ir iš kratero ėmė veržtis vi
su smarkumu durnai su liep
sna ir ištirpusia lava, kuri 
plūsdama jau pasiekė Son
ina kalnų pažemius. Žmo
nėms ir vėl parsiėjo bėgt Į 
tolimesnius kalnus, kad ap
sisaugojus nuo pavojaus.

Išpuolė iš trūkio.
Šiauliai.—Gelžkelio ruože 

Šiauliai Tauragė, tarpstotyj j 
Lydavenai— šilaukis iš ei-j 
nančio traukinio išpuolė 
Kvietkauskas, Kareinių 
valščiaus gyventojas. Sun
kiai sužeistas ir i 
traukiniu nugabentas 
ragė ligoninėn.-—L.Ž.

Staiga mirtis
Paežeriai. — Staiga 

Agnietė Andziulienė. 
mirtis tuo yra skaudi ir

J Iliūdna likusiems šeimynos 
nariams, kad ji m*rė staiga i 
besidarbuodama lauke apie 
daržoves. Palaidota Paeže
rių kapuose. Liko tėvas ir 
du sūnus, Juozas ir Jonas.—

■, Į žiaus, gyvenanti Slabadoj, 
Į( Airogalos gatvėje.

Tiltą statantieji darbinin
kai ją, jau nustojusią sąmo
nės, išgelbėjo ir nusiuntė 
miesto ligoninėn. Skandimo- 
si priežastis dar neišaiškin-

“Vaina” Garliavoje.
Garliava. — Garliavoje i-

tuo pat Vyk0 Jideliės peštynės. Mies 
Tau- įe]y šventės dieną susirinko 

daug žmonių iš įvairių ap
linkinių kaimų. Gerokai i- 

mil’e| kauše žmonės ėmė' ginčytis 
Jo" Jr prasidėjo peštynės, kurio- 

j se dalyvavo keliatas desėt- 
: kų žmonių. Peštukai pasida
lino taip: kad "Iš vienos pu
sės kovon stojo Garliavos su 
apylinke gyventojai, o an
tra frontą sudarė Aukštoji 
Panemunė su Jonučių kai
nui. Peštynėse buvo pavar
totas ir ginklas. Peleista ir

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

Miške apiplėšė žmogų.
Nevarėnai.— Nerimdaičių, keliatas šūvių.

miške (Nevarėnų valse.) du Policija negalėjo suvaldyt 
vyrai, durtuvais apsiginkla- peštukų ir buvo iššaukta iš 
vę, užpuolė Stasį Paulauską Kauno policijos rezervos 
iš Nerimdaičių kaimo. i būrys, kuriam pavyko at- 

Atėnfė iš jo 135 litus- “Pa-statyta tvarka. Areštuota 5 
likite bent kiek pinigų”, pa-----6 žmonės, kiti išbėgiojo,
prašė Paulauskis. ‘Jei turi Rezultate daug lengvai ir du 
šimtą, tai esi ne biednas”. ir sunkiai sužeistų iš abiejų 
pasislėpė miške.—L. Ž- pusių.—U. B.

Eikit visi į protestų 
Masmitingus!

SUGAVO NEŽINOMĄ 
GYVŪNĄ.

Vancouver, Kanadoj.—H. 
Aleksander, sūnūs provinci
jos magistrato, žuvaudamas 
Okanogan ežere, prie Įtaikos 
Britiškosios Kolumbijos, šu

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

TURBUT JIEMS TAS UŽ
SIMOKA.

Coluntbus, Ohio.—Praėju
siose nominacijose kandida
tų į valstijos valdininkus, 
įvairios agitacijos surijo la
bai daug pinigų. Tik į gu
bernatorius kandidavusiem 
dviem kandidatam, būtent 
M. Y. Cooper iš Cincinnati 
ir J. T. Begg iš Sandusky, 
kampanija kamavo $112,000; 
Cooper išleido $57,000, o 
Begg $55,000. Tai jau tokia

TARNAUJA DVIEM DIE-| 
VAM KARTU.

New York, N. Y.—Dvi a- 
ristokratės, būtent Sarah 
Butler ir Carolina O’Day, 
pradėjo kampanijos veikimą 
politikos arenoj, tarpe mo
terių organizacijų. Jos a- 
bi dabar tarnauja dviem 
lievam, nes abidvi varo pro
pagandą už demokratų ir re- 
publikonų partijas, kartu, ir 
abidvi daug kalba už prohi- 
bicijos panaikinimą. Tai ne 
paprastos veikėjos, ypač, 
kad tarnauja kartu dviem 
partijom. Jodvi praeityje 
yra atsižymėję kaipo stip-

gavo ikišiol niekam nematy- partijų mada, kad pirkt vie- rios sufragistės?

Add enjoyment to your trip East or West, 
giving you a delightful break in your journey. 

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
ofier you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a long night’s refreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. r\ trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14th 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Ask your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C&B Line.

New Low Fare $4.50 WAY 

B?J$D $8.50
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Struet Pier :: :: Cleveland. Ohio
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Korespondencijos
AKRON. OHIO.

Nauja S.L.A. kuopa.
Č‘a seniaus gyvavusi pa- 

šelpinė šv. Juozapo draugi
ja, nuo seniau buvo pasiry
žusi perorganizuot j SLA. 
kuopą. Pasiryžimas tas atsi
rado dėl tam tikrų priežas
čių, apie kurias čia nėra pro
gos plačiau kalbėt. Bet gana 
to, kad persiorganizavimas 
gintinai Įvyko.
lutinai Įvyko.

Pjučio 19 dienoj tam tik
slui įvyko susirinkimus, ku
riame dalyvavo ir svečiai iš 
Clevelando, būtent pp. V. P. 
Banionis, sekretorius ir A. 
Žukas, pirmininkas SLA. 14 
kuopos. Dalyką visapusiškai 
apkalbėjus, ir svečiams pa
sakius po prakalbėlę, šv. 
Juozapo draugija galutinai 
perėjo SLA. kuopon, kuriai 
centras suteikė No. 354. To
kiu budu susidarė nauja 
SLA. kuopa, su 40 narių. 
.Valdybon išrinkta šios ypa- 
tos: pirmininku L. Glinskas, 
nutarimų sekretorium J. 
Noreika ir iždininku Mati
kėms.

Korespondentas

Eikit visi Į protestų 
Masmitingus!

DETROIT, MICH. 
Lietuviai kandidatai.

Detroito miesto primarija 
įvyks 4 dieną Rugsėjo. Visi 
Lietuviai balsuotojai, šiuomi 
yra prašomi dienoje balsavi
mų, atiduot savo balsus už 
sau tinkamiausius kandida
tus.

Tačiaus reikia atmint, kad 
šiais nominacijos balsavi
mais kandiduoja ir du Lie
tuviai, į augštas vietas, bū
tent: J. P. Uvikas kandiduo
ja į apskričio iždininkus 
(Wayne County Treasurer) 
ir J. G. Jenelionis (Jeffer
son) iš trylikto distrikto. 
kandiduoja į Suvienytų Val
stijų reprezentantus (U. S. 
Congressman). Už p. Uviką 

'gales balsuot visi Lietuviai, 
Į gyvenanti rubežiuose De
troito, Hamtramock, High
land Park, Fordson ir Dear
born. Gi už Jenelionį (Jef
ferson) galės balsuot tik tie, 

i kurie gyvena į vakarus nuo 
Woodward Ave.

Kaipo Lietuvio, kiekvieno 
i šventa priderystė remt sa
lvo tautos žmogų, ir todėl vi- 
I si detroitiečiai balsuotojai, 
j atiduokime savo balsus už 
viršiaus paminėtus savo tau- 

I tiečius.
Detroito Lietuvių Preky- 

?bos Buto Tarybos sekreto
rių, P. Molis.

LOWELL, MASS.
Lietuvių protesto susirinki

mas.
Pjučio 19 dienoj pas mus 

įvyko vietinių Lietuvių vie
šas susirinkimas, kuriame 
priimta Tautų Lygai šiokia 
protesto rezoliucija:

Rezoliucija: Kadangi len
kai užgrėbę Lietuvos sosti- 
tmę Vilnių savinasi netieso- 
tai,

Kadangi lenkai skaudžiai 
persekioja Vilniaus te- 
teritorijoj gyvenančius Lie
tuvius ir juos kankina,

Kadangi lenkai neduoda 
Lietuviams ramiai gyventi 
jau, tai laikas nuo laiko per
simesdami per laikinai nu
statytąją demarkacijos lini
ją ir kėsinasi varu prijungt 
Lietuvą prie Lenkijos, ir, 

Kadangi pastaruoju grasi
nimu, verste verčia dabarti
nę Lietuvos valdžią nusileist 
Vilniaus klausime—

Todėl, męs, Lbwellyje gy
venantieji Lietuviai laikyta
me susirinkime, Pjučio 19 
d. 1928 m. šv. Juozapo Baž
nytinėj Svetainėje, Lowell, 
Mass.—Reikalaujame Lietu
vos Delegaciją nenusileist 
Vilniaus klausime ir prašo
me Tautų Lygos priverst 
Lenkiją grąžint Lietuvai 
Vilnių ir tuomi suteikt už
tikrintą Lietuvos piliečiams 
ramybę.

V. Paulauskas, 
susirink, pirmininkas

ražuos ir vertybes 
^“popieros laikyt iamie, 
ar ofise, yra pavojinga 
bilekam, nes vagys, ar 
ugnis, gali sunaikint.
Su apsaugos padėliu taip 
paranku ir pigu, kad šią

dien but beto nėra saugu
mo, ir ne ekonomiška.
Moderniškos apsaugos 
skrynelės randavojamos 
Society for Savings ban
ko] už $3.00 per metus ir 
brangiau, suiyg didumo.

DAYTON, OHIO 
Atgijo Lietuvių benas.
Lietuvių benas, kuris čia 

žymiai veikė tarpe Lietuvių, 
ir vėliau buvo apmiręs, ga
baus jis “atgijo” ir pradėjo 
veikt. Pradėjo savo repeti
cijas, kurioms vietą pasirin
ko parapijos salėje.

Pastarame savo susirinki
me Lietuvių Benas nutarė 
rengt savo išvažiavimą, ku
riam diena nuskirta 2 die
na Rugsėjo. Išvažiavime 
bus platus programas, kurio 
dalį išpildys pats Benas, 
grieždamas smagius šokius. 
Lietuviams patartna skait
lingai atsilankyt į Beno iš
važiavimą, kad bent kiek fi
nansiškai paremt savo tau
tos dailininkus-muzikantus, 
kad jie galėtų pasilaikyt 
tvirčiau ir ilgesniam laiku'.

J.A.U.

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

BALTIMORE, MD.
Protesto susirinkimas

Pjučio 24 d. bendromis 
spėkomis Balthnorės Lietu
vių Taryba ir Katalikų Fe
deracijos surengtas protes
to mitingas, kuriame kalbė
jo Kun. J. Lietuvninkas, 
Kazys Liutkus, p. J. Česna, 
adv. N. Rastenis >r J. S. Va
siliauskas. Pirmiausia kal
ba Kun. J. Lietuvininkas 
nurodydamas Vilniaus svar
bą ir kad Vilnius priklauso 
Lietuvai, o ne Lenkijai. Pa- 

Įjuokdamas Lenkiją, kad ji 
Vilnių savinasi tik dėlto, 
kad tenai yra daugiau len
kiškai kalbančių negu lietu
viškai, su apgailavimu pri
minė ir tą faktą, kad Lietu
viai būva lenkinami net ir 
per bažnyčią ir, kad tie, ku
riuos šiądien Lenkija savi
nasi kaipo lenkus, nemoka 
kalbėt nė lenkiškai, nė lietu
viškai; jie kalba maišytai: 
Gudiškai lietuviškai ir len
kiškai, bet dvasioje jie yra 
daugiau lietuviški negu len
kiški ir tik duok jiems lais
vę, o pamatysi kaip jie tuoj 
visi bus Lietuviai.

Kun. Lietuvninkas, kaipo 
geras patriotas,, papeikia 
Lietuvos ir Amerikos Lietu
vių partijas, kad jos per- 

| laug pešasi už šalies vadeles 
lir, kad vienai partijai esant 
prie valdžios, kitos jai ken
kia ; nurodydamas kaipo pa
vyzdį į amerikonų partijas, 
pasakė, kad nežiūrint katra 
partija valdys Lietuvą, męs 
kaipo Lietuviai, turime 
remt ją ir padėt jai vest ko
vą už šalies gerovę, už Vil
nių.

Antras kalba Kazys 
Liutkus, neva nuo socialis
tų. Iš kart kalba gana gerai, 
perbėgdamas net nuo 600

suprato jo keršto, tuoj ir už
baigė “aš apie ją daugiau 
nekalbėsiu, ba aš jos ne
draugas.”

Paskui kalba p. J. Česna, 
'kalba gana patriotiškai, pra
dėdamas net nuo Napoleono 
laikų, nurodydamas, kad ir 
tuomet jau Lietuviai siuntė 
pas carą peticiją, reikalau
dami Lietuvai nepriklauso
mybės.

Po tam kalba adv. N. Ras
tenis ir kaipo advokatas, 
jau giliau pilietė Lietuvos 
reikalus ir Vlnius klausimą, 

lir nekliudydamas nė Lietu
vos valdžios, nė gi partijų, 
pasakė, kad męs visi turime 

į bendrai prie to siekti ir ne
įžiūrint kiek laiko'ims, Vil
nius buvo ir bus Lietuvos.

Ant galo kalba J. Vasi
liauskas. Jo kalba buvo mig
lotesnė ir Vilniaus klausimą 
maišė su religija, minėda
mas Aušros Vartas ir Šv. 

i Kazimierą, taip sakant, kal- 
bųjo daugiau į Lietuvių re
ligiškus jausmus, o ne į pa
triotiškus. Palietė kiek ir 
Amerikos Lietuvių reikalus, 
tai yra, gresiantį jų greitą 
ištautėjimą ir nurodinėjo, 
kad mums reikia skiepyt 
priaugančiai jaunumenei ne 
tiek Lietuvių kalba, kiek 
dvasia ateinančiajai kartą, 
kuri iš kalbos vistiek nebus 
Lietuviai, kad nors dvasioj 
butų Letuviai.

Potam adv. Rastenis per
skaitė rezoliuciją, kuri tapo 
vienbalsiai primta ir kuri

tą patį vakarą tapo pasiųsta 
Tautų Lygai. Delei šilto oro, 
publikos buvo neperdaugiau- j 
šia. Aukų padengimui iš-! 
kaščių surinkta $33.00.

Jaras, j

Eikit visi į protestų 
Masmitingus!

THOMAS, W. VA. 
Margos Žinios.

Neseniai vienas Lietuvis 
jaunas dar vaikinas, prisila
kęs degtinės ir upykęs ant 
savo motinos, už jos pasiba- 
rimą, paiėmęs šautuvą, ban
dė nusišaut. Nepasisekė, bet 
visgi persišovė ranką. Kol 
nuvežta jį į ligonbutį. krau
jas užsinuodino, ir daktarai 
turėjo jam ranką nupjaut.

Tai mat, ką girtavimas 
daro! Šitas vaikinas amžiaus 
turi 17 metų ir gyveno Tho- 
mos priemiestyje Davis W. 
Va.

Thome lankėsi iš Cleve
lando S. Radavičia, kuris čia 
paviešėjęs, išvažiavo.

P. K. Mikėnų sūnūs Al
fonsas iš Chicagos, lankėsi 
čia pas savo ^ėvus. Ji Chi
cago] dirba vienoj iš did
žiausių bankų ir yra l^oai 
padorus vaikinas. Kada mo
kyklą lankė, jis buvo pa
vyzdingu mokiniu, o užau
gęs jis yra geru žmogumi, 
naudojasi savo mokyklos 
vaisiais.

Darbai kasyklose, kaip 
Thome, taip ir aplinkose, ei
na tik po porą dienų savai
tėje.

P. Grigaliūnų sūnūs, iš
važiavo į Clevelandą.

Pinavija i

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

Gyląs ir Skausmus

VIsoee aptlekosc—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children's M riste role (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.
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| Dr. E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
= Kampas East 55th Street

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose.
=j Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX-

Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata-
= rimai dykai.

= Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų; 2—4 ir 5—8 v.
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Naujo augsi© spaudimo kuras
u . ■ . >• .. J .

.. . ir
Nauja, didelio greitumo karburacija

Pridėjimas stiprios Buick’o abilicijos pagerino 
Valve-in-Head mehnizmą—suteikiant brilijan- 
tišką ir aktyviškiausį mašinos greitumą—tai 
dvi gražios naujojo Buick’o Sidabrinių Su
kaktuvių pasekmės.

mobiliaus inžino šių dienų---- ...o iš to ge
riausio rūšies kurą—žemą, augštą, ar vidu
tini begi.'

Nauja, didelio spaudimo gazalino pampa- - 
galutinai pamaino seno stiliaus vacuum ku
bilą—užtikrina nuolatiną kuro gaminimąsi 
prie abelno važiavimo; ir naujoji didelio grei
tumo karburacija, rūpestingai pritaikyta prie 
kiekvieno motorinio karo—suteikia nesumu- 
samai lengvą pradėjimą, švelnų operavimą ir 
maksimališką ekonomiją.

Pasaulis-famous Buick Valve-inHead engine— 
su dviem inžinieriškais pagerinimais, gauna
me augščiausio laipsnio pagerinimo bile auto-

Hair-trigger acceleration! Dazzling new 
swiftness! Matchless hill-climbing—tai nenu
galima abilieija patikrinimui didelės vertes 
veikmėje valanda po valandai ir diena po 
dienai—tai ne išmislyta fraza, bet definicija, 
autentiška pasekmė Buick’o Sidabrinių Su
kaktuvių.

Pasiimkite šitą naują Buick ir išsivežkite ant 
kelio. Išmėginkite ji iki rubežių. Patirkite jo 
inžino istoriją ir patirkite veikimą naujo in
žino—augšto spaudimo kuro ir naujos grei
tumo karboracijos. Persitikrinkite, kad tai 
patogiausis pasaulio karas.

SIDABRINES SUKAKTUVES

Incorporated

in.the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

Eikit visi į protestų 
Masmitingus!

metų Vilniaus istoriją, nuro
dydamas, kad Vilnius visuo
met buvo Lietuvos sostine. 
Bet Liutkaus ta geroji kal
ba po kokių 15 miliutų pasi
baigė ir Liutkus, kaip ir tas 
vilkelis, neiškentė nekrims
telėjęs ir Lietuvos dabarti
nę valdžią, sakydamas, kad 
“ateis laikas ir Lietuvos 
liaudis pastatys tuos šalies 
grobikus prie stulpo”. Bet 
čia greit susigriebė ir pridė
jo “gėdos”, tuomi manyda
mas, kad klausytojai ir ne-

BUICK
Su vyriausia Fisherio papėde.

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St. Prospect 3400

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave.

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

The Economy Buick Co.
12538 Euclid ave. Cedar 3415

12516 Penobscot ave. Cedar- 3415
The Euclid Avenue Buick Co.

6612 Euclid ave. Randolph 6202
The Hertz Buick Co.

1436 West 25th 5t. Superior 2460
KADĄ GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



dirva

POSPRAGILO KELIONĖ 
LIETUVĄ.

(Tąsa.)

ir nežino ar reikia ranką 
duot bučiuot, nes vieni Ame
rikiečiai bučiuoja, kiti ne, ir 
taip pat nekurios Kauno po
nios nutarusios neduot bu
čiuot ranką net Kauno po
nams. Vienu žodžiu rankų 
bučiavimo klausimus la
bai susimaišęs ir Spragilas 
pasinaudoja ta proga ir da
ro šiaip: kuri labai graži, 
tai pabučiuoja prisilaikyda
mas Kūno mados, o kurios 
nepatinka, toms pritaiko A- 
merikos madą ir nebučiaja.

Valgyklose niekur nėra 
išdėta parašai “Saugokit sa
vo skrybėles ir ploščius” ir 
čia jų niekas niekam nepa
ima. Pasidedam priemenėse 
arba kituose kambariuose 
ir užiam per kelias valandas 
vienoje kitoje valgykloje, o 
kai išeinam, randam savo 
skrybėlės ir ploščius ant to 
paties kukio, ant kurio 
korėm'. Taip ir visi, ne 
męs Amerikiečiai.

Kitos Tautos.
Lietuvoj yra šalip Lietu

vių, dar Rusų, Vokiečių, 
Lenkų ir daugiausia Žydų. 
Patriotinis jaunimas ir 
šiaip inteligentija net per
kaistai kovoja prieš sveti
mas kalbas. Daug dar girdi
si Kūne Rusiškai kalbančių, 
ir tai vis daugiausia Žydai. 
Nebūtų piktumo, jeigu Len
kų, arba Rusų arba Žydų 
tarpe gimęs ir augęs, tada 
ir kalba yra sava ir jeigu ją 
pratęs, tai l lengviau ir kal
bėt. Bet jeigu Žydai Lietu
vos žemėje gyvendami ir ži
nodami, kad Lietuvių kalba 
yra valstybinė o vartoja vi
sai svetimą kalbą, tas jau 
erzina Lietuvio jausmus. 
Antrą ir trečią dieną buvi
mo Kaune atsitiko šiaip: 
Męs keli buvome restorane, 
su mumis Karo Muzėjaus 
užžiurėtojas kapitonas, vie
nas iš vidaus reikalų minis
terijos narys, prie to atėjo 
apie keturi jauni vaikinai 
žymių Kauno Lietuvių su- 
nai studentai. Visi męs iš
vien juokavom kaip štai už 
kelinto stalo kilo lermas, nes 
kiti jauni Lietuviai nugirdo 
kelis Žydus prie gėrimų Ru
siškai kalbant ir pradėjo 
daryti jiems pastabas, ra
gindami atsiminti, kad čia 
Lietuva, o ne Rusija. Žydai 
išsyk pradjo atsiskirsti ir 
tada prieš juos suužė prie 
musų buvę jaunuoliai ir pa
galinus dar ir kapinotas pra
dėjo kalbėt, kad jeigu jis 
nebūtų uniformoj, jis tuoj 
eitų ir pradėtų Žydus mušti 
už tai. Žydai nusigando ir 
pradėjo aiškintis, kad jie 
yra geri Lietuviai, tarnavo 
kariumenėje, ir dar, girti : 
būdami, pradėjo šukaut: 1

“Valio Vilnius”! Lietuviai 
jiems patėmijo, kad po visus 
kampus ir girtais esant ne
galima Vilniaus tampyti. 
Be biskio mūsiškiai,’nepra
dėjo mušt Žydus.

Išsyk tas išrodė, kad Lie
tuviai labai netolerantiški 
prieš svetimas kalbas: kaip 
išrodytų jeigu Amerikoje 
mums kas atėjęs valgyklose 
norėtų uždrausti Lietuviš
kai kalbėt.... Bet kuomet 
Žydai tyčiomis taip daro, tai 
jau Lietuvis turi išeiti iš 
kantrybės.

Žydai Lietuvoj jaučiasi 
stiprus, jų rankose pramonė 
ir užtai Lietuviškoms Įstai
goms sunku gyvuoti. Nusi
skundžia labai apie tai, ku
rie turi su Žydais reikalų.

Vasarinius resortus, kurie 
Įrengta pasilsiui, visus nu
gulę vien tik Žydai. Kur 
garlaivių važiuojant pristo
ji, prie tokių vietų visur tik 
Žydai lipa ir išlipa. Birštone 
taip pat vieni Žydai ponau
ja. Ten yra sveikatos punk
tas, kur daugelis važiuoja 
gydytis.

Tokis Žydų apspitimas tų 
vietų yra dėl dviejų prie
žasčių : viena, kad jie turi iš 
ko, o antra, kad ten paskui 
krikščionys nenori važiuot 
ir ne visi turi pinigų. Lietu
viai turi nekuriuos savo va
sarojimo punktus. Palanga 
yra mėgiama visų didesnių
jų, bet ar ten yra Žydų, dar 
negaliu sakyt nemačiau 
kas.

Šaulių Sąjungos pirminin
ku dabar vėl išrinktas tos 
organizacijos pirmutinis kū
rėjos, V. Putvinskas. Jis jau 
yra senas žmogus, bet atsi
davęs jaunimo reikalams. 
Ponia Putvinskienė taip pat 
dirba moterių tarpe ir yra 
pilna Šaulė. Šauliai turi sa
vo uniformą pilkos gelum
bės su baltais apvedžioji- 
mais. Šaulių ženklas yra 
dvigubas kryžius, tai yra 
ant vienos lazdelės prie a- 
biejų galų yra po skersinu- 
ką. Tuos ženklus nešioja ir 
privatiniais rūbais vilkėda
mi vyrai ir moterys.

Apie pati Putvinską štai 
kas reikia pasakyt: Tai yra 
ypatingas Žemaitis, su pla
čiomis idėjomis, kurias mo
ka gražiai gyveniman kūny
ti. Jis savo dvare laiko dau
giausia tik jaunus žmones 
ir juos mokina visko, kas 
reikalinga Lietuvos žmoge-

liui, gyvenant ant ūkės. Su
randa visokių darbų, kurių 
išmokina jaunus vaikinus, 
taip pat merginas. Visiems 
moka gerai, bet pinigų ne
duoda. Duoda tik kiek rei
kia smulkiems reikalams, 
kad nepragertų, kad neiš
leistų ant menkniekių. Mer
gaitės nuo vaikinų prisau- 
goja. kad neprisidarytų bė
dos. Jeigu katra porelė my
lisi, tai žiuri, kad jų meilė 
dorai baigtųsi. Daug pasi
taiko, kad vaikinas suvylęs 
mergaitę, palieka paskui. 
Putvinskai nuo to saugoja. 
Kada porelė sutaria eiti i 
šeimyninį gyvenimą, atiduo
da jų sutaupytus pinigus, 
pagelbsti geriau ir pigiau 
rasti žem'ės ir apsodina juos 
ant ūkės, pagelbsti 
gyvulius ir geriau 
ūkį ir tokiu budu 
daugeli naujakurių

įsigyti 
užvesti 
padarė 
laimin-

(•nBiSnup sng)

Deliveries the Same Day to any Point Within 300 Miles

IK xTu 17 I WT dT8 LONG DISTANCEFl v V 1ll AND LOCAL
PRICES ON FAST EXPRESS SHIPMENTS
Listed below are for

Youngstown, O.
Wooster, O.
Sandusky, O.
Erie, Pa.
Buffalo, N. Y.
Akron, O.
Baltimore, Md.
Toledo, O.
Detroit, Mich.
Philadelphia, Pa.
Ashtabula, O.
Findlay, O.
Pittsburgh, Pa.
Columbus, O.
Lima, O.
Fort Wayne, Ind.
Zanesville, O.
Newark, O.
Wheeling, W. Va.
Chicago, Ill.
New York City 
Washington, D. C. 
Gary Ind.

CALL US

2,000 lbs. from your door to where they

$50.00
50.00
50.00
60.00
80.00
30.00

175.00
60.00
80.00

175.00
30.00
60.00
75.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
90.00

125.00
175.00
175.00
100.00

FOR PRICES ON LOADS TO

Broadway 3191
PACKING CRATING-SHIPPING STORAGE

We Move You Anywhere—Every Load Insured

Quick Reliable Service
9029 Bessemer Ave. DAY OR NIGHT Cleveland, Ohio

Deliveries the Same Day to any Point Within 300 Miles

Boston, Mass. 
St. Louis, Mo. 
Indianapolis, Ind. 
Omaha, Neb. 
Memphis, Tenn. 
Chattanooga,, Tenn. 
Louisville, Ky. 
Ashland, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
New Port, Ky. 
Davenport, Iowa 
Decatur Ill. 
Atlantic City, N. Y. 
Atlantic City, N. J. 
Newark N. J. 
New Haven Conn. 
Burlington, Vt. 
Montpelier, Vt. 
Manchester, N. II. 
Minneapolis, Minn. 
St. Paul, Minn. 
Milwaukee, Wis. 
Cincinnati, O.

225.00 
150.00 
100.00 
150.00 
200.00 
175.00 
100.00 
100.00 
150.00 
105.00 
150.00 
125.00 
200.00 
200.00 
175.00 
175.00 
300.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
200.00 
125.00

are destined to, No delays.

Providence, R. I.
Jackson, Mich.
Flint Mich.
Lansing; Mich.
Scranton, Pa.
Harrisburg, Pa.
Muncie., Ind.
Kalamazoo, Mich.
Altoona, Pa.
Evansville, Ind.
Torre Haute, Ind.
Albany N. Y.
Syracuse, N. Y.
Rochester, N. Y.
Cumberland, Md.
Parkersburg, W. Va.
Fairmount, W. Va.
Charlestown, W. Va.
Bluefield, W. Va.
Richmond, Va.
Springfield, Mass.
Hartford, Conn.
Rock Island, Ill.

OTHER CITIES

225.00 
100.00 
100.00 
110.00 
105.00 
100.00 
100.00 
125.00 
100.00 
150.00 
150.00 
150.00 
125.00 
100.00 
150.00 
100.00 
100.00 
100.00 
110.00 
150.00 
200.00 
200.00 
150.00

pa- 
tik

Šiaulių Sąjunga
Kaune yra Šiaulių Sąjun

gos centras. Tai yra ta:; sa
kant neoficialė Lietuvos ka- 

. riumnė, kuri daug Lie'uvai 
padarė ir reikalinga ateity
je. Toj sąjungoj lygiai pri
klauso vyrai ir moterys, se
ni ir jauni, ir visi turi koki 
tai prisirišimą prie jos. Šau
liai šitaip apie save aiškina: 
Lietuvos kariumenė yra val
stybinė ir kadangi valsty
bė susideda iš keliate 
tautų, tai ir kariumenė yra 
visokių kalbų žmonių. Bet 
Šaulių Sąjunga, yra tai tau
tinė organizacija, tautos ka
riumenė, vien iš Lietuvių, 
kur negali prigulėt kitos 
tautos žmogus. Šauliai yra 
nepartyviški, nors kai]) kur 
nekurie politikieriai bando 
ir juos pakreipti savaip.

Sąjungos viršininkai ir 
valdyboje yra žymiausi Lie
tuvos patriotai, kurie neturi 
jokių politiškų siekinių, ku
rie neturi bizniškų išrokavi- 
mų, o tik myli savo šalį ir 
savo tautą. Jų visų tikslas 
išlaikyt Lietuvą ir tautą ir 
tą dvasią skiepija visiems 
savo nariams. Kiekvienas 
doras Lietuvis ir patriotiška 
dvasią turįs, esti priima
mas.

Pati Sąjungą pastatyta 
ant labai bizniškų pamatų ir 
kiek tenka matyti dedei šito 
organizacija yra ir labai 
stipri ir nariams yra tikslas 
prie jos laikytis. Kaune Są
junga turi savo didelį budin- 
ką, kuriame sutelpa visos 
raštinės, skaitykla, yra, salė 
koncertams ir prakalboms, 
yra kambariai nakvynei iš 
kitur atvykstantiems Šau
liams, yra restoranas, ku
riame duodama valgis pigia 
kiną ir jį lanko ne tik patys I 
Šauliai, bet ir kariškiai ir 
šiaip svečiai.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

10 inch 75c.
f KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras,

16102-F -j su Drkestros Akompanimentu
į As Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio) 
1 Oi, Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)
r OPEROS ARTISTĖ LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contralto 

16103-F i su Orhestros AkompanimentuI Kad Mes Gėrėm Midų Alų t Oi Kas? (S. Šimkaus)

LIETUVIUI TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
Panemunes Gegutė. Polka 
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Zanavykų Prašmatnybės, Polka 
Dzūkų Dzyvai, Polka

NULLO ROMANI & ORKESTRĄ
Ramona, Valcas (Mabel Wayne) 
The Seashore, Valcas

EDITH LORAND & ORKESTRĄ
The Magic Siren, Valcas (Waldteufcl) 
Vienna Bonbons, Valcas (J. Strauss)

E. JAHRL’S NOVELTY QUINTETTE 
Ann Marie's First Ball, Valcas 
Airplane Waltz

KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ, Soprano, 
su Orkestrus Akompanimentu . ,

Levendrėlis
Dzūkų Bernucis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS. Tenoras, 
su Orkestrus Akompanimentu 

Lietuvos Himnas
Persiskyrimas su Tėvyne

ANTANAS VANAGAITIS, 
su Orkestras Akompanimentu 

Lietuvoj Mados 
Pas Draugą Julių

JONAS YOUNGAITIS, Harmonikų Solo
Aiškinti, Polka
Algytė, Polka

RUSIŠKA ORKESTRĄ
Ruskas Kazokas 
T repukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16104-F

16105-F

12083-F

12084-F

12085-F

16101-F

16099-F

16088-F

16090-F

16081-F

16100-F

1G097-F

16098-F
r
i

Polka
Lietuvaitė, Polka

Jaunimo Polka
Žemaičių Polka

Aukštaičių Polka
Zanavykų Polka

16086-F

16087-F

16089-F

Lietuvaitė, Polka 
Polka Marcelė

Kregždutė, Polka 
Trimola, Polka

Polka Karolka
Šaulių Polka

Schubert Centennial-Organized Ou Columbia Phonograph Companq

Ihiy these records from your local dealer or orderly 
'Mad from nearest dealer and ash for Complete Catalogue.

Columbia Phonograph Company
134 SO. WABASH AVENUE. m ‘09V3IH3

Columbian Re cords
Made theNewWaq 

Electrically

Vi'va — tonal Recording 
TheRecords 

without Scratch

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėldieniai* nu* 10 iki 1.
*I**i«^*^*I*^*‘J*^«»j«*j«»2»*i*«^»J«*J**J*,J**I*4“****^**^***^**^*********‘,**<*i,**'*****J**5*,{‘*4*‘2*,i*^*‘I**i*‘i*^**i*^*’J,,i*^**iMi^

Krau- 
taipgi

jis tą

Jus Galit Išgales Gera 
Vandens Šildytuvo

Automatiškas supylos vandens šildytuvas, ži
noma, veikia dyksmais, žemyn ir augštyn 
rūsio laiptais, vaikščiojant užkurt ir užge

sint.

Bet daugiausia kiekvieno tipo šildytuvai turi 
pagerintas formas, kurios suteikia tik pusę patar
navimo ir užganėdinimo jūsų namam.

Geri šildytuvai ne brangus. Pigus gi yra bran
giais.

Daug patogumo ir sveikatos duoda šiltas vanduo 
ir jo užtektinai kiekis, o tą viską teikia geras šil
dytuvas naujo tipo, kuris yra Įsigyjamas sąžinišką 
kainą, juos galite apžiūrėt pirmiau Įsigijimo

THE EAST OHIO GAS CO
E. 6th ir Rockwell

ATSILANKYMAS I MUSŲ PA
RODOS KAMBARIUS PARO
DYS JUMS KAIP PASIRINKT 
GERĄ VANDENS ŠILDYTUVĄ

Kada jus perkate namus, statotės ar randavoja- 
te namus, visada tėmykite, kad turėtumėt gerą 
vanden šildytuvą ir jo geras peskmes—
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PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

-H[K. S. Karpius)*-

(Tąsa)
II.

Londono Apgulimas
Jojo, skubėjo alkanas Hakas link Ka

linto stovyklos. Šis prietikis su “vienuo
liais” ji pamokino labai daug ir suprato 
kad Anglai-Saksai buvo gudrus ir naudojo 
visas Įmones kovai prieš savo pavergėjus. 
Nieko bus stebėtino jei patirsime kad po 
keleto dienų tas “vienuolių” lizdas lieps
nomis nuėjo, nes pulkelis Danų užjoję ji 
padegė, nors Anglų jau jame nerado.

Sugryžę du Hako draugai iš pirmesnės 
žvalgybos papasakojo kas su Haku atsiti
ko ir karalius Kanutas apsiverkė iš gailes
čio netekęs savo taip paskilbusio “Baltijos 
Aro”, kuris taip greitai, be jokios naudos, 
Anglų rankose žuvo.

Vienok neilgai apgailavus, Į keletą die
nų kalne aukščiau Kanuto stovyklos pasi
matė raitas vyras, vedinas šalę savęs prie 
arklio pririštas dvi moteriškas. Tai buvo 
Hakas, kuris gryžo iš “vienuolių” lizdo. 
Jis pakelyje buvo sustojęs vienoj Danų so
dyboj, kur gavo valgyt ir pasilsėt, bet susi
dūrė su tom dviem moteriškom, kurios ma
tyt buvo Anglams parsidavusioms, nes Da
nės būdamos špiegavo aniems, ir patyrę 
šį tą iš Hako bandė jį nunuodint. Pama
tęs jų klastą, Hakas surišo jas ir varė pas 
karalių, atiduodamas jo teismui.

Pamatęs gryžtanti dingusi savo nar
suoli, Kanutas labai nudžiugo, ypač kad ga
vo iš jo gerų žinių apie Anglus. Tas dvi 
moteriškas karalius liepė atiduot pulko vy
rams, o kas su jom atsitiks Plakui ir Kanu- 
tui nerūpėjo.

Kanutas dabar ruošėsi prie apgulimo 
Londono, bet mirtis karaliaus Etelredo su
tramdė jo planus. Anglai Southamptone 
apšaukė Kanutą savo karalium, pasiduoda
mi jo globai, norėdami ramybės.

Bet tas tik pablogino jo reikalus, nes 
Londone kiti susiėję apšaukė karalium Ed
mundą, Etelredo sūnų, ir kaip du šeimi
ninkai po vienu stogu taip du karaliai vie
noje šalyje po senovei nesutilpo, todėl da
bar jiem liko dar atkakliau kovoti. Per 
aštuonis mėnesius Anglija buvo be tikro 
karaliaus, iki gailaus laimė nulėmė dalykus 
Kanuto naudai.

Kanutas dabar puolėsi prieš Edmundą 
ant Londono. Temzos upe didis laivynas 
priplaukė prie pat tvirtovės. Bet miestas 
buvo stiprus ir gyventojai laikėsi. Didelės 
pastangos laikas nuo laiko dėta tvirtovei 
paimti, ir nors upė raudonavo kraujais, 
sienos vis tvirtos stovėjo.

Vadai tarėsi ką daryti ir kaip perkirs
ti miesto susinėsimą su šiaure, iš kur Ed
mundui pagalba ateidinėjo.

— Garbingas karaliau, — pratarė Ha 
kas po pamąstymo, — ar nevertėtų apsupti 
miestą vandens juosta? Vyrai be darbo 
sėdi, apkasus grėbę nuo upės aplink užkirs
tume kelią kitiems prie miesto prieiti ir iš 
miesto išeiti.

Kanutui tas patiko ir tuoj pulkų pulkai 
vyrų pastatyta kasti griovį, platų ir gilų ir 
toli nuo miesto, 'kad miesto gynėjai nega
lėtų darbo trukdyti.

Edmundas jau buvo pabėgęs iš miesto

slaptai, nes Anglai nenorėjo kad Kanutas 
apie jį žinotų.

Tuo tarpu Kanutas nugirdo jog Anglai 
tuokiasi prieš Danus pietvakariuose, ir Pa
siuntė ten Haką ir Turkilą su pulkais rai
tu Danų, jieškoti Edmundo. Prie Šersto- 
no įvyko baisus mušis, kuris ilgai liko Al
giu atmintyse. Čia Hakas ir Turkilas vėl 
patraukė j savo pusę jarlą Edriką, Anglą, 
žmogų be garbės ir jieškantį turtų ir že
mių, valdovą dalies Mercijos, bet negau
nantį užvaldyti visos ir pykaujantj ant Ed
mundo. Šis tai jarlas nužudė Aldgytos, 
Hako išliuosuotojos, vyrą ir jo brolį savo 
namuose, norėdamas sau jų turtus pasi
grobti. šitaip tai Anglai buvo nugalėti 
po šerstonu ir gryžo Hakas ir Turkilas 
prie Londono.

Bet pirm negu miestą galėjo paimti 
Anglai pasiūlė Kanutui taiką, tada Kanu
tas Londoną gavo, Edmundas pažadėjo už 
savo žemes mokėti Danams donį, bet jis ne
tikėtai mirė, palikdamas visą Angliją Ka
nutui, kaip jų sutartis rodė. Ir Edmun
das, kaip sako, krito nuo to paties jarlo 
Edriko klastos.

Dabar atėjo laikas Hakui atsilygint 
savo išgelbėtojai Aldgytai. Nors Kanutas 
buvo jaunas ir nedaug patyręs valdovas, 
bet iškilo j aukštą vietą vis likimo lėmi
mu. Vos spėjo padaryt taiką su Edmundu, 
kurioje vienas kitam savo dalis pavedė ku
ris pirmiau mirs, ir Kanutui liko Edmun
do dalis. Kanutas turėjo apie save žymius 
kitus vadus, tarp kurių šalip Hako, keliais 
metais senesnio, buvo kiti gana seni vyrai, 
žymiausias jų Turkilas Aukštasis, Jarlas 
Erikas iš Norvegijos, ir kiti.

Užtikrinimui savo gyvenimo ir val
džios Kanutas griebėsi žudyti visus žymius 
Anglus, pasilikdamas tiktai tuos kurie jį 
ištikimai rėmė. Edmundo brolį ištrėmė į 
kitą šalį, o kada jis vėliau sugryžo ir pasi
slėpė vienuolyne, suradęs ten jį sugavo ii' 
nužudė.

Dar toliau gudraudamas, ir bijodamas 
kad Normandijos karalius negelbėtų ki
tiems Edmundo broliams kurie gyveno 
Normandijoj atsiimt Angliją, Kanutas par
sikvietė iš tenai seną Edmundo motiną ir 
paėmė ją sau už moterį. Savo sugulovę 
Elgivą su vaikais išsiuntė Danijon.

(Bus daugiau)

Baltijos Aras — istoriška pasaka apie Lietuvį jau
nuolį nuo Baltijos pajūrio, kuris pavogtas ir išga
bentas j Švedus patampa garsiu jurų karžygiu, pa
tenka į Danu Karaliaus Kanuto kriauninkus (1020 
metais), aplanko juromis visus tada žinomus kraš
tus; pas Kanutą sutinka savo mylimąją, su ja par
bėga Lietuvon, bet patiria kad jiedu negali gyven
ti krūvoj kaip vyras .su moteria. Ji nusiskandina, 
jis žūsta karuose. 300 pusi. Paveiksluota ....... $1.00

(Dar negatava)

30G2. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose į visokias 
y patas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
į darbdavius, darbdavių į 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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

1

Po komunistų užvaldymui 
vienos didelės, panašios į 
SLA. organizacijos, tai yra 
Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj, kuri turi 
savo kuopos po visą plačią 
Ameriką ir tūlos tos organi
zacijos kuopos buvo antiek 
turtingos, kad net savo sve
tainės turėjo, šiądien po ko- 
jnuistų diktatūra ta didžiulė 
organizacija kas karts eina 
silpnyn, ne komunistuojanti 
šint komunistėlių diktatū
rai, buvo netik spenduoja- 
mi bet ir braukiami iš orga- 
zacijos. Na, ir šiądien ta or
ganizacija iš suvirs 10,000 
savo narių, turi apie kokius 
5 ar 6 tūkstančius. A.P.L.A. 
po komunistų diktatūra jau 
yra netekusi ištisų 4 kuopų 
(1, 5, 18 ir 31 (, kas reiškia, 
kad tos 4 kuopos su kebais 
šimtais narių, likosi per ko
munistus nušluotos nuo že
mės kamuolio, o jų turtas 
išaikvotas; nariai, mokėju
sieji duokles, nuskriausti. 
Tas pats linkimas laukia ir 
SLA. jeigu kada pateks Į 
komunistų nagus. Taigi 
SLA. nariai budėkime ir ne- 
daleiskime komunistams 
prikišt savo raudonus na
gus prie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje.

Naujienos teisindamos 
savo socialistišką rezoliuci
ją, kuri buvo SLA. eime pri
imta, sako “Taigi ponai tau
tininkai turėtų but dėkingi 
seimo didžiumai (?), kad ji 
su jais elgėsi džentelmoniš- 
kai!” Iš to Naujienų pasitei
sinimo aiškiai matyt kaip 
Grigaičiui yra gaila, kad jis 
buvo verstas but šiek tiek 
“džentelmoniškesnis”, nes 
jis buvo bejiegis. O t, jeigu 
Grigaitis butų buvęs tokis 
galingas, kokiu jis buvo 1914 
metais visuotoname seime, 
ris atsibbuvo.
kuris atsibuvo. Brooklyn, N. 
Y. tai Grigaičiui “džentel
meniškumas” butų buvęs vi
sai nežinomas ir jis butų li
pęs su savo purvinais socia- 
listiškais batais ant tauti
ninkų sprando, kaip kad li
po visuotiniame seime.

Eina kalbos, kad Vitaitis, 
Sandaros seime sakęs, kad 
“Sandarą” reikia suvienyt 
su vienu iš tautiškųjų laik
raščių ir, buktai nurodęs į 
“Dirvą” ir sakęs, kad vieną 
kartą jam lankantis Cleve- 
lande, jis buvęs apie tai už
siminęs ir, kad “Dirvos” lei
dėjas buk nesibaido. Ar yra 
bent kiek tame teisybės, į 
tai gali pasakyt tik “Dirvos” 
leidėjai.

Dr. D. Alseikos leidžia
mas ir redeguojamas laik
raštis “Vilniaus šviesa” sa-

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
m as knygoje — proga kiekvienam 
ją įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už-®'

Pradekite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Ncatidčliokit!

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA"
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu- ,

6820 Superior avė. Cleveland, O.merata, bet pažymėki! kam pinigai skiriama.

vo apžvalgoj Amerikos Lie
tuvių gyvenimo, nuplėšė 
raudonąją maską nuo san- 
dariečių, kurie po pervers
mų Lietuvoj, sudarė “ben
drą frontą” su socialistais, 
varė pragaištingą Amerikos 
Lietuviam politiką, štai ką 
sako “Vilniaus šviesa”. 
“Sandara po perversmo varė 
perdaug griežtai propagan
dą prieš naują vyriausybę, 
kas dešiniesiems sandaria- 
čiams nepatiko. Jie ne be 
pagrindo įrodinėjo, kad to
kia taktika daugelį Lietuvių 
pastumi prie komunistų”. 
Kažin ką dabar sandariečiai 
pasakys apie “Vilniaus švie
są”? Ar tik ir ją nepvadys 
“fašistine”. O tas jiems la
bai galima, nes jie, sanda
riečiai, teisybės nemyli.

Garsas rašydamas apie 
SLRKA. naujas bėdas, į ku- 
kurias Įklampino tos pačios 
organizacijos blogos valios 
nariai, sako, kad statyt yra 
sunku, bet griaut daug leng
viau ir, kad griovikai, griau
dami namą, gali sutruškint 
po savo griūvėsiąs statyto
jus ir grovėjus. Draugas 
pripažindarųas Garsui pa
sakytą, tiesą, iškraipo Gar
so mintį ir tą visą peštukiz- 
mą, kokis dabar viešpatau
ja SLRKA. ir tuos griovė
jus perstata pačius tos or
ganizacijos vadus, arba ge
riau sakant, valdybą, užtai 
kad valdyba susivienijimą iš 
traukė iš katalikų politinio 
rato—Federacijos. Išvada 
aiški: Garso pusėj teisybę 
ginanti organizacija o Drau
go pusėj peštukizmas, giliau
jantis organizaciją. Teisybė 
turi paimt viršų.

----- o-----
EGIPTO KARALIENĖ 

KLEOPATRA
Nužudžius Cezarą Julijų (4-1 

metais pirm Kristaus), Romoje 
Įvyko dideli sumišimai, kuriuos 
sukėlė Markas Antonijus, Ceza
ro pirmoji ranka, žmonės Įieš
ko.)o atkeršto.

Brutas ir Kassiuę, žudytojų 
vadai, turėjo pabėgti Į Makedo
niją, kur jie pradėjo rinkti ar
miją kariaut prieš Antonijų.

Romoje Antonijus ir Oktavi
jus, Cezaro augytinis sūnūs, su 
Lepidu, vienu iš Cezaro genero
lų, sudarė antrą triumviratą 
(trijų vyrų valdžią).

Išžudę daugybę savo ypatiš- 
kų priešų Romoje, Antonijus ir 
Oktavijus nuvyko j Makedoniją 
kur mūšyje prie Pillipo (42 m. 
prieš Kristų) sunaikino Bruto 
ir Kassijaus armiją. Brutus ir 
Kassijus nusižudė.

Lepidus nustojo savo įtakos, 
tada Antonijus ir Oktavijus su
tarė pasidalinti tarp savęs Ro
mos imperiją. Antonijus pasi
skyrė sau rytines provincijas, 
Oktavijus vakarines.

Egipto Karalienė
Pribuvęs į Mažąją Aziją, An

tonijus pasiuntė įsakymą Kleo
patrai, Egipto karalienei, pribū
ti pas jį tardymui įtarime gel
bėjimo Brutui ir Kassijui lai
vais ir vyrais prieš Romą.

Kleopatra atplaukė į Taršą 
didžiame puošnume ir auksuo
to,]' valtyj, ir Antonijus, vietoj 
ją tardyti nepaprastai į ją įsi
mylėjo. Kuomet Kleopatra gry
žo į Egiptą Antonijus plaukė 
sykiu su ja.

Per keletą metų jis užmiršo 
savo respublikos reikalus ir lei
do laiką niekais Egipto karalie

nės palociuose. Jis pametė sa
vo žmoną, Oktavijaus seserį, 
kad galėtų apsivesti su Kleopa
tra ir palikti jos sūnūs savo 
įpėdiniais.

Tuo tarpu Oktavijus vakaruo
se Romoje rūpestingai žiurėjo 
šalies reikalus, protingai valdy
damas ir įgaudamas sau geres
nį vardą tarp savo žmonių.

Romėnai pradėjo py kauti už 
tokį Antonijaus pasielgimą ir 
ragino Oktavijų pulti ant jo.

Oktavijus sutiko, bet apšaukė 
karą Kleopatrai, kad jų nami
nis karas su Antonijum išrūdy
tų kaip karas su svetima šalimi.

Oktavijus susitiko su Anto
nijaus ir Kleopatros suvienytu 
laivynu ir jį nugalėjo ties Ak- 
tium 31 m. pirm Kristaus.

Anksti kovos pradžioj Kleo
patra nusigando ir pabėgo su 
savo laivais. Matydamas ją ša
linantis, Antonijus irgi apsisu
ko ir palikęs mūšį leidosi vytis 
savo laivu, palikdamas savo vy
rus kariauti iki jų laivynas bus 
visiškai sunaikintas.

Jiedu parbėgo į Egiptą, nuga
lėtojui atsivejant paskui. Kleo
patra norėjo padaryt su Okta
vijum taiką, bet nepasisekė, ir 
užsidarė į bokštą kurį ji pasi- 
budavojo sau kaipo kapą.

Antonijus gavo melagingus 
gandus kad Kleopatra mirus. Iš 
širdgėlos jis persivėrė sau kru
tinę, bet ant syk dar nemirė. 
Dagirdęs kad karalienė gyva jis 
įsakė nunešti jį prie jos, ir jis

mirė prie Kleopatros kojų.
Oktavijus sumanė išgabenti 

Kleopatrą į Romą. Ji gerai ži
nodama jog turės eit kaipo ver
gė priešakyje visų Oktavijaus 
nugalėtųjų, bijodama tokios gė
dos ji pasiryžo nusižudyti. Ka
da Romėnai atėjo Kleopatrą su
imti jie rado jos tik lavoną. Ji 
mirė nuo gyvatės įkandimo, ku
rią jai įnešė slaptai tarne kašė- 
je vaisių.

Oktavijus dabar liko visas 
Romos pasaulio valdovas, vardu 
Cezaras Augustas. Jis atgrą- 
žino imperijoje taiką ir tvarką 
ir valdė dar per 45 metus.

Cezaras Julijus buvo sutvar
kęs kalendorių ir vieną mėnesį 
— mums žinomą Liepos — pa
vadino savo vardu. Tas mėnuo 
turėjo 31 dieną.

Cezaras Augustas, jausdama
sis neprastesnių už Julijų, pava
dino sekantį mėnesį po Liepos 
savo vardu. Bet tas mėnuo tu
rėjo tik 30 dienų. Užtai jis 
nuėmė vieną dieną nuo Vasario 
mėnesio, kuris tada buvo po 29 
ir 30 dienų, ir padarė savo mė
nesį irgi su 31 diena, kaip ir po 
šiai dienai yra.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

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

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington. D. C.
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lj MĘS TAISOME, PEDDIRBAME IR ATNAUJI-
[I NAME VISKĄ, KAS TIK REIKALINGA JŪSŲ 

NAMUOSE.
ji Musų meisteris atsiskubins pas jus kaip tik duosite pareikalavi

mą ką nors pataisyt jūsų na niuo, ar pramonės vietoje

H PATARNAVIMAS DIENOMIS IR NAKTIMIS 
Mums nėra darbo, kuris butų perdidelis, ar permažas.

H MĘS ESAME TVIRTINIMO INŽINIERIAI
H Štai kelintas darbų ir kainu UŽGREITĄ jų ATLIKIMĄ, kurias
■ jums reiks mokėt.

DŪDŲ TAISYMAS
H įdėjimas kranams pavalkų__$ .30 
H Perdėjimas toileto pūslės___ .75
H Perdėjimas toileto rankenėlės 1.75 

Į Perdėjimas virtuvės krano,_ 1.75 
f Perdėjimas skalbyklos kranu 1.25 
Į Perdėjimas rezervoro kranų,_ 2.25 
Į Taisymas gazinių šildytuvų, ir 

vandens kubilų.
Gazinių pečių prijungimas.
Gazinių dudu sudėjimas ir perdė- 

. jimas.
Toileto suolelių perdėjimas ir su- 

I taisymas.
1 Garinių dūdų ir radiatorių perdė- 
| jimas r taisymas.
| Vandens dūdų perdėjimas ir tai- 
| symas.
I Perdedame daugelį kitokių dūdų.

TRIOBŲ TAISYMAS
H Dailydiškas darbas ir atnaujinimas. 
H Blėkoriaus darbai, rynų sudėjimas 
IĮ ir fanasų aprūpinimas.
f j Kvarbaviinas ir popieravimas.
H Stogų dengimas ir taisymas.
H Cymento ir plytų apdirbimas.
|I Grindų sudėjimas, nutekinimas ir 
| lekieravimas.
| Tinkavimas ir baltinimas.
| Tvorų taisymas ir naujų tvėrimas.
| Kiemų išvalymas ir šiukšlių pra- 
| šalinimas.
| Pievų užtręšimas.
| Skynimas ir išlyginimas.
| Dirbame ir kitokius darbus.

ELEKTRIŠKI DARBAI.
II Base plugs perdėjimas_____ .75
5 Į Rakto tūlių perdėjimas----- .65
I! Perdėjimas tūlių su retežėliais 25 
L ir $1.25
H Sujungimo tūlių perdėjimas 25e 
|! ir 50c.
h Pevienių švičių perdėjimas, _ .75 
= 1 Pridėjimas lempos (be medegos( 

1.00
j| Pataisymas proso (be medegos) .40 
Ii Pataisymas durių varpelio (be m.) 

1.00
II Jdedame “base plugs”.
If Pataisome elektriškus motorus.
| Ir atliekame kitus elektriškus dar

bus.
NAMINIAI TAISYMAI

Perdedame langams šniūrus .75 
Pridedame langams klemkas .50 
Sutaisome sietines duris___ 1.85
Pataisome sietinnes pusduris 1.25

Iki 5 ket. pėdų_________ 1.00
Iki 7 ket. pėdų_________ 1.25
Iki 10 ket. pėdų_________ 1.50

Pečiaus žibintuvo nustatymas 1.00 
Pjaulų maišelį duodame už__ 1.00 
Pataisome ir nudažome sietus.

Pataisome visokius moglius.
Pataisome visokius skurinius daik

tus.
Taisome vaikų vežimus.
Taisome visokias skalbimo mašinas 
Taisome visokias siuvimo mašinas. 
Taisome visokių durių spynas. 
Taisome gragų duris.
Pritaikome duris iš vidaus ir iš 

lauko.
įdedame langams stiklus. Padaro

me visokius raktus. Aštriname 
peilius, žirkles, pjūklus.

Pašaukite mus prie bile darbo.
RADIO APARATŲ TAISYMAS
IR DAUG KITOKIŲ PATARNA

VIMŲ
Taisome ir aštriname žolės pjau

tuvus.
Taisome durims visokias apsau- II 

gus. j
Taisome visokius gazinius inžinus. | 
Taisome visokius laiveliams mo- - 

torus.
Taisome šaldytuvams mašinas.
Taisome visokius gazinius borne- 

rius.
Taisome visokius generatorius.
Taisome gazinius ir elektrikinius 

pečius.
Pašaukite mus prie bile kokio pa

taisymo.
P AT A RN A VIM AS PRA MON ĖJ E | 
Malkų ir prakurų vežimas didelis I 

5.00 
Malkų ir prakuru vežimas ma

žesnis _________________ 7.00
Malkų prakuroms 18” vežimukas 

9.00 
Viskas atvežama dviem vežimais 
Pjaulų ar skutenų vežimas, _ 5.00 
Zindrų vežimas__________ 5.00
Vaikų žaislams skrynia smilčių 

10.00 į 
Perkraūstymo, pervežimo ir išve

žimo patarnavimas.
DRUKUOTI JTIESŲ DIVONAI. 
6x9__________  __________ $2.25
9x12 ____________________  4.44
7.6x9 ____________________  2.79
9x10-6 ___________________ -3.85
9x9_______________________ 3.32
9x15 _____________________ 5.54
Brukuotų gėrybių keturkampis

mastas __________________ .26
Pristatymas pirkinio viršaus do-

liario, sulyg tolumo.
Įtiesas “Linoleum”, už keturkam

pį mastą_____________ 1.10
Visokios patrinos dideliame pasi

rinkime.
Darbą gvarantuojame 
Darbą gvarantuojame

Didį
Ši 
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MUSŲ PATARNAVIMAS APIMA MIESTĄ IR 
PRIEMIESČIUS.

QUICK REPAIR SERVISE
9029 BESSEMER AVENUE 

‘•Jei jums reikia ką pataisyt, męs tai atliksime”.
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Dienos Klausimais
Didėji Savaitė.

Ši savaitė, Lietuviams yra 
tikrai didėji savaitė, nes šią 
savaitę šimtai ir tūkstančiai 
Amerikoje Lietuvių Tėvy
nainių, įvairiose kolionijose, 
susirinkę į didesnius ir ma
žesnius, burius, iškeldami 
dešinę ranką, priima rezo
liucijas, iškilmingai protes
tuoja prieš Lenkijos milita- 
ršką užsimiojimą ant musų 
Tėvynės Lietuvos, kuriai ji 
paglemžusi sostinę Vilnių ir 
užgrėbus trečdalį Letuvos 
žemės, vis dar kaišioja savo 
viliugystės gylį besitaikyda
ma ir progą jieškodama, kad 
ir visą musų Tėvynę paver
gus.

Tuom patimi dešinės ran
kos pakėlimu, Tėvynainiai 
priima rezoliucijas, kuriose 
griežtai reikalauja Tautų 
Lygos galutinai pasirodyt 
kuomi ji ištikrujų yra: tei
singųjų ir skriaudžamujų 
užtarytoja, ar viliugystės pa 
laikytoja ir vykintoja. Rei
kalauja Tautų Lygos galuti
nai tart savo žodį atvirai, 
prisakant Lenkijai tuojau 
likviduot savo pasiryžimą 
paglemžt Lietuvą ir tuomi 
Europoj pradėt žiauriąją 
karę, be kurios nebus išei
ties, jei Lenkija nebus pri
versta su Lietuva padaryt 
taiką.

Pasekmės šito viso Tėvy
nainių sujudimo, pasirodys 
vėliau. Dabar apie jas daryt 
spėliojimus ir tikrint jų ver
tę, 'dar peranksti. Tačiaus 
galima pasakyt tikrai, jog 
jis nepasiliks bergždžiais, 
kad jis išduos gerus vai
sius. Tautų Lyga tapus api
pilta amerikiečių Lietuvių 
rezoliucijomis, pamatys aiš
kiai, kad už Lietuvos tiesas 
stovi visi Lietuviai,netik sa
vo Tėvynėje, bet ir užrube- 
žiuose gyvenanti, o ne taip 
kaip jai Lenkija ikišiol tik
rino, kad tik vienas Volde
maras “stovi prie savo užsi
spyrimo”.

Malonu prisimint dar, kad 
musų laikraščių paraginimą 
išgirdo taip skaitlingos A- 
merikos Lietuvių kolioni- 
jos, kurios šią savaitę suju
do, idant pakelt savo balsą 
Tėvynės apgynimui. Phila- 
delphijos kolionija biskutį 
nelemtai susitvarkė, nes vie
ton bendrai sueit vienam va
karui į didesnį būrį susi
skaldę bene į keturias dalis. 
Tačiaus Chicagos kolionija 
psaielgė labai gražiai, nes 
kaip mus vienas Tėvynainis 
informuoja, ten inteligentai 
visokių pažiūrų, susitarę ė- 
mėsi bendro darbo savo su
sirinkimo sukvietimui Į Lie
tuvių Auditoriją.

[save manė labai daug kuo- laikraščio darbininkų areš- 
met įširdęs už kasžinką ant tuotas ir teisme tapo nu- 

■ baustas trimis šimtais dolia- 
i rių ir keliais mėnesiais kalė
jimo!

Didesnės gėdos laikraš
čiui, ir pažeminimo, but ne
gali. Čia jau negalima išsitei 
sint nežinojimu kas jo pas
togėj dėjosi, kuomet virė 
degtinė. Tokia pramonė yra 
skaitoma nuodėme kiekvie
nam, o laikraščiui iš jos iš- 
siteisinimo visai nėra. Ir kas 
blogiausia, kad iš to žmo
nės gali pasidaryt išvadą, ir 
išsiaiškint, kokios dvasios į- 
kvėptas šitas laikraštis taip 
“šturmavo” Lietuvos val
džią, be atvangos. Ir labai 
nelemtai jis nudardėjo su 
vo “revoliucijomis”.

dabartinės Lietuvos val
džios, desperatiškai kvietė 
visus stot kovon prieš tą 
valdžią. Ir kiekvienoje savo 
laidoje vis ką nors naujo iš- 
mislijo: tai dėkite aukas, vi
si, be skirtumo pažiūrų, kad 
sudėjus pinigų užmokėjimui 
“Rytui” uždėtos baudos; tai 
vėl, girdi, bukime “knygne
šiais”. Girdi, męs spaudinsi- 
me plakatus prieš Lietuvos 
valdžią, o jus (turbut irgi be 
pažiūrų skirtumo), siųskite 
juos laiškuose, į Lietuvą, 
kurstant žmones prieš val
džią, kad tokiu budu “Lie
tuvoj iškovojus demokratiš
kas tiesas ir apgynus žmo
nių laisvę”.

Vieton to, jo nelaimei, ne 
atsirado kad kas jam tuose 
“sumanymuose” pritartų. 
Dargi aną savaitę laikraš
čiai paskelbė, kad valdiški 
revizoriai užpuolė “Darbi
ninko” namą, padarė kratą, 
ir .... O pasauli margasis! 
Atrasta visos prietaisos deg
tinės varymui, ir prigamin
tos degtinės. Vienas šito

© šia jų po Suvienytų Valstijų karus, ir todėl kur 
ir Kanados, yra Brazilijoj buvo daugiausia audyklų, 
ir Argentinoj. Neseniai jie kaip Fall River, Lowell ir 
ten apsigyveno didesniais 
būriais, ir nors jų dalis ten žymiai apmirus, ir ji jau

I jau spėjo atsižymėt negrą- daugiau ne atgis, 
žiais darbais, tačiaus yra ap
sčiai ir gerų tėvynainių.

Turi jie ten savo draugi- valstijų į vakarines, turi ke- 
jąs, turi laikraščius, ir net liatą pasiaiškinimų: Vaka- 
parapijų jau turi. Neseniai ruošė gaminama audimams 
ten nuvyko ar trįs katalikų medega, pargabent į rytus 
kunigai, ir rodosi, ketvirtas kainuoja perdaug brangiai: 
tuojau keliaus. Tai vis žen
klas, kad Lietuviai ir ten 
jau pradeda savo gyvenimą 
ilgesniam laikui. Iš “P. Ame
rikos Lietuvio” žinome, kad 
ten vietomis šiuosmet iškil- karas algas; įvairios valdžios 
mingai švęsta paminėjimas 
dešimties metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Smagios tai žinios.

Eikit visi j protestų 
Masmitingus!

seniau

kitur, šiądien ta pramonė

Fabrikantai, gabendami 
savo pramones iš rytinių

kainuoja perdaug brangiai: 
rytinėms valstijoms prisi - 
pi] džius žmonėmis, pabran
go labai gyvenimas ir todėl 
fabrikantams parsieina mo
kėt milžiniškas darbinin-

KUR EINA RUSIJOS 
AUKSAS

Čekoslovakų laikrašti, 
“Glas Ludu” įdėjo įdomiu: 
davinius, kurie rodo, kokii 
budu Kominternas kuri? 
“socialistinę revoliuciją”.

1920 m. vasarą speciališ- 
kas kurjieras atvežė iš Mas
kvos Čekoslovakijos komu
nistams siuntinį su brilijan- 
tais, kurie kainavo ll/_> mili
jono čekų kronų.

1928 m. žinomas vengrų 
konųmistas Belą Kun pa
siuntė Čekoslovakijos ko
munistams tokią pat sumą. 
1922 metais SSSR atstovas 
Čekoslovakijoje išdalino 5 
milijonus kronų savo “sti
pendiatams”. Vėliau dabar
tiniam polpredai Antonovui

Gražus Nauji 
LAIŠKAI

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių 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

Lietuviai Amerikoje.
Po tokiu užvardžiu iki 

starų laikų buvo žinomi Lie
tuviai Suvienytose Valstijo
se ir Kanadoj. Bet dabar 
reikalinga tą suprast kitaip. 
Amerika yra didelė šalis, tai 
visas kontinentas. Lietuviai 
šiądien gyvena ir kitose A- 
merikos valstybėse. Daugiau

pa-

VASAROS RYTAS
Vasaros malonų rytą, 
Saulutė teka skaisčiai;
Žolė rasa nubarstyta — 
Blizga it perlai gražiai.

Radastos saulę išvydę, 
Kelia galvutes aukštyn;
Kvepiančios tiką pražydę — 
Linksta spindulių glėbyn.

O medžiai stovi išdidžiai, 
Šakas pakėlę danguos,
Rodos meldžiasi nuoširdžiai — 
Taip tyku, ramu laukuos.

Kai kur strazdelis sučiulba, 
Pertraukdamas ryto tylą, 
Tai volungėlė suulba — 
Ar kartais gaidys prabyla.

Padangė šviesi ir giedra,
Ji apgaubusi žemelę, 
Mėlyna kai gili jura — 
Ūpą taiso ir kelia.

Vėjelis pučia taip švelniai
Ir glostą žmogaus jausmus, 
Oras tyras ir kvep skaniai —
Vasaros rytas gražus!

Laputė

Nelemtas Dardėjimas.
“Darbininkas”, kuris va

dina save “katalikišku laik
raščiu”, nuo tūlo laiko pra
dėjo apie save labai daug 
manyt, o kartą net pasisakė 
esąs įpėdiniu “Aušros” ir ki
tų lietuviškų laikraščių, 
spaudos uždraudimo metais 
Lietuvoje, ėjusiais užrube- 
žiuose ir kėlusiais Lietuvių 
tautą iš svetimųjų vergijos 
patamsių. Ypatingai jis apie

KAD GALĖČIAU
Kad galėčiau sugrįžt į tėvynę, 
Mielą šalelę, į brangią gimtinę — 
Ten kur užaugau, žaidžiau mažutėlė, 
Tėvelio sode, skynčiau obuolėlį.

Tad pasimatyčiau su savo tėveliu.
Iškaišyč gėlėmis motutės kapelį.
Pas savo sesutes daug ko klausinėčiau, 
Kaip jie ten gyvena, daug džiaugsmo 

turėčiau.
Aplankyč kalnelius ir gražų beržyną 
Ir malonius šlaitus, platų aržuolyną.
Vėl draugų būryje ten linksmai dainuočiau, 
Suvargusią sielą iš skausmų vaduočiau.

Užtemusios akys vėlei man nušvistų;
Mano laimės rytui paukšteliai pragystų;
Ten vėl buč laiminga, kaip lakštingalėlė; 
Vėl linksma gyvenčiau, savoj tėviškėlėj.

Rožė

TURTINGIAUSIS ŽMO
GUS.

Turtingiausis žmogus pa
saulyje tai yra makaraja 
Kothi, Haiderabado valdo
nas, Indijoj. Jis gyvena savo 
rūmuose kaip koks dievaitis, 
niekam ne prieinamas ir 
veik niekeno ne matomas. 
Jo rūmai tai lyg kokia šven- 
tynė, kurion beveik niekas 
ne įleidžiamas, apart diplo
matų su svarbiausiais reika
lais. Ypatingai jis ne priei
namas krikščionims, ku
riems turint kokį reikalą, 
kad ir diplomatas, parsieina 
reikalus atlikt tik per jo mi- 
nisterius.

Neseniai vienok vienas 
europietis pataikė jo gerą 
ūpą, kuriam pasitarnaujant, 
buvo Įleistas į jo rūmą, o po 
reikalų apkalbėjimui, maka
raja Kothi aprodė svečiui 
savo rūmą, pravėrė duris ir 
savo iždo, kuris susidedi; iš 
keliolikos kambarių. Visi tie 
kambariai, lyg aruodai, pri
pildyti brangiaiasiais akme
nis : deimantais, Smarag
dais, rubinais, briliantais, 
auksu, sidabru, platinu ir 
tam panašiais dalykais. Pi
nigų ten nėra, nes pinigai 
Haiderabade , nevartojami. 
Kiek vertės gali turėt tos 
gėrybes, kurias matė anas 
diplomatas, jis ne apsiima i- 
vertint, nes perdaug jų ten 
yra, ir tai tik viename kam
baryje.

Visas tas turtas yra iš
sunktas iš Haiderabado gy
ventojų, mokesčiais; nesant 
ten pinigų, gyventojai mo
kesčius turi sumokėt bran
giais akmenais, auksu, plati
na ir tam panašiai. Iš to iž
do makaraja apmoka visas 
valstybės išeigas, kokios pa
sidaro šalį’ valdant Makara- 
jo Kothi valdomas Haidera- 
badas turi trylika milijonų 
gyventojų, tai valstybė ne 
visai maža, prie to gana tur
tinga brangiais metalais, ku
rie jau pirmiau minėta.

-----o-----
MIESTŲ TUŠTĖJIMAS.

B. C. Forbes pasakoja, 
kad Nauja Anglija, arba ry
tinės valstijos, pamaži, bet 
nuolat vis darosi labiau “mi
rusia kontenento dalia”, ka
dangi išdirbystė >r pramo
nės, ypatingai iš Massachu
setts ir Rhode Island valsti
jų kraustosi į vakarines val
stijas. Ypatingai audimų iš
dirbystė iš rytų keliasi į va-

; reiks ją pervežt; mokesčiai 
. mokesčiais, kuriuos irgi rei- 
. kia atjaust. Beto, dėl žmo

nių daugumos, darbininkai, Ovsiejenko prašant čeko- 
kad apsisaugot save ir už- Slovakijos komunistams bu- 
sitikrint sau darbą ilges
niam laikui, susiorganizavo 
ir pertankiai kelia su fabri
kantais kovas. Vakaruose 
bus kits dalykas. Ten žalio
ji medega ant vietos, ne
apkrovė fabrikus visokiais 
ten pigus; darbininkai dir
ba pigiau ir tam panašiai 
viską tą sudėjus, fabrikan
tai mato, kad vakaruose 
jiems prambnė parsieis pi
giau ir jiems bus didesnė 
nauda. Ant galo jie tikisi ;l 
ten nukėlę savo fabrikus i Joms, t. y. —sukilimų orga- 
dar ir kraštą pakelt; dabar[nizavimui.
vakarinės valstijos nuskur-| Viso Čekoslovakijos ko- 
dę, suvargę ir kultūriškai j munistai gavę ir išleidę 
susmukę, nes žmonės gyve-j J 05,000,000 kronų t. y. virš 
na neturtingai. Gi kada su-175,000,000 frankų “Glas Lu- 
sikurs fabrikai, žmonės už-\ du” priduria, kad šitie pini- 
dirbs pinigus, tada pakils gai esą išplėšti "iŠ badau jan- 
žmonės kultūriškai, ir pa- čios, nuskurdusios ir epide- 

i. i x._ — - sergančios rusų
liaudies.—L. Ž.

vo paskirta kasmetinė sub
sidija 7 milijonų kronų. Tais 
pinigais buvo paruoštas ne-1 
pavykę riaušės komunistų 
Čekoslovakijoje. Po to Žino-j 
vjevui pasitraukus subsideja I 
buvo sumažinta iki 1,750,000' , I
į metus.
“Glas Ludu” daviniais per 7 
metus Čekoslovakijos komu-I 
nistai gavo iš Maskvos iždo ' 
47,000,000 kronų “einamu-j 
jam darbui” ir 58.400,000 
kronų ‘.‘nepaprastoms išlai-j

kils kraštas kartu su žmų-' mijomis 
nių buviu.

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

(su prisiuntimu)

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas ...,5c 

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

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Už visus keturis.... 24c 

Vietiniams po 5c.
(Visi laiškai su vokais)

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Kttilos Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.0®
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
Filosofijos Straipsniai—Žingeidžiausi filosofijos raš

tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tų knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ..................................................$1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Juodas Karžygis — pasaka apie vienų jaunuolį nar- 

suną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kuri 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- 

ir dievu. Parašė K. S. Karpa- 
.....................75 

viršeliuose .$1.25
Audimo viršeliuose $1.00

vės rašytojų, vietų 
vičius. 156 pusi. 
Tvirtuose audimo

Dabar 50c.
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.

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Krislus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........

Dabar 10 centų
Laimūs Bej ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 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, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi.................................

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijon©” 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

25

.35

.50

.25

5uc

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žjngeidųs ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
te A. A. Tulelis. 160 pusi........................................ 50
Tvirtais audimo viršeliais ......................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šilčius. Pusi. 67 ...........‘..................... 25

Dabar 10 centu
Tėvynės įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

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

Dabar 15 centu
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis 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-cilių ir dekla

macijų knygelė. Telpa joje eiles 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 vienuoliu 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 daugybes 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 ................................................. 2.27

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



Kas Girdėt Clevetandie-Apielinkese
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 I

Protesto mitingas. Praė
jusios seredos vakare, Lietu
vių salėje Įvyko Vilniaus 
(Vadavimo Komiteto sureng- 
tasClevelando Lietuvių pro
testo susirinkimus. Publikos 
prisirinko pilna salė. Kalbė
tojais buvo: adv. čenulis, 
inžinierius Žiuris ir advoka
tas Keršis. Visi tris kalbėjo 
trumpai, bet rimtai ir šir
dingai. Priimta protesto re
zoliucija, reikalaujant Tau-Į 
tų Lygą paliept Lenkijai 
grąžint Lietuvai Vilnių, ir 
tą patį vakarą rezoliucija 
telegramų pasiųsta Tautų 
Lygai.

Reikia paminėt, kad p. P. 
Žiuris šitą protesto susirin
kimą gražiai išgarsino laik-J 
raščiuose “Press” i r“News”. 
Ignorantas Plain Dealer at
sisakė Lietuvių susirinkimą

Lietuviškas 
Programas 

Per Radio WHK 
Nedelioj

Rugsėjo 2 diena 
Pradžia 11 vai.

iš ryto. Programas susidės: 
Solo, Paskaita temoje “Iš
gelbėtojas žmonijos”. Trio, 
3ris ypatos giedos. Taigi nu
statykite savo radio nedėlio
ję 11,45 iš ryto WHK. Ren
gia T. B. S. S.

Taipgi bus svarbių išgul-
peskelbt, nes tas jam esą' 
“nesvarbu”.

Pavojingai serga. Ponia 
'Akšienė buvo išvažiavusi i 
Pennsylvania valstiją pas 
gimines. Po tūlam laikui su- 
gžįžus, pavojingai susirgo ir 
dabar yra Žydų ligonbutyje. 
Nieko nekalba, o daktarai 
ne gali pasakyt kokia liga ji 
serga. Vieną ranką turi la
bai sutinusią, ko priežasties 
daktarai irgi nežino.

Ponia S. Greičienė, kuri 
buvo Chicago j e, kur dalyva
vo Vyčių seime kaipo dele
gatė Clevelando kuopos, jau 
sugrįžo namo. Vyčių seimas 
tęsėsi nuo utarniko, iki ket
vergiu. Delgatų iš Įvairių 
kolionijų, buvo suvažiavę 
suvirš šimto. Kitas seimas 
nutarta turėt Clevelande, 
ateinančiuose 1929 m.

SLA. 136 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj, 
Rugsėjo 5 d. 7:30 vakare, 
Grdina salėje, 6021 St. Clair 
Ave. Visi nariai malonėkite 
susirinkt, nes turėsime daug 
reikalų sutvarkyt ateinan
čiam sezonui.

S. čeriauka, sekret.

SLA. 14 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoj, 
Rugsėjo 5 d. 7:30 vakare, 
Lietuvių salėje. Nariai kvie
čiami skaitlingai susirinkt.

A. šmigelskis, sekret.

Lietuviai tautų Koncerte 
Rugsėjo 3 d., Labor Day, at
sibus didelis tautų koncertas 
kurį išpildys apie dvidešimts 
tautų horai, solistai, šokikai 
ir atletai, ant Brookside 
Parke. Programas prasidės 
4 v.v. įžanga veltui. Publikos 
tikimasi apie 20,000.

vidun Įšokęs paliepė darbi
ninkui iškelt rankas ir ati
duot pinigus. Gazdinamasis 
darbininkas pasiūlė jam sa
vo revolverį vieton žaislinio, 
kad užpuolimai butų pasek- 
mingesni, o kada Knitter 
siekė imt siulomįą revolverį, 
tapo nutvertas už rankos ir 
atiduotas policijai, o ta per
davė ji nemečių valdžiai.

kodėl pirmu kartu ji teis
man ne atėjo, ji sakėsi buvu
si tą dieną Pittsburghe ma
rint savo motiną. Paskui sa
kė, kad į teismą ateit vyras 
ją neleido. Patyrinėjus dau
giau, ji susimaišė ir išsipa
sakojo, kad tą dieną ji buvo 
tik So. Euclid kaimelyje. Už 
melavimus teismui,‘ ji pa- 
sverkta dviem parom apskri 
čio kalėjiman, o už taisyklių 
peržengimą bus teisiama ki
tą kartą.

ris pernai gavęs “šiendru- 
gį” (hay fever) pasigydė 
pasninku, nieko nevalgęs 
per 46 paras, dabar gavęs tą 
pačią ligą, ir vėl “gydosi” 
pasninku; nevalgęs jis jau 
prabuvo tris paras ir sako 
pasninkaus ilgiau negu per
nai, jei reikės, kol vėl pasi
gydys. Na mat. O yra žmo
nių, kurie pasninkus boi
kotuoja “iš visų šylu”'.

Praėjusioje pėtnyčioje, 
Pjučio 24 dieną Taylor Bowl 
arenoj įvyko ristynės Sar- 
paliaus su Komaru. Drutuo- 
liams išėjus į areną, publi

skaitlius, kokį Taylor Bowl 
arena yra kada mačiusi.

—
Pridaboki! vaikus. Svei

katos departmentas skelbia, 
kad. šiuosmet Clevelande

[vaikų paralyžiaus liga siau- 
lč>a labiau negu kad praėju-
i siais metais, ir todėl tėvams 
pataria pridabot savo vaikus 

i Paralyžiaus simptomai (ap
sireiškimai) patėmftini: už
degimas ir diegimas sprando

dymų per 3 dienas. Rugsė
jo 1, 2 ir 3 dienose. Prasidės 
nuo 9:30 iki 5:00 p.p. po an
trašu 7017 Superior Ave.

Lietuviai po vadovyste V. 
Greičiaus stropiai rengiasi 
su šokiais ir dainomis repre- 
zentuot Lietuvius. Lietu
vos Vyčių 25 kuopos jauna- 
mečiai pašoks keliatą šokių 
ir dainuos dainas. Suaugu
sių skyrius šoks Suktinį ir 
polkas. Gros lietuviški mu
zikantai.

Stasė Greičienė su Julium 
Krasnicku dainuos liaudies 
dainas, solo ir duetus, akom
panuojant Reginai Greičiū
tei. Lietuvius atstovauja ir 
tvarko programą

Vincas Greičius

Parsiduoda dviejų šeimy
nų, po šešius kambarius, ir 
vienas vienai šeimynai, pen
kių kambarių namas, su 
dviem garadžiais. Kaina 
$12,500 įmokant $3,500. Vie
ta E. 79th Street, tarpe St. 
Clair ir Superior skersgat
vių. Savininko telefonas: 
Glenville 0954.

Parsiduoda dviejų šeimy
nos nams, su septyniais 
kambariais, dviem gara
džiais. Kaina $7,500. Savi
ninko adresas 10613 Olivet 
Ave. (arti E. 105 ir Superior 
gatvių.)

Nenusisekė. 17 metų am
žiaus Raymont Knitter, pa
bėgęs nuo tėvų iš Rochester, 
N. Y. ir atsibeldęs į Cleve- 
landą, manė čia lengvai ir 
greitai prasigyvent. Prasi- 

| manęs vaikų žaislo “revol- 
i verį” su tuom užpuolė res- 
' toraną prie 17 gatvės, kur

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
kų 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.

7 E. 79th St. Cleveland
'Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3535 —

?

X

gyslose. Šitam apreiškus, 
reikia tuojau šaukt daktarą.

Sudegė žmogus. Standard 
Oil kompanijos stovykloj 
No. 1 prie 25 ir Broadway 
gatvių ekspliodavo 10,000 
galionų gazalino kubilas 
Ekspliozija buvo taip smar
ki, kad nuo trenksmo išby
rėjo artimųjų triobų langai. 
Beto užsidegus gazalinui, 
liepsnose sudegė vienas iš 
buvusių stotyje darbininkų, 
kurio vardo niekas nežino; 
taip bent raporte sakoma.

Už Melavimą teismui. Ge
ne vef a O’Hearn buvo šaukta 
į teismą pasiteisint iš nepai
sėme važiuojant automobi- 
lium nustatytų taisyklių. Ji 
teisman nestojo, tad buvo 
prievarta atgabenta kitą 
dieną, Teisėjui klausiant,

Rekordai
Art. A. Vanagaičio 

26064 Agota ir
Mes geri žemaičiai

26053 Sena jaunystė ir
Sharkis. ė

26054 Barbora ir
Kad nėr alaus

Art. J. Babravičiaus 
26062 Tykiai, tykiai Nemunėlis 

nr Kur Bakūžė sama
nota.

26057 žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas draželi trys merge
lės.

26058 Graži čia giružė ir At
sigėriau arielkytės.
(12 colių $1.25)

88001 Naktis svajonėmis pa
puošta ir Mamytė (Va
nagaičio).

26065 Kazbek ir Susgodojau 
aš gedeles.

Nauji Art. Stasio Pilkos
Kurie perkat rekordus, galit 

pasidžiaugti. Galit gauti visai 
naujos rūšies linksmus rekor
dus, kuriuos lietuviškai orkes
trai pritariant, įkalbėjo ir įdai
navo artistas Stasys Pilka su 
savo asistentu Juknevičium.

Vienas rekordas yra toks: 
j iš vienos pusės papasakojimas 
“Apie žydą barabansčiką”, kuris 
rusų Kariumenėj tarnavo, o ki
toj pusėj “Bėgau pas mergelę”, 
kaip vaikinas negali apsivesti 
turtingos merginos.

Kitas rekordas tai visai apie 
šių dienų dalykus ir jame išgir
sit, kaip Cirineušas aeroplanu 
skraidė, tas rekordas pavadin
tas "Skrendam, kaip paukščiai”, 
o antroj pusėj yra daina apie 
Marytę, kuri nuėjo į mišką 
riešutaut ir sužinosi kas toliau 
atsitiko.

Rekordai visai naujos rūšies, 
o kai pasiklausysite, tai jau ne- 
iškęsįt nenųpįrkę.

Vėl pasininkauja. Karolis 
Kenmple, gyvenantis prie 
Euclid Ave. po No. 6719, ku-

GREIČIV MUZIKOS MO
KYKLA.

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
Balso ir piano 

lekcijos pagal vė- 
vėliausią metodą. 
Mokinama džazas,

lietuviški šokiai. 
Perkant ar mai
nant pianą patar- 
vimas veltui.

Vincas Greičius

klesiška muzika ir

18830 Meredith Ave.
Euclid Ohio

Tel. Kenmore 3314-M.

PARSIDUODA
Parsiduoda moderniška kep

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

30-34

NAUJIENA CLEV ELAN DIK
ČIAMS.

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 
Ave. po No. 1937, perkėliau į 
naują vietą, kuri dabar yra po 
No. 1159 prie E. 79 St.

Turiu ir kitą vaistinyčią (ap- 
tieką) po No. 8121 prie Sowin
ski Ave. Abiejose aptiekose už
laikau kaip Amerikoniškus, taip 
ir iš Lietuvos importuotus vais
tus. Išpildau visokius receptus 
už prieinamą kainą. Turiu vais
tų nuo visokių ligų ir sutaisau 
įvairius viastus sulyg Lietuvių 
papročių, kuriuos esu labai gerai 
patyręs Duodu patarimus kiek
vienam prie manęs atsišauku
siam sveikatos reikale.

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

C. Pakeltis
1159 E. 79th St.

8121 Sowinski Ave.

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

Mrs- Puzinskas 32-34

Parsiduoda dviejų šeimynų, 
10 kambarių namas geroj vie
toj, Lietuvių užgyventoj. Na
mas su naujausiais įtaisymais: 
gazas elektra, maudynės, dide
lis skiepas, skalbynės ir tt. Lo
tas 120 x 40.

Jack Perko
1067 E. 67thSt. 33-35

Pardavimui.
Parsiduoda krautuvė geleži

nių dalykų, kvarbų ir elektriki- 
nių prietaisų, 1907 W. 65 St. ar
ti Bridge Ave. Gvarantuojama 
$500 įeigų per savaitę. Kompe
ticijos nėra. Parduodama pogiai, 
arba mainoma ant loto ar stu- 
bos. Taipat parsiduoda ir kon- 
fekcijos krautuvėlė. Pramonė 
duoda didelę naudą. Sužinokite 
pas Zimmerman, 10711 Superior

siomis ovacijomis.
Drutuoliams sukibus vie

nam su kitu, ėmėsi jiedu su 
didžiausiu smarkumu per 56 
minutas, ir galiau Sarpalius 
Komarą paguldė, taip va
dinanti “head lock”. Publi
koje kilo didžiausias užimąs: 
vieni Sarpaliui siuntė pagy

nimus, o kiti Komarui bau- 
|bė “buu!” “buu!”.

Po pertraukai dešimties 
minutų, drutuoliai vėl susi
kabino. Dabar kova ėjo jau 
sunkesnė; Komaras Sarpa
liui užvožė keliatą “headlo- 
kų”, nuo ko Sarpalius lyg 
apsvaigo ir nesimatė vilties 
antram laimėjimui. Koma
ras vaikosi Sarpalių, o 
Sarpalius tik Į virves kabi
nėjasi; įsikabino jis į virves 
kabinėjasi; įsikabino jis Į 
abiem rankom, o Koma
ras pagriebęs jį už pa
žastų, tempia nuo virvių ša
lin. SarpaUaus rankos galop 
nuo virvių nusprudo, ir Ko
maras Sarpalių pasigavo 
taip vadinamu “double arm 
lock” ir Sarpaliaus pečius 
prispaudė prie madraco. 
Kova šita tęsėsi per 16 mi
nutų laiko. Dabar publikoj 
vėl kilo baubimas “buu, buu, 
Komar!”

Po pertraukai dešimties 
minutų kova vėl atsinauji
no. Sarpalius nuokart pradė
jo smarkiai mėtyt Komltrą 
pagal virves. Visi beveik jau 
manė, kad Sarpalius dabar 
ims viršų ant Komaro. Bet 
štai, Komaras griebia Sar
palių iš apačios ir užsikelia 
jį ant pečių ir sukasi aplink. 
Šokiu budu Sarpaliui galva 
apsisuko, ir tada Komaras

ka juodu sutiko su didžiau-

Ateinnčioj Pėtnyčio, Pju
čio 31 dienos vakare, ten 
pat risis Jack Ganson, su 
smarkiausiu Italu, Tony 
Felice. Rodosi, kad Ganso- 
nas, turės gerai paprakai- 
tuot, nes Felice yra labai 
smarkus ristikas.

Gansonas dabar, atrodo, 
bus labai “bizi” per tūlą lai
ką, nes praleidęs ristynės 31 
Pjučio, kurios atsibus Tay
lor Bowl arenoj, Labor Day 
ristis Kliubo išvažiavime, 
Neuros parke. Rugsėjo 16 
dienoj jis vėl risis Neuros 
parke, šias pastarąsias ris- 
tynes rengia A.L.D.L.D. 22 
kuopa.

Sporto Korespondentas

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

S. BONCHOREK
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

Avė.

PARDAVIMUI.
Parsiduoda gražus, mo

derniškas vasarnamis, kartu 
ir dviejų šeimynų namas, su 
dideliu, medžiais apaugu
siu; 45 x 200 lotu. Brukuo
tas įvažiavimas ir garadžius 
Išmokėjimas ilgam termi
nui, su 6%. Įeigų $1560 per 
metus, apie $2,500 įmokant 
pradžiai. Privažiavimas gat- 
vekariu “Superior Through”

metęs jį ant žemės, užgulė 
Sarpalių. Kova tęsėsi per 17 
minutų ir Komaras likosi 
laimėtoju abiejų r’stynių, 
tai yra dabartinių ir anų, ku 
rios įvyko Pjučio 10 dienoj.

Komaras pripažintas lai
mėtoju, bet buvo kdę keli ar
gumentai, tad jiedu buvo 
vėl suporuoti, ir Juozas Ko
maras vėl laimėjo; jis iš tri
jų, du kartu Sarpalių pagul
dė.

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.
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iŠ; Tel- CHerry 2370 į
•? P. J. KERŠIS
T Tį; baigęs Teisių Mokyklų Cumber- * 
'f. land Universitete, darbuojas su *£ 
f Teisių Ofisu advokato
£ Anderson & Marriott ? 
i 308 Engineers Bldg. | 
•į- kur su visais teisių reikalais •!• 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir j 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
-J- rėš teisingą patarnavimą. J

Vieta 12327 Woodside Ave. i Publikos 'buvo prisirinkę
Tel. Eddy 8160-J 34-37 apie 5,000. Tai didžiausis

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

o ROSEDALE
'Dry Gleaning Go.t

Rand. 7906 J
C. F. PETRAITIS, Prop, f

| 6702 Superior Ave.,' J

Prospect 2420

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

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

Dr. Isidore Zwick

Jau Laikas

PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 
Ofiso valandos ant 8206 SOWINSKI AVĖ.

Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 4 pp.
Trečiadienį ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

Ofiso valandos senoj vietoj, 1935 ST. CLAIR AVE.
Rytais kasdien 10 iki 12 išskyrus sekmadienius.

Vakarais: Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį 6 iki 8
TELEFONAI:

OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670
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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. YO.CHUS
6907 Superior Ave.

naujoj vietoj


