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Nori Likviduot ListuviŲ-Lenkij Ginčus

TARIASI LIKVIDUOT I kilmių naujam karaliui mi- 
LIETUVOS-LENKIJOS jnisterių gabinetas įteikė sa- 

GINčĄ. vo rezignaciją kaipo protes-
Berlin, Vokietijoj.—Tautų i Pi’ieš republikos panaiki-

Lyga, susirinkusi paskuti-' nimą. Belgrade, Jugoslavi- 
nėse dienose Pjučio mėnesio,' i°j areštuota keli Albanai, 
ėmėsi apkalbėt Lietuvos- Į kurie keliavo į Tirana jau 
Lenkijos ginčą, kad suradus 
būdą, kaip butų lengviausia 
prieinama prie galutino lik
vidavimo ginčų tarpe Lietu
vos ir Lenkijos, kad tie gin
čai daugiau ne atsikartotų, 
nes jie jau visai Europai 
nusibodo.

nužudyt savo karalių; pas 
juos rasta kelios bombos ir 
užtaisyti revolveriai.

įmetė tęsėsi tik vieną dieną. 
Vakare jos gavo užmokesti 
už dienos darbą. Ir kuomet 
smarkiausios rinkikės, jau
nos moters, gavo po $6 tai, 
74 metų amžiaus senukė 
Georgą Michael gavo $7.

DIDELI TVANAI INDIJOJ
Karachi, Indijoj.— Litvi

nus Jhelum upei, vanduo pa
skandino visas Srinagar ap- 
iinkes, su javais ir žmonių 
gyvenimais . Daug žmonių 
prigėrė. Tvanai tose aplin- 

pen_|kėse sunaikino žmonių viso- 
ikį turtą.

KVIES LIETVĄ PASIRA
ŠYT “TAIKOS” AKTĄ
Berlin, Vokietijoj.— 

kiolikai valstybių pasirašius 
Kellogo išgalvotos “taikos” 
aktą, dabar rengiamasi pa
kviest tą aktą pasirašyt ir 1 
Baltiko valstybės. Norimą I Atlanta Ga. Čia šiukšly- 
pakviest pirmiausia Lietu- ne Pr*e brolių Walton resto-

RADO LINKOLNO LAIŠ
KĄ.

vą, paskui Latviją, Estoniją 
ir kitas. Bet Baltiko valsty
bės Kellogo taikos aktui ne
labai pasitiki, nors nuo pa
sirašymo gal ir ne atsisa
kys.

SUSIRĖMIMAS SU REVO- 
LIUCIJONIERIAIS

Mexico. Meksikoj.— Val
džios kariumenė turėjo kru
viną susirėmimą su revoliu- 
cijonieriais, kurie stengėsi 
užvaldyt Guanajuata valsti
ją. Kruvina kova įvyko prie 
Penjamo. Mūšiuose žuvo 27 
insurgentai ir vienas jų va
das, Mareno. Daugelis teko 
nelaisvėn, kiti išsislapstė.

racijos, užpakaliniame kie
me, atrasta pageltęs nuo se
natvės laiškas, buvusio Su
vienytų Valstijų prezidento 
Ad. Linkolno. Laiškas rašy
tas 13 d. Kovo, 1864 m. tada 
buvusiam Luzianos guber
natorium Manson, kuriam 
išreiškus linkėjimus, patarta 
pasidarbuot politikoje laike 
balsavimų, su murinų pagel- 
ba. Laiškas rašytas privatiš- 
kai ir pasirašytas tik “A. 
Lincoln”.

RUSIJA PASIRAŠO “TAI
KOS” AKTĄ

Moskva, Rusijoj.— Fran- 
cuzija, per savo pasiuntinį 
Herbette, pakvietė pasira
šyt ir Rusiją Kellogo išgal
votos “pasaulinės taikos” 
aktą. Pakvietimą Rusija pri- 
lėmė be jokių išsikalbėjimų

miestą, kad paviešėjus pas 
savo gimines. Čia atsilan
kius pirmu kartu jai teko 
pamatyt gatvekarius, kru
tančius paveikslus, išgirst 
Radio perduodamas dainas 
ir kalbas ir,, pamatyt 
namus augštesnius dviejų 
gyvenimų. Ikišiol ji šitos 
“kultūros” nepažinojo.

budu pasibaigia tąsynės tar
pe angliakasių ir kasyklų sa
vininkų, kurios tęsėsi nuo 
1923 m. Darbininkai ir kom
panijos visą laiką stovėję 
prie savo, dabar nusileido.

Svetimšalių Skaičius Lietu-1 bažnyčioje. Tačiau teisėjas 
voj. !nė vienos versijos nepripaži-

Liepos 1 dieną Lietuvoj no pateisinamąja priemone 
svetimšalių buvo 15,935. nusprendė įsimylėjėliams 
Juos galima paskirstyt ši
taip: darbininkų—4882, a-| 
matninkų—2043, žem,darbių 
1262, pirklių—692 ir likę į v;1 i 
rių amatų ir profesijų žmo
nės. Statistika parodo, kad 
dar palyginamai daug sve- Rodos pas mus įsisteigė 
timšalių tarnauja valstybi- “Gyvulių Globėjų Draugiją” 
nėse įstaigose—200, nors su- bet nė musų gyvuliai, nė 

5 jos nejaučia. Dari
jų skai- ginusiai kenčia arkliai nuo 
-sumažė- savo negailestingų šeimy-

I ninku. Štai Pjučio 2 d. prie 
patyrus priežastis taip tan-kalbomis, būtent: kirilica ar-) Daugiausia svetimsahų Benediktinų ga vės kuri 

I-- ..................... • •’> • - - kalba 'yra 1S Vokietijos—728, po Meno Mokyklą vidurdie-
« T ZA .-N 1 - A 1 1 r-a /] , 1 , a t Z-k V VA <-> l A ZA VA Ar A r I ZA VA O ZA X T ZA FZ I '1T ZA ArZAFZZA 1 1

EKSPLIOZIJ A DINAMITO I 
FABRIKE.

Paris, Francuzijoj.— Di
namito fabrike ištiko eks- 
pliozija, kuri aštuonis dar
bininkus užmušė ir keliolika 
pavojingai sužeidė. Kadangi

Istoriškų ir arheologų do- 
mai

Kernavė-—pirmiausia Lie- 
Ituvos sostinė, įkurta kuni-l 
gaikščio Kerniaus X amžiu
je po Kristaus. Jos bažnyti
niuose arhyvuose yra labai 
įdomių ir tikrai Lietuvos is
torijai parašyt būtinai rei
kalingų žinių, esančių labai

už bažnyčios išniekinimą 
duoti poilsio arešto namuose 

Į po 20 parų arba užsimokėt 
piniginę baudą po 200 litų.—

Žmonių žiaurumas,
Rodos pa:

Mat ji privuogavo tą dieną j šiame fabrike tankiai atsi- 
7 “keisus”, arba pralenkė vi-1 tinka ekspliozijos, todėl val
sas smarkiąsias rinkikes. džia užvedė tyrinėjimus, kad

senose domentuose, prade-su Birželio mėneio l žmonės 
jus nuo 1507—1555 metų, i f]jenos statistika, „ 
tarpu tų, įvairios rūšies do-Į^us ^50 žmonių i 
kumpntų. rašytų įvairiomis p°-

Daugiausia
WOT XNnnOS KONSUIIO kiu nelaimiu, kad paskuba bažnytine slavų kalba, J™ yoKietijos-/J«, po, Meno ivioKyKlą viauraie- 

umvo nunoutaui ... i, .u.... j.-..-.. >_x. _ baltgu- Jos skaičius didumu eina be ny vienas vezncas vežė pil-
Vokietijos nai prikrautą vežimą plytų.

‘ • stiprus, 
> nepapratas. 

abejotini priešistoriški mu- Šveicarijos 21, SSSR 15, 7 raukė, kol galėjo. Viduryj 
sų kunigaikščių vardai, bu-, Suvienytų Valstijų—13, tuo kalnuotos gatvės sustojo ir 
tent: Speros, Gimbuto. Nar-|tarPU iš Brazilijos,Norvegi-,toliau patrauki nebegalėjo, 
buto Graužos Graužiškiu Pos Graikijos tik po 1 Svc- Žiaurus šeimyninkas pradė- 
Taut’vilos ir vėlesniu laiku— bimšalitj skaičius Lietuvoj jo rėkaut, mušt botagu, o 
Vilniaus vyskupo Pauliaus kas mėnesį didėja. Birželio ,negaljo suprast kad jo mai- 

j Algimunto 1553 m. Vizgir- 1 dien3 J1-1 skaičius buvo tintojas prašė truputį pasil- 
| do, Vytauto herbas Vytis. 15618. o Liepos 1 d. jų podi- sėt. 
lenkų karaliaus Vladislavsžmonių—L.A.

NELAIMĖ.
Athens, Grekijoj.—Vaka

rinės Macedonijos plėšikai 
sugavę Holandijos konsulį 
J. Epirus, paėmė nelaisvėn 
kartu su žmona. Pakankinę 
kiek plėšikai patį konsulį 
Epirus paleido, bet jo žmo
ną pasiliko nelaisvėje, kol 
jos išpirkimui Epirus plėši
kams sumokės pusę milijonų 
drahmų (apie $6550), o to 
ne padarius, plėšikai žada 
moterį užkankyt. Epirus ne
turi tiek pinigų, todėl krei
pėsi prie Grekijos valdžios, 
prašydamas pagelbos, savo 
žmonos paliuosavimui iš plė
šikų nelaisvės.

privertus fabriko savininkus j baltgudžių, lotynų- —o
prie eksplozijų išvengimo, 'džių, lenkų, lietuvių-lenkų ir jpmetybes—717, .

------------- Irusų. Tuose dokumentuose optanUj buvo 364, iš Latvi- Arklys ankstas ir
KALIFORNIJOJ GIRIU iypa minimi kai kurie iki šiol .i°s—84, Čekoslovakijos 22, bet sunkumas . i

prie eksplozijų išvengimo.

PROHIBIC1JOS ŠALININ
KAI PRALOŠĖ.

Sidney. Australijoj.—Pie
tinės Vali jos provincijoj 
jau nuo seniai tūlos religiš
kos sektos varė agitaciją i- 
dant pravedus provincijoj 
priverstiną blaivybę, uždrau 
džiant vartojimą svaiginan
čių gėrimų. Atlikus visas 
formas, valdžia leido pro
vincijos gyventojams klau
simą išrišt visuotinu balsa
vimu. Už priverstiną blaivy
bę balsų gauta 165,145, o 
prieš 398,992 balsai. Tokiu 
budu prohibicijos šalininkai! 
pralošė.

GAISRAI
San Diego, Gal. — Pine : 

Valley teritorijoj, kur yra 
labai daug vasarnamių, už-'' 
sidegė miškai. Gaisras plati- , 
naši su dideliu smarkumu ir. 
grūmoja federališkoms gi- Į 
rioms San Diego kalnuose.1 
Vasarnamiuose gyvenusieji 
žmonės skubinasi prasišalint IV’ v-vskuP° Mikolo-Jono,) 
iš gairo apimto ploto. Daug i Zinke?ciaus ir. dau^ . kltlh 
vasarnamiu jau sedegė. ' imusl? lstoiaJai į1’ istorikams 

" žinotinų ir labai brangintinų
UŽC.YM NAUJĄ REVO- Toda ’Ty.ta.u ,,vis.'1 

LIUCIJĄ MEKSIKOJ. mUsų .s onnmkų
larheologų atvykt Kernaven 

Mexico, Meksikoj.—Mek- jų gerai sutvarkyt, tinka- 
sikos parlamento pastaroj mai aprašyt ir musų senovės 
sesijoj, keliatas parlamento j veikalams tikrai ir teisingai 
narių, pasikabino ant sienos Isunaudot._ L.A.
paveikslą generolo Obrego 
no, kuris tapo nužudytas ,pairau(as žymus arklavagis. 
tuojau po išrinkimui jo pre-j 
zidentu, ir iškėlę rankas pri-!
siekė užgiriant Meksikoj, pyškio valsčiuje Gudo buvo 
naują revoliuciją. Jie priža
dėjo busiančią revoliuciją 
remt ir palaikyt tol, kol bus 
įvykinti visi planai nužudy
tojo Obregono.

; Šeimyninkaajja-UŠė ir visai 
nesiskaitėsi su žmonių pra
šymais. Tada pats arklys 
jam uarodė, ko jis reikalavo:

“Meilė” Bažnyčioje, 
1 Šiuosmet dėl šalto oro 
strą, atsitinka daug keistų taip pasuko vežimą, kad pu- 
dalykų. Viena iš tokių keis- sę plytų tuoj išvertė. Dabar 
tenybių atsitiko ir pas mus. prasidėjo tikras arklio kan- 
Isimylėjusi porelė kavalic- 
lierius Sp. ir “panelė” Ož.. 
nerasdami prieglaudos pri- 

'snigtuose grioviuose, užėję į 
Patilčių bažnyčią “pasilsėt”, 
įėjimus į bažnyčią šiokiadie
nį ir ilgas joje buvimas, at-

, Gelgaudiškis. — Birželio 
mėnesyje Šulių kaime Za-

kinimas. Vežikas pradėjo 
mušt jam galvą, kojas, žo
džiu, kur papuolė. Galėjo tą 
pusę tuoj nuvežt ir, grįžti 
liekaną paimti, bet vežikas 
tuoj vėl prikrovė vežimą ir 
tęsė savo darbą toliau....

kreipė bažnyčios tarnų akis. > Arklys dar kartą išvertė, 
kurie nuėjo j bažnyčią pa- Gerai, kad ten atsirado poli- 
tikrint porelės maldingumą, cninkas, kuris tuoj norėjo 
įėję nieko bažnyčioje nėra-j sulaikyt tą nežmonišką el- 
do, taigi užlipo jieškot ant gėsį ir traukt atsakomybėn, 
vargonų. Tik tuomet paste-1 Vežikas buvo priverstas 

j bėjo įsimylėjusius giedorių nuvežt dalimis. Jis mušė sa- 
suoluose ir “šliubavojantis”. 
Tarnai “šliubo” nepripažino 
ir pakvietė policiją, kuri su
statė protokolą. Po to vieti
niai žmonės visaip kalbėjo: 
vieni sakė, kad juodu norėję 
padaryti bandomąjį ‘šliubą’, 
o kiti teisino, kad šaltis pri
vertė juodu užeit “susišildyt’ duok jam truputį pasilsėt.

pavogtos dvi kumelės. Su 
nurodytomis žymėms viena 
kumelė rasta Liepos 22 die
ną, Raseiniuose. Pasirodė/ 
kad ji nupirkta iš Bieliau- 

Įsko, kuris gyvena Gelgau- 
NETURĖ.IO TIESĄ 1LIR-) tfiškyje. Liepos 22 apie 12 

TUOT.
Kansas City, Mo.—Neme- 

čių teisme buvo teisiama 14 
metų mfergšė, tūla Morta 
Ryan. Ji buvo kaltinama už
tai, kad flirtavo su suaugu
siais vyrais, kas nemetei yra 
nepadoru. Teisėjas Lyon ją

GAL GAUS GRAŽŲ ATLY
GINIMĄ.

Sydney. Australijoj.,—Ka
pitonas F. Hurley rengiasi; įr prirašymui akto įgaliojo' 
orlaiviu iš Sydney nulėkt į'savo atstovus, kurie atvyksi 
Londoną, ir sugrįžt atgal. Ij Geneva Tautų Lygos posė-' NUBAUDĖ UŽ CIGARE- 
Jei jam šita kelionė pasi- jdžiuose daromų nutarimų) TŲ RŪKYMĄ.
seks gerai į abi pusi, jis ) pasiklausyt. Sutinkanti pa- į Fortuna, Cal.—Prieš teis- 
gaus atlygnimo 50,000 do- jsirašyt “taikos” aktą Rusija mą buvo statyta tula Ethel
lianų, skaitant Suvienytų tik vieną išlygą stato, tai, j Netley, 21 metų amžiaus, už
Valstijų pinigais. kad aktas neliestų valstybių tai kad rūkė cigaretą. Teis-į kinimą, kad ji neturėjo tie- trų, pasisekė pagaut. Pagau-!

pnsio’in'klnVl’nin ipi ŠlR Vlnn- vnoc icVIuncac! imliniinc Kn/li-' nnlinn4nw»«».

VAINIKAVIMAS ALBA- simas nebus plačiau gvilden- |jimą, išdavė nuosprendį, ku-

liarių, 
Valstijų pinigais.

valandą Raseinių viršinin
kas su Galgaudiškio polici
jos viršininku ir keliais po
licininkais atvykę pas Bie
liauską padarė kratą. Da
rant kratą.Bieliauskas nepri 
sipažino. bet kažin kaip pa- < 
sinaudojęs progą ėmė bėgt.)

vo išmintingą arklį, sugaiši
no sau porą valandų ir, ro
dos, patrauktas atsakomy
bėn.

Gerai butų, kad “Gyvulių 
Globėjų Draugija” tėn pat 
išstatytų lentą sir paršu: 
“Žmogau, nemušk arklį ir

nusiginklavimo, jei šis klau- mas išklausęs policijos liūdi-
•__ — t__ ..i _ __ •• •vi - i

NIJOS KARALIAUS
Tirana, Albanijoj.—Praė

jusioj subatoj, Albanija tapo 
proklamuota monarkija.; 
Tuom patim proklamuota j

tas.

SENUKĖ PRALENKĖ 
JAUNĄSIAS.

Baroda. Mich.— William
Albanijos karalium buvęs ‘steinbaurer ukėje atsibuvo 
republikos prezidentu Ah
med Bey Zogu, kaipo Zogu I 
Tą pačią dieną atsibuvo ir 
karaliaus vaininkavimas. 
Visos užeigų vietos buvo tą 
dieną uždarytos, kad dau
giau žmonių dalyvautų iš
kilmių parodose. Po visų iš-

didelė darbymetė, renkant 
raudonąsias avietes. Tam 
tikslui susantdyta diktas bu
ris moterių. Joms už darbų 
sutikta mokėt po $1 už “kei- 
ą" pririnktų vuogų. Moters 
dirbo iš visų spėkų, kad tik 
daugiau uždirbus, o darby-

Iriuomi Netley pavesta pusei 
metų policijos priežiūrai; 
jei per tą pusmetį ji bent 
kartą rūkys cigaretą, turės 
eit į kalėjimą, trisdešimčiai 
dienų.

paliuosavo, duodama paaiš- Pasivijus apie porą kilome-' 
' - ' .rų, pasisekė pagaut. Pagau-

sos flirtuot, ir paliepdamas tas prisipažino, kad pavo-, 
valandai užmiršt flirtą, pa- gęS minėtas kumeles, kurių 
žymėjo, kad kitą kartą už antroji parduota Jurbarke.; 
tokį prasižengimą, ji teismo Be to prisipažino, kad jau 

senai vaginėjęs arklius ir 
pereitą naktį esąs du pavo- 

ANGLIAKASIA1 SUSITAI-'gęs iš Jaidagonių kaimo, 
KĖ SU KOMPANIJOMIS.,Lėkečių valsčiaus. Minėti ar- 

j Indianapolis, Ind.— Susi-.klai tikrai rasti.
rinkus reprezentantams iš | Pažymėtina, kad Bieliau- 

j angliakasių ir kasyklų saviškas yra žymus Gelgaudiš- 
ninkų pusės, Illinois distrik- kio socialdemikratų veikė
te, po ilgų ginčų pasirašyta .jas. Be to agronomas pas 
sutaiką, sulyg kurios anglia-Į vedęs bandymo laukelį cu- 
kasiai sutiko priimt $6,37 ir ^rainiams runkeliams sodyt) 
$5.85 dienines algas. Tokiu trąšų ir pinigų.—L. A.

bus baudžiama.

NEPAŽINOJO MIESTO | 
“KULTŪROS”.

New Albany, Ind.—Tula 
Alice McKnight, 65 metų 
amlžiaus kaimietė, gyvenusi 
25 metus kaime, pirmu kar
tu savo gyvenime atlankė

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

CAB LINE STEAMERS
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer 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. A trip you will long 
remember.

Connections nt 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 S“ 
K®D $8.50

AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
Eeat 9th Struct Pier : : :: Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
SCRANTON, PA.

Gerai vedama mokykla.
Aną kartą einu gatve, pro 

Lietuvių Tautiškos parapi
jos mokyklą, išgirdau kal
bant Lietuvių vaikučius.' 
Užsigeidžiau įeit vidun pa
sižiūrėt ir pasiklausyt. Taip 
ir padariau.

įėjęs vidun, žiuriu, kad 
pilna mokykla vaikų ir mer
gaičių, gerokai jau paaugu
sių. Mokytojauja pats vy
skupas J. Gritėnas, vienas, 
klierikas ir viena mergina. 
Ir, o Viešpatie! Kokia graži, 
kokia pavyzdiga t...... ...
Mokiniai suskirstyti į tris! 
klesas. Mokinama geografi
jos, istorijos ir aritmetikos. 
Beto mokinama dar kitokių 
mokslų.

‘Labai pasidžiaugiau, kad 
Lietuvių vaikučiai taip pra 
kilniai ir

moninkas p. B. Rakauskas.
Kenmore p. Burbulienė 

jau ilgas laikas kai serga, 
bet dabar jos sveikata pra
dėjo taisytis. Linkėjame 
greito pasveikimo.

Veikėjo Vinco Puišio žmo
na labai susižeidė; dabar 
serga, gydosi namie. Puišiai 
gyvena ant ūkės, netoli A- 
krono.

Nelaimė patiko Antano 
Lileikos šeimyną, kada jisai 
su savo vaikais važiavo na- 

' mo; automobilius švilpukų 
Lileikaus automobilį užgavo, 

tvarka! apvertė ir patį Lileiką su 
■ • • ! vaikučiais sužeidė. Gydosi

namie. Keliaujantis.

Akrono Lietuviams jau 
žinoma, kad šv. Juozapo 
draugija persiorganizavo Į 

į 354 SLA. kuopą, todėl vieti- 
taip išmintingai niams Lietuviams galima Į 

mokinami ir lavinami. Iš to SLA. rašytis, kur kam pa- 
darosi aišku, kad Scrantono 
Lietuvių tautiškos katalikų 
parapijos mokykla pastaty
ta ant gerų pamatų.

Taut. Bažn. Naris.

tinka: į 354, ar 198 kuopą.
Prieto žinotina, kad SLA.

354 kuopa rengia išvažiavi
mą, kuris Įvyks Rugsėjo 9 
dieną Puišio ūkė jie. Vieta 
visiems gerai žinoma, kvie- į 
čiama visus Lietuvius šiame 
išvažiavime dalyvaut.
busite užganėdinti. Lauksi
me. Komitetas

jų jau ir iš vertės išėję, to-gyvą paveikslą visų lenkiškų tuot tokį ligonbutį, tik todėl, jeigu nėra didelių plėšimų, 
dėl čia ir minėt ne paranku, šunybių Lietuvos nelaimei.! kad jį stato Lietuviai ir to- ■L- J=1 1—-1 
Bet vienas svarbiausių tai Pabaigęs savo turiningą kai-) dėl, kad Lietuviams reikale 
sava spauda. Priaimanavę 
męs labai daug, kad Chcagoj 
neturime savo spaudos. Da
bar pas mus atsikėlė “San
dara”, kurios per dešimtį 
metų męs taip pageidavome 
ir troškome. Na, dabar jau 
tą turime....ir gerkime.

Juokų, vyrai, čia nekrės- 
kime, nes tai yra rimtas 
daribas. Musų pareiga ne 
tarnaut kitiems, bet stot 
prie savo darbo, kad patai
sius praeities klaidas. O 
kaip visi imsime rūpintis 
bendruoju reikalu, tai ir 
“Sandaros” klaidas ištaisy
sime, ir jas pamiršime. Šalin 
iš musų tarpo bereikalingi 
prasivardžiavimai ir sveti
miems pataikavimai. Taigi 
imkimėsi prie savo darbo: 
pastatykime Šernui pamin
klą ir įsireng-kime savo stip
rią spaudą. Ir nuo musų pa
siryžimų lai mus priešai ne
sulaiko mus. S. K. Grisius

MERIDEN. CONN.
Iš Lietuvių gyveninio.

Šis miestelis' randasi vi
duryje Conn. valstijos.Gy- 
ventojų turi apie 30 tūkstan
čių, susidedančių iš įvairių 
tautų, tarpe kurių randasi 
ir Lietuvių keli desėtkai. 
Lietuviai turi savo pašelpinį 
kliubą ir SLA. 8 kuopą. Ka
dangi inteligentijos randasi 
labai mažai, todėl ir veiki
mas. slenka vėžio žingsniu. 
Jeigu kada surengia kokį 
piknikėlį, tai ir viskas. Bet 
visgi SLA. 8 kuopa nors ir 
neskaitlinga nariais, visgi 
šį-tą parengia gyvesnio ir 
‘sutraukia daugiau publikos. 
Jeigu viena neįstengia, pasi
imu sau ką kitą į pagelbą ir 
dirba pagal savo išgalę. VJ1

Štai, SLA. 8 kp. ir 4LTS. L ........ ' ■ *.................'
32 kp. is New Britain, Conn. !jame” jr daugiau nieko, 
rengia didelį išvažiavimą Į q puvo laikai, ir tai nese- 
nedėlioj, Rugsėjo 16 d. Schu-!

CLEVELAND. OHIO
Protesto masini ringas

29 dieną Pjučio Įvyko Lie
tuvių protesto susirinkimas 

e Lietuvių svetainėj. Žmonių 
JI atsilankė- daugybė, nors pa

sitaikė ir vakaras labai šil
tas, bet musų tautos svarbus 
reikalas šiame momente, pa
rodė, kad Lietuviai parodė 
savo užuojautą savo bro-

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

Gyląs ir Skausmus
tai tik todėl kad pas juos 
yra ir filontropų, ir šiaip 
turčių, kurie jei ne gyvais 
būdami aukauja dideles su
mas pinigų bažnytinių įstai
gų palaikymui, tai mirdami 
joms palieka didelius turtus. 
Pas Lietuvius to nėra, nes 
nėra turtingų žmonių.

bą, perskaitė anglų ir Lie-1 kreiptis į svetimtaučių li- 
tuvių kalboje paruoštą pro-[ gonbučius, tai ne labausia 
testo rezoliuciją, kurią visi I išmintingas darbas. Čia, šio- 
vieribalsiai priėmė. ije šalyje katalikų bažnyčių

Kadangi Vilniaus Vadavi- tokia tvarka, kad visos ka
ino Komitetas, kuris rengė j talikiškos įstaigos turi but 
šį protesto susirinkimą išsi- užrašomos vyskupijoms. Te
reiškė, kad ižde nėra lėšų, dėl ir dabar chicagiačių Lie- 
padengimui keblegramo, tad ■ tuvių 'katalikų statomas li- 
tapo padaryta liuosa kolekta į gonbutis liekasi nuosavybe 
Aukų geraširdžiai Lietuviai j Chicagos arei vyskupijos, ne 
sudėjo 831.41. Nors ta suma Į kardinolo Mundelein. Vie- 
pilnai nepadengs visų lėšų, inam vyskupui mirus, jo vie- 
bet bus ir mažas nedateklius. j ton ateis kitas, bet nė vieno

Reikia prisimint, kad čia jų šitas ligonbutis privatiška 
me susirinkime dalyvavo be-[nuosavybe nebus. Vyskupą; 
veik visos sriovės, i
prakalbų taip ramiai užsi-' ministratorium, ne savinin- 
laikė, kas šioje kolionijoje įku.
yra didele retenybe. Tas pa-! Tokia tvarka irgi negali- 
rodo, kad visiems rupi Lie ma pavadint bloga, nes tik 
tuva ir Lietuvos sostapilis .prie tokios tvarkos įstaigos 
Vilnius. J pasilaiko. Jei tokios įstaigos

Radastėlis priklausytų pačių žmonių di
rektorijoms ar kokioms ko
operacijoms, tai jos taip 

. greitai žlugtų, kaip žlugo vi- 
;sos Lietuvių bendrovės, a- 
inais metais organizuotos, į 
kurias žmones sudėjo milijo- 
inus doliarių.
! Apie Marijonų “išnaudo- 

kia bd tokia^mamoga,' kadj^^” bitinių įstaigų 
pavapi jonus atitraukus nuo I l)alaik-VmU1 daug kalbėt 
progresyviškesnio kito vei-!^ tenka’ nGS daro ir 
kimo. Jie čia bernaudami!kltt\tautlJ k™^ja. Mat to- 
, i - -• i ikiu ištaigu palaikvriiui pmi-pasistate bažnyčias, mokv-j -. U.i., • „ . 'it- i L reikia. Pas svetimtaučiusklas, ir ant galo Ligonbutį. ______________________
Visos tos minėtos įstaigos

.b

ir laike'tokių nuosavybių yra tik ad-

CHICAGO, ILL.
Kaslink Lietuvių šv. Kry 

žiaus Ligonbučio.
Amerikoje niekas taip ne. 

išnaudoja Lietuvius kaip čia j 
Chicagoj apsišaukusieji Ma
rijonai. Jie kasdien turi šio-!

CHICAGO. ILL.
Pakvietim'as prie darbo
'Vasaros karščiams pasi

baigus, ateina veikimo lai
kas. O męs, chicagiečiai. jau 
nuo tūlo laiko taip apsileidę, 
kad netik patys nieko veikt ... ______ ______ _________
nemanom, bet dar ir veikiai! j sla, ir perstatė pirmu kalbėt tviena tų Įstaigų paskendę iki

liams, vargstantiems po len-, berods, pavadintos Lietuviš
kų letena. komis, bet nė viena to žodžio

Vakaro vedėjas M. A. Ru- prasmėj nėra Lietuvių, nes 
seckas atidarė protesto s 
sirinkimą su trumpa kalba, timtaučių vyskupams ir jie 
paaiškindamas to vkaro tik

jos visos yra užrašytos s ve-

u joms ką nori tą daro.Kiel

Visoee aptlekosc—35c ir 35c puodukas ir 
dudclč. Children’s Musterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

I

tiems trukdome, ir tik tuo-J inžinierių P. Žiuri, kuris 
mi pasidžiaugiame. Menkas Raibėjo iš istorijos, ir nušvie- 
tai džiaugsmas; neverta 
džiaugtis tik tuom, kad męs 
esame pasidalinę į Tautiniu- 
kus,-sandariečius, tautinin
kus “fušistus” ir dar lauti- 

jninkus kairėje ir dešinėje. Ir 
vieni kitų ne apkenčiame, 

| vieni kitiems “kojas kaišio-

tė Lenkų politiką ir apga- 
v ingus jų pažadėjimus 
mums. Iš jo kalbos kiekvie
nas suprato koki yra musų 
prieteliai Lenkai ir kokios 
jų klastos padarytos Lietu
viams.

Antras iš eilės kalbėjo 
advokatas P. J. Keršis. Šis 
kalbėtojas savo kalboje mi

niai, kada męs buvome vieni I rodė, kad mums, AmerikosXYCIMCI 11JY0 UUVU1J.1V. V1U111 l UllC. 1YCXU UlUllld. 21111U L 1IX Uo 

elzen Parke. Kviečiami apie- jr bUVome visi geri patrio- Lietuviams reikia remt kiekU MWVV1JL1V VIOI 1 pelui IV

linkės kolionijų Lietuviai p. dirbome visi išvien, 
dalyvaut virš minėtam išva- tautos labui, ir nuveikdavo- 
žiavime, nes tai bus pasku- me didelius darbus; jei ką 
nis išvažiavimas šiais me-|))radejom, turėjom ir ūž
tais. Bus sporto žaislai, or- pajgt

Bet tegul bus viskas už- primindamas, kad gal dar ir 
miršta, kas buvo. Pagalvoki-[šiądien daugumas tų lopše- 
me dabar, ar nelaikąs mums lių, kuriuose užsupo 

. butų vėl glaustis krūvon ir 
| imtis darbų, kurie duotų

kestra gera ir kitokios link
smybės. P.P.P.

AKRON, OHIO.
Margos žinios.

galint Lietuvos reikalus ir 
kelt balsą visame pasaulyje, 
prieš nežmonišką pasielgi
mą su musu Tėvyne, kurio
je męs esame gimę ir augę,

mus 
mažučius, musų sena močiu
tė, randasi kur norp paka-

Akrono priemiesty  j Ken- musų tautai naudą ir mums bintų; taipgi prisiminė, kad 
iririre, Liudvikas Lipinskas 
su savo žmona sulaukė sveti 
Garnį, kuris atsidėkuoda- 
mas už vaišės paliko p. L. 
pinskam dukterį. Ji pakrik- 
štinta vardu Julė. Kaip mo
tina, taip ir duktė jaučiasi niaus pradėtų, kuriuos, tur- 
sveikos. but dėl begalinio mus susi-

Pramoninkas Petras Ta-į skirstymo į mažus būrelius, 
rutis ilgus laikus laikęs pra- baigt nėra kam. Štai turime 
monę pagal buvusią Lietu-!pradėję statymą paminklo 
vių Šv. Petro bažnyčią par
davė savo pramonę. Lietuvių 
kolionijoj Lietuviai pramo
ninkai toje aplinkėje mažė
ja. Tesą, viskas liko apmiru
siu. Karts nuokarto bolševi
kai paštur-muoja, kadangi 
jie visokiom suktybėm yra 
Lietuviams nusidėję, tai nie
kas jų trukšmams nekreipia 
domos.

Pas V. Darulius lankėsi) 
svečiuose iš Cievelando pra- jau nuo seniau pradėtų, kiti

patiems kreditą suteiktų. 
Sueikime visi mažieji i vieną 
frontą ir pradėkime veikt, 
bendromis spėkomis. Dirbt 
juk turime ką; turime ne
tik naujų darbų, bet ir se-

velioniui Šernui. Paminklas 
turi but užbaigtas iki 3C 
dienai Gegužio, 1929 m. Pa
siskubinkime, kad iki tam 
laikui darbas butų galutinai 
užbaigtas,nes reikės švietėjo 
kapą papuošt. Juk jis užsi
tarnavo pas mus tos menkos 
dovanelės, kurią jam priva
lome su ateinančiu pavasa
riu, jam įteikt.

Turime ir mažesnių darbų,

jeigu męs neremsime savo 
brolių, kurie yra išsiilgę 
laisvės, tai kas kitas juos 
galės remt? Juk jiems žiū
rint Į Vilnių, kartu vaizduo
jasi ir kita karė, kuri gali 
netik jų turtą sunaikint, bet 
tiesiok ir jų gyvastis stato 
pavojum Taipgi prisimena, 
kad mums čia yra karšta 
šioje svetainėje, bet musų 
broliams ten toli už Atlanti- 
ko, darosi netik karšta, bet 
ir šalta, žiūrint Į kitą, atei
nantį pavojų.

Trečias iš eilės kalbėjo 
adv. P. V. Česnulis, kuris, 
kaip žinome, yra gabus kal
bėtojas ir gerai žinantis šių 
dienų politiką, kokią lošia 
musų politikieriai Tautų Ly
goje, ir kaip Tautų- Lygos 
susirinkę didikai pataikauja 
Lenkams, plačiai nupiešė

kaklo skolose, dauguma pa-! 
rapijonų sako, kad Lietuvių į 
bažnyčiose yra didesnis iš- Į 
naudojimas ir taip persitik
rinę, palieka savas prapijas 
ir dedasi prie svetimų ap- 
rapijų, nes girdi, tonais tiek, 
nėra išnaudojama.

Lietuviai Marijonai seniai 
džiugo, kad Lietuviai turės 
savo Ligonbutį; žmonės dėjo 
pinigus, nes ištiktųjų taip 
manė, bet kaip dasižinojo. 
kad tas ligonbutis liko už
rašytas .vyskupams, davu
sieji liko nusiminę. Kunigai 
per pamokslus ragina, kad 
aukautų penkis ar tri ; 
šimtus doliarių dėl vidaus 
ruimų užbaigimo, tam pri
žadama visoki garbės vaini
kai, bet dauguma žmonių į 
tai netiki.

Nestebėtina, kad Romos/ 
agentai skymauja, bet keis
ta, kad ir tūlas bankierius, 
kuris save laiko už tautietį, 
kokio tai pirmininko vietą 
užėmė. Ar tai nemulkinimao 
pačių katalikų ir tautiečiu 
akių? Juk tuose apgarsini 
iriuose aiškiai yra paskyta, 
kas yra tos įstaigos savinin
ku ir jeigu kardinolui Jur •I 
giui Mundeleinui priklaust 
tai kam čia palitikieriai tu 
retų pirmininkaut? Mes ka
talikai, į tai kitaip žiūrim ir 
patartina, kad ir tautinin
kai butų atsargesni su Ro
mos bažnyčios planais.

Katalikas.
Redakcijos prierašas: 

Mums rodosi, kad Chicago 
Jrietuvių katalikų statomą Ii- 
gonbutį visgi boikotuot nėra 
reikalo. Ligoributis visgi 
bus-, ir žmonėfr.ri jis bus rei
kalingas. Lietuviams boiko- ;

A. S. BARTKUS
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM 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.

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

— Telefonas Randolph 3535 —
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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. 
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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StebėtinasDaugiau negu patogumas 
naujas tipas motorinio karo grožėj 
akį veranti viršūne sudetes reginyje

Tai bus imituota, žinoma! Naujas, gražus ir 
visuomet žavėjančios emuliaeijos. Bet taip lai 
didis ir turiningas padirbimas ir magnifika- 
cija Fisher bodies Sidabrinėms Buick’o Su
kaktuvėms, kas leidžia imitacijai but galima 
tik brangiems karams ir tai dar tik su iš
imtimis, kuomet Buick tuomi viskuom stovi 
pirmoje vietoje!
$1,500,000 buvo išleista padirbimui tik muš
iu vų išspaudimui naujo Buick sudietės; taipgi 
formų visiems plieno išlankstymams pagra
žinimuose įvairių harakteriškų ir išsukimui 
visokių vintų iš brangaus plieno, ko negalima 
palygint su apnašumu pas 
liūs pasaulyje!
Bet tai dar negalima 
užmiršt užmiršt išlau
kinę- kaip ir vidujinę 
Sidabriniu Sukaktuvių 
Buick’o grožę, kuri už
temdo kitus darus. 
Aksominio švelnumo 
apmušalai uždarytuose 
modeliuose — geležies 
isdirbimas ir pritikimas

kitus automobi-

SIDABRINES

BU
Su vyriausia

—daugybė prirengimų luksuros ir liuonumo— 
viskas turiningiausios vertės; ir sudėties sti
prumas, kas duoda tvirtumą visoms dalims 
ir palaiko liuesu nuo visokių girgždėjimų ir 
pypčiojimų, kas yra labai svarbu žinot mo
torinių karų praktikantams.

A'iską nubloškianti dailė—kai greitume, iš- 
ištvermėje ir stiprume—pasaulis nepasigaili 
Sidabrinių Sukaktuvių Buick’ui su Master- 
ipece Bodies by Fisher.

Tai daugiau negu smagumas, daugiau negu 
luksura—tai ženklas akies vėrimo pažiurėjus 
į sudėties grože.

SUKAKTUVES

Fisherio papėde.

0 pu-

blikds važinėjimas, pir
kimas yra taip gausus 
ii’ didelis, kuri verčia 
Buick’o fabrikus dirbt 
dienomis ir naktimis, 
kad aprūpint visus rei
kalavimus, kas kelia 
augštin tbclną kokybę.

THE OHIO BUICK COMPANY 
1900 East 24th St. 

Buick Co. 
Lakewood 9100 
Lakewood 9100

The Bailey
14400 Detroit avė.
13550 Lorain Ave.

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co. 

12538 Euclid avė.
12516 Penobscot avė.

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

The Hertz Buick C6.
1436 West 25th st. Superior 2460

Cedar 3415
Cedar 3415
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The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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Dienos Klausimais
.Viršenybių Manija.

Seniau pas mus, čia išei
vijoje, siautė viršianybių 
manija tarpe paprastųjų 
žmonių, organizuojant įvai
rias draugijas. Labai papra
stu dalyku buvo, kad kurio
je kolionijoje kas nors užsi
geidęs viršianybės, organi
zavo kokią draugiją, toje li
ko viršininku, o laikui bė
gant, prisiartinus rinkimam, 
jei jį draugija ne išrinko 
viršininku kitam terminui, 
jis organizavo kitą draugi
ją, tik tam, kad ten likus 
viršininku. Antai Chicagoje 
vienos rūšies draugijų pri
siveisė net perdaug, o vis tik 
dėl tų tūlų žmonių troškimo 
viršianybės.

Dabartiniais laikais drau
gijų organizavimas nusilp
nėjo, o ir viršininkavimas 
jose tapo ne užvydėtinu, nes 
visur už paneštus darbus 
viršininkams užmokama pa
nieka. Tad vieton draugijų 
dabar atsirado kita dirva 
viršianybių jieškotojams. 
tai bažnyčia.

Nuo tūlo laiko tarpe Lie
tuvių išdygo senųjų katali
kų bažnyčia, kuri nepriklau
so Romos popiežiaja; ji 
tvarkosi sinodų suvažiavi
mais. Ar tas yra praktišku, 
ar ne, męs nežinome. Gana 
to, kad tai nauja bažnyčia ir 
galbūt neblogesnė už kitas 
krikščionių bažyčias. Svarba 
vienok tame, kad čia tuojaus 
apsireiškė ir viršianybių 
jieškojimai.

Pati bažnyčia, rodosi, gy
vuoja dar silpnai. Vadinasi 
“neprigulminga” ir dar ki
taip, tai “tautiška”. Ar tai 
viena, ar dvi, atskiros baž
nyčios šitokiais vardais va
dinamos, irgi nežinome. Pa
sekėjų, rodosi, turi dar ma
žai. Kunigų taipgi, rodosi 
turi nedaug. Vyskupų turi 
vieną. Tačiaus viršianybių 
jieškotojams to permažai, 
ir Philadelphijoj vyskupu 
apsišaukė kitas. Tai jau du. 
Galiaus, Chicaga visuomet 
skaito savo pretensijas sto
vėt augščiau už kitas kolio- 
nijas. Ir todėl ten jau atsi
rado “arcivyskupas”, varto
jantis pilną vyskupo emble
mą.

Taigi, ant saujalės pase
kėjų ir kelių kunigų, jau yra 
du vyskupai ir arcivysku
pas. Tą skaitlių dvasiškių 
padaugino, niekas kitas, 
kaip tik viršianybių troški
mas. Tą patvirtina ir Chica- 
gos arcivyskupo Geniočio 
titulavimasis angliškoje kal
boj, kurioje jis save vadina 
“The most Reverend Arch
bishop”. Taigi, kad daugiau. 
O juk angliškoj kalboj, jei 
sakoma “most reverend”, tai 
jau pilnai reiškia arcivy- 
skupa, o jei sakoma, ar ra
šoma “achbishop”, tai čia 
jau visai nereikalinga “most 
reverend” ir taip niekas ne
rašo.

tarpe Vatikano ir Japonijos, 
kurios, rodosi, baigsis šu
tančia, sulyg kurios Vatika
nas su Japonija apsimainys 
savo atstovais.

Taigi, kaip matome, šią
dien Vatikanas giminiuojasi 
netik su katalikiškomis, bet 
ir su protestoniškomis, sta- 
čiatikiškomis ir net budis
tiškomis valstybėmis. O 
tuom tarpu Kaune atsiran
da žmonės, kurie mato vien 
Lietuvai pragaištį, dėl val
džios konkordato, sudaryto 
su Vatikanu.

* * ¥

devynios, būtent: Argenti
na, Belgija, Brazilija, Chile, 
Francuzija, Vokietija, Peru, 
Lenkija ir Spanija. Legaci- 
jų Vatikane prieš karę buvo 
keturiolika, šiądien yra dvi
dešimts, būtent: Austrijos, 
Bavarijos, Bolivjos, Čeko
slovakijos, Kolumbijos, Co
sta- Rikos, Anglijos, Rai
tės, Jugoslavijos, Latvijos, 
Lietuvos, Monakos, Portu
galijos, Prūsijos, Rumuni
jos, San-Marinos, Vengri
jos, Venezuelos, Nicaruguos 
ir Serbijos.

Prieš karę Vatikanas tu
rėjo Įvairiose valstybėse 
penkis nuncijus ir dešimtį 
internuncijų, gi šiądien įvai
riose valstybėse Vatikaną at
stovauja 21 nuncijus ir dvy
lika internuncijų. Pestaruo- deda iš dvidešimts keturių 
ju laiku prasidėjo tarybos , tautų, ne skaitant angliškai

“Lingvistų pulkas.”
Suvienytu Valstijų kariu- 

menės pekstininkų penkio
liktame pulke, kuris dabar 
yra Hinijoj, kareiviai susi-

MĖNULIS
Kai tik saulė nusileido,
Tuoj ant melsvo dangaus veido 

Pasirodė mėnulis.
Jį apsiaubė gražios žvaigždės,
Iš jo šaipės žvilgsniais svaidė,

Kol nabagas mėnulis:
Tai pabalo, tai paraudo,
Ant platausiaus dangaus skliauto — 

Apsižvelgę jis aplink.
Ir išvydęs debesėlį,
Greitai į jį pasinėrė —

Bandė su juom drauge slinkt.
Kad tiesiu keliu važiuotie,
Nereik su žvaigždėms flirtuoti —

Bet skubėti reik pirmyn.
Tad slaptomis nuo žvaigždučių
Ir jų mirksinčių akučių —

Nuriedėjo jis žemyn.
Laputė

ARTOJĖLIS
Jau sutemė vakarėlis,
Žvaigždės žiba ant dangaus, 
Gryžt iš lauko artojėlis, 
Po dienos darbo sunkaus.

Nors ir sudžiūvęs jo veidas 
Nuo vėjo draikos plaukai;
Prakaituotas yr jo rūbas, 
Bet dainuoja jis linksmai.

Ir sugryžęs i bakūžę,
Srebia bulvienę skaniai,
Paskui atlankęs mergužę — 
Eina miegoti saldžiai.

Ir taip diena iš dieneles,
Kloja vagas jis pirmyn, 
Baigia darbą su dainelėmis, 
Vakarui slenkant artyn....

Lapute

D, I R V A
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sos eilės žmonių išniekini- 
mą.”Tik prasikaltusiems ne
malonu gaut užsitarnautų 
pipirų!

Apie tai, kad p. Grigaitis

kalbančiuosius. Kitataučių 
yra: SlVokietis, 27 Spanai, 
16 Prancūzų, 15 Rusų, 5 Ita
lai, 4 Lenkai, 2 Lietuviai, 
2 Čekai, 1 Rolandas, 1 Ma
lajas, 1 Hebras, 1 Grekas, turėjo mintį virst “Tėvynės” 
1 Rumunas, 1 Portugalas, 1 redaktorium ii' aš girdėjau 
Norvegas, 1 Švedas, 1 Ven- bent trejatu savaičių prieš 
gras ir 1 Danas. Visi šie sve- SLA. seimą. “Naujienų” ti- 
timtaučiai gerai vartoja sa- ražas vis mažta ir gali sa
vo tautos kalbas, tūli jų mo- bankrutyt. Ko tuomet jis 
ka ir kalbas svetimas. Todėl-imsis, kad nors menka duo- 
•penkioliktas pekstininkų 
pulkas Suvienytų Valstijų 
kariumenės, yra vadinamas 
“lingvistų (daugkalbių) pul
ku”.

Satyros Laikraščiai
1 Lietuvoj daug ko trūksta, 
’ o tuos trukumas vis mėgina- 
1 ma kuom nors užkimšt. Tas 

ne blogai, tik blogai, kad 
kemšama bile kuom. Paveiz- 
dan, stoka ten satyros laik-

■ raščio, o tokio laikraščio
■ daug žmonių jau seninus iš-
■ sireiš'kė pageidavimus. Ir 

pagalinus atsirado leidėjai, 
kurie pradėjo leist satyros 
laikraštis “Spaktyva”. Laik
raštukas butų nieko, turi 
sveikos medegos, sveikų juo
kų ir gerai apdirbamų fel

jetonų. Tik jau “iliustraci- 
I jos” tai tiesiok mėšlynas, sko
linamas iš Paryžiaus bulva
rų. Gaila, kad žmonės turi 
daug drąsos tokias šlykšty
bes platint.

Kitas laikraštis tai “Nau
jas žodis”, irgi laikraštis sa
tyros ir juokų, nors talpina 
ir šiaip straipsnelius su pa
veikslais. Šitas laikraštėlis 
jau visai kas kita: rimtas, 
be šlykštybių. Patartina vi- 
viems remt “Naują žodi”.

I . .ną užsidirbus? Kas kita 
“Tėvynė”—ji amžina. Artė
jančiame Seiin'e jis vadovau
siąs bene 37 delegatams ir 
galėsiąs sprendžiamąjį vaid
menį vaidint: katrą sparną 
—bolševikų ar tautininkų— 
jis palaikysiąs, tas ir viršų 
imsiąs. Taigi iš anksto nu
rodęs Pildomajai Tarybai 
savo gale gausiąs “Tėvynę” 
redaguot; ta kombinacija 
tuom labiau praeisianti, kad 
prisieis mainyt Vitaičio tak
tiką dabartinės Lietuvos val
džios atžvilgiu....

“Naujienos” tankiai pri- 
mėtinėja savo konkuren- 
tąms-laikraščiams melą, 
šmeižimus, prasimanyus, de- 
demagogiją. Tačiaus nė sykį 
nepatėmjyjau (kol skaityda
vau), kad jos pačios nekito- 
kios. Prisimenu Lietuvą lie
čiančius faktus: 1), Valdžia 
išpardavinėjanti miškus, 
kuomet tikrenybėj par-1 
duodamų kasmetinę normą ;| 
2), Lietuvių Bajorų Draugi- j 
ja įsikūrus tam, kad gelbėt 
dvarus; 3) Šiaulių “Kultū
ros Bendrovė” persiorgani
zavus dabartinei valdžiai 
reikalaujant. Šios istoriją 
gerai žinodamas (per savo I 
skaitlingus rateliūfe pardavi- , 
nėjo “Visuomybę”) ii' galiu

paakint klaidinamą visuome 
menę. “Kultūros Bendrovė” 
leido ir dideles, brangias, 
mažai kam įperkamas kny
gas. Krikdemų valdžios ap- 
švietos ministerija neleido 
jų pirkt valdiškų mokyklų 
bibliotekoms ii- trukdė kai- 
kurių būrelių veikimą. Mi- 
nisteris Čapinskis buvo pa
šalinęs tą draudimą, bet mo
kyklos nesuskubo pasinau
dot. Dauguma knygų leista 
už skolintus pinigus. Priė
jus terminui išpirkt vekse
lius, neišgalėjo. Jau butų 
bankrutas 1926m.pavasary], 
kad “Varpo” bendrovė ne
būtų sugebėjus išpirkt pa- 
žiruotus vekselius, bene 
23,000 litų. Aprašė gi “Kul
tūros” turtą kiek vėliau pa
žangus Koperocijos bankas, 
bijodamas pats įklimt. Tur
tas išlicituota. Daugel kre
ditorių (tame skaitliuje ne
turtingų rašytojų vertėjų) 
dešimtimis tūkstančių litų 
nukentėjo Vienas Dr.J. Šliu
pas neteko, rodos 60,000 litų 
ii' keikia direktorius, teisė
ją F. Bugailiškį, adv. K. 
Venslauskį ir kitus (kurie į 
reikalus faktiškai nesikišo). 
Tik žurnalui leist susikorė 
nauja draugija “Kultuvą”. 
Ii' dabar valdžia privertusi. 
persiorganizuot. . . .

l Iš p. G. girdėjau, kad pa- 
| laikančioms socializmą, ir i 
laisvamanybę pramonės su- Į 
metimais “Naujienoms-š net 
denunciacijos nėra svetimas 
dalykas. Visuomis

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son 
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
. 7036-7038 Superior Ave.

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 į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas ... .5c 

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

(su prisiuntimu)

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.

Vatikanas “Lobsta”.
Vatikanas “lobsta” val

stybių atstovybėmis. Prieš 
karę prie Vatikano buvo tris 
ambasados, šiądien jų yra

VASARI DARŽELIS
Sužydo darželyje gėlės:
Raudonos, geltonos ir baltos, 
O tos, kvepiančios rezetėlės 
Siuboja it vėlės nekaltos.

Aplinkui lekioja plėštakės,
Bučiuodamos gėlių žiedelius,
Lengvutės, margsparnės, juodakės, 
Tik suka ir kraipo ūselius.

Bitės irgi neužsileidžia:
Jos dūzgia ir skraido aplinkui, 
Kol tik .saulutė nusileidžia;
Malonus vaizdai matos žmogui.

Laputė

Senas Dokumentas.
Švedijos sostinės, Stock

holm, knygyne surasta iš 
1262 metų popiežiaus bulla, 
kuria popiežius tais metais 
laimino pirmutini Švedijos 
pačto triobėsj, kuri pastatė 
Earl Birger. Iš tos bullos su
žinoma, kad tais metais iš 
Švedijos siunčiami laiškai i 
kitas valstybes buvo nešio
jami pėksčių vienuolių.

Redakcijai 
Laiškas

G. “Dirvos” Redakcija!
Suteikite “Dirvos skiltyse 

vietos šioms mano rašto ke
lioms eilutėms!

■ “Naujienos” užsipuola ant 
“Dirvos” neva už prasimany 
mus, ir aiškinasi kodėl atsi- 

; sakė patalpint mano raštelį 
Į “Atsakas naujieniečiams”.
Į Perskaitęs “Nauj.” 119 
Nr. atsisakymą spaudinį 
mano straipsnį, nuėjau atsi
imt. Redaktorius p. Grigai
tis teikėsi man apsakyt išti
są “kaznodėjišką” pamokslą 
ir turbut manydamas, kad 
nuorašo neturiu ir antru sy
kiu to paties dalyko rašyt 
nenorėsiu, pasisakė padėjus 
j geriausią tokiam rašymui 
vietą—gurbam Netgi nepa
siūlė sušvelnyt, kaip tai jis 
sykį buvo padaręs ankščiau, 
ir aš sutikau pageidavimą 

I išpildyt. “Atsaką naujienie
čiams” pasiunčiau “Sanda
rai”, “Dirvai” ir “'Vienybei’, 
kuriose tilpo be jokių atmai
nų. Bešališkas skaitytojas 
vargu jame atras kokį “vi-

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Paraše J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.0’0
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audinio 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 tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ..................................................$1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Juodas 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.

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

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

Dabar 10 centų
Laimūs Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš 

gyvenimo. ~ -
veikslu).

ypatin- 
Honore

25

žmonių
Paraše Pr. Bajoras (su autoriaus pa- 

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

Mohaniedo Kelionė į 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 Batalijono” Vedėja Marija 
Boukareva, 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

bvc

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........................................ 30
Tvirtais audimo viršeliais ...................................... $1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintu prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šilčius. 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—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 audimu $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 cer.tų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ....................................................... 100

Dabar tiktai 50c
žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės 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 'dsų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitu, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m................................................... 1.50
Audimo viršeliuose ................................................. 2.2?

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

(Tąsa)

Edmundo žmoną Aldgytą su mažais 
vaikais irgi ištrėmė iš Anglijos, kad ir jie 
suaugę nereikalautų savo tėvo žemių.

Kas keliaus pargabenti iš Normandi
jos našlę karalienę Emmą? Nagi Hakas 
— tas vikrus Kanuto pagelbininkas. Jį 
paleido Kanutas su keletu laivų skersai 
pertaką pargabenti Edmundo motiną, kad 
jai likus Anglų karaliene Anglai aprimtų, 
o jos sunai negautų Normandijoj paramos 
prieš savo motiną. Taip su sene karaliene 
Kanutas dar sulaukė dviejų sūnų, kurių 
vienas po jo valdė Angliją.

Tuoj turėjo iškeliauti ištrėmiman Ald- 
gyta su vaikučiais. Koktu buvo Kanutui 
žudyti vaikučius to žmogaus su kuriuo bu
vo padaręs “brolišką” sutartį ir pažadėjęs, 
jei jo paties įpėdinių neliktų, pavesti Ang
liją Edmundo vaikams. Bet kad jam rūpė
jo savi reikalai todėl reikėjo prašalinti 
Edmundo vaikus ir našlę kuotoliausia.

Kelionė į Baltiją
Sumanė Kanutas pasiųsti tuos karališ

kus tremtinius globon savo draugo, Švedų 
karaliaus Anund Jokūbo, pavesdamas jam 
teisę vaikus nužudyti jeigu jam taip pa
norės. Tą slaptą įsakymą įdavė Hakui, ir 
paliepė jam išrengti laivyną kelionėn j Up
salą. Anund Jokūbas dar tik ką buvo už
ėmęs Švediją valdyti, ir Hakas išsiruošė 
į savo pirmesnę šalį, kuri jam daug primi
nimų sukėlė. ... Ar su džiaugsmu ar be 
noro jis ruošėsi Švedijon negalima butų da
bar pasakyti, bet Kanuto įsakymas reikė
jo pildyti.

Laivai stovėjo prieplaukoje Londone— 
visas desėtkas didelių laivų, nes į tolimą 
kelionę reikia daugiau ir siųsti. Kas žino 
kas gali juroje-juos sutikti: gali užpuoli
kai paimti vyrus nelaisvėn, gali pagrobę 
Edmundo vaikus užsiauginti ir paskui ati
davę Anglams įvairyti Kanutui baimę, net 
visai iš jo šalį pamušti. .. .

Žinoma, tą ištrėmimą suruošė slaptai 
ir niekam nežinant, žinojo tiktai,vienas Ha
kas, o kiti laivai turėjo tik jį lydėti ir sau
goti ir ginti. Nežinojo nei Aldgyta kur ji 
gabenama ir kodėl.

Susigraužusią, sunykusią Aldgytą su 
vaikučiais kareiviai atlydėjo j Hako laivą. 
Ar žinojo Hakas iki tolei kas ji buvo ir ar 
jam užėjo į mintį kad tai ta pati moteriška 
jį pirmiau išgelbėjo? Žinojo jis jog gabens 
našlę Edmundo moterį, bet ar užėjo jam 
Į mintį kad pati 'karalienė butų jį išgelbė
jus? Pamatęs ją, Hakas tuoj pažino, o ži
nodamas koks likimas ją ir jos vaikus lau
kia labai nusiminė. Laivams pasileidus ke
lionėn, Hakas davė jai save pažinti, ir ji 
pajuto jo draugingumą; iki tolei jie savo 
pažintį slėpė kad kas nepraneštų Kanutui 
ir jis nepamanytų jog Hakas gali pats pa- 

. daryti 'kokią išdavystę prieš jį. Iki laivai 
neišplaukė toli į juras našlė karalienė ir 
Hakas vienas su kitu atvirai kalbėtis nesu- 
eidinėjo.

— Išgelbėjai tu mane, kad dabar aš 
pats tave ir tavo vaikus į pražūtį gaben
čiau. ... — prakalbėjo į ją Hakas liūdnai, 
duodamas moteriškei suprasti 'kokį nežino
mą nuosprendį Kanutas jai ir jos vaikams 
išdavė.

Nelaiminga motina per ašaras prasi
šypsojo į Haką ir tarė:

— Jei ne tu tai kitas butų mus vežęs, 
ir tikriau sakant ne tu pats laivą irkluoji, 
taigi nesigraužk del to. Dievo valios neiš
bėgsi. ... Su tavim būdama jaučiusi daug 
laimingesnė nors ir į mirtį mus veži....

— Atsilyginimui už savo gyvastį no
rėčiau pagelbėti tau, bet nežinau kuo ga
lėsiu ir kaip, — lėtais žodžiais kalbėjo Ha
kas.

Aldgyta nieko neatsa'kė, bet pasinėrė 
į mintis....

Ką ji manė ir ką sugalvojo Hakas pa
tyrė po savaitės laiko kelionės.

Jauna ir graži moteris, to paties am
žiaus kaip ir Hakas, Aldgyta ėmė galvoti 
savo lyčiai prideramas mintis. Jai prisi
minė kaip šis jaunas Vikingas ją gražiai 
viliojo ir išviliojo savo gyvastį jos pačios 
kalėjime būdamas, kuomet jam mirtis aky
se stovėjo. .. . Jeigu ji dabar pavilios, pa
gundomis įstengs pakreipti Kanuto įsaky
mą savo pusėn, laimė dar jai gali atgryžti. 
Ne tiek jai apėjo jos pačios likimas kiek 
likimas jos vaikų. Jokia dar dora motina 
nestatė savo likimo virš savo vaikų laimės, 
ir Aldgyta nebuvo kitokia. Ji gerai žinojo 
kad Saksų žemės priguli jos vaikams dau
giau negu Kanutui ar jo įpėdiniams ir kad 
Kanutas yra tiktai svetimas užgrobikas, 
kuomet Edmundas buvo tikro Anglų krau
jo ir jo vaikai’tokiais yra... .

Nuo dabar Aldgyta pasidarė linksmes
nė ir prie Hako meilesnė. Gražiai jį kalbi
no ir beveik nuo jo nesiskyrė. Jam patai
kavo, nors pati buvo karalienė. Jų kelionė 
dabar ėjo daugiau pakraščiais, nes Šiaurės 
juros dalis jau buvo palikta užpakalyje, to
dėl nesupo ir laive buvo ramu.

— Hakai, — ji prakalbino jį vardu: — 
Iš liūdnos ir sielvartingos, ši kelionė man 
pagaliau smagia virto, dėlto kad su tavim 
esu....

— Man irgi smagu kad su savo išgel
bėtoja galiu būti sykiu ir jai pasitarnau
ti....

— Ištiesų, narsus jaunikai, aš dabar 
pradedu suprasti 'kad Dievas man liepė ta
ve išgelbėt idant tu paskiau mane išgelbė
tum .... Tik pamanyk koks mano likimas 
butų jei kitas vietoj tavęs šį laivą valdy
tų, turėdamas su savim moterį kurios nie
kas neužtars ir kurios likimas niekam ne
apeina. ...

Prisiglaudė ji prie vaikino, kuomet jie
du stovėjo laivo pirmagalyje, ir paėmus už 
rankos abiem savo rankos prispaudė jo 
ranką sau prie krutinės....

(Bus daugiau)

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų 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”
G820 Superior Ave. Cleveland, O.

ŽEMAIČIŲ TEATRO TEL
ŠIUOSE FONDO KOMITE 

TO ATSIŠAUKIMAS.

Žemaičiai amžiais pasižy 
mi savotiškomis budo ypa- 
tibėnlis, tvirta dvasia, iš
tverme, sumanumu ir kitais 
labai svarbiais ir harakteriš- 
kais dalykais. Žemaičių 
kraštas labai gražus ir kai 
kada lygsta Šveicarijai.

Tačiau, kas buvo Žemaiti
joje, tas aiškiai pastebėjo, 
kad dar juos labai mažai yra 
palietusi kultūros ranka. 
Kraštas neturi didžių mies
tų, mažai geležinkelių, plen
tų ar fabrikų. Žmonėms 
trūksta apsišvietimo, knygų, 
susipratimo:

Bet reikia but akliems, 
kad nematytume, kaip kįla 
musų brangus kraštas: jo 

[širdis perjuosiama geležin
keliu Šiauliai-Telšiai-Klaipė- 
da, gerinami sauskeliai, pa
čių Žemaičių leidžiama ke- 
liatas laikraščių, turima 
tvirtų kultūriškų organiza
cijų, daugybę moksleivių, ir 
nemažas būrys inteligentų 
yra išblaškytas po visą Lie
tuvą ir visą pasaulį.

Tačiau Žemaičiai neturi 
savo teatro. Kaip tokiai gi
lios dvasios tautai, kaip Že
maičiai, but be teatro! Juk 
teatras sielos aukuras, tau
tos dvasios židinys.

Dėl to kreipiamėsi į vi
sus Žemaičius ir brolius Lie
tuvius ir prašome savo au
komis padėt įkurt Žemai
čių širdyje, Telšiuose, Teat
ro Rumus, o visus savo įga- 
liotinus ir aukų rinkėjus la
bai prašome surinktus pini
gus atsiust podraug su įga- 
liavimb lapais ar mums: 
“Telšiai, daktarui Jonui Mi
kulskiui, ar įteikt musų įga
liotiniui F. Bagočiui (adv.) 
255 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Žemaičių Teatro Telšiuo
se Komitetas.

Gudrus Piemuo
Piemuo ganydamas arklius 

suleido į kaimyno avižas. Kai
mynas vejasi piemenį. Negalė
damas pavyti šaukia:

— Palauk! Palauk! aš tau ką 
pasakysiu!

Piemuo dar greičiau bėga ir 
sako:

— Vaikams nereikia daug ži
noti I

Vilkaviškio Teisme
Čigonas pavogęs arklį pa

kliuvo teisman. Teisėjas 
sako:

— Na, prisipažink esąs 
kaltas. Yra liudininkas ku
ris matė kai tu vogei arklį.

— Oho, ponas teisėjau, 
bet yra tūkstančiai liudi
ninkų kurie nematė kai aš 
vočiau!

Rekordai
Art. A. Vanagaičio 

26064 Agota ir
Mes geri žemaičiai

26053 Sena jaunyste ii-
Sharkis. ė

26054 Barbora ir
Kad nėr alaus

Butų Buvę Galas
Vieno ūkininko žmona vyrui 

nežinant išskalbė jo trinyčius ir 
pakabino pasvirnėje. Naktį šu
nims sulojus ūkininkas ima šau
tuvą ir eina laukan. Mato pa
svirnėje kas tai kukšti. Ūki
ninkas manydamas kad tai va
gis, iššovė. Patenkintas vagies 
pagąsdinimu sugryžo ir atsigulė 
lovon.

Išryto atsikėlęs ir pamatęs 
savo sušaudytus trinyčius suri
ko apsidžiaugęs:

— Tai mano laimė kad triny
čiai buvo ne ant manęs!

* Tel- CHerry 2370 *
į P. J. KERŠIS t
j? baigęs Teisių Mokyklą Cumbt- j* 
'S, land Universitete, darbu •)* X 
•f Teisių Ofisu advokate y
į Anderson & Marriott į* 
į 308 Engineers Bldg. :Į 

Kur su visais teisių reikalais
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir * 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- !;! 

rėš teisingą patarnavimą.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY ,IO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE.

I CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

~ sTbonchorek
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė,

Tel. Prospect 0238

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Avė.

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

CHAS. STONIS

Art. J. Babravičiaus
26062 Tykiai, tykiai Nemunėlis 

nr Kur Bakūžė sama
nota.

26057 Žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas draželj 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: 
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- 
iškęsit nenupirkę.

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 “leiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tą

x

MĘS TAISOME, PEDDIRBAME IR ATNAUJI
NAME VISKĄ, KAS TIK REIKALINGA JŪSŲ 

NAMUOSE.
Jusų meisteris atsiskubins pas jus kaip tik duosite pareikalavi

mą ką nors pataisyt jūsų naniuo, ar pramonės vietoje

P VTARNAVIMAS DIENOMIS IR NAKTIMIS 
Alums nėra darbo, kuris butu per didelis, ar permažas. 
MĘS ESAME TVIRTINIMO INŽINIERIAI
Štai keliatas darbų ir kainų UŽGREITĄ jų ATLIKIMĄ, kurias 
jums reiks mokėt.

DŪDŲ TAISYMAS7'"’“” 
įdėjimas kranams pavalkų. .$ .3C 
Perdėjimas 
Perdėjimas 
Perdėjimas 
Perdėjimas 
Perdėjimas rezervoro kranų._ 
Taisymas gazinių 

vandens kubilų.
Gazinių pečių prijunginias.
Gazinių dudu sudėjimas ir perde 

jimas.
Toileto suolelių perdėjimas ir su 

taisymas.
Garinių dūdų ir radiatorių perdė 

jimas r taisymas.
Vandens dūdų perdėjimas ir tai 

symas.
Perdedame daugelį kitokių dūdų

TRIOBŲ TAISYMAS 
Dailydiškas darbas ir atnaujinimas 
Blėkoriaus darbai, r ynų sudėjimai 

ir fanasų aprūpinimas.
Kvarbavimas ir popieravimas. 
Stogų dengimas ir taisymas. 
Cymento ir plytų apdirbimas. 
Grindų sudėjimas, nutekinimas 

lekieravimas.
Tinkavimas ir baltinimas.
Tvorų taisymas ir naujų tvėrimas 
Kiemų išvalymas ir šiukšlių 

šalinimas.
Pievų užtręšimas. 
Skynimas ir išlyginimas. 
Dirbame ir kitokius darbus.

toileto pūslės___
toileto rankenėlės 
virtuvės krano_
skalbyklos kranu

.7!
1.7
1.71

2.2 
šildytuvų, i:

ir

p ra

ELEKTRIŠKI DARBAI.
Base plugs perdėjimas_____
Rakto tūlių perdėjimas-----
Perdėjimas tūlių su retežėliais

ir $1.25
Sujungimo tūlių perdėjimas 25e

ir 50c. I
Pevienių švičių perdėjimas.- .75
Pridėjimas lempos (be ”medegos(

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

1.00

.75
.65

įdedame “base plugs”.
Pataisome elektriškus motorus.
Ir atliekame kitus elektriškus dar

bus.

gražus istoriškas romanas, leidžia- <3? 
mas knygoje — proga kiekvienam ’*** 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už^š1

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

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. 6820 Superior avc. Cleveland, O.

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

NAMINIAI TAISYMAI 
Perdedame langams šniūrus 
Pridedame langams klemkas 
Sutaisome sietines duris-----
Pataisome sietinncs pusduris 

Iki 5 ket. pėdų----------
Iki 7 ket. pėdų_________
Iki 10 ket. pėdų_________

Pečiaus žibintuvo nustatymas 
Pjaulų maišelį duodame už-_
Pataisome ir nudažome sietus.

Pataisome visokius moglius.
Pataisome visokius skurinius daik

tus.
aisome vaikų vežimus.

1 lisome visokias skalbimo mašinas 
aisome visokias siuvimo mašinas, 
aisome visokių durių spynas, 
aisome gragų duris.
ritaikome duris iš vidaus ir iš 
lauko.

ledame langams stiklus. Padaro
me visokius raktus. Aštriname 
peilius, žirkles, pjūklus.

’ašaukite mus prie bile darbo.
A DIO A P A RATŲ TA IS YM AS

R DAUG KITOKIŲ PATARNA
VIMŲ

ir aštriname žoles pjau-

durims visokias apsau-

visokius gazinius inžinus. 
visokius laiveliams mo-

šaldytuvams cmašinas. 
visokius gazinius borne-

visokius generatorius.
gazinius ir elektrikinius

’aisome 
tuvus.

’aisome 
gas.

’aisome
’aisome 

torus.
’’aisome 
naisome 

rius.
paisome
Taisome 

pečius.
Našaukite mus prie bile kokio pa

taisymo.
PATARNAVIMAS PRAMONĖJE 
Malkų ir prakurų vežimas didelis 

5.00 
Malkų ir prakurų vežimas ma

žesnis
Malkų

... 7.00 
prakuroms 18” vežimukas 

t 9.00 
atvežama dviem vežimais 
ar skutenų vežimas_ 5.00
vežimas_________.. 5.00

žaislams skrynia smilčių 
10.00 

Perki-austymo, pervežimo ir išve
žimo patarnavimas.

DRUKUOTI [TIESŲ DUONAI. 
6x9______________________ $2.25
9x12 . 
7.6x9 ..
9x10-6 
9x9 
9x15 _

Viskas 
v.iaulų 
Zindrų 
Vaikų

E 
labi 
vist 
pat 
jas 
tu v: 
bok 
kios 
ger 
Dal 
visi 
lym 
bus 
run, 
spoi

V 
spoi 
save 
tynė 
yra 
gali 
žiuo

Li 
nas 
eita 
Šį vė 
visi 
daly 
mon

Te 
tynė 
tokii 
dos i 
das 
nu'ge 
seka 
čiaus 
riaui 
ka p 
Malis 
bet 1 
Lieti 
start 
nuga 
jį bi 
Šimk 
jų s 
turėj 
nes v 
Šimk 
mas t 
Bonu 
pratę 
bti vi 
to ne 
kojon 
pagel 
Čia si 
Betši 
bile k 
jis M 
tai bi 
lapų 
reikai 
brang

Jisi 
tu ro 
tynių 
jos n< 
nepra 

■ čiai g 
ėurop 
tokios 
Clevel 
Koma 
Ameri

Ladi 
druttH

_______ 4.44 
_______ 2.79 
_______ 3.85 
_____ - Ž.32 
_______ 5.54 
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

.75! Drukuotu gerybių 

.50 !
1.85
1.25
1.00
1.25
1.50
1.00
1.00

MUSŲ PATARNAVIMAS APIMA MIESTĄ IR 
PRIEMIESČIUS.

QUICK REPAIR SERVISE

H 
į |<imuun.

9029 BESSEMER AVENUE
“Jei jums reikia ką pataisyt, męs tai atliksime”.
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Sportas
Kaune Lietuvių jaunimas 

labai užimtas sportu. Yra 
visokios rūšies sporto. Taip 
pat savo sporto organizaci
jas ir Žydų jaunimas. Lie
tuviai turi futbolo, basket- 
bolo, bokso lengvos, ir sun
kios atletikos būrelius, turi 
gerus bėgikus ir kitokius: 
Dabartiniu laiku ruošiasi 
visi važiuoti Į Pasaulinį O- 
lympiadą Holandijoj, kur 
bus sporto bandymai ir 
rungtynės už garbę visose 
sporto šakose.

Vytauto kalne yra didelė 
sporto aikštė, kur atsibuna 
savos ir su svetimais rung
tynės. Lietuviai futbolninkai 
yra nepaprastai gbaųs, nu
gali net iš kiti] kraštų atva
žiuojančius.

Liepos 6 d. Per kelias die
nas ruošiantis, galiaus pri
eita prie pradėjimo imtynių, 
šį vakarą suvažiavo j Kauną 
visi Lietuvos stipruoliai ir 
dalyvavo Šimkus ir Frie- 
montas.

Tai buvo profesionalų im
tynės bet mėgėjų ir jos ėjo 
tokiu budu kaip buvo kita
dos pasakyta pasakoje “Juo
das Karžgis”. Kiekvienas 
nugalėtojas stojo i eilę su 
sekančiu. rPadėta nuo pras
čiausio y norėta išrinkti ge
riausias. Visi Lietuvos imti- 
ka persimetė ir galiaus liko 
Malkevičius, senyvas vyras, 
bet labai stiprus ir buvęs 
Lietuvos čampionu per pa
starus tris metus. Kada jis 
nugalėjo savo priešą, prieš 
ji buvo pastatytas Juozas 
Šimkus, išradimui kuris iš 
jų stipriausias. Ir Šimkus 
turėjo su juo sunkią kovą, 
nes viena jis yra didesnis už 
Šimkų, o antra tai buvo pir
mas bandymas imtis Graiko- 
Romenišku stilium. Jis pa
pratęs Amerikoniškai, grie
bti visur, o čia žemiau juos
to nevalia. Amerikoj ir su 
kojom dirba, ir tas Šimkui 
pagelbėjo nugalėti priešų. O 
čia su kojom nevalia.... 
Betšimkus pasirodė kad ne 
bile kas prieš jį gali stoti, ir 
jis Malkevičių nugalėjo. Už 
tai buvo apdovanotas klevų 
lapų vainiku ir nuo vidaus 
reikale ministerio gavo kitą 
brangią dovaną.

Jisai paskui su Friemon- 
tu rodė Amerikoniškų im
tynių būdą, bet Kauniečiams 
jos nelabai patiko, nes jie 
nepratę prie šito. Amerikie
čiai gi užmigtų žiūrėdami į 
ėuropiškas imtynes. Beveik 
tokios kaip pernai metą 
Clevelande parodė Požėla.su 
Komaru, nes kas plačiai po 
Ameriką paskilbo....

Laiminga tie sportininkai 
druttioliai,' ypač Šimkus

Lietuvoje. Nors Spragilas ir 
garsus rašytojas, ale apie jį 
liekas nešneka, o kaip tik 
Šimkus' pasirodė Kaune tai 
zisa iLetuva žino. Pasisakai 
kam kad esi Spragilas, tai 
ir nežiūri į tave. Dabar mat 
toki mada, duok kamįnOsį 
arba išsuk rankas rankas 
ir kojas tai busi publikos 
gerbiamas. Tik reikia labai 
atsargii: žinoti' kd ir kur 
duosi, ba jeigu nevietoj tai 
gali ir su teisėju pasimatyt.

Nuo dabar imtynės tęsis 
kas vakaras miesto sode per 
Suvirs porą savaičių.

Liepos 7 d. Oras šiądien 
orastas, kaip jau buvo ke- 
’inta diena. Vis šaltokas ir 
’•eikia dėvėti plosčius. Šį va
karą yra pirmas Amerikos 
Lietuvių ristykų, Šimkaus 
ir Friemonto, susikibimas 
su Pabalti jos valstybių ris- 
tikais už čempionato vardą 
šiomis valstybėms. Dalyva- 
vauja žymus ristikai Rusas, 
Vokietis. Estas ir keli Lat
viai, Finas, ir vietinis Laba
nauskas. Tai yra augantis 
Lietuvos Milžinas prieš kurį 
irgi mažai kas gali laikytis. 
Tik jis yra 22 metų amžiaus 
kareivis ir nepatyręs imty
nėse,bet spėką turi milžino. 
Kada jis prasilavins, jis ga
lės toli siekti, nes yra dide
lis vyras, tvirto sudėjimo ir 
i jį žiūrint matai ką tokį 
kuris yra skirtingesnis nuo 
kitų. Jeigu jis gerai prasila
vins ir išmoks Amerikoniš
kai imtis, į Ameriką atvy
kęs turės nepaprastas pa
sekmes ir visur bus reika
laujamas. Jisai sveria 220 
svarų ir yra aukštesnis už- 
Komarą.

Jau antra diena kaip susi
tinku su Lietuvos bokso čam 
pionu Vinča. Jis tik ką buvo 
gryžęs iš Paryžiaus, kur la
vinasi boksuotis ir ruošiasi 
Pasauliniei Olimpadai, kur 
tikisi nugalėti visus Euro
pos boksininkus. Jis yra jau
nas, aukštas vyras ir turi 
stiprias rankas. Dar jis dau
giau suvyrės ir tada tai bus 
geras kumštininkas jeigu 
bus gerose rankose. Jis pil
nai atsako sunkiųjų kumšti
ninkų reikalavimus ir dai- 
'us iš veido.

Liepos 8 d. Šiądien apsi
lankome pas Dr. J. šliupą, 
kur teko sueiti ir jo sūnų 
Keistutį. Ten buvo pasitari
mas apie naujai sumanytą 
leist žurnalą, kurio inicia
torium yra žurnalistas ma
joras Lubickas. Jis pagei
dauja kad ir Amerikiečiai jį 
paremtų.

Dr. Šliupas dabar puikiai 
išrodo. Pirmiau gyveno Šiau 
liuese, dabar Kaune ir čia 
turi savo namą. Senelis 
Šliupas yra jau 80 metų am
žiaus, baltais plaukais ir 
barzda, bet spėkoje ir ener- 
gjioje išrodo toks tvirtas 
kad nugalėtų daugelį musų 
kartos jaunųjų. Jis ir kūniš
kai yra toks stambus, kad 
primena senovės kunigaikš
čius tvirtuolius, kurie būda
mi po 80 ir daugiau metų 
amžiaus vadovaudavo kariu- 
menes. Jeigu nieko ypatingo 
neištiks, Dr. Šliupas bus to
kioje savo sveikatoje ir dar 
galės gyvent 10 ar daugiau 
pietų.

Liepos 9 d. Šį rytą anksti 
atsikėlę nuėjom į karės.mu- 
zejų pamatyt vėliavų iškėli

mo ceremonijas, paskui ap
silankėm kompozitorių J. 
Naujelį, prie katedros. Jisai 
porą mietų atgal lankėsi A- 
merikoje su koncertais ir 
Amerikiečius gerai atmena.

Liepos 10 d. Šiądien ank
sti ryte išvažiavom į Vilki
ją, prie Nemuno, aplankyti 
tą miestelį 7s kur 19 metų 
atgal išvažiavau į Ameriką. 
Vaje tumano, kai pamatai 
tokį miestelį, net keista. 
Kada buvau mažas vaikas, 
rodos tos gtvės buvo plačios, 
namai, dideli, o dabar tie pa
tys namui mažyčiai, gatvės 
rodos rankas išskėtus pa
siektum namus abiejose 
pusėse.

Vilkiečių žiniai pranešu 
kad per miestelį kelias į kal
ną jau akmenais išklotas ir 
yra stiprus ir geras. Pir
miau per duobes ir purvą 
nebūdavo galima išvažiuoti.

Bažnyčia stovi ta pati ir 
radom tą patį kleboną, kuris 
ją pastatė. Jisai per karo 
laiką turėjo daug bėdos baž
nyčią gelbėdamas nuo suar
dymo, bet išgelbėjo. Sere
džiaus, Zapyškio, Raudon
dvario ir kitos bažnyčios nu
griautos, o Vilkijos stovi 
sveika, tik vienas suvis pa
taikė Į bokšto kampą. Kle
bonas Bačkis atsisakė iš Vil
kijos išeiti nors jį varė, ir 
kada kiti kunigai išbėgiojo, 
jis liko vienas ant astuonių 
pavapijų. Vokiečiams užė
mus, jis išsistorojo už ko- 
mandantą ir vėl galėjo ap
saugot savo bažnyčią.

Gryžom iš Vilkijos garlai
viu tą pat vakarą. Prie Ne
muno kur tik randasi kokios 
vasariškos bustynės žmo
nėms pailsėti, visur matė
me veik vienus tik Žydus. 
Jie viur užviešpatavę.

Liepos 11 d. Kaunas pada
rė daug biznio ant lazdų, 
kiek surinktos žinios rodo 
po to kai visi Amerikiečiai 
apsipirko kriukius. Kiek tik 
buvo atvažiavusių Ameri
kiečių veik visi pirkosi laz
das, be kaip čia žmogus busi 
ponas jeigu lazdos neturi.. 
Kokiam biednam žmogeliui 
butų gana kuro per žiemą 
jeigu išvažiuojanti Anįeri- 
kiečiai visi jam savo lazdas 
atiduotu, nes tikrai sakau 
nė vienas su lazda negryš į 
savo narius.

Liepos 12 d. Jau apsine- 
šiojo visi skalbiniai, ir vaikš
čiojam po Kauna jieškodami 
čaino kad išskalbtų marški
nius, kalnierius ir kitus 
mažmožius, ale niekus ne
randam. Ale paskui pamisli- 
nom kad vietoj “Laundry” 
čia turi vadintis kitaip, ir 
žiūrim užrašyta “Skalby
kla”, kurių gana daug yra. 
Nudžiugom kad galėsim šva
riai vaikščiot ir ponus nu- 
duot, ba be kalnieriaus ne 
ponas.

Liepos 13 d. Apsilankome 
svečiuose pas seną pažysta
mą, nuverstos valdžios šulą 
ir kalbamės apie politiką. 
Kaipo opozicijos žmnoės, jie 
daug apsako blogumų apie 
dabartinę valdžią, o tie blo
gumai yra tie, kad valdo a- 
nie, o ne jie.

Sutarta vienbalsiai, kad 
Lietuvai galėtų atgauti Vil
nių tiktai jeigu prie visų pa
saulinių diplomatų pastaty
tų už sekretores parinktas 
“paneles” Lietuvaites “di

plomates”, kaip darė Lenkai 
varydami savo politiką....

Tą patį vakarą gerb. 
Spragilas su šonkauliu at
lanko slaptą savo sostinę 
Slabadą skersai Vilijos upę 
nuo Kauno.

Liepos 14. Atpleška j Kau
ną musei juokdaris Leimo- 
nas ir gabenasi visą pulką į 
Birštoną, tą garsią Lietu
vos vasarvietę. Kelias eina 
per Garliavą, Prienus. Ap
lankom’ garsų Birštono pi
liakalnį ir paskui Panemu
nį. Ir kada pavaikščiojom po 
kurortą, pamatėm, kad ir 
čia vieni Žydai užviešpata
vę, o kaip ėmėm su savais 
kalbėtis, išgirdom tą pačią 
giesmę: “Nuo maro, bado ir 
Žydų išgelbėk mus viešpa
tie!”

Bet štai kame kaltė. Jeigu 
kur sumanus žmones uždeda 
koperatyvę krautuvę atėmi
mui biznio iš Žydų rankų, 
tuoj atsiranda kiti Lietu
viai, kurie tuos pirmus ko- 
peracijas uždėtojus apšau
kia “bedieviais” ir deda savo 
krautuvę konkuruot prieš 
savus, ir Žydai naudojasi, “ 
kada Lietuviai tarp savęs 
pešasi. Tarp LieTuvių ir eina 
kova: “Pirkit katalikišką 
sviestą, neikit pas bedie
vius!” Taigi, gerbiami Žy
deliai, naudokitės ir lupkit 
Lietuviams kailį kol jie yra 
neišmanėliais....

Liepos 15 d. Šiądien šven
ta, o gerb. Spragilas turi 
rašyt ir rašyt be pertrau
kos, o Redaktorius sėdi sau 
ir mislina. Ką jis sumislys, 
gal sužinosim vėliau, ale aš 
jau nuvargau kasdien pleš- 
kydamas. Nė dirbtuvėj ne
buvo taip sunku kaip rašyt, 
ir sakau durnas buvau kad 
apsiėmiau. Mįslių sau: kam 
aš jums rašau? Kurie norė
jo atvažiavo ir patys pama
tė tą kas Lietuvoj yra, o jus 
kurie nevažiavot, ko jums 
reikia žinot kaip čia viskas 
einasi? Kas butų jums ap
rašęs jeigu Spragilas nebūtų 
važiavęs?

Ale štai anksti ryte tele- 
fonuoja Generolas Nagevi
čius iš savo dvaro, kad at
siunčia arklius ir kviečia 
Redaktorių su šonkauliu ir 
gerb. Spragilą su šonkauliu 
pas save j svečius. Šiądien 
nedėlios rytas ir laikas pa
silsėt net gatvių šlavikams, 
o aš vis turiu rašyt. Taigi 
gera proga buvo pasilsėt ke
liaujant į svečius pas garsų 
generolą.

'Važiuojam pilnas vežimus 
į svečius. Saulė kaitina, ar
kliai bėga risčia visu keliu. 
Privažiavom Nevėžį, garsią 
upę, kuri po Raudondvariu 
suteka į Nemuną. Neužilgo 
pasimato Babcinos dvaro 
murai, kur Redaktorius yra 
gimęs. Taigi jis vyksta -ap
lankyt savo gimtinę, kuri 
dabar atiduota generolui 
Nagevičiui. Babcina yra ne
toli Babtų miestelio. Ten nu
važiavę randam ponią gene- 
rolienę ir Prof. Parčevskį su 
žmona. Tai yra vienas iš pir
mutinių gyklytojų, kurie 
darbavosi kada tik kūrėsi 
Lietuvos kariumenė. Jiedu 
su generolu buvo pirmuti
niai tose dienose prie kovo
tojų už šalies išsiliuosavimą.

(Bus daugiau)

Deliveries the Same Day to any Point Within 300 Miles

LONG 
AND LOCAL ;MOVING DISTANCE

CALL US FOR PRICES ON LOADS TO OTHER CITIES

PRICES ON FAST EXPRESS SHIPMENTS
Listed below are for 2,000 lbs. from your door to where they are destined to, No delays.

Youngstown, O. $50.00 Boston, Mass. 225.00 Providence, R. I. 225.00
Wooster, O. 50.00 St. Louis, Mo. 150.00 Jackson, Mich. 100.00
Sandusky, O. 50.00 Indianapolis, Ind. 100.00 Flint Mich. 100.00
Erie, Pa. 60.00 Omaha, Neb. 150.00 Lansing, Mich. 110.00
Buffalo, N. Y. 80.00 Memphis, Tenn. 200.00 Scranton, Pa. 105.00
Akron, 0. 30.00 Chattanooga,, Tenn. 175.00 Harrisburg, Pa. 100.00
Baltimore, Md. 175.00 Louisville, Ky. 100.00 Muncie., Ind. 100.00
Toledo, 0. 60.00 Ashland, Ky. 100.00 Kalamazoo, Mich. 125.00
Detroit, Mich. 80.00 Bowling Green, Ky. 

New Port, Ky.
150.00 Altoona, Pa. 100.00

Philadelphia. Pa. 175.00 105.00 Evansville, Ind. 150.00
Ashtabula, 0. 30.00 Davenport, Iowa 150.00 Terre Haute, Ind. 150.00
Findlay, 0. 60.00 Decatur Ill. 125.00 Albany N. Y. 150.00
Pittsburgh, Pa. 75.00 Atlantic City, N. Y. 200.00 Syracuse, N. Y. 125.00
Columbus, 0. 80.00 Atlantic City, N. J. 200.00 Rochester, N. Y. 100.00
Lima, 0. 80.00 Newark N. J. 175.00 Cumberland, Md. 150.00
Fort Wayne, Ind. 80.00 New Haven Conn. 175.00 Parkersburg, W. Va. 100.00
Zanesville, 0. 80.00 Burlington, Vt. 300.00 Fairmount, W. Va. 100.00
Newark, 0. 80.00 Montpelier, Vt. 275.00 Charlestown, W. Va. 100.00
Wheeling, W. Va. 90.00 Manchester, N. IT. 275.00 Bluefield, W. Va. 110.00
Chicago, Ill. 125.00 Minneapolis, Minn. 275.00 Richmond, Va. 150.00
New York City 175.00 St. Paul, Minn. 275.00 Springfield, Mass. 200.00
Washington, D. C. 175.00 Milwaukee, Wis. 200.00 Hartford, Conn. 200.00
Gary Ind. 100.00 Cincinnati. O. 125.00 Rock Island, 111. 150.00

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

Kiekvienas Zinksnis /
Palieka Savo Zenlką

JEIGU

Beto, kiekvienas atsistojimas 
patiesalo fabrikacijos gležnumą 
Elektriškas Vacuum valytuvas 
stato, prgražina ir atnaujina..

Nevalote patiesalą reguliariškai, su E- 
lektrišku Vacuum, kuris suima netik 
dukes, bet ir purvus pirmiau negu jie 
Įsės į grindis.

•l ? :‘jS

S ai, kas atsitinka, kada jus atsisto- 
jat ant divono, ar patieso:

Jus ispaudžiate dulkes i patiesalą.
Jus praskeciate patiesalo sudėtį.

t' ■ >?
X • • ■ -,r

Parankus prietaisas prie Vacuum yra 
patogus dalykas, duodantis didelį pa
geltą prie išvalymo apmušalu ir dra- 
-o.iSut ‘iųondiuuą Įnunupfįnpst ‘hfųod 
vacijn ir laiptų.

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

Po%25c5%25be%25c4%2597la.su
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese :
| 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

ir nedidelė auka, bet visgi 
didelė užuojauta šiame rei
kale. Taipgi' dekavojam vi
siems atsilankiusiems į ši 
susirinkimą, ir aukautojams 
kurie sumetė $31,41. paden
gimui lėšų. Kurie yra kokiu

Buvo svečių. Ras pramo
ninką K. Stonį, kuris turi 
šalę “Dirvos” išleistuvės tu
ri valgyklą, lankėsi iš Akro- 
no Antanas Bartkus su savo 
sesere Antanina, ir M. Jo- 
ceni su duktere.

25 metų jubilėjus. Praė
jusiame panedėlyje, Rugsėjo 
3 d. p.p. Jokubynai šventė 
25 metų sukaktuves savo šei
myniško gyvenimo. Jubilė
jus paminėta išvažiavimu į 
Valonavičių ūkę, Middle-
field, Ohio. Išvažiavime da-j nors budu prisidėję prie šio 
lyvavo be pačių jubiliatų, surengimo vienokiu ar ki- 
pp. Petraičiai, Brazauskai, Jokiu budu visiems širdingai 
Banioniai, Šmigelskiai, Jur- 
gilai, Mišči-kai, Vilčinskai, 
Žukas, Zdanis, p. Grigienė, 
p. Grigiutė, p. Dovidaitienė, 
Mockaitis, M. Vilčinskis ir 
dar keliatas.

Laike iškilmingų pietų, 
tostmasteris p. Žukas, paaiš-

ačiū. Vardu Vilniaus Vada
vimo Komiteto

M. A. Ruseckas, pirm.

Tas pats ponas Vanagai
tis, dabar leidžia ir redaguo
ja mėnesini juokų laikrašti 
“Margutis”, kuriame telpa

kinęs svečiams puotos tik-1 jaUg. sveiku juokų, humoro 
■slą, jubiliatams, vardu drau- ir satyrOs. Člevelando Lietu- 
gų, įteikė tinkančias dova- viams patartina ir

tį” platint. “Margučio” pa
vienius egzempliorus galima 
gaut “Dirvos” administraci
joj.

nas. Paskui pasakė iškil
mėms tinkančias prakalbė- 
les pp. Žukas. Zdanis ir Bra
zauskas. Ant galo trumpai 
prabilo ir patys jubiliatai.

Pietams pasibaigus, sve
čiai jubiliatus sveikindami, 
linkėjo laimingai pergyvent 
ir antrą šimtmečio “kvoterj” 
ir tuomi iškilnius baigėsi. 
Paskui svečiai dar kiek pasi
linksminę tyrame ore, visi 
išsiskirstė. Rep.

Margu-

Lima

kuris 
nušovė

Pabėgo žudikas. Iš 
ligon'bučio pabėgo žmogžu- 
dis Clarence Beard, 
Sausio mėnesyje
Clevelande Lietuvių bankos 
sekretorių S. Zaborskj. Da
bar Lietuvių banką saugoja 
policija kad žmogžudis ne 
ateitų atkeršyt J. Urbšai- 
čiui, kuris jį policijai nuro
dė.

GAVO

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

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

Ant rendos 4 rūmai su 
elektra,maudyne, gazas, 

Čista vieta renda 20.z0 do- 
liarių už mėnesą. Ateikite 
pamatyt, šaukite Randolph 
6886.

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. 74th Street, tarpe St. 
Clair ir Superior skersgat
vių. Savininko telefonas: 
Glenville 0954.

Paskutynis šio sezono -

PIKNIKAS
Su Ristynems

RENGIA ČLEVELANDO LITE. SPORTININKU DRAUGIJA

Nedelioj, Rugseįo-Sept. 16 d. 1928 
T. Neuros Farmoje Brunswick, Ohio 
Risis K, Požėla su St. Pinta

Atlėks Vanagas. Teko gir
dėt, kad kada nors Spalio 
mėnesyje, Clevelandą atlan
kys, Lietuviams gerai žino
mas artistas A. Vanagaitis 
su savo juokais, šiuomkart 
jis sakys prakalbas; žinoma, 
prakalbos bus komiškos, juo 
kingos, kaip ir kiti jo origi
nalai. Ponas Vanagaitis yra 
tik vienas pasilikęs prie savo 
užsibrėžto tikslo, iš savo 
pulko “Dzirndzi-Drixiidzi” 
trupos. Jo bendrai ėmėsi ki
tokių užsiėmimų ir tokių bil
du juokdariaut pasiliko tik 
vienas p. Vanagaitis. Cleve- 
landiečiams patartina remt 
p. Vanagaičio busiančias 
“prakalbas”, nes visuomenės 

, paramos jis pilnai užsitar
nauja.

Atvažiuos Smithas. Ne
trukus i Clevelandą atsilan
kys su savo agitacijos pra
kalba, demokratų iiartijos 
kandidatas i Suvienytų Val
stijų prezidentus, dabartinis 
New Yorko gubernatorius, 
Alfredas Smith. Diena 
prakalbai dar galutinai 
nuskirt.

jo 
ne

Steigs fabriką. Charles 
Schlenker organizuoja ben
drovę, kad sudarius reikalin 
rą kapitalą Įsteigimui naujo 
fabriko, orlaivių motorų iš- 
dirbimui. Bendrovė, rodosi, 
vadinsis Cleveland airplane 
motor kompanija. Schlenker 
Y/vo tipo motorus jau de
monstruoja prie Detroit 
Ave.

Numirė. Pjučio 30 d. nu
mirė Juozas Grincevičius. 
Velionis buvo dar nesenas, 
apie 48 metų. Baliko moterį 
ir tris vaikus. Palaidotas ta
po su bažnytinėmis apeigo
mis, 1 d. Rugsėjo, iš Lietu
vių Šv. Jurgio bažnyčios.

rungus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios i

Marė Babelienė.... Lt. 100
Petras Jocis................... 57
Kažė Raponkienė..........150
Juozas Kralmauskas... .100 
Marė Daraškevičienė... 100 
Agota P. Vaškevičienė.. 100 
Anelė Jaimeliunaitė.... 100

“Dirvos” Agentūra

GREIČIŲ MUZIKOS MO
KYKLA.

Balso piano
Akcijos Pag'al v®' 
liausią metodą.

Mokinama džazas, 
klesiška muzika ir 
lietuviški šokiai, 

j Perkant ar mai- 
mint pianą patar- 
vimas veltui.

* Vincas Greičius 
18830 Meredith Ave.

Euclid Ohio
Tel. Kenmore 3314-M.

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.)

Parsiduoda dvieju šeimynų, 
10 kambariu namas geroj vie
toj, Lietuviu užgyventoj. Na
mas su naujausiais įtaisymais: 
gazas elektra, maudynės, dide
lis skiepas, skalbynės ir lt. Lo
tas 120 x 40.

Jack Perko
1067 E. 67ihSt. 33-35

Pardavimui.
Parsiduoda krautuvė geleži-1 

nių dalykų, kvarbų ir elektriki- Į 
nių prietaisų, 1907 W. 65 St. ar- į 
ti Bridge Ave. Gvarantuojama 
$500 jeigu per savaitę. Kompe- 
lieijos nėra. Parduodama pogiai, 
arba mainoma ant loto ar stu- 
bos. Taipat parsiduoda ir kon- 
t'ekcijos krautuvėlė. Pramonė 
duoda didelę naudą. Sužinokite 
oas Zimmerman, 10711 Superior!

užsiėmimus ant tos dienos 
ir atvažiuokite visi ant Neu- 
ros farmos tą dieną ir visi 
šelpkim ir stokim užpakalyj 
Požėlos, kad nugalėtų mušti 
priešą, kuris yra sužeidęs 
Gansoną ir Komarą savo 
žiauriomis ristynėmis. Beto 
dar bus užkandžių ir gėrimo 
ir dargi Vilkelio ir Tamo
šiūno orkestrą gros šokius. 
Įžanga 75 centai. 'Vaikams 
virš 12 metų 25 centai.

ALDLD. ir CSK.

Susižeidė. K. Jokubynie- 
nė, praėjusiame utarnike 
džiaustydama skalbinius, už
kabinus koja žolėje ne už- 
tėmytą dratą, parpuolė taip 
nelaimingai, kad išsinarino 
kairią ranką. Kadangi na
mie nieko nebuvo, tik p. 
Ganson, kuris irgi turi su
žeistą ranką, tai jis pašaukė 
“Dirvos” administrasorių p. 
Vasiliauską, ir p. Vasiliaus
kas susižeidusią Jokubynie- 
nę nuvežė Lakeside ligonbu- 
tin, kur ją apmarinus, pada
ryta operacija. Dabar ranka 
cymento plytoj laikoma; ims 
porą mėnesių kol sugis.

Vedė žmonas: Rugsėjo 1 
d. Antanas Maleikis 1 
sau žmoną, Anelę Susavičiu- 
tę, iš Medina, Ohio. Tą pačią 
dieną Juozas Žilinskas vedė 
sau žmoną, kurios pavardę 
neteko sužinot.

Padėka. Vilniaus Vadavi
mo Komitetas širdingai dė- 
kavoja visiems už prielan
kumu dėl atsibuvusio pro
testo susirinkimo 29 diena 
Pjučio. Taipgi P. Žiuriui, 
adv. P. V. Česnuliui ir P. J. 
Keršiui už pasakytas pra
kalbas, ir pagelbėjimą sutai- 
syt tinkamą protesto rezo
liuciją. Taipgi Lietuvių Sa
lės Bendrovės Derekteriams 
už tai, kad davė protesto su
sirinkimui dideją salę tik už 
$5.00, kas parodo, kad nors

GANSON IR PINTO IŠĖ
JO LYGIOMIS.

Ch. Moratos surenktos 
ristynes Pjučio 31 dieną 
Lietuvių čampionas Jack 
Ganson su St. Pinto, Čeku iš 
Chicagos, buvo vienos iš 
smarkiausių ristynių, kokios 
yra buvę Clevelande,kaip tai 
rašė Cleveland Plain Dealer, 
Press ir News, kad buvo yi- 
sdkitį rištikų Clevelande pir- 
niiaus, kuriose dalyvavo ge
resni ristikai negu Ganson 
ir Pinto, bet niekas dar ne
matė tokių ristynių kaip bu
vo šitos ristynes. Kaip Gan
sonas taip ir Pinto yra to
kio pat didumo ir. sunkumo, 
abudu buvo labai gerai pri
sirengę prie tų ristynių. Pin
to paguldė Gansoną pirmu 
kartu po dvidešims minutų 
galvomis kilpuose ir pasil
sėję 10 minutų,sugrįžo atgal

PARDAVIMUI.
Parsiduoda gražus, nuo-! 

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%. Jeigu $1560 per 
metus, apie $2,500 įmokant 
pradžiai. Privažiavimas gat- 
vekariu “Superior Through” 
Vieta 12327 Woodside Ave. jnas butų buvęs suporuotas 
Tel. Eddy 8160-J 34-37 su Požėla, ristis už Lietu -

Įvių čampionatą. Bet štai 
j Aug. 31 Gansonas risdamas 
su Pinto Toylor Bowl, Cle
velande, buvo labai sužeis
tas ir negalės ristis per ke
lintą mėnesių. Todėl visi su
krunta kur gaut oponentą 
j Požėlai. Nekurie norėjo Ko

šmarą, kiti Sarpalių, bet su-

RISTYNĖS SU PIKNIKU 
Rengia Bendrai A.L.D.L.D.

ir Lietuvių Sportininkų 
KLIUBAS.

Tai bus paskutinis pikni
kas su ristynėm šitam1 sezo
nui Clevelande. Kad padaryt 
svarbesnes ristynes A.L.DL. 
D. ir C.S.K. susitarė drauge 
surengt ristynes kaip pir- 
miaus buvo minėta Ganso-

NAUJIENA CLEVELANDIE- 
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 

i. 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.

x I 
vedė nTaująIno. i:

Išvažiavo. Dainininkas U- 
lis, “Dirvos” skaitytojas, 
Labor Day šventėje išvažia
vo į Byesville, Ohio, atlan
kyt savo šeimyną. Po šven
čių grįžš vėl j Clevelandą.

Reporteris

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. RAK A USGAS, Agentas 
Wade Park av. Cleveland, 
Telef. Pennsylvania 1481

6712

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
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.

So ROSEDALE Oi 
'Dry Cleaning Co.” 

Rand. 7906 JI 
f C. F. PETRAITIS, Prop. <> 
•; 6702 Superior Ave.) • •

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiam ir aukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland. Ofeto.

Dr. Isidore Zwick
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 dieni;.

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

manė paklaust St. Pinto; tai 
tas pats ristikaš kur metais 
atgal nulaužė Komarui ran- 

[ką ir dabar sužeidė Ganso- 
iną, ar jisai apsimtų sirtiš su 
(Požėla 16 Rugsėjo. Pinto 
atsakė: ‘Ar jus negalėtumėt 
gaut man didesnį žmogų 
kaip Požėlą?” Aš nulaužiau
Komarui ranką, Gansonui,1 ant pagrindų. Dabar Gan- 
o tokiam ristikui kaip Pože-lsonas pradėjo atakuot Pin- 
lai, tai nėra man kam pra
dėt ir ristis. Bet jeigu jus 
tikrai norite kad aš su !juom

, ristausi, tai aš apsiimu ir te
gul Požėla buna prisrengęs, 
ir atsiveža keliatą pagelbi- 
ninkų ir Chicagos”.

Kaip męs pašaukėm Po
žėlą ir pasakėm jam ką mum 
Pinto pasakė apie jį, Požėla 
tik nusijuokė ir atsakė 
kad Pinto išsiimtų sau 
“laif insurins” ir -kad'jis 

i daugiau rankų nelaužys 
Lietuviams, nes jam pasise
kė nulaužt Komarui ir Gan
sonui, Požėla jam atlygys 
nulauždam'as abidvi ranks.

Todėl visi bukit prisiregę 
prie,tos dienos Sept. 16 ir at
važiuokite pažiūrėt ar tik
rai Požėla galėtų išpildyt 
savo žodį ar atslaikyt prieš 
tokį ristiką kur Komaras ir 
Gansonas negalėjo. Ir ar 
tas pats Pinto galės ir Pože- 

1 lai taip padaryt kaip padarė 
Komarui ir Gansonui, ir ar 
Požėla galės išlaikyt Lietu
vių vardą prieš svetimtautį, 
kur Komaras ir Gansonas 
negalėjo. Todėl męs prašom 
visų jūsų Clevelandiečių, 
užmirškite visus savo kitus

ta ir po 18 minutų Pinto 
taip nuvargo, kad mažai ką 
ant kojų galėjo stovėt ir ta
da Gansonas pagavo Pinto, 
pakėlę augščiaus galvos ap
sukdamas aplink taip smar
kiai trenkė j madracą, kad 
Pinto negalėjo pasijudint. 
Gi vėl pasilsėjus 10 minutų 
sugrįžo ant pagrindų. Ir. vėl 
Gansonas pradėjo atakuot 
Pinto kad greičiau užbaigt 
ristynes. Bet štai Gansonas 
virsdamas ant šono, taip 
smarkiai užsigavo dešini 
petį, j madracą, kad net pe
tys išniro. Gansonas žino
damas kad jau negalės vėikt 
vienok nieko nesakydamas, 
kad yra sužeistas dar ritosi 
per 45 minutas su viena 
ranka, kol sulaikytos ir 
Gansonas daktarams apžiu
rėjus, atrasta, kad Gansono 
ranka išnirus iš peties.

Dabar Gansonas ristis ne
galės kokias šešias savaites, 
o gal ir ilgiau, kol petys su
gis.

Beto dar ritosi Varga su 
Andersonu. Varga savo prie
šą nugalėjo per 26 minutas. 
Publikos buvo apie 3000, 
daugiausia Lietuviai., JT,,


