
“BlflVA’ LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States........................... $2.00
Canada and Mexico ...................   2.50
Lithuania and other countries  3.00

Advertising rates on application.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

KAINA 5c PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO RUGSĖ.JO-SEPT. 14, 1928

'‘DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendri ia
Metinė Prenumerata:

Suv.enytose Valstijose..................... /, $2.00
Kanadoje ir Meksikoje........................ 2.50
Lietuvoje ir kitur................................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi ižkalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D i R V A”
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 37 VOL. XIII (13-TI METAI)

RUSIJA VARŽO GIRTUO
KLYSTĘ.

Moskva, Rusijoj.—Kadan
gi visoje Rusijoje girtuokly
stė išsiplatino iki augščiau- 
siam laipsniui, tad valdžia 
ėmėsi girtuoklystę suvaržyk

Gerojo Piemens; $2,000 Kris 
taus vaikų draugijai; $1,000 
Pavargusių Seselių vienuo
lynui ; $2.000 Šv. Onos gydy
klos namams; $1,000 šv. 
Pauliaus katalikų bažnyčiai 
ir šios bažnyčios klebonui

Girtuokliai gatvėse areštuo-į^un^u^ Walsh $3,000 ir ka- 
mendoriui Calnan $500.

LIETUVA PASIRAŠĖ KEL 
LOGO AKTĄ.

Washington, D. C.—Iš Ge- 
nevos telegrafuojama Lietu
vos priemero A- Voldemaro, 
jog pastaromis dienomis 
Lietuva jau pasirašė Suvie
nytų Valstijų užrubežinių 
reikalų ministerio Kellog 
aktą, kuriuomi Lietuva su
tinka nekelt ginklą prieš 
bent kurią valstybę, iššau
kiant ją karėn. Po Lietuvos 
pasirašymui, gauta žinia, 
kad ir Turkija tą aktą pasi
rašė, pasižadant nekelt dau
giau karių, kurios Turkiją 
jau yra gana daug privargi
nę.

Nuokart pienas darbinin
kams bus dalinamas mažes
nėse porcijose, kaskart jas 
didinant, ir mažinant alaus 
porcijas- net kol galutinai 
darbininkai pripratę prie 
prieno, visai mes gėrę alų.

8 METU VAIKAS ATSIŽY
MĖJO.

St- Louis, Mo. — 8 metų 
vaikas, Albert Lamb “sumu
šė rekordą” visų vaikų, ku
rie bėga iš savo namų, pa
metę tėvus. Šitas vaikas bu
vo pabėgęs iš namų 300 kar
tų, o proporcionališkai skai
tant, po vieną ir tris kartus 
savaitėje. Jis bėgo— per til
tą, Į East St. Louis, kuris 
yra Illinois valstijoj, ir bėgo 
vis pamatyt Lindbergą. O 
buvo žmonės visgi, kurie bė-

KATALIKIŲ MOTINŲ 
KONGRESAS.

Sydney, Australijoj—Čia 
įvyko katalikių motinų kon
gresas, į kurį suvažiavo 
150,000 moterių. Kongresas 
prasidėjo su iškilmingomis 
mišiomis, o toms pasibaigus 
kardinolas Cerreti perskaitė 
popiežiaus Pijaus atsiųstą 1 
laišką, kuriuomi kongresas 
palaiminamas. Tai pirmas 
katalikių moterių toks skait
lingas susirinkimas 
Australijoje.

jama, o degtinės varykloms, 
vadinamoms ‘mspso” pri
sakyta degtinės išdirbt tik 

j 25% paprastos normos. Le
ningrade ir Odesoj girtuo
kliai areštuojami šimtais 

jkasdien. Nuo pirmos Sausio 
! visos girtuvės bus uždary
tos ir degtinė bus parduo
dama tik valdiškose agentū

rose, po rublį už bonkelę, ir 
paskui kasmet degtinės par- 
pardavinėįimas bus siuari- 

I namas iki penkių metų ir 
jtada degtinės pardvainėji- 
mas bus visai užgintas.

UŽMUŠĖ MILŽINIŠKĄ 
GYVATĘ.

Thomasville, Ga—Medžio
jant gyvates, našlės Whit
ney ukėje, Greenwoode, už
mušta milžiniška barškan
čioji gyvatė kuri ilgyje tu
rėjo šešias pėdas ir 61 - colių 
Ji ant savęs turėjo šešiolika 
barškučiu. Tai didžiausia is-

Rasta senovės pinigų Įdėjo tarp savęs vaidytis ir 
Oškiniai (Vilkaviškio ap-! peštis. Vienas, būtent Kyze- 

skrities). Šio kaimu kalne j lis išsitraukęs iš kišeniaus 
bekasant smėlį rasta molinė j peilį, smeigė Laurinaičiui į 

i puodynė pilna metalinių pi- vidurius. Tas pasikankinęs 
nigų. Jie yra labai senų lai- pusę valandos mirė. Lauri- 
kų, nes kaip matyt dar kai- naitis buvo vedęs ir paliko 
tiniai. Pinigų yra kelios ru-j žmoną.—L.A. 
šys, bet galutinai neištirti.— ( 
D. Sulaikė kalinį.

Vilkaviškis. — Parubežyj 
Pavogė namą. i Naumiesčio rajone sulaiky- 

Pakuonis.—Šiomis dieno-’fas pabėgęs iš Kauno sunkių 
mis Kauno gyventojo skly-jdarbų kalėjimo kalinis A- 
po, esančio Jokimiškių dva-, leksandra Juodis, nuteistas 
ro Pakuonio valsčiaus pavo-,kalėt iki gyvos galvos-

Į Sulaikant Juodį, jis norė- 
Pavogtas namas rastas,jo pabėgt, bet buvo sužeis-

Įvyko

, .... .. v. .. .... gu statoma medini narna,torijoi barškančioji reptili-l '. , i - , t . . ! Pavogtas naiiias r--ia, kokią kada nors pirmiau „. T , .-i"- •-----°’ -
buvo sugauta, ar užmušta. P)as " o.?n?n.n.S U‘ a' itas '' ^a“^ k°J4- Kalinys 

__  me. Namas 3000 litų vertes persiųstas Kauno kalėjimam 
Į grąžintas nukentėjusiam.— —L.A.

D. ---------------

J IEŠKO OBREGONO 
ŽUDIKŲ.

Washington, D. C.—Mek
sikos atstovybė areir&fikė4gimus suskaitė ir pažymėjo 
Suvienytų Valstijų valdžiai, policijos rekorduose, 
kad šeši vyrukai, būtent Ba- į -------------
cerra, Morales, Ocha, Jimi-1 VOKIETIJOS PAČTO OR- 
nez, Zepeda, ir Ortega, žu- LAIVIS.
dikai generolo Obregono, 
kuris buvo išrinktas Meksi- gauta 
kos prezidentu, slaptai Per- kad Rugsėjo mėnesyje vo- 
sigavę per rubežių, atbėgo į kiškas orlaivis “Graf Zep- 
Suvienytas Valstijas ir tūli pelin” bene tris kartus lėks 
jų jau buvo užtėmyti New su pačto siuntiniais iš Fred- 
Yorke- Suvienytų Valstijų richshafen, Vokietijoj, į 
valdžią paliepė federališ- Lakehurst, N. J., Suvienyto- 
kiems detektivams atbėgu- se Valstijose. Jis iš Vokieti- 
sius žudikus sugaut kaip jos ne§ laiškus į šiaurinę A- 

meriką, o iš čia į Europą. Už 
Į laiškus mokesčio ims po do- 
liarį ir po 50 centų už atvir- 

j laiškius. Jei nepasisektų at
likt tris keliones Rugsėjo 

“tri-

Washington, D. C.— Čia
i žinia iš Vokietijos,

IŠKAPOJO ŽEMYN
VO 12 VALANDŲ

Owosso. —-Jurgis Miller, 
80 metų amžiaus lipdamas1 
per apskričio ūkės tvorą, j-1 
kludė vieną koją i tvoros ( 
vielas ir kiton pusėn nusilei
dęs žemyn galva, iškaboje 12 ' 
valandų, kol kaimynas ūžė- ; 
jęs jj paliuosavo. Dėl kraujo 1 
sutekėjimo galvon, Milleris 
buvo nustojęs nuovokos, bet , 
ligonbutyje pabuvęs tris die- ' 
nas, jau taisosi. Visi stebisi, 
kad per tiek laiko jis nenu- j 
mirė kabodamas galva že- 5 
myn.

GAL-

GALĖS ŽUDYT VUODUS 
SU ELEKTRA.

New York, N. Y—Tula 
C. B. Williams išrado apara
tą, kuriuomi bus galima žu
dyt vuodus su elektros pa- 
gelba. Aparatas turi tam , 
tikras dūdeles, i kurias rei- ' 
kalinga prileist merkuro 
(gyvas sidabras-, paskui už- 

j leidus elektros sriove, ta 
i merkuro migla sunaikins- 
i lą, kuria reikalinga purkšt 

ai■ tas vietas, kuriose vuodai 
■\ i deda savo kiaušinius, o tuos 

Į merkuro migla sunaikns. 
kių, paskelbė samdanti du jiems ardo ramybę nežinoma, Tokiu budu vuodams bus di- 
tukstančių kačią žiur- dvasia, kuri kasnakt Šv- Ma-(-ebs pavojus> jej Williamsie- 
skolins miestui katę, kuri rijos kapuose stipriu tenoro ! nbg aparatas pasirodys 
Pasirodys gabi žiurkių gau-t balsu gieda ilgus himnus. 'praktišku vartonei. 

dyme, gaus pinigišką atlygi-! Policija vieną naktį nuėjo  
nimą; miestas atlygins to
kios katės savininkui “nuo 
stukių”, tai yra, atlygins 
nuo kiekvienos sugautos 
žinrkės.

greit galima.

ŽIURKĖS UŽPUOLĖ
PRANCŪZŲ MIESTĄ
La Havre, Prancūzijoje.-

Šitą miestelį užpuolė nesu- mėnesyje, tai likusius
skaitomi milijonai žiurkių, pus” atliks Spalyje, 
kurios į vietinę prieplauką 
sukeliavo iš visų pasaulio 
kampų, atplaukiančiais lai
vais. Miesto valdžia nematy
dama kitokios išeities, kad 
miestelį apgynus nuo žiur-j ton skundėsi policijai, kadi 
I r 11 1 n O Im I z-I n Fl rl 1 1 . . . . r. r, . .... ... . . 1. n „ ....... .. - -V-X ..

- POLICIJA SUVALDĖ 
“DVASIĄ”.

Scranton, Pa—Gyventoj 
miesto dalies South Scran-j

arčiau kapų ir ten atrado 
daugybę žmonių, susirinku
sių pasiklausyt "dvasios“ 
giedojimų. Netrukus kapuc-

BADU IŠSIGELBĖJO 
KALĖJIMO

Kenosha, Wis—Dvi strai- 
kierės, būtent M. Hudson ir 
A. Rittner, buvo areštuotos 

I užtai, kad jos “pikietavo” 
(prie vietinių pančiakų mez-įme, tad greitai padaryta o- 
g'mo fabrikų, neleisdamos operacija. Daktarai rado į 
eit dirbt straiklaųžius. Kalė-;širdį suvarytą trijų colių a- 
jime būdamos jos atsisakė datą, kurią išėmus, 
priimt valgius ir kelias die
nas badavo iki teismui. Teis
mas vienok jas išteisino. 
Prie nuosprendžio teisėjas 
pasakė: “judvi badavote pu- pasikėsinimo ant savo gyvy- 
sėtinai ilgai, todėl aš jums bės priežasties, nėgi jos var- 
iškepsiu didelį kepsnį—pa- dą niekas ne atspėja, 
liuosuoju judvi nuo atsako-i 

.mybės”, Teismo buvusi pu
blika nuosprendį sutiko su 
gausiu delnais plojimu.

Iš

P A LIKO BAŽNYČIAI 
DELIUS TURTUS-

Washington, D. C.—Nu
mindama turtinga našlė 
Rock, paliko didelius turtus, 
kuriuos savo tastamente pa
skirstė: $15,000 vienuolynui 
Nesiliaujančios adoracijos; 
$1,000 tikybos platinimo 
draugijai ;$2,000 prieglaudai

DI-

miesto
iš arti- 

vardo

NENUSISEKUS SAU- 
ŽUDYSTĖ.

Madison, Wis.—I 
ligonbutį atgabenta 
mo kaimo nežinomo
moteris, pasikėsinusi ant sa
vo gyvybės. Kadangi ji bu
vo labai kritiškame padėji-

nelai
minga moteris pradeda ge
rintis, ir yra viltis, l|id ji 
pagis. Kadangi ji kalbėt ne
gali, todėl niekas nežino jos

Bėdos su gulbėmis.
Vilnius.—Lenkai norėda-

— Sabaliauskų nii pasirodyt, kad ir Vilnius 
kaimo gyventoja Basinskie-j jau 
nę susilaukė ] 11
būdama neturtinga, kūdikį i p________ _____ ______ „
atidavė ar pardavė čigonei, vandenį ir pergabeno iš Var- 
Gavę apie tai žinią, kaimo savos dvi gulbes, kurias pa- 
moters pakėlė didelį truks- leido tan tvenkinin. Bet gul
iną ir kūdiki iš čigonės atė
mė.—D.

Atidavė čigonei kūdikį.
Turžėnai.

sukultūrintas” . kresų 
kūdikio, bet. j miestas, greitomis pakeitė 

Bernardinų sodo tvenkinio

Pagimdė tris kūdikius.
Šiauliuose —Ona Važgau- 

skienė laimingai pagimdė 
tris kūdikius, kas stebina, 

į kad visi vieno dydžio (nema
ži), atrodo sveiki. Tą pačią 
dieną kun. K. Daukantai 
juos pakrikštijo: Jokūbu, 
Liudviku ir Edvardu var
dais. Važgauskas Edvardas 
60 m.' ir Ona 43 m. turi jau 
13 vaikų.—D

bes pasijutūsios, kad aplin
kui atmosfera joms svetima 
paskelbė badą, nepriimda- 
m.'os jokio maisto. Kad - iš
gelbėjus gulbes nuo mirties, 
iššaukta iš Varšuvos spe
cials gulbiu maitintojas.— 
V.A.

GAVO SAVO MOTINOS 
SKOIĄ

Shamokin, Pa.—Prieš tr’s
se pasigirdo aiškus žodžiai j dešimtis metų našlė Harry 
giesmės “O motina mano”.' Shissler čia turėjo moteris- j 
Policija leidosi aplink kapus kų skrybėlių krautuvėlę ir 
ir vakariniame krašte pate-'vienai moterėli pardavė skry 
mijo vyriškį giedant visai ne bėlę už $1.25; bet pardavė;

VOKIETIJA PIENU GE
SINS TROŠKULI.

Berlin, Vokietijoj,—Gele
žinkelių darbininkai, kaip’kapuose- Sučiupus “dvasią” bargan. Ji numirė, dabar ta-; 
tai paprasta Vokietijoj, iki- pasirodė ja esant tūlą Juozą ja pačią pramone verčiasi 
šiol savo troškulį gesindavo Stamper, kuris pasisakė jos duktė. Aną dieną ji ga-į 
alum. Dabar federališka ge- kasnakt čia giedąs savo.'vo laišką su $1-25 kuriame; 
ležinkelių valdyba sumanė draugus linksmindamas. Po- pasakyta: “Užmoku skolą,' 
mažint alaus porciją darbi-'licija jam liepė eit giedot kurią nespėjau atiduot tavo 
ninkams, ir vieton alaus, kur nors į kalnus ir nesiar- motinai; aš teisinga ir nieką 
darbininkus girdys pienu. Į tint prie kapų. Į skriaust nenoriu.”

Pabėgo žmona su pinigais.
Kaunas.—Vakar iš Šančių

TURTINGA KIAUŠINIŲ 
KOLEKCIJA 

Vernon, Tex.—R.
Moore turi turtingą kiauši
nių kolekciją, kurią jis su
rinko prieš 40 metų ir laiko 
tolimesnei atminčiai savo 
“darbštumo”. Rinkinyje jis 
turi 11,000 kiaušinių, pri-l
klausančių šešiem’s šimtams gyventojo Petro Alekso bu- 
paukščių giminių, pradedant to, dingę 2300 litų ir vekse- 
giesmininkėmis kanarkomis liai. Aiškintjią vagystę pa
ir baigiant ostrigomis. Visi sigesta Alekso žmonos. Pa- 
tie kiaušiniai yra gerai ap- sirodo, kad vagis ne kas ki- 
saugoti nuo sugedimo. tas kaip jo žmona, kuri pa- 

~~ ėmusi pinigus, pasislėpė nuo 
vyro.—L.A.

Planuokite DABAR 
Rudenį Praleisti LIETUVOJE

Keliaukite Suvienytų Valstijų Valdžios valdomais laivais.
SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:

S.S. Pres. Harding....Spalio 3-31 I S.S. Pres. Roosevelt....Spalio 10
S.S. Leviathan ........ Spalio 6-24 | S.S. Geo. Washington..Spalio 17

S.S. Republic..................Spalio 20
Visi laivai be S.S. Leviathan plaukia tiesiai į Bremen.

S.S. Leviathan plaukia per Cherbourg.
Pirkite laivakortes i abu galu!
Sugrįžimo leidimus nepiliečiai turi išsirūpinti bent mėnesį pirm 

išplaukimo.
Del smulkesnių informacijų klauskite savo vietos agentą arba 

rašykite pas

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O..

Papjovė žmogų.
Jurbarkas.—Jurbarke, va

kare keli vyrai įsigė'rę pra-

Rado puodą pinigų.
Garšviniai (Vilkaviškio 

apskričio). Ūkininkai keliui 
taisyt kasė smėlį iš Garšvinų 

į šilelio. Tame šilelyje yra du 
kalneliai. Bekasant Starkų 
kaimo ūkininko Sabo tarnai
tei iš kranto sutrukus moli
nis puodas su pinigais. Ant 
<ai kurių pažymėta 1666 me
tai. Vienoje pinigo Pusėje 
mntvt vytis ir pakraščiuose 
raidės D V G L ir I. ir tarp 

i vyties arklio kojų K ir P. 
Kitoj pinigo pusėj moteriš
ka (o gal ir vyriška, aiškiai 
nematyt) ilgais plaukais 
galva ir neaiškios raidės. 
Pinigai, rodosi variniai ir 
labai nusidėvėję. Pinigus iš
sidalino ten dirbusieji.—D.

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 
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 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 SS
ROUND CQ CD 

TRIP
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 3th Street Piur :: : : Cleveland, Ohio



DIRVA

Tad, į darbą visi Lietu
siai! Visi tuojau stokime į 
aukų rinkėjų eilės, susiregi- 

, • t struokime skyrių valdybose!varanto areštavimui Jono . .. v TZ ... Padarykime si Sv. Kryžiaus Masomo, kuris ji sumuse ■ -,, . , . , , - , r r, Lietuviu ligonbučio vajų pil-kieme, taip labai, kad Bur- į . . - . . .1 niausiu pasisekimu, suma-ciavicius negalėjo pasikelt 1 . . ._ °. L..1 .. r/ [zmkime skolų naštą vede- nuo žemes; tik užėjęs ji Za- . , . ' , , v,, ... . . j., įjams, kuriems teks jį nešt,leetikas prikėlė ir nuvede bu- ' ’ . '- U -
„ . . t, .... Į Ir musu visuomene bus zy- tan. O kad Barciavicius su i . . ■ , . ... TZ. . - innai pasunkinta jei Sv- Kry-Mesomu gyveno vieno] pa- .. 1 .. ,. _. , , ... .. ziaus lujonbutis apsikrausstoge], tad susiejus jiem-1. , - ,T • -- didėlėmis skolomas.dviem, Masoms Burcevicių ...

'dar apstumdė ir sakėsi “už-i dirbdami, daug pada- 
baigsiąs darbą”, jei Burce- j ''A'sime, savo pastangas gi a 
vičius nenusiramins. Sako, 
kad Mesonis perdaug drau
giškai sugyveno su Burcevi- 
čiaus pačia, todėl kilo bar
niai, kurių užbaigimui, Me-

[sonis Burcevicių sumušė-
Mesonis tapo nubaustas.ir naši savo ateičiai. Jei jauni- 

paliktas valdios priežiūrai;! mui rupi jo paties .ateitis, 
jei jis dar Burcevičiui ne-' todėl turi rupėt ir tautos a- 
duos ramybės, js galės butjteitis. Jam privalo rupėt ir 
išnaujo areštuotas ir baus- visų tautiškų įstaigų liki-

I ta;

Korespondencijos
LONDON, ANGLIJOJ.

Margos Žinios.
Jau atsiranda ir Lietuvių, 

kurie griebiasi pramonės- 
Štai, Pjučio mėnesyj J. Ru- 
dziavičius atsidarė mėsiny- 
čią paprastoj turgavietėje, 
Tatney Street, Shadwell, E. 
I. Žmonės kalba, kad šitos 
pramonės atidarymas Ru- 
dziavičiui kainavo bene 100 
svarų sterlingų. Bet tai tik 
taip kalbama, bet kiek jam 
kainavo, kas ten tikrai suži
nos. O ant galo, juk tai pri- 
vatiškas dalykas. Kaip Ru- 
dziavičiui seksis šita pramo
nė tą parodys ateitis. Dau
giausia paeis tas nuo pra
moninko gabumo ir manda
gumo- Šioje pramonėje, iš 
Lietuvių Rudziavičius, rodo
si, Londone bus pirmutinis.

Šią vasarą pas mus karš-į 
čių, galima sakyt, beveik ne
buvo; buvo tik vidutiniškų 
žilumų apie pora savaičių, ir, 
tai su tankiomis pertrauko
mis. Šiaip oras daugiausia 
ne pastovus, su tankiomis, 
įvairiomis pamainomis.

Darbai žymiai
eina prastai Šiaip svarbaus ! rinkta laikinos valdybos, su
pas mus, ypač iš Lietuvių daryta reikalingos komĮsi
gyvenimo, nieko pažymėtino jos. Jaučiama, kad tai Įiada- 
ne įvyko. Kalnavertis

žiausiu pasisekimu apvaini
kuosime. O kas iš musų ne
norime patys sau pasiseki
mo.

Jaunimo Žodis.
Protingas jaunimas rupi-

kalėjimu.
“Scranton Times’

CHICAGO, ILL.

Įstaigų liki- 
jnias- Šiądien musų statomos 
ir užlaikomos organizacijos 
ir įvairios Įstaigos liks jau
nimui. Jaunosios kartos nau-

Pakvietimas į svarbų darbą.
Beveik visose Chicagos ir 

aplinkių kolionijose su
kurta Šv- Kryžiaus Lietuvių 

šlubuoja, 'ligonbučio vajaus skyriai, lū

ainių labui; kad ligonbutis 
tai bus dideliu paskatinimu 
Lietuviams daktarams ir 
Lietuvėms slaugėms tarnaut 
saviems, laikytis tautybės i- 
dealų ir vystyt gabumus sa
vo specialybėje.

Tad, L. Vyčių XVI Seimo 
dalyviai, sužinoję, kad yra 
ruošiamasi prie Šv- Kry
žiaus ligonbučio vajaus ir 
pašventinimo, nutarė daryt 
visas pastangas kad įtrau
kus j to vajaus darbą visas 
savo gyvąsias jiegas.

Tad, ši graži rezoliucija 
liudija, kad musų jaunimui 
labai ir labai rupi Šv. Kry
žiaus ligonbučio statybos 
darbai. Tuom faktu męs 
džiaugiamėsi, nes jaunimas, 
ėmusis nuoširdaus darbo, 
daug padarys, kad šio ligon
bučio vajus butų apvaini
kuotas pasisekimų.

Spaudos

LAIŠKAS VISIEMS 
TUVIAMS.

Kom.

darni aukos, kviesdami ir ki
tus pakalbint aukant Lietu- 

Į vių Ligonbučiui kuris am- 
ižiais kels musų vardą ir 
j jaunajai kartai bus didelė- 
lietuvybės tvirtove, o ser
gantiems sveikatos šalainiu.

Prie šios progos primena- 
|mie, kad tie, kurie įrengia li- 
gonbutyje kambarį’ skirda- 
mi.$500 ar <$300, tų vardai 

į prie to kambario durių bus 
[įrašyti ir jie ten bus tol, kol 
tas ligonbutis stovės. Kam
barius gali jrengt vienas, ar 

[keli susidėję, arba draugijos.
Aukavusių <$100 ar dau- 

jgiau vardai, kaip garbės na
trių bus tinkamoje lentoje 
svečių kambaryje įrašyti. O 
'aukavisių nuo penkių dolia- 
jriu bus surašyti į tam tikrą 
knygą (albumą), kuri am
žiams liudys tų žmonių duo
snumą lietuvybei ir labda
ringiems tikslams. Visosgi 
aukos, kad ir mažiauios,

LIE- bus skelbiamos laikraščiuose
Pasitikime, kad tamistos 

Šiomis dienomis yra siun-Įypatoje rasime nuoširdų an
dai ir Šv. Kryiaus Lietuvių Į tinėjama laiškai Šv. Kry- kautoją ir bendradarbį Šv. 
ligonbutis yra statoma. Dėl-.žiaus ligonbučio reikalais vi-ĮKryiaus Lietuvių Ligonbu- 
to visai yra naturališka, kad Įsiems Amerikos Lietuviams. |čio statymo darbuose,

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslows

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

Gyląs ir Skausmus

Visoee aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mustcrole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

/

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM 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 —

Dr. E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue

jaunimas rūpinasi ligonbu-‘Laiško turinys yra toks: 
čio statymo reikalas. [Didžiai Gerbiamas Tamįsta:

Prieš keliatą savaičių L-1 Šiuomi laišku kreipiamėsi 
Vyčių jaunimo organizaci-1 j tamistą labai svarbiu lab- 

Ija turėjo savo seimą Chica- J .........
. , i T-l goję. Atstovu buvo iš visuIryta graži darbo pradžia. Is? •’j T. r , , . .K •• t u ■ -• i kraštu. Jie vienbalsiai nuta-Draugnu valdybos ir paeita - . Tr .. ,.

draugijos gavo laiškus, kvie- !rė K1^ia”s ligon-
čiant dėtis prie vajaus darbu!buci° rinkliavos darbą ir eit. 

• • ‘ii atiku rinkėju eiles, luom ir ruoštis prie pašventinimo I- ., y T
; reikalu L. Vyčių seimas pri- 
jėmė šiokią rezoliuciją:

— H Turint mintyje, kad yrasusirinki-1reikalą savo susirinkimuose:. . . , , . LbusmiiKi į . [baigiama statyt Sv. Kro
atija rė svarstė ir nutarė visomis L. T. . : ... .diiuąic| ....... .. |ziaus Lietuvių ligonbutis

Chicagoje,! 'kad ligonbutis
ibus pirmas Lietuvių ligon- 

. _ jiutis Amerikoje; kad jis tar- 
11 i naus Lietuvių visuomenei ir 

bus vienas iš tokių įstaigų, 
gentkartės; kad tai bus lyg 
ir koks paminklas, kuris il
gus amžius liudys musų tė
vų duosnumą ir pasišventi
mą šios jaunosios kartos ir

SCRANTON. PA< 
Iš Lietuvių judėjimo-

Pjučio 31 dieną, 7:30 va
kare, Leonard salėje prie 'iškilmių.
W. Market gatvės įvyko1 Daugelis draugijų jau 
Lietuvių viešas s 
mas. Susirinkimą
Tauro kliubo pirmininkas J. 
Stepanauskas, kuris paaiš
kinęs susirinkimo tikslą, pa
liepė susirinkusiems išsi
rinkt tam vakarui valdybą, 
kurion įėjo F. Živatas pir
mininku, D. Klinga sekreto
rium ir Jonas Stepanauskas 
iždininku.

Susirinkimo tikslas buvo 
pareikalaut iš Tautų Lygos 
likvidavimo Lietuvos-Lenki
jos ginčo dėl Lietuvos sosti
nės Vilniaus, kurį Lenkija 
laikosi išveržus Lietuvai. 
Dalyką visapusiškai apkal
bėjus, susirinkimas užgynė 
rezoliuciją, kurioje reika
laujama gražinimo Vilniaus 
Lietuvai- Susirinkusieji pri
žadėjo visais morališkais 
budais nešt Lietuvai pagel- 
bą, kovoje už Vilniaus išva
davimą. Rezoliucija tuojau 
pasiųsta tapo į Švencariją, 
Tautų Lygai. Toki susirin
kimai Lietuvių atsibūva vi
soje šalyje, Suvienytose Val
stijose.

Prie surengimo šio susi
rinkimo prisidėjo šios Lie
tuvių organizacijos: Tauro 
Kliubas, North End Lithua
nian Citizen’s Kliubas, West 
Side Lithuanian Kliubas, Šv. 
Juozapo Draugija, SLRKA 
kuopa, Providence Lietuvių 
Kliubas, Scrantono Lietuvių 
Kliubas, šiaurinio Scranton’) 
Lietuvių Dod and Gun Kliu
bas ir Park Place Buster 
Kliubas.

Nubaudė Masonį.
Juozas Burciavičius (Bur- 

cavage), gyvenąs po No. 
1762 prie Keyser gatvės, a- 
tėjo pas pirmos vardos al- 
dermoną T. Floyd, turėda
mas uždaužytas akis ir per
kirstą lupą. Pareikalavo jis butumeme kalti.

galėmis dėtis prie šio didelio 
darbo. Skyrių valdybos tuo
jau privalo šauktis draugijų 
atstovų susirinkimus 
baigt prisiruošimo daria.

Šiuomi kreipiamės i visus 
geros valias Lietuvius atme- 
metus visus kitus reikalus, 
porai mjėnesių pasišvęst 
rinkliavai- Kiekvienai kolio- 
nijai yra reikalinga suorga- 
nizuot bent po 50 aukų rin
kėjų, kurie rinktų aukas nei 
vien iš Lietuvių, bet ir iš į 
svetimtaučių.

Draugijos kolionijose su-1 
darė skyrius ir tuose sky- 
riuose aukų rinkėjams rei-Į 
kia užsiregistruot — paduot 
vardų, pavardę, adresą ir 
pasižadėjimą pasidarbuot j 
šiam reikalui.

Nekartą jau esame pabrė-i 
že svarba Lietuviams turėt!*- *- . I
nuosavą, lietuvišką ligonbu- 
tį, kuriame lietuviai dakta-Į 
rai ir Lietuvės seserys bei 
slaugės galėtų vystyt gabu
mus savo specialybėje, kuri 
butų dideliu akstnu jauni
mui laikytis lietuvybės ide
alų. Kiekvienas iš musų, ei
damas Į šį darbą, turi žinot 
kad jis yra it koks musų 
tautos kareivis- Nors ir toli 
nuo tėvynės gyvename, bet 
neturime tiesos ir nępriva- 
lome lietuvybės išsižadėt. 
Jei mums yra brangi lietu
vybė, ji turi but brangi ir 
musų vaikams ir vaikų vai
kams. Bent kiekvienam iš 
musų dera gerai įsirėmė!, 
kad, jei męs neturėsime sa
vų mokyklų, ligoribučių, 
prieglaudų ir visą eilę kitu 
Įstaigų, jaunoji karta iš
sprūs iš musų rankų, išsiža
dės lietuvybės. Už tai męs

daringu reikalu, kuriuo visi į 
Amerikos Lietuviai turi rū
pintis, jam padirbėt ir nu
kaut. Chicagoje yra baigia
ma statyt Šv- Kryžiaus Lie
tuvių ligonbutis. Dabar jau 
jo vidus yra pradedamas 
ruošt. Virš šimtas tūkstan
čių doliarių jau yra tam 
reikalui suaukauta, o dar 
virš <$200,000-00 bus reika
linga. Dideliu butų ap
sunkinimu vedėjams: Liet. 
Labdaringai Sąjungai, Šv. 
Kazimiero seserims ir visai 
musų visuomenei, jei reiktų 
užsitraukt didelę skolos naš
tą.

Taigi, žinodami, kad Ta
nkistai rupi visi musų tautos 
reikalai, kreipiamėsi prašy-

Laukiame prielankaus at
sakymo.

Su tinkamiaiZia paguoda 
Pralotas M.L. Krušas, pirm

J-J. Elias, vice-pirm.
Kun. F. Kudirka, ižd.

L. Simutis, sekr,

Kampas East

Tel. Randolph 2306

55th Street

Namuose: Cedar 1178

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX-

Pata-

Specializuoju chroniškose
Turiu visus moderniškus
Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo, 
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v.

Bu'ck !S the ^5%,

Jsitasykite
Moderniška

Vandens šildytuvą
. Savo Narnose

GAZAS TAI parankus kuras, ir gazas labai pa
rankiai sušildo vandeni, utai jis naudojamas ne
suskaitomoj daugybėj namų-

Niekur nėra vietos, kuri suteiktų tiek komforto 
ir patogumo žmonėms tokiame kiekyje kaip ame
rikoniški namai su savo neprigulmingumu, aprū
pinti šiltu vandeniu.

East 6th ir Rockwell

Męs norime, kad Jus pamatytumėt musų moderniš
kus vandennio šildytuvus, kuriuos męs demonstruo
jame Gazo kompanijos ofiso salėje.

THE EAST OHIO GAS CO.
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Garbingas paišinys vieton tiesios linijos 
spindėjimas ir mirgėjimas brilijanto 
spalvų ir žibantisapvalkas vieton šukių 
pavyzdžio...dailiausis sudėjimas pačios 
kuokia buvo pimiau padirbta ... Buick 

masterpiece bodies by Fisher
Kada motorinis karas gražus buvo praktiškai 
standerduotas—kada imitacija buvo svarboj 
—kada truko paišininias pritekliaus originale 
—Buick nušlavė visas abejones palikdamas 
užpakalyje visus trukumus nešveičianl savo 
ateiti ypatinga grože, kokia pasaulyje gali 
rastis!

Fisher, gabiausis pasaulyje budavotojas au
tomobilių kooperavo su Buicl>, garsiausiu pa
saulyje budavotoju automo
bilių, kad sutveri naujų mo
lei}—naują maniera — kuri 
savo spindinčia grože prie 
'’avęs traukte traukia pu
blika taip labai, kad Buick’o

fabrikai pasiekė aukščiausi produkcijos laip
snį ir nauju reikalavimų susilaukia vis dau
giau.
Iš vidaus ir iš lauko naujasis Buick bodi.es 
by Fisher yraišgražiausių koki buvo kada nors 
pirmiau padirbti. Kartu imant gražiuosius 
naujojo išdirbimo musų automobilius reika
linga susipažint per Sidabrines Buick’o sukak
tuves, kurios laimi vis didesnius reikalavimus 
ir suteikia vis didesnį užsiganėdinimą naujai
siais karais.
Naujas Buick tai naujas stilius! Ir tą reiškia

SIDABRINES SUKAKTUVES

Su vyriausia Fisherio papėdė.

THE
The Bailey

14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave.
12516 Penobscot ave.

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

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

Cedar 3415
Cedar 3415

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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geriau paminėt Lietuvos vai
dinamus filologus ir laikraš
čius. Jie užsipelno papeiki
mo daugiau negu męs jiems 
suteikiame šiuom kartu. Ki
tą kartą paminėsime dar 
kaip ten jie vartoja Lietuvių 
“kalbą be žodžių”, margin
dami nekaltą popierą tik 
raidėmis ir taškais, pa v. 
“vai. d. ha. k- v. m.” Raskite 
jus pas kitą bent kokią tau
tą laikraščius su šitokių “se
kretų” rašyba!

Kitą kartą pakalbėsime 
dar ir apie pasisavinimą sla
vų “panelės”, kurią Lietuvos 
spauda ir tie vadinami filo
logai taip pamilo, kad nesu
sipranta nuo jos pasitraukt, 
nors bažnyčios kalendorius 
tą “panelę” jau pakeitė lie
tuvišku originalu.

linu:

2

Balsas Tyruose.
Tūlas St. Stabinskas Ar-

, gentijos savaitraštyje “Bal- nančiais, kad Lietuvių kai
šas” ragina vietinius Lietu- bos originale krosnia vadi- 
vius gerint savo kalbą- Ra
gina jis savo brolius išei
vius, biskį pasipiktinęs, kad 
ten Lietuviai kalba suam
bryta kalba, maišydami is
paniškus žodžius su savai
siais, arba kitaip tariant, 
Lietuviai ten kalba lietuviš
kai—ispanišku žargonu, taip 
kaip Suvienytose Valstijose 
Lietuviai (didžiumoje) kal
ba lietuviškai — anglišku 
žargonu. Mat Lietuvių jau 
toks “pasileidimas”, kad kur 
jie apsigyvena, tuojau savo 
kalbą maišo su vietine kal
ba. Toki žmonės parodo savo 
budo minkštumą. Jie skubi
nasi ištautėt.

Pono Stabinsko paragi
nimas argentiniečių Lietu-

■ vių prie gerinimo savo kal
bos, yra labai išmintingas ir 
pagirtinas. Tik nelaimė, kad 
jį reikia pavadint— balsas 
tyruose- Męs esame nesu
skaitomus kartus raginę 
Suvienytų Valstijų Lietu
vius prie to paties. Kiti mu
sų laikraščiai darė tą patį. 
O vienok ' Lietuvos išeiviai 
čia skubinasi ištautėt. Se
nesnieji dar nors lietuviškai 
anglšku žargonu kalba, bet 
jaunesnieji ir nuo to šalina
si, o priaugančioji karta lie
tuviškai ir veik visai nekal- nė kiek nedaugiau. Jie kala mai skamba labai 
ba, su labai maža išimčia. vis-naujas gramatikas, nau- bet jei įsigilinsime į patį da- 
Iš šimto čia augusių, lietu- ’ 
viškai kalbančių atrasime 
vieną, tai giliukis bus. Ryti
nėse valstijose lietuvystė 
laikosi dar tvirčiau, bet kuo- 
toliau į vakarus, tuo lietu
vystė silpnesnė. Mat vaka
ruose---- saullė leidis.

narna tik paprasta akmenų 
krūva. Jaujose ir pirtyse 
yra “pečiurkos” vadinamos 
krosnimis, bet tai irgi yra 
tik akmenų krūvos. Tai to
kia krosnis. O čia žmonės 
akmenų krūva pravardžiuo
jama padams molinius, ply
tinius, koklinius ir net gele
žinius.

Bet tame dar negalas. Ne
seniai teko patėmj/t “Lietu
vos Aide” raštelį vieno Kau
ne gyvenančio inteligento, 
kuris morališką ištvirkimą 
vadiną “meile”. Jis nusi
skundžia, kad tūlose gatvėse 
morališkos ištvirkėlės už
kabinėja praeivius tamses
nėse gatvėse, vėlyvise valan
dose ir, kaip kitos lyties iš- 
tvinkelis to inteligento tar
naitę išgaždino, baigdamas 
sako: “tokia meilė turėtų 
but valdžios draudžiama”. 
Ar ne kvailai pasakyta?

O rodosi ten kas vis kar
tas nuo karto pasigiria filo
logais (kalbos žinovai). Jei 
tokia kalba laikraščiuose 
vartojama, tai klausimas ką 
tie vadinami filologai Lietu
voj veikia? Jie turbut savo kiau sakant, tos valstybės 
filologiją semia iš tų pačių prisižada nekelt karių, jei 
laikraščių, ir už tuos laik-j joms niekas kare negrumos.

savo kalbą pažįsta Toki valstybių prižadėji-
i dailiai,

Kellogo aktas.
Aną kartą, žiniose minė

jome, kad Europoj penkio
lika valstybių pasirašė Su
vienytų Valstijų užrubeži- 
nių reikalų ministerio Kel
logo išgalvotą aktą. Pasira
šiusios tą aktą valstybės, 
prisižada ne užpuldinėt vie
na kitą. Sutinkama tik gin
tis nuo užpuolikų, bet ne už
puldinėt vienoms kitas. Aiš-

raščįus

jus kalbos vadovėlius, tik lyką ir pažvelgsime plačiau, 
J . 1.'.. n o/,,, m n 'W. rv .4 r, , a/I n w, . I- . r. . 4- « n .. 1. 4-n n V. , . n n . X 1 . . I . n

Labai gaila, kad negalime1 mediją,

REDAKCIJAI LAIŠKAS.
G. “Dirvos” Redakcija!

Aš atvažiavau į Water
bury, Conn, ir apsigyvenau 
pas p. Devenį. Manau šią 
žiemą savo srityje padirbėt 
—pa rašyt.

Kadangi esu viešas, tad

log lošia rolę taikos kai’Ve- 
lio. Ap šitai komedijai tiki 
pats ponas Kellog, męs ne
galėtume tikrint,tačiaus ti
kėt negalima, nes ji kvepia 
fuom patim, kuom prakvepė- 
jo p. Vilsono “14 punktų”.

Valstybių pasižadama
vengt karių, arba kares p ra-j nuo visuomenės nesislepiu, 
dėt, bet jos neprisižada savo Tas prašau “Dirvoj” viešai 
intrigomis verst prie karių paskelbt visuomenei, apie 
pradėjimo savo kaimynes, mano persikėlimą iš Detroi- 
Tokia Lenkija prisižadėjo to, į Waterburj.

Su paguoda,
Mikas Petrauskas 

144 Willow St. 
Waterbury, Conn.

Tokia Lenkija prisižadėjo 
nekariaut Lietuvą, pasirašė 
ir taiką, kurios aktų pripa
žino Lietuvai Vilnių. O kur 
jos prižadai, kuriuos patvir
tino savo pasirašymu? Ji 
netik savo prižadus nepildė, 
bet ir su ginklu jau buvo 
pradėjus šokinėt. O kas ne
žino, kaip ta pati Lenkija va
rinėja savo intrigas? Prie 
demarkacijos linijos ką ji 
veikia? Kiek kartų jos ka
reiviai buvo peržengę liniją 
ir orlaiviai nuskridę Lietu
vių pusėn! Kareivių įsiver
žimus ji vis teisino “nesusi
pratimais”. Teisintų ir or. 
laivius, jei tie bombą Lietu
viams numestų. Ir vis tik 
tam, kad Lietuvą privertus 
karę jei paskelbt.

Mat kaip galima “neka
riaut” ir laukt “užpuolimo”. 
Taip veikia Lenkija, tao ko
dėl kitoms valstybėms nubū
tų galima pabandyt to pa
ties. Kellogo aktas juk 
nedraudžia.

¥ * ¥

tą

Bylinėjimąsi Manija.
Beniaus tik paprastieji 

žmoneliai mėgo tarpe savęs 
bylinėtis teismuose, už ką 
jiems kredito niekas nepri
pažino. Vėliaus bylinėjosi 
lietuviški pramoninkėliai.

‘vertė”

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

P. Kriukelis. Tamistos raš 
tų pluoštą gavome, labai a- 
čiu. Sunaudosimu dalimis.

A. Steponaitis. Eilėraščius 
gavome, širdingai ačiū. Ne
užmirškite mus ir ateityje-

A. Skrinskis. Eiles gavo
me ir sunaudojame. Ačiū, ir 
kartu prašome sandarbini- 
kaut mums toliau.

St. Tamulaitis. Tamistos 
rankraščius gavome jau se
niai, tik neprisirengėme at
sakyt. Dėl išlygų Tamistai i 
atsakys p. Karpavičius,j 
“Dirvos” Redaktorius, kurio I 
laukiame sugrįžtant iš Lie
tuvos. Atleiskite, kad ilgai 
ne atsakėme.

J. Baraduckas. Už iškar
pas labai ačiū; vieną sunau
dojame, gi antrą pasiliekame 
kitam kartui. w Į

K. Z. Gerulis. Čeko-slova- 
kų tautos’nėra. Yra tik su-[ 
dėtinė valstybė: - Čekija ir1 
Slovakija. Pastaroji betgi j 
siekia .gaut sau autonomiją, ’

laikraščius pamėgdžiodami- tai šitas aktas bus aiški ko- šiuos pastaruosius
Labai gaila, kad negalime'mediją, kurioje ponas Kel-Į bylinėėtis konkurencija. Ad-

nes čekai, kaipo skaitlinges- 
ni, slovakus bigkį skriau
džia. Ateityje Slovakija gali 
ir visai nuo Čekijos pasi
traukt.

GREIČIŲ MUZIKOS MO
KYKLA.

Balso ir piano 
lekcijos pagal vė- 

||||||^ liausią metodą.
Mokinama džazas, 
klesiška muzika ir 
lietuviški šokiai. 
Perkant ar mai
nant pianą patar
navimas veltui.
Vincas Greičius

18830 Meredith Ave. 
Euclid Ohio

Tel. Kenmore 3314-M.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina į
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 i 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TII ST. 
Rand. G729.

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 j 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)

Siuskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Kitoj Vietoj.
Kalbant apie gerinimą sa

vo kalbos, mums prisimena 
tame klausime būtinumas ir 
kitoj vieoj. tai pačioje Lie
tuvoje- Jei užrubežiuose Lie
tuviai ištautėja, kalbasi žar
gonu, tai dar galima tą pa
teisint aplinkybėmis ir pa
čių Lietuvių nesupratimu 
savo kalbos brangumo. Ta- 
čiaus musų laikraščiai šiame 
dalyke visuomet bus teisus, 
nes jie stengiasi savo kalbą 
išlaikyt, ir savo skaitytojus 
prie to pratina.

Lietuvoj kalbos išlaiky
mas eina atbulon pusėn. Ten 
laikraščiai, vieton gerinimo, 
vieton venodinimo savo kal
bos, ją darko. Darkymas sa
vo kalbos, Lietuvos laikraš
čiams negali but dovanoti
nas, ir užtai jie sunkiai nu
sideda prieš lietuvišką tau
tą. I savo kalbą vėlimas an
gliškų, vokiškų, francuziškų, 
itališkų ir kitokių žodžių, 
yra tai tikra nuodėmė, ku
rios atleidimo Lietuvos laik
raščiai tikėtis niekad nepri
valo.

Beto dar aišku, kad Lie
tuvos laikraščiai ir patys sa
vo kalbos nemoka. Pavyz
džiui gali but tas, kad jie ne 
atskira kaimą nuo so
džiaus, nė nuo viensėdijos, 
todėl visus vadina tais pa-, 
čiais pavadinimais. O nelai-l

jvokatai juos skuto kiek galė
jo.

'Vėliausiais laikais į byli- 
nėjimusis įtraukta jau orga
nizacijos. SLRKA. patrauk
ta teisman tūlų kuopų. 
Kuom byla baigsis galutinai, 
pamatysime vėliau. Dabar 
bylinėjimais įsibriovė ir į 
SLA. “Vilnis” tankiai skai- 

i to kiek kainavo byla su cen
tru vienai ar kitai kuopai, 
ir pačiam centrui.

Gaila, kad žmonės dasi- 
I gyveno taip menko suprati
mo. O reiktų suprast, kad 

(teismuose besibylinėjant da- 
j romą sau didelę skriaudą, 
[nes bylos išsunkia dideles 
krūvas pinigų vienai ir kitai 

I pusei. Advokatai “užsidir- 
iba”, o organizacijoms ii- pa
tiems skundėjams darosi

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.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............................ $1.0'0
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

NEKLAUSKIT
Neklauskit manęs jus, ko šiądien verkiu, 
Ko siela nerimsta, ko liūdi širdis.
Visvien nežinosit, kodėl iš akių
Man ašaros byra, sapnuoja naktis.

Visvien jus neverksit kartu su manim, 
Ne’tjausit manęs jus sunkiuose varguos;
Praeisit pro šalį ir net akimis
Nežvelgsit į manę, kai aš kankinuos.

Mat, mano likimas yra jau tokiu, 
Kad mane ne’tjaučia, nenori pažint....
Tai kam dar jus klausiat, ko šiądien verkiu? medegiška skriauda, kurios 
Verčiau atsitraukit nuo manęs šalin....
1928. IV. 29. Ant. Skrinskis

[galima išvengt be advokatų 
ir teismų pagelbos.

GAILA JAUNYSTĖS
Oi jaunyste mano miela, 
Kur dingai, kur nuskubai?
Kam užnuodijai man siela — 
Nerami jau ji seniai....

Neseniai buvau dar vaikas 
Prie motutės aš glaudžiaus.... 
O, kaip greit praėj’ tas laikas 
Aš veltui tiktai meldžiaus.

Kas man buvo vargužėliai?
Kas nelaimės? — tik juokai....
Tu man jauną sielą kėliai....
Oi, kad grįžtų tie laikai!

Bet negrįž, nes grįžt negali, 
Dienos bėga taip skubiai.... 
Greit priglaus manę, senelį, 
Tamsus ir šalti kapai.
1928. VII. 28. Sk.

Turi Kuom Džiaugtis.
1 Pugilistas Žukauskas pas 
j Lietuvius išsidirbo tokią pa
garbą “snukius bedaužyda- 
jnas”, kad tūli net svaigsta 
apie jį kalbant Paskiausiu 
laiku jį ypatiškai atlank’s 
kunigas Draugelis, “Darbi
ninke” pasakodamas įgystus 
įspūdžius, įsivaizdina Žukau 
ską kaip kokį šventąjį “tau
tietį”, nors jis Lietuvių tau
tai nieko nedavė ir neduos. 
O “mordų” daužymas visgi 
nepriklauso nė kultūrai, nė 
civilizacijai.

Stebėtis reikia Kristaus 
mokslo sekiotojo tokiu “su
sižavėjimu”.

filosofijos Straipsniai—Žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budnikas. 
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
Kandidas — 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. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, verte Karolis Vairas. 170 puslapių.

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

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

Dabar 10 centų
Laimės Bejicskant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi......................................................

Dabar 15 centų
Muhamedo 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. Budrike 

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 

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

buc

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi............................................30
Tvirtais audimo viršeliais .........................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės 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

šę 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 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. Eiles įvairių au

torių, vyru 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 Slaptybes. Indomus ir svarbus aprašymas 

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

Dabar tiktai 50c
žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant 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.
Žemes Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 

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

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

(Tąsa)
Suvirpėjo jaunikaičio širdis. Apėmė 

jį gailestis ir sykiu sukilo meilės jausma 
prie buvusios Anglų karalienės. Jos palai
di plaukai draikėsi vėjo taršomi, jos mėly 
nos akis žėrėjo prieš jo a'kis, ir jis jautė, 
prie savęs šiltą jos kūną, o krūtinėj, prie 
kurios buvo priglausta jo ranka, jautė jos 
širdies smarkų plakimą. Ji nabagė ir vi
liojo ir pamilo tą jauną jurų paukštį, kur 
kiti vadino “Baltijos Aru” ir kada jis pa
sieks Baltijos vandenis ten vėl pernaują 
pereis per visų lupas, nes jo vardas te
nai plačiai ir garsiai skambėjo.

Ar pasinaudoti nelaimingos moteries 
padėčia, ar leisti savo geismams nueiti ten 
kur jie vedami?. ... ta mintis apėmė Ha- 
ką, ir kai dar jis nespėjo apsispręsti ji su
griebus ji,už kaklo tvirtai pabučiavo. .. .

Jau buvo visai vakaras, didelis saulės 
skritulis skendo gilyn Į vandenis nuo rau
dono dangaus, užpakalyje jų iš kur jie to
linasi. Saulė nyko, skendo, pradingo, ber 
ji vėl rytoj užtekės, ir užtekės iš tos pusės 
Į kur jie plaukia.

Temsta, bet už kelių valandų vėl ateis 
nauja diena. Per šią naktį turi nusilemti 
kas rytoj dėsis, ir Aldgyta tuo labai rūpi
nosi. Jeigu pasisektų Haką paversti savo 
pusėn, jai ir jos vaikams dar laimė gali at- 
gryžti....

Dangus buvo giedras, žvaigždėmis nu
sėtas, oras ramus, jau netoli Danų salos, 
kur jie galės sustoti ir apsirūpint reikme
nimis tolimesnei kelionei. Skersai šiaurėn 
nuo jų guli Norvegija, o jiedu sėdi vieną- 
du laivo pirmagalyje, kur tiktai žvaigždžių 
šviesa tesimato.

— Hakai, mano brangus, mes esam 
netoli Norvegijos..... Jei įsakytum pasuk
ti laivą šiaurėn, mudu atsidurtume globoj 
Olavo, kurs su Kanutu kiršijasi, ir liktume 
abu saugus ir ramus. ... Jis paslėps ir už
tars mudu, o po kelių metų sugryžę Angli- 
jon sukeltume Saksus prieš Kanutą, ir tu 
galėtum likti valdovu iki vaikai sueis į vy
rus ....

Koks mažas dalykas pasakyti vairinin
kams pasukti šiaurėn ir laivams patraukti 
Norvegijon... . Busi Anglijos valdovu... 
tokia mintis apėmė Haką, ir patraukimas 
prie šios moteries kreipė jo mintis j tą pu
sę kurioj buvo Aldgytos vaikij laimė ir jo 
pasiekimas netikėtų aukštybių....

— Sakyk greitai, brangus, ar sutinki 
gelbėt mane ir mano vaikus ir pats save 
padaryti tokiu kokiu dabar yra Kanutas? 
— nepaleisdama jo kaklo kalbėjo karalie
nė, kurios minčia toks žygis buvo lengvai 
įkūnijamas....

— Ak, Aldgyta, nelaiminga tu svaju
ke... . Gaila man tavęs ir aš vežčiau tave 
į bent pasvietę kad tik tu laiminga galėtum 
būti. ... Bet....

— Bet ką, brangus? ką? Ar tu abejo
ji, ar nemyli manęs?

— Meilė yra kas kita, o tavo ir tavo 
vaikų ir mano paties likimas yra kas ki
ta.... Leisk man paaiškinti....

— Sakyk, sakyk, bet lai tavo žodžiai 
nebus durklas kurs man širdį pervertų....

— Taip ir bus, nes aš turiu man uždė
tas pareigas. ... Ką aš galvoju, gal išgel
bės jūsų gyvastis ir išvengsime visi mirties 
Kanuto naguose. Norveguose perdaug ar

ti paties Kanuto butume kad nepatekti į 
jo nagus anksčiau ar vėliau, kaip tik jis 
patirs.... Ar žinai ką Olavas gali su mu
nis padaryti? Jis pats gali mus grąžint 
Kanutui arba Kanutas gali pareikalauti iš 
jo, su puse Anglijos atplaukęs....

— Tiesą sakai, mano brangus.... bet 
gelbėk mus iš mirties.... Keliaukim Islan- 
iijon.... tenai niekam nežinomi galėsim 
abu gyventi ir auginti mano vaikus iki su- 
ais jų laikas....

— Negaliu aš būti išdaviku kuomet jis 
man pasitikėjo. Juros perdaug mažos kad 
jis manęs savo kerštui nerastų....

— Savo nelaimei aš pasidariau išdavi
ke, ir gal tavęs išleisdama iš kalėjimo iš
leidau iš savo rankų ii' savo šalies laimę. .. 
Ar ne tu su Turkliu sumušei mūsiškius ir 
atkalbinai Edriką nuo Edmundo atsimes
ti? Ar ne del jūsų atkaklumo Edmundas 
turėjo nuo Edriko klastos žūti? Taigi tu 
mane į pražūtį įvedei, ir dabar net mano 
meilę pamiršdamas atsisakai mane gelbėt 
kada taip gerai gali padaryti.... — Ald
gyta ėmė graudžiai verkti....

Nedaug tesislapsčius, saulė vėl rengėsi 
išeiti, užtai pradėjo švisti, o musų nelai
minga karalienė dar vis su Haku sėdėjo, 
bet dar labiau persiverkus ir susigraužus.

Hakui galvą graužė keli dalykai: išda
vystė, kas yra labai nepadoriu dalyku ka
riauninkui, nuo ko jį Gorinąs iš pat kūdi
kystės perserginėjo; antra, baimė Kanuto 
spiegi], nes juk visiems vyrams jo laive gal 
buvo Įsakyta jį sekioti.... O prie to dar 
paskui plaukia devyni kiti laivai: ką jis 
vienas padarys prieš anuos, kurių vadai 
nejaučia tos meilės kokia jį užkrėtė nors 
nelaiminga bet graži ir patraukianti mo
teris .... Ir aniems Kanutas įsakė sergėti 
Haką ne tik nuo užpuolikų bet ir nuo pa
bėgimo su jo gražiu grobiu....

— Nekalbink manęs prie tokių žygių, 
nes nespėjus jiasijudinti galim atsidurti 
mirties akivaizdoje. ... Pažvelgk kokia ga
lybė Kanuto paleista sekti mus....

Apsidairė Aldgyta, ir dienobrėškio 
šviesoje matė paškui plaukiant, plačiai iš
simėčiusius kitus laivus, kurių aukštų pir
magalių Įvairių gyvių galvos rodės lyg juos 
tėmija plačiai išskėstom akim....

Pasipurtė Aldgyta šiurpu ir nutilo.
— Bet aš gelbėsiu tave... . Gal man 

pasiseks padaryti taip kaip aš manau, ka
da pasieksim Švediją, — ramino ją Hakas.

(Bus daugiau)

30G2. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose i visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
i darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
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

Baltijos Aras — istoriška pasaka apie Lietuvi jau
nuolį nuo Baltijos pajūrio, kuris pavogtas ir išga
bentas į Švedus patampa garsiu jurų karžygiu, pa
tenka i Danų 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)

LIETUVOS REPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSU- 

TAS.
15 Park Row, 

New York
.įieško šių ypatų:
Kasparavičius Kazys, 

(Charles Casper) iš Žydikų 
parapijos, Mažeikų apskr-, 
1922 m. Gyveno 40 Martin 
St., New Yorke.

Skavinskas Kazimieras, 
jilgą laiką gyvenęs Bingham
ton, N. Y., o dabar giminėm 
jo adresas nežinomas.

Gecevičiai, Tomas, Ona ir 
jų vaikai Tomas ir Vilhel
mas, išvykę Amerikon prieš 
karę ir gyvenę New Yorke 
ar kur apie New Yorką-

Roškovskaitė Elena, Ame
rikon atvyko karės metu, 
gyveno Brooklyne pas Roš- 
kauską, o vėliau išvyko Wa- 
shingtonan—dabar apie jos 
gyvenimo vietą žinių nėra.

Reotas Vincas, iš Raudė
nų, Kuršėnų vai., Šiaulių 
apskr., dar prieš karę Ame
rikon atvykęs ir gyvenęs 
Bostone — manoma kad ir 
dabar gyvena apie Bostoną.

Konavičius Simonas, iš 
Lietuvos išvykęs 1904 m., 
gyvenęs Brooklyne, N. Y- ar 
kur nors Brooklyno apielin- 
kėje.

Kriščiūnaitės: Anelė, Ma
rijona ir Milkalina, iš Lietu
vos išvykusios prieš karę iv 
gyvenusios apie New Yonką.

Grunda Jonas, iš Čedonų 
miesto, Amerikon atvykęs 
1912 m., gyvenęs Chester. 
Pa. Kur dabar gyvena, tėvai 
nežino—yra labai susirūpi
nę.

Umbraziunas (Ambraziu- 
nas) Kastatinas Saplių kai
mo, Švenčionių apskričio-

Uterminas Karolis, gimęs 
Danijoj, Amerikoj gyvenęs 
gana ilgą laiką ir neva pali
kęs didelį turtą-

'Valantiejutė, Kazlauskie
nė Ona, gyvenusi (gal ir gy
venanti) Waterbury, Conn.

Paltanavičius A., gyvenęs 
555 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Slopinąs Kasparas, gyve
nęs Brooklyne ir Bostone, 
ar kur nors apie tas vietas.

Lipeika Antanas, gyvenęs 
Litchfield, Conn- Nuo 1924 
m. jo gyvenimo vieta neino- 
ma.

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji prašoma 
atsiliept šiuo odresu:
Lithuanian Consulate Gene
ral,

15 Park Row,
New York, N.Y.

Rekordai
81442 Apie žydą, barabansči- 

ką. Bėgau pas megelę. 
81327 Skrendam, kaip paukš

čiai. Maryte.
Už kelių savaičių pasirodys 

vėl nauji rekordai, kuriuos Sta
sys Pilka padarė su 105-mečių 
Jurgiui Skinderiu!, neseniai at
vykusi iš Lietuvos seniausiu at
eiviu Į Jungtines Valstijas. Iš 
tų rekordų išmoksit, kaip savo 
gyvybę iki 150 metų palaikyti 
ir kad, kaip tas Jurgis Skinde- 
ris, 105 metų sulaukę, galėtumėt 
džigą šokti. Oh boy, tai bus ne
paprasti rekordai! Užsisakykit 
iš anksto.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

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.

Jau Laikas

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

Maloniai kviečiami apsistoti

“RYTO” Viešbutyje
Smulkesnių informacijų apie šitą 
įstaigą pasiprašykite “Dirvos” 

Redakcijoje.
šeimininkas Jokūbas Stikliorius.

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
mas knygoje — proga kiekvienam ’*** 
ją įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už-«’'

Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidėiiokit!

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. bb-b Superior avė. Cleveland, O.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jusli atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti dūmai" 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net viena dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Ncsiųskit 
pinigu, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

? Tel- CHerry 2370
t P. J. KERŠIS
*? baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
<• land Universitete, darbuojas su 
•f Teisių Ofisu advokato
j Anderson & Marriott
* 308 Engineers Bldg.
♦!* kur su visais teisių reikalais 
*:* Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

Rusai draugai kreipdamiesi tu-
* rėš teisingą patarnavimą.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York C

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Pa- Lietuvos Atstovybės Antrašs 
raono Sapnas (aktas II) iš laikų
Juozapo Egipte. Lošia 3 moterį s, 2622 — 16fh Street, N. W.
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c Washington, D. C.

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. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
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 ligą privalo! 
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 

10106 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
******

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

NAMUOSE.
Musų meisteris atsiskubins pas jus kaip tik duosite pareikalavi

mą ką nors pataisyt jūsų namuo. ar pramonės vietoje

. /f i ®
P WARN AVIMAS DIENOMIS IR NAKTIMIS
Mums nėra darbo, kuris butų perdidelis, ar permažas.
MĘS ESAME TVIRTINIMO INŽINIERIAI 
štai keliatas darbų ir kainų UŽGREITĄ jų ATLIKIMĄ, kurias 
jums reiks mokėt.

DU DU TAISYMAS 
įdėjimas kranams pavalkų. _$ .30 
Perdėjimas toileto pūslės___ .71
Perdėjimas toileto rankenėlės 1.7f 
Perdėjimas virtuvės krano._ 1.7f 
Perdėjimas skalbyklos kranu 1.2f 
Perdėjimas rezervoro kranų._ 2.21 
Taisymas gazinių šildytuvų, ir 

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

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, rynų sudėjimas 

ir fanasų aprūpinimas.
Kvarbavimas ir popieravimas. 
Stogų dengimas ir taisymas. 
Cymcnto ir plytų apdirbimas. 
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.
Base plugs perdėjimasl------ .75
Rakto tūlių perdėjimas----- .65
Perdėjimas tūlių su retežėliais 25 

ir $1.25
Sujungimo tūlių perdėjimas 25c 

ir 50c.
Pevienių švičių perdėjimas._ .75 
Pridėjimas lempos (be medegos( 

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

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

bus.
NAMINIAI TAISYMAI

Perdedame langams šniūrus .75 
Pridedame langams klemkas .50 
Sutaisome sietines duris___ J.85
Pataisome sictinnes 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. 
nąisome vaikų vežimus. 

Taisome visokias skalbimo mašina 
’aisome visokias siuvimo mašinai 
’aisome visokių durių spynas, 
''aisome gragų duris. 
Pritaikome duris iš vidaus ir i 

lauko, 
dedame langams stiklus. Padare 

me visokius raktus. Aštrinam 
peilius, žirkles, pjūklus.

Pašaukite mus prie bile darbo. 
RADIO APARATŲ TAISYMĄ
IR DAUG KITOKIU PATARNA 

VIM U
Paisome ir aštriname žolės pjat 

tuvus.
Paisome durims visokias apsai 

gas.
Paisome visokius gazinius inžinu 
Taisome visokius laiveliams m< 

torus.
Taisome šaldytuvams mašinas.
Taisome visokius gazinius borrn 

rius.
Taisome visokius generatorius.
Taisome gazinius ir elektrikinii 

pečius.
Pašaukite mus prie bile kokio p« 

taisymo.
P AT A R N A VIM AS PR AMON ĖJ 
Malkų ir prakurų vežimas didel

5.C 
Malkų ir prakurų vežimas m;

žesnis__________________ 7.(
Malku prakuroms 18” vežimukž 

9.( 
Viskas atvežama dviem vežimą 
Pjaulų ar skutenų vežimas. _ 5.( 
Z indrų vežimas___________ 5.1
Vaikų žaislams skrynia smile.

10.( 
Perkraustymo, pervežimo ir išv 

žimo patarnavimas.
DRUKUOTI ITIESŲ DUONA 
6x9_______________________$2.:
9x12 ______________________4.-
7.6x9 ____________________  2.'
9x10-6 ____________________3J
9x9________________________3.:
9x15 ______________________5.
Drukuotų gėrybių keturkamj 

mastas ______________ _
Pristatymas pirkinio viršaus d 

Hario, sulyg tolumo; 
Į tiesas “Linoleum”, už keturkai 

pį mastą_____________ 1.
Visokios patrinos dideliame pa 

rinkime.
Darbą gvarantuojame 
Darbą gvarantuojame

MUSŲ PATARNAVIMAS APIMA MIESTĄ IE 
PRIEMIESČIUS.

QUICK REPAIR SERVISE
9029 BESSEMER AVENUE

“Jei jums reikia ką pataisyt, męs tai atliksime”.
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ja, kad čia blogai jiems, ir 
mano, kad Amerika tai dan
gus. 0 paskui pasirodo, kad dvaro, 
visko turi, ir namas naujas, 
ir ženlės daug, ot tas nenu
galimas noras but Ameriko
je jiems visą gyvenimą gadi
na. Seniems tušti gandai a- 
apie karus su Lenkais nera
mumą kelia, o jauniems kar
štligė važiuot į Ameriką, už
tai daugelis ir apsileidę.

Atėjo 4 vai. po pietų ir ei
nam pamatyt Voldemarą, tą 
pragarsėjusį Europoj ma
žiuką diktatorių. Nueinam į 
Ministerio gabineto rumis, 
apie 25 laikraštinikai, ir ne
užilgo pasirodė pats Prof. 
Voldemaras, kuris pakviečia 
svečius į gabinetą. Praei
nančius pro duris visus pa
sveikina.

Ir dabar aš jums pasaky
siu, kad nereikia žiūrėt į 
žmogaus išvaizdą, jo galvą, 
usus, barzdą, plaukus, ugi. 
Kaip sako, mažas kelmas 
didelį vežimą verčia, taip ir 
Voldemaras: nedidelio ūgio 
žmogus, be barzdos ir be ti
sų, paprasto Lietuviško vei
do, bet toks taktiškas, suma
nus ir drąsus, kad privertė 
visą Europą skaitytis su sa
vim, o už jo- pečių būdama 
Lietuva jaučiasi kaip už ko
kio muro. Nors kiti politi
kieriai jam užmetimus daro, 
bet jeigu butų buvę jo vie- i 
toje, jie butų jei nepardavę 
Vilniaus Lenkams ir nepabi- i 
joję Tautų Sąjungos, tai bu
tų kitokių klaidų pridarę.

Voldemaras papasakojo

čiuose ant rytojaus po su- 
gryžimo iš gen. Nagevičiaus

Gen. Nagevičiaus dvare 
yra gyvulių kergimo punk
tas, kur užlaikoma valdžios 
duoti geros veislės gyvuliai 
ir kaimiečiai gali kergti sa
vo gyvulius už visai pigią 
kainą. Po penkių metų tokio 
darbo tie veisliniai gyvuliai 
paliks savastimi generolo. 
Daug yra Lietuvoje tokių 
punktų ir visuose duota vei
sliniai gyvtiliai išlaikyti ir 
užžiurėti, už ką paskui bus 
savastimi jų globotojų. Tas 
yra nauda kaimiečiams ir 
noras kergimo punktų savi
ninkams tuos gyvulius tin
kamai užžiurėti, žinant jog 
gaus juos sau.

Dabar pasakysiu jums a- 
pie “dykai duotus” dvarus. 
Mums Amerikoje kai girdė
jom, jog kas tai gavo dvaro 
centrą iš valdžios už savo 
tarnybą valstybei, manom, 
kad tai didelė dovana. Bet
ištiesų yra šitaip. Valdžiai kokias priemones Lenkai ir 
dvarą išdalina, prie dvaro i dabar naudoja norėdami pa- 
centro palieka 20 hektarų Į silikt Vilnių sau. Eina į de- 
žemės ir tik tą žemę dykai 
duoda. Gyvulius, visą inven
torių reikia pačiam savo pi
nigais pirkt, o kadangi prie 
dvaro budininkų 20 ha. že
mės yra permažai, tai rei
kia dasipirkt daugiau, jei į- 
stengi gali iki 80 ha. (dau
giau nevalia turėt), arba da- 
sinuomuoji 'ir taip gali dvare 
“ponaut”. Dvarai buvo dau
giausia apleisti, nes per ka
rą niekas jų nežiūrėjo, tai 
paskui kad ir iš kailio ner
kis. Kas turi gana pinigų tai 
įsigyvena. Tai tokia dvarų 
gavimo istorija. Yra tik re
tai katras per politiką dasi- 
pirkęs sau pigiai dvaro cen
trą. Bet tik retas kas, laike 
krikščionių valdymo.

Gryžom iš dvaro Liepos 
17 d., dar aplankydami Bab
tus ir redaktoriaus kuinus ip 
kaimynus toje apylinkėje. 
Biedni kaimiečiai pasakojo
si kad generolas jiems yra 
kaip tėvas, juos užtaria ir 
jiems daug kame pagelbsti. 
Dvaras stovi gražioje poe
tiškoje vietoje ir poetui 
ten smagu prie upės 
kranto, bet ūkininkai ne 
kas, nes viskas yra klonyje, 
o kiek žemės yra aukščiau, 
tai ji eina stačiu krantu....

Liepos 17 d. Pargryžę iš 
dvaro radom laikraščiuose, 
pasakyta, kad po pietų gerb. I 
“diktatorius” Voldemaras 
kviečia pas save spaudos at
stovus, taigi męs su redakto
rium, kaipo garsus laikrašti
ninkai, irgi rengiamės.

Patyrę kur Redaktorius 
apsistojo, šiądien pradėjo 
eit pulkais žmonės, kad juos 
nuvežtų į Ameriką, gatavi 
kojas išbučiuot, neskaitant ( 
jau rankų. Verkia, aimanuQ-l

į rybas su Lietuviais tik dėl
- svieto akių, o atvažiavę kal-
■ ba, kad Vilniaus klausimas 
; užbaigtas, jo nereikia kelt,
• ir .jeigu Lietuviai nori sueit
• Į taiką su Lenkais, tai turi
- užmokėt septynis milijonus
• doliarių, nuostolių už tai,
■ kad Lenkai užlaikė savo ka-
■ riumenę prie Lietuvos ru'be- 
. žiu, tai yra už tai, kad Len- 
. kai užėmė Vilnių.... Tokius 
' šposus Lenkai krečia neva

taikytis atvažiavę.... Dar 
vėl Įvyks kita konferencija 
su Lenkais, nors nėra vil
ties, kad jie Kalbės kaip 
žmonės.

6 vai. vakare, turėjom ba
lių su savais Clevelandie- 
čiais, nes netikėtai susiėjom 
Į krūvą Kaune: Gilius, Lei- 
monas, Petrauskienė, Šim
kus, Redaktorius ir Redak- 
torienė, ir Spragilas su šon
kauliu, o Į svečius pasikvie
tėm dainirikę V. Podenaitę, 
kuri neseniai gryžo iš Ro
mos.

Kaune męs vistiek jaučia
mės kaip svetimoj stuboj, 
nes mažai pažystamų, taigi 
kaip pamatai savus iš Cle- 
velando tai neapsakomai 
džiaugiamės. Tik gaila kad 
kiti pasimetė nuo musų, jie 
kur tai dingo ir nežinom. 
Gal kur kaimuose šieną grie
bia ar bulves kaupia.... 
Gailavome moterėlių kurios 
su mumis atvyko, nepratu- 
sios ant ūkės gyvent, o vy
rai jas ten nusivežė ir laiko.

Liepos 18 d. Šiądien pasa
kysiu jums kad atėjus šil
tesniam orui visi bėgo j Ne
muną maudytis ir kiek jau 
patyrėm, per kelias šiltas 
dienas daug žmonių prigėrė, 

i Tas žinias radau laikraš-

Antra nesmagi naujiena 
tai tragedija ore, nes tai šią
dien atsitiko ta katastrofa 
apie kurią jau buvo “Dir
voje” rašyta.

Beje, pasakysiu, kad per 
Nemuną ir Viliją statoma 
nauji betoniniai tiltai, kurių 
jau vanduo nė ledai daugiau 
nenuvers. Bet apie tuos til
tus, sužinojau ir baisią poli
tiką. Tas pat kaip Clevelan
de su tiltais. Kaslink tilto iš 
Slabados, kur yra Slaptų 
Spragilaičių Sąjungos Slap
ta sostinė, nieko negalima 
sakyt. Tiltas statomas ten 
kur Slapti Spragilaičiai no
rėjo. Bet kaslink tilto per 
Nemuną iš Aleksoto, tai oi, 
oi! Tas tiltas buvo nutartas 
statyt tiesiai nuo Garliavos- 
Prienų plento nusileidimo į 
pakinę per upę link pradžios 
naujo miesto ir butų išėjęs 
į plačią gatvę kur stovi sei
mo rūmai. Iš tenai eina ke
liai Į visas-puses. Bet Žydai 
susitarė jiems reikia biznio 
ir jie perkreipė miesto tary
bos nuosprendi ir štai po 
nakč ai išgirsta visas Kau
nas, Aleksotas, Freida ir 
Garliava, kad tiltas bus sta
tomas daug žemiau plento 
nusileidimo i pakalnę, su di
deliu užsissukimu pakraščiu 
Nemuno žemyn ir kitas ga.- 
las atsidurs pačiame sena
me mieste, kur yra visa žy- 
dija. Tada kas tik su pro
duktais atvažiuos iš Suval
kijos, pateks tiesiog i Žydų 
rankas, ir Žydai toliau ne
paleis žmogų pirktis sau 
reikmenų kaip tik pas juos. 
Supirktus iš kaimiečių pro
duktus Žydai tada parduos 
patys toliau i miestą.... 
Sakau, tai pašėlęs narodas 
tie Žydai----- Kur tik nusi
suki, visam Kaune ir visoj 
Lietuvoj girdi tik kad Žydai 
visus alina, o Lietuviai patys 
tik už politikas ėdasi .. .

Apie pietus šiądien atvyko 
viena Clevelandietė našlė su 
duktere pas Redaktorių, 
kad gabentų ją atgal i A- 
meriką. Turėjo kiek pinigų 
ir gryžo visai Lietuvoje ap- 
sigyvent, bet pora mėnesių 
nepraėjo nuo parvažiavimo 
ir jau nori gryžt atgal... . 
Ji išvažiuodama neišsistoro- 
jo leidimo gryžt ir dabar su- 
sirupinus. Viena su duktere 
gal sugryžtų, nors su vargu, 
bet čia jai taikėsi “jauni
kis”, kuris nori su ja į A- 
meriką patekt, o jį nusivežt 
negalima.

Šita moterėlė, kaip ir daug 
kitų musų Lietuvių, kaip tik 
gryžo taipir pasiliko visą lai
ką kaime ar mažame mies
telyje. Papratus Amerikoje 
mieste, čia nieko nemačius 
geresnio mano, kad visoj 
Lietuvoj taip blogai kai]) ji 
ten rado kaime.... Ji viena 
net Į Kauną bijojo važiuot. 
Ką toki žmonės sugryžę ga
li apie Lietuvą pasakyt? O 
jiems nekurie labiau tiki ne
gu inteligentui.

Po pietų Liepos 18 d. su 
p. Makauskiu aplankėm 
Lietuvos Moterų Globos ko
miteto našlaičių prieglaudą 
Kaune. Netikėtumet ką męs 
tenai matėm ir ką girdėjom. 
Matėm kokius stebuklus iš
daro tos prieglaudos suma
nių vedėjų išmokyti vaikai

ir mergaitės. Mergaitės siu
va, mezga, siuvinėja, audžia 
ir atlieka visokius kitokius 
joms reikalingus darbus. 
Berniukai mokinami visokių 
amatų, kaip staliorystės, 
medžio dailos darbų, avalų 
ii' daug ko kito, kas reikalin
ga žmogui mokėt, kad galė
tų gražiai gyvent. įstaiga 
yra didelė ir turi daug vie
tos, turi visas naujausias 
mašinas\medžio apdirbimui 
ir 1.1.

Bet štai ką girdėjom. Lai
kas nuo laiko užeina kleri
kalams noras tą prieglaudą 
iš tų namų išvaryt ir ją sau- 
užimt ir jie tuojau sukom
binuoja melagingus skundus 
ministerijai, kad tenai nieko 
nemokina, kad tenai yra tig 
keli vaikai, ir t.t., ir prašo 
juos iš ten išmest ir atiduot 
budinką jiems.

Globėjai tos Įstaigos turi 
sunkią kovą. Paskiausiu lai
ku prisiėjo net pačiam Vol
demarui ateit į tą Įstaigą, 
pamatyt kas tenai yra, per
sitikrini, kad skundai yra 
melagingi, ir tokiu budu pa
liko tą įstaigą taip kaip ji 
stovi. ...

Liepos 19 d. Nors man 
sunku yra rašinėt ir vietoj 
pasilsio “ant stogų” atvažia
vus į Lietuvą turiu anksti 
keltis ir vėlai gult, kad vis
ko kodaugiausia galėčiau 
mlityt ir jums apsakyt, bet 
man vis yra lengviau negu 
Redaktoriui, kuris su ma
nim susiderėjo, kad aš ra
šyčiau, o jis tik galvos. Jis 
galvoja ir mislina ir jo dar
bas daug sunkesnis. Ba kiek 
patyriau, jis sugalvoja kokį 
tai stebuklą, ar tai istoriją 
ar tai ką, kas bus pavadinta 
“'Kryžeivis”. Jis lankosi po 
piliakalnius, griuvėsius, duo
bes ir kupstus ir pagryžęs 
praneš,skaitytojams ką nors 
naujo....

Beje, pasakysiu jums kaip 
dabar Lietuvoj sako vietoje 
“Tegul bus pagarbintas”. 
Tas sakinis jau išeina iš ma
dos ir jį vartoja dar tik u- 
bagai ii' davatkos. Jaunimas 
ir abelnai apsišvietę kaimie
čiai ir miestiečiai vartoja 
trumpą žodelį “Labas”, kada 
vienas kitą sutinka. Tik Pa
sakę “Labas” eina sau to
liau jeigu nereikia sustot ir 
kalbėtis.

Bet viena “pakuta” mums 
yra tai jų perdidelis sveiki- 
nimasis- Kad ir šimtą sykių 
per dieną susitiksi su kuo 
ir sustosi kalbėtis, vis reikia 
sveikintis. Baisu kad ranka 
nenudiltų. Kaip kada reikia 
net pasimąinyt i kairę, nes 
reikia sveikintis su keliais 
vienu kartu.... Taip Įpra
tom to kad vis pamatai pa
žįstamą tuoj ranka ir tiesia
si....

Šiose dienose pradėjo plist 
Lietuvoj gandai kad Italijo
je nutikus tragedija Cipro 
Petrausko šeimynoj. Jis tik 
ką išvažiavo Italijon su savo 
nauja žmona ant ’’honey
moon” ir čia paleista gandai 
kad jo žmona jį nušovė ir 
tam panašiai. Visi nusigan
do to gando ir leido telcgra- 
mus Į Romą ir Berliną iš
tirt ar tiesa. Bet po kelių 
dienų jie sugrįžo abu sveiki. 
Bet užtai Kauno rekordų 
krautuvės pardavė daug jo 
rekordų. Šiądien pavakare

palaidoti žuvę lakūnai, apie 
ką jau žinot.

Liepos 20 d. Dabar gera 
rodą tiems kurie važiuos 
Lietuvon. Kuo daugiau Kau
ne gyveni tuo daugiau visko 
matai. Važiojant kelionėn 
neapsimoka iš Amerikos im
tis daug apatinių, kalnierių, 
kaklaraikščių, viršutinių 
marškinių, pančiakų ir abel
nai tokių reikmenų. Čia vis
ko yra ir viskas taip pat 
kaip Amerikoje. Kelionėje 
daug vežantis susidaro tik 
sunkumas, o čia atvažiavus 
gali gaut kas reikia. Kurie 
į kaimą važiuoja irgi neap
simoka daug vežtis, nes ten 
vistiek nereikalinga kasdien 
naują naktaizą mainytis ar 
tam panašiai. Viršutines 
drapanas gerai turėt iš te
nai, nes jos ilgai laiko ir jei
gu čia pirksi tai tenai ne
tiks. Yra ir čia tokių pat 
stilių kaip Amerikoje nešio
ja, lygiai tokios pat drapa
nos vyrams kaip šią vasarą 
Amerikoj nešioja, nes ta pa
ti mada yra Anglijoj, tai ji 
patenka Lietuvon ir kitur. 
Bet kur tokias drapanas siu
va, gali greit nepataikyt ir 
bile kur įlindęs ant greitųjų 
ką pirkęs, gali paskui ne
mėgti. Bet pilnai užtenka 
vežtis porą “siutų”.

(Bus daugiau)

AKRONIEČIŲ ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokiu Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 Įvairių rusių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va- j 
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto- j 
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun-1 
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Kcno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O J

Telef. Main 2585.

S. BONCHOREK 
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo Į savo re

zidenciją, po No. 
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

Pirmutinis Liet. Sales B-ves 
AZ ARAS!

RENGIA LIET. SALĖS BENDROVĖ

Nuosavoje Svetainėje 
Pradžia Baza.ro Rugsėjo 16 iki 23 d. 

Kiekviena vakarą.
ŠOKIAI: NEDĖLIOS, SEREDOS IR SUBATOS VARAKAIS 

PRIE GEROS .1. LUIZOS ORKESTROS
Nedčlioj Bazaras prasidės antrą valandx po pitų.

Brangus Clevelando Lietuviai!!
Kadangi Clevelande yra tik vienas lietuvių tautiškas 

salės namas ir tas jau nebenaujas — tankiai reikia taisyt, o 
šį pavąsari dar reikėjo apmaliavot, kad išrodytų gražiau, tokiu 
budu pasidarė daugiau išlaidų, o vasaros laike neperdaugiausia 
jeigu. tai direktoriai sumanė surengti šį bazarą. Taigi, gerb. 
elevc'landiečių yra priedermė šitą direktorių naudingą darbą remti, 
nes jei męs patys lietuviai atsisakysime nuo paramos, tai sve
timtaučių visai negalima nė tikėtis.

Čia užėjus nereikalauja perkaibėtojų, bet savąja kalba 
viską galima atlikti. Kada yra rengiami koki lietuviškai vakarai 
arba šokiai, tai nereikia bėgioti pas kitataučius arba žydus sve
tainės, bet mes turime savo, kur musų jaunimas susirenka pa- 

Įsilinksmyti—pasišokti, kur tėveliai—močiutės gali matyti savo 
I s ūnelius—dukreles. Ar-gi butų geriau, jei musų visas lietuviškas 
jaunimas trankytus! po kitataučių svetaines? Kiekvienas atsa
kysime, kad ne. Tai vienintelė yra proga parodyti savo užuojau
tą dėl šios musų brangios Įstaigos — atsilankyti kiekvienam 
lietuviui Į ši pirmutinį Liet. Salės Bendrovės Bazarą be skirtumo 
srovių, nes svetainė visiems atdara.

Širdingai kviečia Liet. S-lčs B-vės Direk.

P. S. — Įžanga 25c ypatai, sd šiais bilietas bus galima 
laimėti kas.

p

U

uz Dešimtuką
Kiekvienoj vietoj Clevelande šią savaitę, vaikai ir mer
gaitės mislija apie dešimtukus, kvoterius, pusdoliarius ir 
doliarius—mokykloms atsidarius, o tas reiškia kad Mo
kyklų Taupymas prasidėjo.

76 Clevelando mokyklose jaunuoliai nerimauja, kad tik 
pradėt taupymą naują, apart senojo savo taupymo.
Šita banka, operuojama Society Savings sistema, prašo 
visų tėčių ir mamų simpatijos ir kooperacijos.

tncorpor-afed SS'PS

in the Cit*j or Cleveland- 
PUBLIC SQUAP.E

DĖKI T S A V O TAU P Y MUS J T A U P Y M Ų B A N K Ą

Baza.ro
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Kas Girdėt Clevelande>Apielinkese j
j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Sugrįžo. Praėjusiame u- 
tarnike sugrįžo iš Lietuvos 
daktaras Vitkus, Gilis ir 
Leimonas. Tūli atlankė ‘Dir
vos” administraciją ir papa
sakojo avo įspūdžius, įgytus 
Lietuvoj- Jie visi buvo išva
žiavę Lietuvon pabaigoj Ge
gužės mėnesio.

Paskutynis šio sezonoAtsidaryto. Mokyklų de- 
partmentas prašo mus pa
skelbt, jog vakarinės moky
klos suaugusiems, atsidarys 
panedėlyj, Rugsėjo 17; pa
mokos atsibus vakarais, 7-30 
prasidedant. Mokslas—skai- 

i tymas, rašymas ir aritmeti- 
|ika angliška kalba. Su Ristynems

RENGIA CLEVELANDO LITE. SPORTININKŲ DRAUGIJA

Vedė žmoną. Praėjusiame 
panedėlyje, Lietuvių švento 
Jurgio banyčioje ėmė šliubą 
V. Janušaitis, clevelandietis, 
su mergele Viktorija Pango- 
niute, iš Scranton, Pa. Pan- 
goniutė yra giminaitė Clc- 
velando Lietu viams gerai ži
nomos p- Petraitienės. Išleis
tuvės į šliubą buvo iš namų 
p.p. Petraičių, gi tolimesnė 
vestuvių dalis atsibuvo na- 

. Linkime jaunave- 
M. Jazavitas, galbūt artis-'džiams laimingo gyvenimo, 
tas J. Olišauskas iš Detroito . ---------------
ir bus nemažai vietinių ta-j Pasirandavoja. Tris mo- 
lentų. Naujos dainos, nauji derniškos krautuvės, 2012- 
kostiumai, muzika ir Mar- 2014 Dennison Ave. geros 
gutiški juokai. mėsinyčiai, geležinių daigtų,

Bolševikus prašome atsi- dažų, ar kitokioms pramo- 
nešt kiaušinių, tameičių ii nėms-Randos $35 per mėne- 
agurkų. si. Duodamas lysas ilges-

19 dienos Intam laikui. Matykite Zim- 
10711 Superior

Vanagaičio prakalbos su 
dainomis. “Margučio redak
torius A. Vanagaitis, kuris 
pagarsėjo kaipo antras 
Charley Chaplin, 19 dieną 
Spalio lankysis Clevelande. 
Kalbės apie politiką Lietu
voje ir Babilionijoje; dai
nuos apie redaktorius kata- 
ikiškus ir bedieviškus ir pri- 
rodys, kad lietuviškų laik
raščių męs neturime-

Su juom atvyks pianistas muose. 
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Išvažiavo. P. A. Žukas, 
pirmininkas SLA. 14 kuo
pos ir pirmininkas “Dirvos” 
bendrovės, praėjusios sere- 
dos rytą išvažiavo vienam 
mėnesiui Į tolimesnes kolio- 
nijas Ohio valstijoje- Jį iš
siuntė apsaugos kompanija, 
kuriai jis dirba kaipo taikos 
agentas. Tokį pat darbą p. 
Žukas dirbo ir Clevelando 

r agurkų.
Neužmirškite

Spalio (October) merman,
Atlieka Vanagas su nepa- 'Avė.

prastu programų!

gatvekarių kompanijai per 
7 metus. Dabar jis lankysis 
Columbus, Dayton, Cincin
nati ir kitose vietose.

SLA. 14 kp- narių žiniai- 
Šiuomi paskelbiu SLA. 14 
kuopos narių žiniai, kad aš 
persikėliau su gyvenimu 
naujon vieton, todėl turėda
mi reikalus, malonėkite 
kreiptis pas mane žemiau 
nurodytu adresu: 672-5 Bay
liss Ave. Cleveland, Ohio, 
antros lubos.

V- P. Banionis, 
SLA. 14 kp. finansų sekr.

Lenkų seimas- Lenkų Bal
tojo Erelio salėje, prie Kos- 
ciuszko Avė. atsibuvo Len
kų katalikiškojo susivieniji
mo (“zjednoczeia”) seimas, 
kuriame dalyvavo apie 150 
delegatų. Kitas seimas taip
gi bus Clevelande, 1931 me
tais, kuriam jau paskirta 
ir salę, būtent parapijinę sa- 
lęš, prie Lansing gatvės.

Numirė Marės Šmigels- 
kienės tėvas, Mikas Monroe, 
77 metų amžiaus. Jis per 19 
metų buvo Woodland’o ka
pų sargu, gyveno po No. 
2189 prie E. 81 gatvės. Nu
mirdamas paliko našle savo 
žmoną Marę Monroe, sūnų 
Joną ir dvi dukterį, Marę 
Šmigelskienę ir N. L. Mon
roe, ir žentą Antaną Šmigel- 
skį. Gyvais likusieji visi ap
gailauja seneli, kuris tapo 
palaidotas praėjusiame pa
nedėlyje, Kalvarijos kapuo
se. Lai bus jam lengva Kal
varijos kapų žemelė.

A. M. šmigeiskis> žentas i
 juž tūkstantį kubiškų gazo pė 

j.. ------direktorijos, 
kuri spiriasi, kad kompanija 
gazą nupigintų, visas daly
kas eis teisman; teismas tu
rės nuspręst, ar kompanija 
turi tiesą brangint gazą, ar 
ne. Beveik aišku, kad teis
mas palaikys kompanijos 
pusę, o jei ne, tai kompani
ja vėl ims grumot gazo už
darymu, kaip kad anais me
tais darė.

Užsinuodijo. Praėjusiame 
panedėlyje nuo grybų susir
go 11 žmonių visame Cleve
lande ; mat iš vakaro žmonės 
prisigrybavę rytmetyj pri
sivirė šviežių grybų, ir val
gydami jais užsinuodino, nes 
tarpe gerųjų jie suvalgė 
daug ir nuodingų grybų. Iš 
susirgusių yra pora slavų, 
kiti visi, kaip iš pavardių ro
dosi, yra hungarai.

Eis teisman. Nesibaigiant 
tasynėms tarpe gazo kom
panijos, kuri varosi pakelt 
gazo kainų penkiais centais

Išvažiavimas. PraėjusiojeJ1 .mjes.toi 
nedėlioję Vinco Kudirkos 
draugija turėjo antrą šių 
metų savo išvažiavimą By 
Heck ukėje, Collinwoode. 
Kadangi diena buvo graži ir 
vasariškai šilta, tad žmonių 
į šį išvažiavimą prisirinko 
didelė daugybė. Todėl Vinco 
Kudirkos draugija iš šio iš
važiavimo turės pusėtinai 
pelno; ir reikia, nes pirma
me išvažiavime, kuris įvyko 
pavasaryje, dėl tūlų aplin
kybių publikos buvo mažai, 
todėl išvažiavimas draugijai 
pelno nedavė.

Sumušė policistą. Policis- 
tas Suhm stengėsi suimt vie
ną bernioką prie Newmpn 
Ave., neturėdamas unifor
mos. Vos tik jis prisiartino 
prie bernioko ir jį pasiekė 
pritaikyt, tuojaus iš užkam
pio iššoko dvidešimts kitų 
berniokų ir policistą Suhm 
skaudžiai sumušė. Butų mu
šę dar daugiau, bet viena 
moteris pamačius mušty- 

„ x nes, telefonavo į policijos
kuria dabar gyvena prie 103 kardoną, iš kur atvyko pa
galvės- Oliver Philips sako, gelba ir muštynės likvidavo- 
kad čia turi but koks nesu
sipratimas, nes jis užmokė-1 velando Lietuvių žinomi ir 
jęs ?150 vienam Cantono ad- pažįstama buvusi p- Šakinie- 
vokatui, kuris išsirūpino nė susižeidė ranką; gydosi 
jam pernai perskyrą, ir tik namie ir po tūlam laikui pa
turėjo Pilną tiesą. sveiks.

“Nesusipratimas” 
Philips apskundus 
Philips, šis tapo areštuotas 
kaipo bigamištas- Skundėja 
aiškina, kad Oliver prieš tris 
metus ją pametė ir nuvažia
vęs į Monessen, Pa. vedė ki
tą pačią, ypatoje E. Fear’ su

mėsinyčiai, geležinių daigtų,

Taipgi 
šeimynų 
išlygomis. Parsiduoda pigiai 
Lokacija 856 Jefferson Ave.

parsiduoda trijų 
namas lengvomis

Nauja stotis. Su pirma 
diena Spalio Clevelande at
sidarys nauja orlaivių stotis 
iš kurios bus nešiojamas pač 
tas tarpe Clevelando ir Mek
sikos sostinės Mexico. Šios 
stoties linija eis per Chica- 

įgą, Kansas City ir Fort 
Worth. Siuntiniai kainuos 
po 20 centų už kiekvieną un
ciją ar jos dalį.

GAVO

Rūtai
Oliver

Susižeidė. Daugeliui Cle-

Sukaktuvės. Praėjusioje 
nedėlioję vyskupas Schremb 
šventė astuonių metų su- 
ikaktuves savo vyskupavi
mo Clevelando vyskupijoje- 
Tam tikslui katedroj atsibu
vo iškilmingos pamaldos; 
monsegnoras Moran, semi
narijos rektorius, pasakė 
pamokslą. Pabaigoj pats vy
skupas Schremibs turėjo
prakalbėlę, kurioje pažymė
jo kad Pep tuos jo vyskupa
vimo aštuonis metus, vysku
pijoje priaugo apie 127,000 
išpažintojų ir 29 parapijinės 
mokyklos.

Pajieškau Onos Tamašiu- 
niutės, ar jos giminių. Ji kar 

I tu su manim atvažiavo į A- 
meriką iš Bremo, Pjučio 14 
dieną, į New Yorką. Ji la
bai sirgo. Norėčia žinot ar ji 
atvažiavo, ar ne. O gimi
nėms aš pasakyčiau apie ją 
daug ką naujo.

Jonas Alekna, 
8800 Meriden Ave- 
Gar. 7879-J., Cleveland, O

nmgus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

Juozas Vosilius....... Lt. 100
Barbora Zorskienė.........100
Marė Paspirgeliutė....... 100

“Dirvos” Agentūra

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 i 
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.

O ROSEDALE ? 
Dry Cleaning Co.

Rand. 7906 
C. F. PETRAITIS, Prop, 
6702 Superior Ave.)

“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 
maudyne, gazas, elektra, 
Cista vieta renda 20.z0 do- 
liarių už mėnesą. Ateikite 
pamatyt, šaukite Randolph 
6886.

Parsiduoda dviejų šeimy
nos nams, su septyniais 
kambariais, dviem gara- 
džiais. Kaina1 $7,500. Savi
ninko adresas 10613 Olivet 
Ave. (arti E. 105 ir Superior 
gatvių.)

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

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. —

1 Parsiduoda dviejų šeimynų, 
10 kambarių namas geroį 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 jeigu 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 
Ave.

KAROLIS POŽĖLA.______
ristausi, tai aš apsiimu ir te-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%. leigų $1560 per 
metus, apie $2,500 įmokant 
pradžiai. Privažiavimas gat- 
vekariu “Superior Through” 
Vieta 12327 Woodside Ave. 
Tel. Eddy 8160-J 34-37

ATYDA
Savininkas Clevelande nori inai- 

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

Ekstra dar viena pora ri
sis Pirmoj poroj, Andy La- 
dyga su John Mazzio. Tai 
bus dvi poros ristikų.

Joe Komar bus Refry

Prospect 2420

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

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

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 

Ofiso valandos ant 8206 SOWINSKI AVĖ.
Pirmadieni, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 1 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

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- 
nas butų buvęs suporuotas 
su Požėla, ristis už Lietu
vių čampionatą. Bet štai 
Aug. 31 Gansonas risdamas 
su Pinto Toylor Bowl, Cle- 
velande, buvo labai sužeis-
tas ir negalės ristis per 'ke
liatą mėnesių. Todėl visi su
krunta kur gaut oponentą 
Požėlai. Nekurie norėjo Ko
marą, kiti Sarpalių, bet su
manė paklaust St. Pinto; tai 
tas pats ristikas kur metais 
atgal nulaužė Komarui ran
ką ir dabar sužeidė Ganso-
ną, ar jisai apsimtų sirtis su 
Požėla 16 Rugsėjo. Pinto 
atsakė: ‘Ar jus negalėtumėt 
gaut man didesnį žmogų 
kaip Pbželą?” Aš nulaužiau 
Komarui ranką, Gansonui, 
o tokiam ristikui kaip Požė
lai, tai nėra man kam pra
dėt ir ristis. Bet jeigu jus 
tikrai norite kad aš su juom

gul Požėla buna prisrengęs, 
ii- 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 insūrins” ir kad jis 
daugiau rankų nelaužys 
Lietuviams, nes jam pasise
kė nulaužt Komarui ir Gan- 
sonui, Požėla jam atlygys 
nulauždamas 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 Požė
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 
užsiėmimus ant tos dienos 
ir atvažiuokite visi ant Neu- 
ros farmos tą dieną ir visi 
šelpkim ir stokim užpakalyj
Požėlos, kad nugalėtų musų 
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.


