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Washington, D. C.—Vie-I Paris. — Francuzijos 
šosios sveikatos departmen- prezidentui Doumergue įsi- 
tas skelbia, kad Suvienyto- pyko Įvairių “žymių pilie- 
se Valstijose žiurkės per čių” 
metus sugadina

Vienuolei pavogė ridikiuli.
Miesto vienoj bažnyčioj 

maisto ir Pirmiau jis noriai sutikda- vienuolei, kuri ruošiasi va-
prašinėjimai Į kūmus.

RUMUNIJOJ BADUOLIŲ Į kiek jo automobilis vertas.
SUKILIMAI. Mackowskis atsakė, kad

Vienna, Austrijoj. — Čia' perkant jis už ji mokėjo ke- 
gauta žinios iš Bukarešto, turis doliarius. Keturis do- 
jog Rumunijos kaimuose su- barius ?!—persigandęs klau- 
kilo baduolių kaimiečiai, ku- sė teisėjas. Tai jis niekai- 
rie dėl ketvirtų metų javų Į Mackowskiui paaiškinus, 
ne užderėjimp, neteko kan-1 kad automobilis gerai bėga, 
trybės ir už derliaus žlugi- teisėjas jam atsakė: “Kad 
mą, visą kaltę suvertė ant tu turi nervus, kurie tau 
žydų. Prie to juos padrasin0 leidžia važinėt keturių do- 
dar'tulo Solovenko prakal- barių automobiliu, tai aš tau 
bos, kuris aiškina, kad už Į dovanoju baudą, ir važiuok 
javų ne užderėjimą vien žy-^au sveikas.” 
dai kalti. Ismailo aplinkėse i 
ir Besarabijoj kaimiečiai EKSKAZERIS NEDUODA 
plėšia žydų gyvenimus ir si- RAMYBĖS.

ZUIKIS NUVEDĖ PRIE
. KRŪVOS PINIGŲ.

Danville, Ky.—Senas jau 
amžium James Ashe, su sa
vo šunim pamiškiu, užėjo 
mieganti zuiki, kuris išbu
dęs, leidosi bėgt, o ma
tydamas kad šuva greitesnis 
už ji, Įlindęs pasislėpė apipu
vusio kelmo skylėj. Šuva ė- 
mė draskyt kelmą, o Ashe 
stojo šuniui pagalbon. Dras
kant kelmą, užgriebta meta-

| ‘“VVUM 'AHA U J. llllllciu J1O 11U1 Icll OUl/lIYUCl“

j kitokių produktų, už ketu- vo but kam nors kuinu krik-|^u°t Šveicarijon, kažkokia 
ris šimtus milijonų doliarių' štijant kūdikį, tačiau kas-'“"“""""1'"..... ....
suvirs- Beto žiurkės labai kart vis daugiau atsiran- 
sparčiai platina tarpe žmo-idant prašytojų, nusprendė 
nių įvairias ligas, ir todėl daugiau neit j kumus ypa- 
atranda reikalingu, kad val-'tiškai, tik gavęs pakvietimą 
džia jieškotų kokių priemo-j jis ką nors raštu Įgalios at- 
nių žiurkių naikinimui, jų likti jo “pareigas” prie krik-

moteriške pavogė ridikulį su 
pinigais.

skaitliaus mažinimui, nes a- 
belnai visoje šalyje šiandien 
viena žiurkė parsieina ant 
kiekvieno žmogaus.

TURĖJO PROGĄ SUSIPA
ŽINT

Detroit, Mich. — Į labda
rybės kantorą atėjo beveik

što- JĮ supykino labai žmo
nių papročiai. Mat Francu- 
zijoj yra ]
m a i iš bažnyčios sugryžęj 
turi visus svečius 
saldainiais, kas prezidentui 
pasirodė perdaug paprastu 
dalyku.

Atbėgo lenkų kareivis.
Kaunas.—Per demarkaci

linis dangtis, o giliau ir va- v^enu kartu dvi moters 
rinis katilas, kuri ištraukus Lawrence Sullivan, 22 metų

Daug našlių.
Mackeliškiai.—(Kovarsko 

valsčiaus. Ukmergės ap.) 
Musų kaime yra 26 moters 
našlės, o vyrų tik vienas naš 
llys- Kaimo vyrai kalba kad 

moters ilgiau gyvena.—
Veža avis per Lietuvą, i L- A.
Kaunas—Per Kauną trau 

zitu pravežta 23 vagonai a- 
i viii iš Vokietijos Rusijon, 
j Tai pusė avių, kurios gabe- jos liniją Trakų apskrity)'
'narnos iš Vokietijos Rusijon, perbėgo į musų pusę lenkų 

i kareivis, tarnavęs Vilniaus 
Įguloj Pisar Stepas- Karei
vis pats atėjo i policiją, kuri 
jį tuoj suėmė ir pristatė 
Kaunan. Pisar dabar yra 
policijoj. Kareivis aiškinasi

paprotys, kad ku-iDar veš apie 25,000 avių.
ui -irrUz-YC’ nn I 

vaišint Didelė afera Lietuvos Banke
Kaunas.—Lietuvos banke 

susekta didelė afera, Į kurią 
Įveltas banko buhalteri? 
Landsbergis ir einamosios esąs baltgudis ir dėl to ne
sąskaitos valdininkas Kali- norėjęs tarnaut lenkų kariu- 
nauskas. Dėl šios aferos ban- menėj, kuri smaugianti balt- 
kui padaryta apie 192,000 Ii- gūdžius.—D.
tų nuostolių.—D- ------------

NAUJI PAVEIKSLAI 
ANT PINIGŲ

Lietuvos valdžia rengiasi 
išleist naujus popierinius pi
nigus po 50 litų lentoje, 
ant kurių viename lentos 
gale bus Kunigaikščio Gedi
mino paveikslas, kitame ga
le paveikslas Dr. J. Basana
vičiaus.

Ispanijos, vajdžja irgi už
gynė išleidimą naujų popie
rinių pinigų, po 25 peseta?) 
vienoj lentoj. Ant šitų pi
nigų bus paveikslas Švento 
Franciškaus Ksavero- Se
niau Francuzija turėjo me
talinius pinigus su paveiks- 

I lu Kristaus nukryžiuoto, 
tarpe latrų.

amžiaus, ir Thehm Sulli
van, 18 metų. Viena ir kita 
jų maldavo pašalpos vienu 
ir tuo pat vardu. Dalyką 

plėšikas, užmiršęs paskui i ’inėjant toliau pasirodė, 
pasiimt, o gal laike civilis-Į tnoteis yra pačio-
kos karės kareiviai pasiplėšę m’s v^eno vyro, tik viena 
savo lobį čia paslėpė. Suskai- kitos nepažysta, nes judvie- 
tyta jų iki 1,800 stukių.

laukan, pasirodė pilnas si
dabrinių doliarių. Pinigai tu

nagogas. Valdžia nugaus-j Amsterdam, Holand._ Vo- f'i daugiausia 1858 m. datą-
tauja, kad šitie kaimiečiu pimijoj prasidėjo nauji try- duos galbūt čia paslėpė koks p
sukilimai ne išsivystytų i nimaisi augštesnėse sferose 
tikruosius antisemitiškus| įarpe monarkijos šalininkų 
pogromus- |jr šių prįešų. Tuos tryniniu-

1 sis pagimdė tai, kad dabar 
VIETON LAIVŲ NAUDOS j.Holandijoj gyvenantis eks- 

ORLAIVIUS. kaizeris Vilius Hohenzolern, 
London’ Anglija.—Netru-Į rašydamas laiškus savo 

kus tarpe Anglijos ir Kana-'draugams Vokietijon, visuo- 
dos plaukiojanti jūrėmis lai- met tituluoja save “augš- 
vai, bus pakeisti orlaiviais. Į čiausiu ciesorium”, o savo 
kuriais bus gabenama per- žmoną “augščiausia ciesorie 
važa*ir pasažierai. Tam tik- ne”. Monarkijos šalininkai 
slui neseniai tapo užbaigtas su tuom sutinka, o jų priešai 
orlaivis “R-100”, kuris dar Į rengiasi pareikalaut Holan- 
šiais meteis pradės savo ke- dijos valdžios uždraust eks- 
lionę per Atlantiką, iš How- kaizeriui toįcĮ titulavimąsi. 
den. Dabar tam pačiam tik
slui dirbama naujas orlaivis 
Vardingtone, “R-100”, kuris 
už pusės metų bus užbaigtas' 
ir tuojau pradės kelionę. Sa
koma, kad orlaiviai persieisi
pigiau ne&u jūrėmis plan- gjpįų gaisras, kuris siaubia 

link pietinės Kalifornijos ir 
Pacifico pakraščių, naikin- 

; damas viską, ką sutinka ant 
kelio. Gaisras grūmoja dide-

jų vyras buvo abi vedęs ir 
su viena pabodus, slaptai 
nuėjo gyvent su kita, net kol 
ęęęęua-s-,Law-WčaotMM Mi 
pateko kalėj'iman už girta
vimą.

kianti laivai.

ls baimes pasikorė.
Jeznas.—Benčekiemio kai

KALIFORNIJOS GIRIŲ 
GAISRAI

San Francisco, Cal.—Nuo 
šiaurinės pusės iš Oregon 
valstijos prasidėjo didelis

NAUJI KAIMIEČIAMS
“APSUNKINIMAI”.

Paris, FrancuzijojL— Ne- liu pavojum miestui Santa 
seniai graznų sindikatas pa- Barbara ir ji sunaikins,jei 
reikalavo iš valdžios užgini vėjas ne atsikreips iš kitos 
krautuvėms i 
pardavinėt bent kokias graz1 nors atsiradęs lytus, kurio 
nas.

600 ANGLIAKASIŲ IŠĖJO 
STRAIKAN.

Springfield, Ill.— Capitol 
kasyklų kompanijai paskel
bus skiriamas darbininkams 
naujas algas, kurias nustatė 
Chicagoj susirinkę komisi
jos, 600 angliakasių paskel
bė straiką, pažymint, kad jie 
negrįš darban, kol kompani
ja atsiims naują algų pasiū
lymą, nes už $6.10 negalima 
išmist su šeimynomis, prie 
šiadieninių sąlygų. Jie rei
kalauja palikt senąsias al
gas, kurios buvo mokama po įa užbaigė gyvenimą. Žudi-ištaroje mokiniai baltodžiai 

kas pats pasidavė policijai, i pasipiktinę naujais drau- 
Dabar prisaikintųjų teismas'gaiš, susitarę paskelbė strai- 
Williamsa pripažino kaltu i ką ir skaitliuje 2,000 apleido 
žudystos pirmame laipsnyje, mokyklą, pastačius išlygą, 

Francuzijoj.__Ka- R pasmerkė ji pakorimui, kad jie grįš mokyklon tik
Pakartas jis bus 6 d- Gruo-'tada kada murinai iš jų mo- 
džio.

Mirė kun. J. Strikas.
Lieplaukis- — Lieplaukio me sudegė Bajoro daržinė, 

parapijoj numirė kun. J. Gaisro priežastis, sako, bu- 
Strikas. Palaidotas. Bažny- vusi jo sūnūs, kurs nesugy- 
čioje graudingą pamokslą: venęs labai su namiškiais ir 
pasakė kun. Bendraitis. Ka-, sukęsis jiems keršysiąs. Dėl- 
puose kalbėjo prel. Urbana- to tėvas sūnų Įtarė ir labai 
vičius, stud. Gabaliauskas ir ant jo barėsi, taip pat, jam 
stud- Dagilis.—D. Į grasindamas. Sūnūs, matyt, 

iš baimės nuėjo Į arti namų 
, esanti mišką ir pasikorė.

$7.50 per dieną.

PERTVARKYS KARIU 
MENĖS PULKUS-

Paris, 
dangi Francuzijos kariume-
nėje yra labai daug kareivių 
flemišų ir valunų tautos, to

nedėldieniais pusės, ar ne suvaldys kaio j dėl iki§iol su šiais kai-eiviais

nas. .labai laukia. Gaisruose žu-
Toks valdžios patvarky-Į vo keliataš žmonių, ir kelios 

mus sulaukė protestų iš dešimtys žmonių yra skau- 
kaimiečių pusės; jie skun- džiai apdegusių, 
džiasi, kad nedėldieniai jiem 
buvo parankiausiomis dieno
mis “apsipirkimui”, nes dėl 
darbų jie kitomis dienomis 
negali gaišuot laiką.

IŠSIGELBĖJO PIGIU 
TOMOBILIUM.

New York, N. Y—B.
Mackowski pasistatė

AU-
vakare nuėjo į savo būdą, 
persitikrino, kad jo pati pa

savo bėgo su jo padėjėju Carsten, 
automobilių uždraustoje vie- paėmus pinigus, automobilį, 
toje ir užtai tapo areštuo- drabužius ir viską, kas tik 
tas. Teismas jį nubaudė pen-! turėjo vertę. Pats Curley 
kiais doliariais, bet nebau- likosi tik su viena marška, 
stajam žydeliui “neturint” kuria buvo apsisupęs estra- 
penkinės, jis teismui pasiūlė doj, ir šunim, o šiaip viską 
baudon pasilaikyt jo auto- išsigabeno pabėgėliai, kur 
mobilį. Teisėjas paklausė nors į Montaną.

būdavo labai daug sunkeny
bės, kol juos pramokinta 
franeuziškos kalbos. Kad 
tų sunkenybių išvengus, da
bar kariška valdžia rengiasi 
svetim'kalbius kareivius su- 
skirstyt į atskirus pulkus ir 
juos franeuzų kalbos visai 
nemokint. Tik oficierai bus

PRIJUOKINŲS KITUS 
PATS NUSIMINĖ.

Sioux City, la.—Rodeo
cirko klaunas Curley, per i reikalaujami mokėt ir fran- 
vakarą juokinęs publiką es-Įcuzų kalbą, o nemokanti bu? 
tradoj, kada pabaigęs darbą j jos mokinami St. Cyr kariš

koj akademijoj.

PAKARS MOKYTOJA 
WILLIAMS

Kingston, Ont., Kanadoj.
— Picton mokyklos mokyto
jas Wilbert Williams susi
barė su savo pačia ir nė vie-Į 
nai, nė antrai pusei nenusi 
leidžiant, vyras Įpuolęs ap- Į Park augštosios mokyklos 
maudan, pasigriebė plaktu-j perkelta 25 murinai (ne
ką ir tuomi savo pačiai tris grai) mokiniai i Fenger 
kartus kirto galvon taip kadiaugštają mokyklą. Šioje pa-

Nušovė žmogų.
Gailioniai, Linkuvos para- Lavoną, žemai ant medžio 

pi jos.—Alučio

CHICAGO.! MOKINIŲ
STRAIKAS

Chicago, Ill.—Iš Morgan

išsismagine kybanti užėjo vienas žmo- 
šio kaimo vyrai delei visai1 gus, eidamas per mišką.— 
menkos priežasties vieną D- 
žmogų nušovė ir vieną sun
kiai sužeidė, kuris taip pat 
girdėt mirręs. Žmonės sako: 
“Gailioniečiai promacho ne
duoda—pataiko tiesiai i šir
dį” Vedamas tardymas. —

Plečkaitininkai veikia.
Raseiniai.—Į Raseinių ap

skriti atvyko iš Vilniaus 
krašto OI. Butkus ir iš Lat
vijos L. Petraitis, kurie or
ganizavo ginkluota buri. 
Padarius Tautų miške pati- 

Lenkų šnipas pakliuvo. | krinimą, buvo suimtas J- 
Kaunas.—Policijos žinio-Į Marcinkus. Tuo tarpu kiti 

mis, prie demarkacijos lini- nutarė pabėgti Latviją. Ta- 
jos 1 rajone netoli Joniški' čjau pereinant rubežių buvo 
sulaikytas lenkų šnipas Vai- pastebėti latvių policijos. Į- 
tiekus Ivickas. Pas ji rasta.

kyklos bus prašalinti.

■yko susišaudymas, kurio 
Utenos komendanto įsaky-Įmetu du buvo sužeisti, o ki- 
mas apie naujokų ir atsar- tiem dviem pasisekė pabėgt, 
ginių šaukimą, pranešimai Pas juos rasta 3’granatos ir 
apie “vienybininkų” šuva- daugiau ginklų. Juos siun- 
žiavimą Utenoj ir Šiaulių tęs Vikonis iš Rygos. Nakti- 
gyvulininkystes parodos mis eidavo ir platindavo 
plakatas.—D. Plečkaičio literatūrą.—D-

ATRADO SENIAUSI 
MIESTĄ

Toledo, O. — Šio miesto 
muzejaus tyrinėtojai Babi
lonijoj sako atrado prie Ba
gdado žymes miesto kuris, 
jų nuomone, turėtų būti se
niausias iš visų iki šiolei at
kastų miestų. To miesto ya.r- 
'das buvęs Opis.

Planuokite DABAR 
Rudenį Praleisti LIETUVOJE

Keliaukite Suvienytų Valstijų Valdžios valdomais laivais.

SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:
S.S. Pres. Harding . Spalio 3-31 ]
S.S. Leviathan ......... Spalio 6-24 |

S.S. Republic.......
Visi laivai be SS. Leviath:

S.S. Leviathan plaukia per Chef
Pirkite laivakortes Į abu galu!
Sugrįžimo leidimus nepiliečiai t 

išplaukimo.
Del smulkesnių informacijų klauskite savo vietos agentų arba 

rašykite pas

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

S.S. Pres. Roosevelt....Spalio 10
S.S. Geo. Washington..Spalio 17 
........... Spalio 20

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 -efreshing 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 WAY 

$8.50
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Street Pier :: :: Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
SHENADOAH, PA. valdininkams ir t-t.

Raphael Fernanze liko kal
tas.

Šiomis dienomis pasibaigė 
byla prieš ispaną, Raphael 
Fernanze, kuris 5 dienoj 
Liepos nužudė savo pačią. 
Marę Stibingiutę ir paskui 
buvo pabėgęs, bet tapo su 
gautas Brooklyne, ir parga
bentas į Pottsvillės kalėji
mą, kuriame prabuvo iki 
teismui ir dabar teismas pri
pažino jį kaltu žmogžudy
stės antro laipsnio. Užtai 
jam paskirta bauda kalėji
mu, nuo dešimties iki dvide
šimties metų.

Byloje paaiškėjo, kad jo 
pati Stibingiutę, gyva būda
ma, vedė ištvirkusi gyveni
mą, buvo net ir ištvirkėlių 
namuose, kuriuose Fernan
ze ją pažinęs, ir iš ten vedė 
už pačią. Ištekėjus jis visgi 
savo karakterį ne pakeitė ir 
gyvenimą vedė ne -pagirtiną. 
Todėl tarpe jos ir jos vyro 
gyvenime sutikimo nebuvo 
visą laiką, ir dėl tos priežas
ties ivyko žudysta.arba kaip 
priežodis sako, koks buvo 
gyvenimas, toks ir mirimas. 
Užtai Fernanze dabar ir to
kią lengvą baudą gavo-

Darbai musų krašte.
Kasyklose eina darbai 

taip blogai, kad dirbama tik 
po dvi dienas per savaitę, o 
'kaip Readingo kompanijos 
kasyklose, tai dirbama net 
su pertraukomis: vienose 
padirbama kelias dienas ir 
darbai sulaikoma, o prade
dama kitose; ten dirbama 
'kelias dienas ir darbai su
laikoma, tai vėl kitose kelias 
dienas dirbama. Taip ir mai
šoma.

Iš bedarbės priežasties ir 
vietinių Lietuvių visokis ju
dėjimas yra apmiręs. Tik 
moterėlės kartais “veikia”. 
Mat tarpe jų atsiranda to
kių, kurios prikrečia užtek
tinai “sorkių”, kuomet pri
sitraukia naminės rūgšties, 
o šitos pas mus dabr yra 
daug daugiau negu kad bu
vo praėjusiais, “šlapiais” lai
kais. J- Basanavičius.

CHICAGO, ILL.
Pakvietinųis Į iškilmę.
Amerikos lietuvių troški

mas ir Lietuvių Labdarybės 
Sąjungos pastangos, ačiū 
duosniai Lietuvių visuome
nei, Įvykdoma. Lapkričio 4 
d. bus šventinamas Lietuvių 
Labdarybės Sąjungos Šv. 
Kryžiaus ligonbutis.

LigonbutĮ šventins jo E- 
m'menei j a Kardinolas Mun
delein, dalyvaujant skaitlin
gai dvasiškijai, aukštiems 
miesto ir Illinois valstijos

AKRONIEČIU ŽINIAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot. jicškot ir gaišuot, gausit vieto
jo.' Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvų” galit pas mane atnaujini, 
sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė
šas. kas naujų užsirašys “Dirva" 
ant molų duosiu $1.00 vertės knygų 
dovanų.

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

Tai bus užbaiga Įstaigos, 
kuri ilgiems amžiams bus 
liudininku didelio pasišven
timo ir pasiaukavimo, kuri 
amžiais kels musų tautos 
vardą, bus dideliu akstinu 
j'aunajai kartai laikytis lie
tuvybės idealų, kuri bus mu
sų ir musų artimųjų sveika
tos šaltiniu.

Labdarybės Sąjunga išlė
to augo. Bet ji išaugo į to
kią organizaciją, kuri jau 

! drįsta daryt tokį didelį už- 
simojimą-ligonbutį statyt, 

i Dideliu pasitikėjimu ir pasi- 
, ryžimu pradėta darbas, ku- 
ris musų visuomenėj! rado 

i nuoširdų pritarimą ir jos 
pagelba einame prie užbai
gos.

Yr dabar mes dideliu pa
sitikėjimu kreipiamės Į ger
biamas draugijas, kuopas ir 
kliubus, prašydami in corpo- 
re dalyvaut Šv. Kryžiaus li- 
gonbučio pašventinimo iš
kilmėse. Kviečiame Lietu
vius profesionalus, pramo
ninkus ir visą musų visuo
menę- Tos visos draugijos 

i ir pavieniai kurie aukauda
mi didesnes pinigų sumas, 

! nusipelnė garbės narystės 
J vardą, pašventimo iškilmėse 
bus tinkamai atžymėti. Lap- 

, kričio 4 d. bus Lietuviu 
'džiaugsmo diena. Negali 
■ but didesnio džiaugsmo 
] tiems, kurie dirbo ir dideles 
sumas klojo, matyt savo pa
stangas realizuotas. Dėlto 

I kviečiame visus Į šią Ameri- 
ikos Lietuvių džiaugsmo iš- 
1 kilmę.

Šv. Kryžiaus ligonbutis 
i yra musų- Ne vienas ir m’u- 
fr-ų jame sveikatos jieškosi- 
me. Nė vienas šiądien nega
lime perdaug rizikuot tvir
tinant, kad mums ligonbu- 

j tis nėra ir nebus reikalin- 
Igas. Liga ar kitokia nelaimė 
nė vienam Į akis nežiūri. Pa
galios, Šv. Kryžiaus ligonbu- 

| tyj bus vietos ir tiems nelai
mių prispaustiems broliams 
Lietuviams, kurie dėl sunkių 

j gyvenimo aplinkybių nepa- 
jiegs sau už kambarį užsi- 
mokėt. Labdarybės Sąjunga 
ir jos ligonbutis tokiems sa
vo broliams ranką išties.

Tad, dar kartą kviečiame 
visus į Šv. Kryžiaus ligon- 
bučio šventinimo iškilmės-

Spaudos komisija

DUODANTI IR IMANTI 
RANKA.

Yra sakoma: “Duodančio
ji ranka nenuskursta”. Pri
sitaikant prie Kauno aplin
kybių, šitą posakį reiktų da- 
pildyt: “Ne nuskursta, bet 
pavargsta.”

Užeikite savaitės gale 
bent į kurią vieną krautu
vę, o persitikrinsite, kad ji 
tuomet pergyvena tikrąjį 
elgetų užpludinJą. Elgetos 
skaitlingesni už škėrių pul
kus, jie įkiresni už farsišką 
komivojažierių. Krautuvės 
durys nespėja užsidaryt nuo 
tos nuskurdėlių, raišų, kar- 
puotų ir apsigimėlių kolek
cijos. Krautuvių kasos tirp
te tirpsta, krūvelės centų ir 
penkių centų, mažėja.

— Ar jus duodate kiek
vienam beturčiui 2-5 centus?

— Taip, bet tam reikalui

aš kasdien išleidžiu pokelia- 
tą litų-

Šitie, niekeno ne uždėti 
mokesčiai mųsų pramonei 
vis sistematiškai ir įkirtai 
išrenkami. Elgetos neprašo 
išmaldų, tik ateina rinkt 
duokles. Pamėginkite jiems 
nemokėt, pabandykite rinkė
jus ne įsileisti Savo aimana
vimais ir savo šauksmais jie 
išvaikys pirkėjus ir neduos 
niekam ką nors veikt. O po
ra centų pramoninkus išva
duoja iš nemalonaus pasi
kalbėjimo. Betgi iš smiltelių 
išauga ištisos kuopos.
Ne geriau dalykai išrodo 
ir gatvėse, parkuose, ir šiaip 
visur, kur tik susirenka pu
blika- Elgetavimas oficiališ- 
kai valdžios užgintas. Bet 
elgetos kasžinkokiais slap
tais keliais apeina budriųjų 
policistu žvilgsnį ir įsibriau- 
ja į minias. Jie apspinta jus 
ir apkurtina savo dejavi
mais, apgali savo atkaklu
mu. Imančioji ranka dabar 
jau ne prašo, bet griebia ir 
plėšia, vis primygtiniau.

Nėra abejonės, jog betur
čiui, alkanam ir ligoniui rei
kia pagelbėt. Bet mjusų gy
venime elgetavimas pavirsta 
pelninga profesija. Duodan
čioji ranka daugiausia gero

tinai opus ir seniai jau rei- vas, caras Paulius I, 24 die- 
kėjo jį sutvarkint. “L. Ž.” na Kovo, 1801 m. tapo nu- 

- smaugtas orderio juosta.
PASIKĖSINIMAI ANT Žudiku tada buvo baronas 

'VALDONŲ. .. Palenov.
Nenusisekęs pasikėsini-! Tai buvo žudystos “nuo- 

pnas šiais mietais ant Italijos Įgomis rankomis” papildytos, 
karaliaus Viktor Emanuelio,! Vėliaus atsirado naujas bu- 
Medilionoj, nebuvo tai pir- plas žudystų papildymui, tai 
mutinis pasikėsinimas šitos;bombos, kurios vadinta, kai- 
rušies. Pastarasis pasikėsini j kur dar ir šiądien vadina
mas ant Italijos karaliaus, mos “pekliškomis mašino- 
primena visą eil? kitų pasi- mis”. Su bombos pagelba 
kėsinimų, kurie yra paėmę pirmas pasikėsinimas įvyko 
apsčiai aukų praeityje. į24 Gruodžio. 1800 m. kuomet

1610 m. pasikėsinimas j-, mėginta nužudyt Napoleo- 
vyko Paryžiuje, kuomet ka-'nas Didysis; tuomet jis bu- 
valiui Henrikui IV po vairui- vo dar tik konsuliu. Pasikė- 

jkavimui jo žmonos, važiuo-j sinimas buvo nepasekmin- 
jant į arseanalą, siauraja gas, nes Napoleonas likosi 

Ide la Ferronerie gatve, fa- ne užgautas. Dėl šio pasikė- 
natikas prišokęs prie kario- sinimo keliolika suokalbinin- 
tos, štilietu nudurė karalių, kų tapo ištremtais iš val- 
Užpuoliku ir žudiku tada bu stybės, o arčiaus pasikėsini- 
vo neva pamišėlis Francais mo stovėjusieji žmonės, tapo 
Racaillac. Jis buvo kanki- nužudyti.
namas žiauriausias budais, Nuo bombos, kurią metė 
kad tuomi jį privertus pri- Italas Orsini, 14 dienoj Sau- 
sipažint, kodėl jis nužudė šio 1858 m. vos nepražuvo

I

rey ir Pepino, kurie paleido 
bombą iš lango vienų namų 
prie du Temple bulvaro. 
Bomba sudraskė tada 20 

ižmoniu, 'bet karalius likosi 
Įtik lengvai sužeistas. Žudi
kai suimta ir abudu tapo nu
kirstais.

1880 m. 14 diena Kovo nu
žudytas tapo Rusijos caras 
Aleksandra II, su bombos 
pagelba, bombą metė nihilis
tai. Bomba buvo padirbta 
pavidale knygos, su užrašu 
“tiesų rinkinys”.

1900 m. 30d. Liepos šiauri
nėj Italijoj, miestelyje Mon
za tapo nužudytas Italijos 
karalius Humbertas I, tėvas 
dabartinio karaliaus Vikto
ro Emanuelio. Jį nužudė a- 

1 narkistas Bręsti. Ant to pa- 
,t’es karaliaus Humberto bu- 
Įvo pasikėsinta 1878 m. kuo- 
iinet jį taikėsi nudėt tūlas 
■Passamonte, bet karalius į 
laiką apsižiūrėjęs, nukirto 
jį savo kalaviju.

j 1853 m. kėsintasi nužudyt
karalių, ir išduot suokalbi- Francuzijos cesorius Napo-Į Austrijos ciesorių. Juozapą 
įlinkus.Bet jis atsisakei prie- leonas III,važiuodamas j o-I, bet pasikėsinimas ne nusi- 
žastį ir iželuot savo draugus, perą Paryžiuje. Kitas pasi-Į sekė; užtai 1898 m. Genevoj 
Js buvo nukankintas mirti-kėsinimas Francuzijoje buvo j nužudyta jo žmona Elzbie- 
nai, sudraskant dviem po- ant karaliaus Liudviko-Pily- ta, kurią štilietu nudurė a-

lia>s metais pirmiau žuvo 
Austrijos kunigaikštis Ru
dolfas. 1914 m. kaip jau 
skaitytojui žinoma, Saraje
ve, Serbijos mieste tapo nu
žudytais Austrijos kunigaik
štis Ferdinandas su žmona, 
'iš ko paskui kilo didėji Eu
ropoj karė.

Daugiausia įvairių pasikė
sinimų ant savo gyvybės yra 
praleidęs, ir iš visų laimin
gai išėjęs, tai Spanijos ka
ralius Alfonsas XIII. Iš bom
bų skeveldrų, revolverių, 
štilietu ir kitokių pabūklų, 
kuriais buvo kėsintasi ant jo 
gyvybės, karalius Alfonsas 
įsirengęs turi net tam tikrą, 
kad ir ne didelį muzėjų.

DAR VIENAS REKORDAS 
“SUMUŠTAS”

Oklahoma City, Okla.— 
Christ Moeler, 86 metų am
žiaus “sumušė” rekordą a- 
valų parodoje, nes jis viena 
pora avalų išavėjo 36 me
tus, dėvėdamas juos kas
dien, pi'ie darbo ir pailsio, ir 
dar galės clėvėt kelis metus. 
Tyrinėjant dalyką, kad per
sitikrini kaip ir kokiu budu 
pora avalų gali išlaikyt tokį

rom arklių. po 28 dieną Liepos, 1835 narkistas Lucheni, 10 dieną ilgą laiką, pasirodė, kad tais
Neminint visos eilės revo- metuose. Pasikėsinimas bu- Birželio, einant į laivų prie- avalais yra paprastos Euro-

ne padaro. Ji dažniausia tik 
auklėja didesnes gaujas pro
fesionališkų dykaduoniu, 
veisia visuomenės parazitus 
ir išsigimėlius- Gerieii žmo
gaus jausmai, prakilniausi 
siekimai, jo artimo meilė iš
naudojama vikrių nenaudė-j 
lių pasipelnymo tikslams.

Beabejonės, toks profesio
nališkas elgetavimas, yra 
vienas iš opiausių, Lietuvos 
laikinosios sostinės klausi
mų. Ikišiol jis atkreipdavo j 
save domą atskiriu ypatų, 
bet atskiros ypatos ne pajie- 
gia kovot su tuom šlykščių 
apsireiškimu. Senasis paty
rimas rodo, kad administra
cijos ir net teismų paliepi
mais, kovot su elgetavimu 
yra sunku. Čia gali priduot 
didelį persvarą tik plačioji 
visuomenės iniciatyva, ir 
kiekvieno šalies gyventojo 
išmintingas pažvelgimas į 
šitą klausimą.

Šiaip ar taip kalbant, ši
tas elgetavimas yra užtek-

Nuo Astmos 
Ir Drugio

Kaip palengvint aršiausius atakus. 
Metodą duoda geriausias pasekmes.

PABANDYMAS DYKAI
Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 

atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
iaus kreiptis j Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo metodos. 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
ius gyvenate ar kur nagelbos jieš- 
kote no ši pasauli, reikalaukite na- 
handymo dykai. Jei jus kenčiate jau 
nuo senini, kad ’r nuo sen’»"siu lai
kų ir bandėte visokias pagelba.s pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
suradimo pagelbos jau žudote viltį, 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
surast į progresą, vedantis iš visu 
blogu nadėčiu. jieškant pa«»l»nnsavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimu dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt nro- 
gresyviškuoju keliu einant pasijieš- 
Kot pagelbos. Pasiųskite šitų kupone 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

2481-F Frontier Bldg.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodų išbandymui;

liucijų, kurios palietė Fran- vo suruoštas tūlo Juozo Mo-. plauką. Tokiu pat budu ke- niškos klumpes.
euziją ii' Angliją praėjusiuo 
se šimtmečiuose, pažymėtini 
yra žiaurioji žudysta 18 šim 
nietyje, Rusijoj, kur tad: 
caras Petras III von Hol 
stein-Gottorp, ačiū pasidar 
bavimui jo žmonos Ekata 
rinos H, žuvo iš žmogžudžk 
rankos, 1762 m. Birželio 21 
dieną. Kitas Rusijos valdo

įoo lak to 

telephones
■pASKUTINĘ miliutą jai 

pavyko pakeisti planus 
ir ji galėjo vykti aplankyti 
savo draugus mieste 75 my
lios atstu. Bet jau buvo vė
li jiems parašyti—jeigu jie 
ir gautų laiškų neturėtų ka
da atsakyt.

Lengviausias būdas buvo 
telefonuot. Pašaukut nume
riu, ji buvo sujungta su te
lefonu namuose nepraėjus ir 
minutai laiko.

“Smagu girdėti jog atvyk
si, patiksime rytoj stotyje 
penktų valandų” — taip tai 
per dvi minutas viskas buvo 
sutvarkyta. Ir tas kainavo 
tiktai 60 centų.

Ekonomiška ir patogu nau
doti telefonų susikalbėjimui 
tarp miestų. Tai yra viena
tinis ypatiškas susisiekimo 
būdas kuriuo galima kalbė
tis. Ir kuomet naudoji tele
fonų gauni atsakymų tuo pat 
momentu.

The Ohio Bell 
Telephone Company
The Cost Is Small—Wherever Yoh Call

Tikraį naujas pavidalas sudėties linijoj 
ir eileje ... daugiau kainuojantis apdir= 
bime negu bile koks kitas automobilis 
pasaulyje.... ir turiniiigiausis apmuša= 
lais...... pavyzdingasis Buįck naujasis 
Mastepiece BODIES by FISHER
Sidabrinių Sukaktuvių Buick sukėlė daug žingei
dumo — traukia daugybes žmonių j sandėlius — 
gauna daugiau pagyrimo — ir padidino reikalavi
mus taip nepaprastai ir taip žymiai kad Buick’o 
milžiniškos dirbtuves pasiekė nauja aukštų pro
dukcijos laipsni norėdamos užpildyti reikalavimus. 
—viskas tas yra taip todėl kad ne tik tai yra ne
paprasčiausias šių dienų automobilis savo veikme, 
bet taipgi dėlto kad yra gražaus naujo stiliaus — 

žavinantis naujų pavyzdžių 
gražumas — daug puikesnis, 
patogesnis ir puošnesnis ne
gu koks kitas kada pasau
lyje buvo žinomas! 
Visai naujas būdas viršaus 
subudavojimo, kitokios lini

SIDABRINES SUKAKTUVES

BUICK
Su vyriausia Fisherio papėde.

jos ir forma — švelniai išlenktos plieno juostos — 
brangiausios kokios kada ant bent automobilio bu
vo panaudotos — visas kitas stiprumas ir sutaiky
mas apatinės karo dalies xsu žemutine — sudaro 
svarbią atmosfera ir priduoda grožę su kuria nie
kas negali lenktyniuoti.
Jeigu jus norit gražumo — jeigu norit individua
lumo — jeigu norit paskutiniausių laikų sugalvo
jo patogumo — yratik vienas pasirinkimas — vi

sos Amerikos pasirinkimas 
— Sidabrinio Jub i 1 e j a u s 
Buick su nauju Masterpiece 
Viršum Fisher darbo. Tai 
yra naujausios mados — 
naujausių pavyzdžių auto
mobilių srityje!

THE COMPANY
1900 East 24th St.

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave. Lakewood 9100
13550 Lorain ave. Lakewood 9100

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway Academy 1010
4255 Pearl rd. Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave. Cedar 3415
12516 Penobscot ave. Cedar 3415

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

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

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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Arba vėl, kodėl nereikėjo 
parašyt ir apie Incidentą, iš

Pakart tą lenkberinį!
Vulgariškas moterių išsi-

įsivaiz-
Į-

susio' kelt ranką prieš šim
tus žmonių, atėjusių reika
lauti Vilniaus išliuosavimo. 

O dabar jis j Jei šitą incidentą okulisti-

žeika nusijuokė. Dalykas ve 
koks buvo: Balsuojant rezo- 

vienas okulistikos 
žinovo kolega, balsavo prieš
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Graiciuno Pamokslas
Daktaras A. L. Graičiu-

nas, supykęs, kad jis nebu- pasaką apie tą mismitingą, kurio net ir “didysis” Ma- 
vo kviestas pasakyt pamok- aiškinasi, jog 
slą prie velionio Tarno Patik- { 
ščio kapo, jis savo organe 
pasako tą patį pamokslą, ku
ri buvo pasiruošęs pasakyt 
laidotuvėse. Bet laidotuvių 
aprūpintojai turbut iš ank
sto žinodami pamokslininko 
prisirengimą, į laidotuves jį 
nekvietė. Ir gerai padarė- 
Greičiūno pamokslas labai 
peiktinai nuskambėjo jo or
gane, o kapuose butų buvę 
dar blogiau, nes pamoksli
ninkas butų gavęs netik 
papeikimą, bet ir pylos, už 
mirusio žmogaus 
mą, išbjaurojimą.

Pas kulturiškus 
yra priimta apie 
kalbėt gerai, o jei to negali
ma, tai tylėt. Graičiunas 
nuo šios tradicijos kulturiš- 
kujų žmonių stovi labai nuo
šaliai, ir negalėjęs apibjau- 
rot žmogų gyvą, apibjaurd'- 
ja numirusį, ir tai be jokio 
reikalo. ų

Velionis Paukštis Susivie
nijimui dirbo kaip tikras jo 
naris ir valdininkas. Visuo
meniškus reikalus savo au
komis jis visuomet rėmė, 
buvo sąžiningas, teisingas ir 
pastovios nuomonės- Jis ne
bėgiojo iš vienos partijos į 
kitą ir atgal. Jei buvo kieK 
stačiokiško budo, tai tik to
dėl, kad su nahališkais veid
mainiais mandagiai elgtis 
ne visuomet galėjo.

Susivienijimui iždinin- 
kaudamas jis, kaipo ekono 
miškas ir teisingas žmogus, 
dabojo kiekvieną centą ir 
tuomi sutapę šimtus tūk
stančių doliarių, kas reiškia 
daug daugiau, negu Grai- 
čiuno matematika, su kurios 
pagelba jis Susivienijimo 
viršininkų algas moka su- 
skaityt. Daugiau ką nors 
gero padaryt jis nemoka. 
Buvo 'kartą išsirengęs per 
kuopas su paskaitomis, ir 
tuojau pabėgo. Aišku, kad 
jis nežino kam ir ką veikia- 
Nežino net velionio Paukš
čio vardo, kurį jis niekad 
neslėpė, ir vietoj tikrojo vai
do, vadina jį prasimanytu. 
Kasžinkaip į tą visą pasilei
dimą žiuri Lietuvių Dakta
rų Draugija, kurios nariu 
Graičiunas yra? Juk jos na
ris tokiais savo svaiguliavi- 
mais, jai garbės nedaro.

nepasirašęs 
įvien todėl, kad neįtraukus į 
‘fašistų’ tinklą susipratusių liuciją, 
darbininkų klesą”...

O butų kurkas gražiau ir rezoliuciją. Ir tuojau žmoge- 
teisingiau, jei jis butų pasi
teisinęs šitaip: “Gyvenu tar-

rašyt,nes kokia Lenkė suži
nojus apie mano parašą po
Lietuvių rezoliucija, butų a-Į reiškimas, tačiau tą pateisi- 
kinius pataisyt nunešus kur na pasielgimas išgamos, dry- 
kitur. ..” Taip pateisinda
mas jie bent butų pasirodęs 
vyru, drebinančiu kinkas 
už pusdoliarį. C 
pasirodo tik pusdoliariniu kos žinovas butų įtraukęs į 
facistu, besislapstančiu už savo ypatos legendą, tai ir 
svetimps nugaros. j tas jo slapstymasis už “su-

ŠOKIŲ VAKARAS
Aistringa muzika uždrožė valsą 
Džias Bando garsas ūžčioja po salę, 
Tarp vyrų išgirdau aš josios balsą— 
Tik kam veidai taip balzganai išbalę?

Už bufeto,—ten pila airi
Ir vynas liejasi putodamas kaip jautis
Kai pamačiau—širdis džiaugsimu apsalo
Ir kilo noras vėl su ja sėbrauti....

O, pavergė jinai manosios meilės rūmą 
Šilkuos panėrus kojas ir krūtis— 
Ir sugalvojau sunkią dūmą,
Kad meilė mano šiądien vėl atgis.

Nuėjęs bufetan—ištuštinau bokalą, 
Širdyj užmigęs jausmas vėlei bunda.
Išgėriau dar penkis stiklus aš iki galo.
Ir vėl krutinėję aistra—pagunda.

Sužvengė salė, o šokikai — “valsą”!
Ir muzika aistringą juokas lydi,
Ir vėl tarp vyrų išgirdau aš josios balsą, 
Bet mano akys josios laimei nepavydi.

O, linksmos poros—kas jus laukia—
Mėnulis, pieva, krūmai—karštos lupos;
Išeikite ir pažiūrėkite Į laiką—
Ten beržas ūkanose klupo....

O, džiaugkitės—kol juokas lupose!
Kol meilė širdyje gaisru liepsnoja.
Gyvenimas kol jūsų nepaklupdė, 
Kol vynas taurėse putoja.

Atisakė Pasirašyt-
Kuomet Lietuvių kolioni- 

jose. ėjo masmitingai, kad 
išnešus Tautų Lygai rezo
liucijas dėl Vilniaus, tokį 
masmitingą surengė ir Cle- 
velande, Vilniaus Vadavimo 
Komitetas. Tame masmStin- 
ge, su kokiais ten išrokavi- 
mais buvo kviestas pasira
šyt po rezoliucija ir vienas 
žmogus kuris su rengimu 
mitingo, nė to mitingo val
dyba, neturėjo nieko bendro. 
Bet jis pasirašyt^atsisakė.

Nepasirašė, tai nepasira
šė. Pasirašė kas kitas ir dėl 
to vargo nebuvo. Dabar tas 
žmogus, kuris prie savo pa
rašo deda okulistikos žinovo 
ženklus, sumislijo pasitei-j

ILGĖSIS 
O, Lietuva mylimoji, 
Ne Tavo dukrelė bučiau, 
Jei užmiršt Tave galėčiau, 
Šalie mano prigimtoji!

Nesupratau kas Tu esi, 
Kol tik tave aš apleidau. 
Laimės svietui- neatradau. 
O Tėvynę, ar regėsiu? 
Kuo ilgiau svetur bastausi 

Tuo labiau nerimsta siela; 
O sugryžt man but taip miela! 
Sapne balso Jos klausausi.

Kaip Ji šaukia vaikus savo
Sugryšt į bočių žemę—
Nors jau esat ir pasenę:
Čia yr šalis tėvų savo.

Tu lengviaus čia atsikvėpsi, 
Tarpe brolių ir seselių;
Nereiks tau liet ašarėlių 
Ir užmirši tą ilgesį.

Netrokšk aukso ir žibučių, 
Nesibastyk po pasaulį.
Laimę tverk gimtoj šalyje — 
Mylėk žemę savo bočių.

Laputė

D I R V A ,

nu- rų bažnyčios kunigu, ar tik dirbystė perėjo beveik vien 
aiš-J pamokslininku, bet nuo neregių “mbnopolin”. Žino- 

“Sandaros” redagavimo ne-,ma, fabrikus turi kapitalis- 
sitrauks. Tie patys gandai tai, tik juose neregiai dirba, j pasakoja, jog “Sandaros” j Tokių fabrikų yra daugely- 

i taktika ir pakraipa bus mai-ije vietų, didžiausis vienok 
noma. [yra Bourne, N. Y. kur dirba

Jei tas pats žmogus ją Į apie šimtas neregių. Visi jie 
redaguos, tai negalima su-Ja’k°mi disciplinoje ir visi 
prast kaip laikraštis butų atlieka darbus, kokius jie 
pamainytas pakraipoje ir turi užėmę, kuogeriausia 
taktikoje. Greičiausia bus Tvarkos yra griežtai užgin-1 
tai, kad žmogui bus galima1 ta jų vienam kitą išjuokt, I 
laikyt nosį paveju, arba kad j daryt kokius 
tie gandai bus sugaudyti iš-, 
vėjo ir neturi pamato. Ge
riau bus palaukt “Sandaros” 
pasirodymo-

sipratusių darbininkų” i
garos, butų nebuvęs taip aiš- Į pamokslininku, 
kiai užtėmytas-

Kapstymasis Baloj.
Jeigu skaitytojas 

dys sau girtą žmogų, 
klimpusi baloj, galės įsivaiz- 
dint sau juokingą 
parodanti kaip tas 
kapstosi , taškosi, 
ir pyktauja.

Taip iklipusiam
gali lygintis Chicagoje ei
nantis vienas lietuviškas

pludimaisis, burnojimais, ant 
visko, kas tik jam nusideda, 
be atsižvelgimo kaip daug 
nusideda. Ir tuom jis sudaro 
lygiai toki kvailą regini, 
kaipir anas girtasis žmogus, 
balon Įklimpęs. Ir kaikas 
net ypatingus juokus sau iš 
jo krečia: paerzina kiek ir 
paskui tėmija kaip jis dar- 
kysis. Ir mato kaip jis blaš
kosi, plūstasi, burnoja, taš
kosi. Apsiramina kiek, tai 
anas vėl jį erzina, kad susi
darius sau naują juoką.

Blogai kuomet pašaliniai 
žmonės iš laikraščio sau to
kius juokus gaminasi. Bet 
kaltė tame ne keno kito, tik 
tokio laikraščio, kuris vieton 

j rimtumo, mandagumo, paro- 
Įdo savo desperatišką kudi- 
kiškumą. Jei žmogus plūdi
mais ir burnojimais nori ką 
pertikrint, pamokint ar nu- 

! baust, tai jis gali but p įtei
sintas stoka žmoniško išauk- 

| Įėjimo. Bet kuomet taip el
giasi laikraštis, skirtas vi- 

Įsuomenės dalies švietimo ir 
lavinimo pamokinimui, tai 
negalima suprast, ką jis pats 
apie save mano. Jei jis ma

ino atliekąs savo užduoti, kn- 
L-i jam pridero, tai butų aiš
ku, kad jam stoka suprati- 

Imo.
Neturint supratimo kaip 

reikalinga savo pareigas at- 
| likt, tik ir galima pasirodyt 
[kultūroj nepribrendusiu. O 
[čia ir nelaimė, kad kultūroj 
ne aptašytas padaras imasi 

! vadovavimo visomenės da
lies. Ir nelaimė didesnė 
tiems kuriems toks pada- 

!ras vadovauja. Jis juos ve
da tiesiok Į balą pas girtąjį.

> priekaištus, 
kas galėtų užpykdint, Įžeist.

Visi jie dirba, supranta
ma, apičiupomis, ir daug 
laiko ima, kol naujas darbi
ninkas išmoksta savo darbą. 
Mokina juos tam tikri mo
kintojai, ’turinti regėjimą,KAS DIRBA ŠLUOTAS?

Kas dirba šluotas? Nere- J kuriems prisakyta su moki- 
giai. Seniaus Suvienytose 
Valstijose neregiai, kurių 
gyvenimu nebuvo kam rū
pintis, buvo laikoma tam' tik
rose prieglaudose, kur jie 
gyveno nuobodų gyvenimą. 
Kiti gatvėse pardavinėjo 
laikraščius, bet šis jų užsi
ėmimas nebuvo pastovus, 
kadangi siaučiant oro dar
ganoms, jiems nebuvo gali
ma stovėt prie savo darbo. 
Dar kiti elgetavo, ar tie gat
vėse laukdami išmaldos nuo 
praeivių, ar eidami per na-

niais elgtis kuošvelniausia, 
kuomandagiausia, kad ne į- 
žeidus, nes Įžeidimus, ar su- 
pykdymas, pas neregius 
greitai iššaukia staigų ap
maudą, kas kenkia jų svei
katai. Darbus neregiai ten 
atlieka visokius: drožia ko
tus, riša stagarus prie kotų, 
suveržia, apkapoja, kiti “in
spektoriai” peržiūri atliktą 
darbą, kiti suriša Į pundus. I 
kiti supakuoja siuntiniui 
prirengtus glėbius, ir taip • 
net kol šluotos išsiunčiamos

mus, keno nors vadžiojami. I rinkom
Šiais laikais neregiai jau 

ne “dykaduoniauja”, bet 
dirba fabrikuose, gaminan
čiuose šluotas. Yra fabrikė
liai ir kitoki, bet prie šluotų 
dirbimo neregiai daugiausia ! 
panaudojami. Seniaus šluo
tas dirbdavo šiaip žmonės, f 
kokiose daržinėse, buvo ir į 
kelietas fabrikėlių, bet da- 
dartiniais laikais šluotų iš- ■

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos“ 
pora numeriu pagret u ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy- 
kit savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

Gražus Nauji 
LAIŠKAI

SU Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios dideles raidis.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams Į Lietuvą i" 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3 
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ šALEJLe

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 
ii- adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

\ttilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 20S ..........................Sl.Of!
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

Rezignavo.
. . ‘Darbininko’ redaktorius 

Antanas Steponaitis. ]ęUnjgas Taškunas, rezigna- 
1 vo, tik- ne liuosu noru, bet 
| prie to priverstas. Mat kun. 
iTaškuno vedamas “Darbi
ninkas” Lietuvos žvilgsniu 
nesiskyrė nuo komunistų ir 
socialistų laikraščių. Užtai 
tūlos kuopos Šv. Juozapo są
jungos, kuri “Darbininką” 

i leidžia, griežtai protestavo 
i prieš redakciją už komunis- 
tavimą, bet redaktorius pro
testų nepaisė ir savo drožė 
toliau. Taip dasiyrus iki šv. 

[Juozapo sąjungos suvažiavi
mui, tame dalis delegatų sa
vo nepasiganėdinimais kun. 
Taškuną ir privertė trauktis 
iš redakcijos.

Dabar kunigas Taškunas, 
sakoma, važiuos j Lietuvą. 
Ar tikrai, vargiai kas galėtų 
spręst.

Gandai.
Iš Chicagos eina gandai, 

kad “Sandaros” redakto
rius Pronckus, tapęs unita-

^ilnsofijos Straipsniai—Žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tų knyga turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ..................................................$1.75

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

sunų ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį vilio
jo ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrų 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
\andidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

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

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Krislus l'landruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin

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

Dabar 10 centų
Laimūs Bejieškant — 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. 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 

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

Dabar 25 centai
------- Reikalaukit

6820 Superior Ave.

25

.35

.50

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. Tulclis. 160 pusi........................................ 30
Tvirtais audimo viršeliais ......................................$1.00

Dabar 25 centai '
Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. žiičius. 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 audiniu $1.00
Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman

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

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

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

Dabar 25 centai
Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairiu au

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

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 

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

Dabar 15 centų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

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

Dabar tiktai 50c
žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimų 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
sa metų aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų '-isų 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 ................................................. 2.27

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

Cleveland, Ohio
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KATALIKIŠKOJI JAU
NUOMENĖ-

* (Tąsa)

Štai jau salukės, jau tie vandenai ku
rie veda i Upsalos užlają, ir per juos Ha- 
kas plaukdamas prisimena viską, ir viskas 
taip pat jam išrodo kaip buvo, lyg rodos 
vakar jis čia butų plaukiojęs

— Baltijos Aras sugryžo! — šaukė vi
sais kampais Upsalos žmonės kada pamatė 
Haką parvykstant, bet svetimuose laivuo
se. Anuomet, po mūšio su Sigvaldu. kur 
žuvo Gorinąs ir kur Hakas pragarsėjo, su- 
gyyžę po mūšio Upsalos vyrai tuo vardu 
čia Haką pragfarsino, ir dabar visi ji sutiko 
vardu “Baltijos Aras”.

Ilgai netrukęs, Hakas su sau vienam 
žinoma minčia ėjo pas karalių Anund Jo
kūbą. Iš baimės jo širdis drebėjo, bet pa
siryžo padaryti taip kaip sugalvojo. Vie
toj vesti Edmundo vaikus, arba duoti kam 
kitam juos laikyti, Hakas nešėsi juos abu 
ant rankų pasiėmęs. Jau karaliui buvo 
pranešta jog pribuvo Kanuto pasiuntiniai, 
ir jis laukė Hako savo sosto kambaryje.

Tas ką dabar Hakas darys gali jam 
pačiam gyvastį kainuoti, bet jis norėdamas 
pristatyt vaikus pačiam karaliui ir išgelbėt 
juos ir nelaimingai motinai pasitarnaut 
darė tą kaip darydavo valdovai vienas vie
nas kito pažeminimui.

Hakas atnešė vaikučius prie sėdinčio 
ant sosto karaliaus ir padėjo juos jam ant 
pat kelių....

— Karalius Kanutas siunčia tau, o ka
raliau, vaikus žuvusio Saksų karaliaus Ed
mundo. ... ir. .. .

Ir Hakas dar nepabaigė sakyti — ir 
nenorėjo gauti pabaigti sakyti — jog pa- 
.veda jam tuos vaikus laikyti arba nužudy
ti, kaip staiga Anund Jokūbas pašoko nuo 
sosto, stūmė vaikučiuos šalin ir suriko į 
savo sargus:

— Suimt visus Kanuto vyrus!
Mat, tais laikais buvo paprotis kad di

džiūnai pavesdavo savo vaikus auginti že
mesnio luomo žmonėms, kurie priimdami 
vaiką paimdavo ji sau ant kelių, parody
mui nusižeminimo savo vyresniajam. Tai
gi Hakas sumanė supykint švedų karalių 
pasodindamas Kanuto pasiųstus Edmundo 
vaikus jam ant kelių.... Jeigu karalius 
juos priims tai parodys nusižeminimo Ka- 
nutui.... Hakas norėjo kad Švedas įpyje- 
tų ant Kanuto ir Įširdime pasielgtų kitaip 
negu Kanutas pageidavo.. .

— Šalin su jais iš mano akių! — suri
ko karalius, ir tuo tarpu prisiminė jau gir
dėjęs jog Edmundas miręs, užtai perėjo jo 
rūstybė ant tų vaikų: juk Kanutas siuntė 
ne savo vaikus tai jis prieš Kanutą nenu
sižemina, o prieš mirusi vaikų tėvą irgi pa- 
sižeminimo būti negali. Palengva pradėjo 
pereit karaliaus rūstybė.

— Atveskit čia Baltijos Arą! — vėl 
šaukė karalius, antru kartu gavęs pama
nyti apie Haką, apie kurio narsumą jau 
gerai žinojo, bet jo gerai nepažino.

— Juk tai tu išgelbėjai mums Skani- 
ją ir sunaikinai Sigvaldą, ar ne? — žiūrė
damas nuo kojų iki galvos į Haką kalbėjo 
karalius, nes tas jaunikaitis jam buvo la
bai žingeidus, ir dar del to kad girdėjo apie 
jį kaipo apie “dievų atsiųstą” Gorino au- 
gytinį. ,

— Taip, tai jis! — skubiai sušuko ke

letas kitų Švedų kariauninkų, kurie ten 
radosi ir sykiu su Haku kariavo.

— Taip, garbingas karaliau, man teko 
laimė Sigvaldą sutikt vandenyje, ir jis ten 
liko. ... — atsakė Hakas, vis rūpindamasis 
ką karalius darys su vaikais.

Motina Aldgyta puolė karaliui po kojų 
ir su ašarom ėmė melsti:

— Nežudyk mano našlaičių vaikelių, o 
karaliau, kurio galybėj yra jų gyvastis ir 

i mirtis.... Geriau skursime ir vargą varg- 
sime, tik palik juos gyvus....

— Nusiramink, karaliene.... Aš ne
manau apie jų žudymą, nors gal butų likęs 
be galvos šis kurs man juos ant kelių pa
dėjo, jei jis nebūtų tuo kuo yra. .. .

Atsiduso Hakas-Kastytis tą išgirdęs: 
išgelbėjo laikinai motinos širdgėlas, bet da 
bar jam rūpėjo kas toliau bus... . Jeigu 
vaikai čia lieka, gali ateiti kitas Kanuto 
prašymas juos nužudyt. Nuo dabar jau 
Hakas lieka liuosas nuo Kanuto Įsakymų, 
tik reikia kad Anund Jokūbas išneštų sa
vo nuosprendį kas toliau bus.

— Karalius Kanutas gana gerai žino
jo kad aš turiu savų vaikų pakankamai ir 
kad neturiu jokios priderystės svetimus 
uas save laikyt. Gabenk juos Vengrų ka
raliui, kurs yra tolimas Kanuto giminietis. 
— paliepė karalius Hakui.

To Hakui ir reikėjo, nes kada nelais- 
viai iš rankų į rankas eina, pradingsta ne- 
apikanta prieš juos. Jei Kanutas pats ne
nužudė, Švedų karaliui dar mažiau rupi 
ių nužudymas, o kas apeis Vengrų kara
liui, kurs yra tolimas nuo Kanuto reikalų 
ir jokios rūstybės prieš našlaičius nejau
čia.

Rengėsi Hakas toliau keliauti ir džiau
gėsi nors tiek pasitarnavęs Aldgytai.

Tries išplaukimą, dar 'būtinai užsigei
dė aplankyt Berglą, ir mažu laivu išsileido 
skersai užlajos, savo žinomu keliu, į Gorino 
dvarą. Visokios mintis nabagą ėmė, bet 
ta viena jam niekados neužėjo, kaip buvo 
’štikro: manė ir rasiąs Berglą vieną, naš
laujančią, jo gailaujančią ir laukiančią; 
manė rasiąs jau ištekėjusią už kito, kokio 
narsaus jarlo, jau turinčią vaikus, ir dar 
kitaip prigalvojo, ir gabaus apsisprendė jai 
lesirodyt, tik ištolo pamatyti ir patirti 
kaip ji gyvena.

Tačiau liūdnas žinias patyrė iš pakraš
čio žmonių, kuomet tie apsakė kad ji jau 
senai iškeliavus Į Gardariką, kur jau nei 
norėdamas negalėtų surasti....

Gryžo j Upsalą, ašaromis akyse, apgai- 
’audamas liūdno likimo savo augytojos, su 
kuria taip ypatingai persiskyrė ir kurios 
niekados, niekados daugiau nelemta jam 
matyti....

(Bus daugiau)

?062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų ir mato kaip tų pat] laiškų reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911,
puslapių 393 ........................................................ 1.25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Romos katalikų kunigija 
skelbia, kad tik tie yra dori 
žmonės, kurie priklauso Ro
mos katalikų, bažnyčios vė
liavai o visi kiti yra tik blo
gi žmonės. Ar taip ištikrujų 
yra, galime persitikrint iš 
faktų, parodančių visai ką 
kitą.

Lietuvoj didžioji jaunuo
menės dalis priklauso bažny 
tinėms organizacijoms, o 
vienok ši jaunuomenės dalis 
yra nupuolusi daugiau negu 
kitų pažiūrų jaunnuomenė. 
Dvasiškija organizuoja jau
nuomenę ne tam, kad tą au
klėjas doroje ir apšvietoje, 
bet tam, kad palaikius virše
nybę, savo viešpatavimą. 
Todėl į jų organizuojamas 
draugijas sulenda jaunuo
menės dalis blogiausia, nes 
tokia jaunomenė tikisi, kad 
siose organizacijose ji bus 
tikybos skydu apginama kad 
ir nuo blogiausių ir žymiau 
siu kalčių.

Kiekviena draugija praša
lina iš savo tarpo dorai pra
sikaltusius narius, tačiaus 
tikybinėse draugijose toki 
nariai netik nebaudžiami 
prašalinimu, bet dar net pas 
kaitoma gerbiamais. Štai 
faktas:

Ulytėles kaime, Rokiškio 
valsčiuje yra pažangi ir do
ra mergaitė, Teresė Grigo- 
niutė. Ji tik viena ne pri
klauso “Pavasario” kuopai. 
Ji yra tiek augštos doros, 
linksmo budo mergelė, 
kad savo visose aplinkėse 
pas žmones užsipelnė augs- 
tą paguodą- Tose aplinkėse 
“pavasarininkės” žmonėms 
tiek įkirėjo, kad pas žmones 
išsidirbo toks supratimas, 
jog kalbama—“gerai butų, 
kad prie bažnyčiose gieda
mą suplikacijų žodžių—nuo 
bado, maro, ugnies—b«~į. 
dar pi'idėta “ir pavasarinin- 
kių”—išgelbėk mus Viešpa
tie”. Už tokias žmonių kal
bas įsižeidusios “pavasari
ninkės” sumanė dorajai mer 
gelei Grigoniutei sumanė at
keršyt, ją apteršiant. Jos 
pramanė ant Grigoniutės 
tokias šlykščias kalbas, ku
rių citatatas joks drovus 
laikraštis netalpins. Laimė 
dar, kad už dorąją ir prakil
niąją mergaitę Grigoniutę 
užsistojo rokiškiečiai, ir 
šmeižikes patraukė į teismą.

“Pavasario” kuopos vadas 
viską tą gerai žino, tačiaus 
jis savo nariams leidžia 
nekaltus žmones šmeižt. O 
juk “Pavasario” Įstatai sa
ko 20 punkte, paragrafe a: 
Gyvent ir lavintis krikščio
niškose dorybėse, h: But pa
vyzdingu.

Na, o pavasarininkės ar 
pildo tuos įstatų paragra
fus? P. Kriukelis.

Id/ddfAfd A. AfCdA
WILLIAM E. HULL.

•Jo veikimas ir pasekmės. 
Kongresmanas Hull buvo žino
mas kaipo “eik ir paimk” žmo
gus savo užduotyse, visą savo 
gyvenimą. Dabar jis tarpe savo 
kolegų Kongrese yra žinomas 
kaipo “žmogus, kuris nuveikia 
darbus”.

Kongresmanas Hull parūpino 
perėjusi bilių pagilinimui van
dens keliu, nuo Michigan ežero 
iki Meksikos įtakai, kas kitu 
buvo tik sapnuojama per šimt
mečius.

Kongresmanas Hull, pasisekus 
pravest bilių vandens kelių pa
gilinimui, buvo pripažintas kaipo 
atstatytojas vandeninių kelių 
visomis upėmis vidurvakaruose 
ir savo vadovovimu jis pravedė 
žėglių linijos patarnavimą iki 
Illinois upei, Hennipin kanalui, 
augštajai Mississippi ir Misourri 
upių. Kada šitas visas darbas 
bus užbaigtas, reikš daugiau u- 
kininkų industrijai vidurvaka
ruose negu kas kitas, kas tik 
buvo mėginta nuo pat pradžios 
geležinkelių pravedimo. Tai bus 
Įrankis pralaužimui kelio ūkinio-1 
kų produkcijos išgabenimui į j 
Panamos kanala kas turės

[lengvinimą Kongrese ir buvo jis 
vienu iš tų, kurie organizavo de- 

llegaciją Kongrese, paramai Mc
Nary-Haugen biliaus.

Kongresmanas Hull balsavo 
visuomet už padidinimą pensijų 
seniems, atsitarnavusiems ka
reiviams iš civiliškos karės, ir 
jų našlėms, ispaniškos kares ve
teranams ir atlyginimo tiesas 
kareiviams iš pasaulinės karės, 
ir pasekmingai įdavė šimtų y- 
patų reikalavimus palengvinimo, 
kuriuos užsitarnavo tarnaujant 
savo šaliai, kada buvo reikalas.

Kongresmanas Hull buvo j- 
rankiu reikalaujant pačto dar
bininkams geresnių sąlygų val
diškoje. tarnysto je pasitikint, 
kad valdžia negali prabėgt pro 
persidirbusius ir mažiau apmo
kamus asistentus.

Kongresmanas Hull buvo ad
vokatu nominacijos ir rinkimuo
se Illinois valstijos karės guber
natoriaus F. O. Lowden, Į pre
zidentus Suvienytų Valstijų, pa- 
sitikint kad gubernatoriaus pla- [ 
tus susipažinimas su agrikaltu- 
ros sąlygomis Suvienytose Val
stijose padarys jį ideališku val
stybės prezidentu kuomet uki-

reikšt Mississippi klonių ukinin- I 
kams daugiau negu kas kitas 
pasaulyje, nes tai bus pigi tran- 
sportacija į jūres.

Kongresmanas Hull buvo a- 
grisyviškiausiu vadu ginčuose 
už ir prieš kontrolę tvanų Missi- 
sippi kloniuose ir veik nieke
lio pagelbos pravedė mintį, kad 
Illinois upei reikalinga Federa- 
liška kontrolė.

Kongresmanas Hull balsavo 
už kiekviena ūkininkams pa-

gražus istoriškas romanas, leidžia-
mas knygoje — proga kiekvienam H 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už-?'’

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

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą 
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su “Dirvos” prenu
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

B 'J

nii kų reikalavimas palengvini
mų svarbiausiu ir vyriausiu rei
kalu būtinai skaityt. Tačiaus, 
kuomet ponas Herbert Hoover 
tapo nominuotas Republikonų 
seime, Kansas City susirinku
siame. kandidatu į prezidentus, 
ponas Hull likosi lojališku repu
blikonų partijai, nusivilko žipo- 
ną ir pradėjo veikt už išrinkimą 

! pono Hoover.
Kongresm. Hull žino kad po

nas Hoover parems jo veikimą 
dėl pravedimo gilesnių kelių van- 
denais kad tuomi sukontroliuot 
tvanus vidurvakariuose. Jis ži
no, kad ponas Hoover širdingai 
rems jo darbus ir ūkininkų pa
lengvinimui. Dėl to visko p. Hull 
dabar yra direktorium Amerikos 
ateivių lygos divizijos, su repu
blikonų tautiškuoju komitetu, 
kurio sėdyba yra Chicagoj ir 
daro viską ką tik gali, kad pra
vest visą republikonų tikietą a- 
teinančiuose rinkimuose Lapkri
čio mėnesyje.

Kongresmanas Hull yra kan
didatu antrai tarnystai Kongre
se, iš Illinois šešiolikto distrikto 
ir bus išrinktas balsų didžiuma.

(skelb.)

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY .10 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- 
ią, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas silei?.kit- nes laikais teveik 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

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

NedėldieniaU nuo 10 iki 1.
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10 indi 75c.
KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 

su Oi h ‘stros Akompanimentu
Aš Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio)
Oi, Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)

OPEROS ARTISTE LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, ContraltQ 
su Orkestrais Akompanimentu

Kati Mes Gėrėm Midų Alų
Oi Kas? (S. Šimkaus)

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Panemunės Gegutė, Polka
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

16103-F

1G104-F

16105-F

12083-F

12084-F

12085-F

J a u 16101-F

16099-F

1G088-F

1G090-F

16081-F

16100-F

16087-F16097-F

16089-F16098-F

Schubert Centennial-Organized by Columbia PhonographCompinij

Polka Karolka
Šaulių Polka

Jaunimo Polka
Žemaičių Polka

Aukštaičių Polka
Zanavykų Polka

Kregždutė, Polka
Trimola, Polka

Lietuvaitė, Polka 
Polka Marcelė

Polka
Lietuvaitė, Polka

Made theNewWau 
Electrically

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

Gyląs ir Skausmus

Viva ~ tonal Recording 
The Records 

without Scratch

Buy these records from your local dealer or orderly 
'Mail from nearest dealer and ask for Complete Catalogue.

Columbia Phonograph Company 
1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio 

Columbia,^Records

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Zanavyku Prašmatnybe s. Polka 
Dzūkų Dzyvai, Polka

NULI.O ROMANI & ORKESTRĄ
Ramona. Valcas (Mabel Wayne)
The Seashore, Valcas

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

E. JAHRL’S NOVELTY QUINTETTE

16086-F -1I

Airplane Waltz
KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ, Soprano, 

su Orkestrus Akompanimentu
Levendrėlh
Dzūkų Bernucis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 
su Orkestrus Akompanimentu

Lietuvos Himnas
Persiskyrimas su Tėvyne

ANTANAS VANAGAITIS, 
su Orkestros Akompanimentu

Lietuvoj Mados
Pas Draugą Julių

JONAS YOUNGAiriS, Harmonikų Solo
Aiškinti, Polka
Algytė, Polka

RUSIŠKA ORKESTRĄ
Ruskas Kazokas
Trepukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

Visose aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

a i k a s

Kazys Jocius, buvęs “Dir
vos” name, savo siuvyklą 
perkelia į didesnę vietą. Da
bar ji« 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 Avc 

naujoj vietoj
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DIRVA

GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ PO LIETUVĄ

(Tąsa.)

Beje, per šventes karčia- 
mos turi but uždarytos iki 1 
vai. ir visi turi būti, bažny
čioj. Bet karčiamninkai Įsi
leidžia per šonines duris, 
duoda kambarius, ir jauni
mas užsirakinęs patylomis 
gurkšnoja iki ateina laikas 
pradėt garsiau kalbėt.

Mariampolėj suėjom Vik
torą Kiverį ii' SamuolaitĮ, iš 
Clevelando, kurie čia biznius 
turi ir gerai gyvena, sako 
nereikia dirbt, kiti dirba. 
Mat, kas pataiko ir protin
gai biznį veda tas gali pada
ryt gyvenimą. Radom ir iš 

<• seniau gryžusių Amerikonų 
iš kitų miestų. Jau tie seni, 
bando su mumis dar Angliš-

keliaut linkui Bružės, neto
li Vilkijos, kur yra žinoma 
vasarvietė, o prie to Redak
torius norėjo parodyt savo 
Amerikiečiams Nemuno 
gražumą tai važiavom toli 
iš Kauno. Po poros valandų 
atsidūrėm Bružėj. Su mu
mis laive i-adosi dailininkas 
Žmuidzinavičius su motere, 
Šaulių Sąjungos pirmininkas 
Putvinskas su žmona, daili
ninkas Jonas Šileika, Kasto 
Norkaus, kuris išbėgo Bra
zilijon, likusi žmona, ir dar 
vienas kitas. Pirmieji keturi 
važiavo arčiau ir nlus pali
ko, Šileika ir Norkienė va
žiavo iki Bružės ir ten mus 
paliko, o mes pavalgėm gra
žiame šile ir paskui kėlėmės 
per Nemuną ant gražaus 
smėlyno maudytis.

Už valandos, užėjo baisi 
audra ir lietus su ledais. Ne
spėjom apsirengti ir gryžti 
i Bružę, kur yra pastogės, o 
likom čia ant smėlyno, kur 
tik maži karklukai tebuvo, 
jokios pastogės. Bagažan 
sudėjom savo drapanas, o li
kom audroje ir leduose tik 
maudymosi siutuose. Kaip 
ėmė perkunuot ir žaibuot 
manėm kad žemė su daugum 
susimaišė. Nemuno kloniu 
užėjo stati vandens siena

kuri siękė dangų ir ėmė mus 
pliekti. Bežiūrint, krante 
aukščiau Bružės žaibas nusi
leido ir trenkė Į namą, na
mas užsiliepsnojo ir daugiau 
jo nematėm, nes pasinėrė 
lietaus sienoje. Kada praėjo 
pirmas lietus pamatėm gra
žias liepsnas iš to namo ky
lančias Į dangų. Gaila pasi
darė. Žmonių matyt nebuvo 
namie, nespėjo iš bažnyčios 
pareit. Bet turbut sudegė tik 
vienas trobėsis, nes butų bu
vę platesnė ugnis jeigu dau
giau butų degę. Už miško 
gerai matėm kuris trobėsis 
degė, nors važiuojant gar
laiviu pro šalį ten matyt 
viensėdžiai.

Manėm sau, kunigai ragi
na žmones melstis, šventini 
namus, o nemokina kad rei
kia dėtis perkūnsargius ant 
namų. Vietoj ką mišias už- 
pirkinėt nusupirkus perkūn
sargį turėsi gero visam gy 
venimui....

Nespėjom praeiti pirmą 
audrą kaip užėjo antra ir 
dabar jau rėžė į mus ledai 
riešutų didumo; laimė tik 
kad buvo reti, o tai butų už
kapoję m‘us ir butų javus iš
kirtę. Paskui vėl išsipagadi- 
jo, bet degantis trobėsis ru
ko ir visai sunyko.

Sugryžom laukt garlaivio 
Bružėje. Ten vėl susitikom 
garsių Lietuvos žmonių. 
Gryžo iš Kauno Naujalis, jc 
laukti atėjo jo šeimyna, ter 
buvo ir komp. Kačenauskas 
ir valdišku garlaiviuku at 
vyko ten į šilą Dr. Zauniu; 
žymus Lietuvos diplomatas 
Ši diena buvo labai vaising.’ 
garsiais žmonėmis. Naujali: 
kvietė į svečius, bet jau ne 
buvo laiko, turėjom sės 
garlaiviu ir gryžti Kaunai

Netoli Kauno vėl įvažis 
vom į tą pačią audrą, kur 
Joniškyje padarė daug nur 
stelių, sugriovė kluoną ku 
buvo laikoma 25 metų suka] 
tuvės Lietuviško veikime 
bet žmonės nenukentėj 
Šiądien matėm daug gars' 
Lietuvos žmonių, bet ir g 
vom daug Lietuviško lietau

Liepos 30 d. Rytas gražu 
per Laisvės Alėja, eina pu 
kelis kareivių su šautuvą 
ir muzika. Nežinom kas d' 
rosi, ar į karą su Lenkai 
traukia ar ką. Kada už v: 
landos gryžo patyrėm ka 
jie ėjo į priimtuves nauj 
popiežiams atstovo kuris či 
atvyko.

Dienos metu susitinka! 
su viena senuke, kuri žinr 
neidama kad mes iš Amer

kai šnekėt....
Liepos 27 d. Visi išvažinė

jo, aš likau Kaune vienas. 
Dabar galiu pasakyt kaip 
mes kurie atvažiavom jau
čiamės. Kurie pirma nepa
žystami dabar likom geriau
si draugai. Pargryžę žadam 
balius kelt ir vieni kitus 
kviest prisimint gerus lai
kus praleistus Lietuvoje. 
Gryžimas bus liūdnesnis, ka
dangi visi negavom vietų 
ant vieno laivo, ir kiti nega
lim išvažiot sykiu.

Vaikščiojant po Kauną, a- 
genturose visokių linijų ma
tyt pilna žmonių ii^škančui 
priemonių išvažiuot į Ame
riką arba kitas šalis. I Uni
ted States Lines ateina nuo
lat Amerikonai kurie čia ra
do sau šonkaulius ir klausi
nėja kaip galėtų jas parsi
vežt į Ameriką, kiti nori 
bėgt į Braziliją, kiti žinoda
mi kad ju gryžimo teisė išsi
baigė klausinėja kaip jie ga
lėtų įsišmugeliuot per Ka
nadą, ir t.t

Liepos 28 d. Apsilankome 
keletas Clevelandiečių pas 
dailininką Žmuidzinavičių, 
einam į jo sodą braškių 
rinkt ir aviečiauti. Vakare 
Redaktorius apsilanko su 
Žmuidzinavičium į naujai i- 
rengtą Kino Vagoną, kaip 
jie čia vadina, ir ten jį už- 
kviečia važiuot j Latviją 
ant parodos tame vagone, 
Bet jis pasako kad ir Spra
gilas nori važiuot, ir tada 
pakviečia visus ir visi keturi 
rengiamės keliaut, su savo 
šonkauliais.

Šiądien vakare pasibaigė 
imtynes ir Šimkus turėjęs 
daugiausia laimėjimų už ki
tus turnamento dalyvius, 
lieka apskelbtas laimėtoju, 
gauna auksinį medalį ir lie
ka Pabalti jos Valstybių 
čampionu.

Liepos 29 d. Šventa. Ank
sti išsirengiam važiuot kur 
Nemunu gražion vieton pa
simaudyt. Išvažiavom savi 
septyni žmonės ir nutariam

to.

y ’A'KAI ir mergaites kurie auga j 
su namuose — ar

jie turėtų žinoti apie 
jie pradės uždirbti ir 
patys, jeigu jie turės

jie mokinasi ką 
pinigus? Jeigu 
Laupyti pinigus 
kada savo ran

kose jūsų sutaupytus pinigus, jiems 
reikalinga turėti patyrimo kaip apsi
eiti su pinigais.

Tūkstančiai vaikų ir mergaičių Cleve
land© viešose mokyklose gauna tų pi
nigų taupymo pamokinimą per savo 
mokyklų taupymo sistemą, operuoja
mą šio banko su pagalba Mokyklų 
Tarybos.

Visiems jaunuoliams ir jų tėvams šia
me mieste mes patariam naudotis mu
sų taupymo pagalba ir matysit kokia 
bus nauda iš

Incorporated l&'fS

fov.the City of Cleveland 
PUBLIC SQUARE

DĖKI T S A V O T A U P Y M U S Į T A U P Y M V B A N K J

kos, klasinėje ar mes neži
nom kur dingo jos sūnūs. 
Sako seniau buvo išrinktas 
irezidentu, gal iš didelio u- 
laro užmiršo.... Paklau

sėm kokiu prezidentu jis bu- 
'o, ji parodė paveikslą, ku- 
iame jos sūnūs sėdi vidu- 
yje vyrų, visi gražiose uni- 
ormuose, jis su kardu ran- 
;oje- Po paveikslu parašyta 
Angliškai kad tai yra ten 
okia ten Švento Tamošiaus 
osaidė.
Daug yra tokių sūnelių 

:urie užmiršo savo senas 
motinėles, savo giminėles, 
:iti užmiršo iš negalės juos, 
et kiti iš girtuoklystės ir 
psileidimo....
Vakare šiądien gerb. Re- 

'aktorius ir aš su savo šon
kauliais esam pakviesti į sve 

ms į Aleksotą pas p. Stasį 
Kairiūkštį, Lietuvos Gimna- 
ijų inspektorių, Vilnietį, 
uris per Lenkų ir Bolševi- 
ų okupacijas turėjo daug 
argo kovodamas už Lietu- 
ių reikalus ir kaipo buvęs I 
rastis kariškis daug sykių 
laptai vaikštinėdavo per 1 
emarkacijos liniją į Lietu-, 
ą. Pagaliau, nepakeldamas 
enkų persekiojimo persi- ( 
įlė i Lietuvą, kur užėmė 
zarbią vietą prie švietimo j 
linisterijos.
Aleksotas ir ypatingai ta 

ieta ant kalno kur Kairiuk- 
čių namas stovi, sako buvo 
ventvietė dievės Mildos, kil
ai ten degdavo amžina ūg
is iki pradžiai krikščiony- j
ės. Nuo to kalno matyt vi-i 
i apielinkė Kauno ir už Ne- 
:es tolyn. Sako kada ten; 
mie kalne kasinėjo skiepus 
ido senų pinigų ir mažų I
abu stovylėlių- Dar pada-jkėm karišką oro laivyną, 

ymui musų apsilankymo i kur lakūnai be paliovos

tenai žymesniu, p. Kairiūkš
tis atgabeno iš skiepo seno
viško Lietuviško gėrimo, 
“Midaus”. Tą gėrimą mažai 
dabar kas Lietuvoje daro, 
bet tai buvo garsus gėrimas 
visais pagonijos laikais. Po- 
niaKairiukštienė yra Ame
rikietė Lietuvaitė, jos tėvai 
ir dabar Amerikoje gyvena.

Liepos 31 d. Išeinant ant 
pusryčių, šiądien susitinku 
su Jou Vasiliausku, broliu 
“Dirviečio’Tovilo Vasiliaus
ko. Jonas Vasiliauskas yra 
Valstybinės Operos baleto 
šokikas, jaunas vikrus vai
kinas, kuris tik ką pargryžo 
iš kelionės po Europą su 
draugu, kurią atliko savo 
motorcikliais. Jonas dalyva
vo ir lenktynėse Čekoslova
kijoje, bet ant užsisukimo 
sugriuvo ir susižeidė, jei ne j 
tas, jis butų laimėjęs. Dabar) 
jis vėl išvažiavo į lenktynes 
Klaipėdoje-

Per pietus Lietuvos vieš
butyje susiėjom1 su Kipru 
Petrausku, žinomu Lietuvos 
dainininku, kuris gryžo iš 
Italijos sveikas kaip ridikas, 
nors buvo rašyta kad jis su- j 
žeistas ar nušautas, Su juo j 
buvo Martynas Yčas ir Gal
vanauskas, buvęs seniau i 
premjeru. Tame viešbutyje ) 
gali sutikt visus Lietuvos) 
garsius vyrus.

Pavakary j su Jonu Vasi
liausku jo motorcikliu ap- 
lėkėm visą Kauną aplinkui j 
ir matėm kas matyt galima. | 
Perlėkčm pro Mickevičįaus Į 
slėnį. Tas slėnis pramintas 
vardu garsaus Lietuvio po
eto, kurio ir dabar namelis ■ 
Kaune stovi. Gaila tik kad 
jis rašė Lenkiškai. Aplan-

skraidė lėčiau už kitus, ir 
Įima prieiti arti jei nieko ne
pažysti, ten vaikščioja gin
kluoti sargininkai- Vasiliau
skas, kaipo buvęs lakūnas, 
ten gali prieit, ir paskui iš 
oro nusileido Kapitonas 
Kuncaitis, su kuriuo jau iš 
seniau susipažinom per jo 
brolį iš Clevelando, taipgi 
prie orlaivių prieit gavome 
progos. Matėme orlaivius 
kelių išdirbimų, bet vienas 
buvo dirbtas paties Lietu
vio, lakūno Gustaičio. Tas 
orlaivis pernai darytas ir 
skraidant sugedo, dabar su
taisytas ir šiądien po musų 
akių pirmą kartą pakilo. Jis 
skraidė lėčiau už kitus, ir 
pradėjo daryt visokius špo
sus ore.

Šiądien taipgi gavom pro
gą pamatyt valstybės teat
rą, kuriame atsibuna viso
kios operos ir vaidinimai. 
Dabar viduje teatras pertai
somas, telpa apie 1000 ypa
tų. įsivedė ten Vasiliauskas, 
be jo neleidžia-

(Bus daugiau)

S. BONCHOREK 
Akušerė

Šiuomi paskelbia visiems, 
kad jau sugrįžo į savo re

zidenciją, po No.
1397 E. 30 Gatvė, 

Tel. Prospect 0238

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Algis ir Giedrute — tragedija ir kry
žiuočiu laiku. 5 aktų, 7 atidengi
mu. Losią 9 vyr. 4 mot. ...SI.00 

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra
gi drama 12 vyru ir 4 mot. . .50c

Rytų Piiis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moteris ..35c 

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia
S vyrai ir 2 moteris.................. 15c

Kada Mes Iš Numirusių Prisikelsim
Trijų aktų drama. 3 moteris, i 
vyrai, keli pašaliniai .............. 35c

Reikalaukit “Dirvoj”

Deliveries the Same Day to any Point Within 300 Miles 

Telephone Broadway 3191

' o 17 I M" F8 LONG DISTANCEV V 111 o and local
FURNITURE,---- HOUSEHOLD GOODS----- FREIGHT
Prices Listed below are for 3,000 lbs. from your door to where they are destined to,

Akron, O. $30.00 Elyria, O. $31,50 New Philadelphia, 0. $40.00
Alliance Ohio 34.50 Erie, Pa. 45.00 Norwalk, O. 37.50
Ashtabula, Ohio 31 50 Evansville, Ind. 150.00 New Port, Ky. 105.00

i Altoona, Pa. 100.00 Findlay, O. 55.50 Omaha, Neb. 125.00
Albany N. Y. 150.00 Fort Wayne, Ind. C0.00 Philadelphia, Pa. 150.00
Atlantic City, N. J. 200.00 Fremont, O. 43.50 Providence, R. I. 200.00
Ashland, Ky. 100.00 Fairmount, W. Va. 100.00 Pittsburgh, Pa. 50.50
Bryan, Ohio 65.50 Grand Rapids, Mich. 80.00 Portsmouth, O. 80.0G
Bucyrus, Ohio 43.50 Gary, Ind. 75.00 Parkersburg, W. Va. 100.00
Buffalo, N. Y. 55.50 Hamilton, C. 80.00 Rochester, N. Y. 100.00
Bluefield, W. Va. 110.00 Harrisburg, Pa. 100.00 Richmond, Va. 150.00

' Baltimore. Md. J 5* ).(•(; Hartford, Conn. 200.00 Rock Island, Ill. 125.00
' Boston, Mass. 200.00 Indianapolis, Ind. 100.00 South Bend, Ind. 70.00
1 Bowling Green, Ky. 150.00 Ironton, 0. 80.00 Sandusky, O. 34.50

1 Cambridge, O. 65.50 Kalamazoo, Mich. 80.09 Springfield, O. 70.00
' Canton, 0. 34.50 Lancaster, O. GO 00 Steubenville, O. 55.50
. Chattanooga, Tenn. 175.00 Lexington, Ky. 85.00 Scranton, Pa. 105.00
I Charlestown, W. Va. 100.00 Lima, 0. GO.59 Springfield, Mass. 200.00

J Chicago, Ill. 100.00 Lorain, 0. 31.50 Syracuse, N. Y. 125.00
Cillicothe, 0. 75.50 Louisville, Ky. 100.00 Terre Haute, Ind. 125.00
Cincinnati, 0. 80.00 St. Louis Mo. 150.00 Toledo, O. 50.50
Columbus, 0. 65.50 Mansfield, 0 37.50 Warren, 0. 34.50
Cumberland, M<1. 150.00 Marrietta, 0. 80.00 Washington, D. C. 150.00
Charlestown, W. Va. 100.00 Marion, 0. 55.50 Washington., C. IL, Ohio
Dayton, 0. 75.00 Massilon, 0. 34.50 70.00
Detroit, Mich. 65.50 Middletown, 0. 80.00 Wheeling, W. Va. 80.00
Decatur, Ill. 115.00 Memphis, Tenn. 200.00 Wooster, 0. 34.50
Davenport, Iowa 125.00 Newark. N. J. 65.50 Youngstown, Ohio 37.50 1
E. Liverpool, 0. 55.00’ New York, N. Y. 150.00 Zanesville, Ohio 70.09

PRICES ON Till!-ABOVE ALSO APPLY FROM CITI ES TO CLEVELA ND.

Prompt attention given to part loads 
CALL US FOR PRICES ON LOADS TO OTHER CITIES

Telephone Broadway 3191
PACKING CRATING SHIPPING STORAGE

Wc Move You Anywhere
Prices listed below on fast expresss

$2.25 first mile and 25c each

By the hour rate

Quick Reliable Service
9029 Bessemer Ave.

Deliveries the Same

Every Load Insured
and Special Delivery service in city 

additional mile or traction

an hour or contract $1.00 an hour.

DAY OR NIGHT Cleveland, Ohio
Dav to any Point Within 300 Mil



6 DIRVA

jj| Kas Qirdet Clevelande-Apieiinkese j
Į j | 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 lj

Sulūžo grindy/s. Naminių 
paukščių pardavyklon prie 
120 gatvės, žydų šventei pir
ktis paukščių prisirinko to
kia daugybė moterių, kad 
grindys ne atlaikė ir bal
kiams lūžūs, visos pirkėjos, 
kartu ir su pardavėjais, nu
dardėjo rusin. Tarpe mote
rių septynios yra sužeistos, 
iš kurių tris turėjo tuojau 
but gabenamos Į ligonbuti.

Jau parvažiavo. “Dirvos” 
Redaktorius p. Karpavičius 
su žmona, vasarą praleidę 
Lietuvoje, laimingai grižo 
namo, praėjusiame utarnike. 
Po kelionei yra biskutį nu
vargę; atsikvėpus kiek, po
nas Karpavičius vėl stoja 
prie savo darbo- Apie kelio
nę ir išžudžius, Įgytus Lie
tuvoj duos toliau plačius ap
rašymus kurie, tęsis gerb. 
Spragilo dienyne iki pat su- 
gryžimo dienos. i...”*',' T,"' ’ , TT • . .

Dar aplankė Palangą, Til- vau«h" « Shaker Hc"’hts' 
žę, Rambyna, Rygą, Telšius, Pay’az.avus namo automo- 
-J t TzTn.xrio bulium ir įvažiavus darzi-
ži, Biržus, Ukmergę, ir Rug- ilgai ne ise.,0. Tarnaite 
sėjo 6 diena apleidę Lietuvą nuėU P^uu-et kame prie-

i i - r zastis ilgo ne išėjimo, atra-aplanke Bėrimą ir Paryžiuj , &
t- • t. • a, i do savo ponia gulinčia antIs visu tu vietų bus paduotai . , * & . - Tr.. . . . . , . grindų- Nugabenus i Sv. Lu-patemijimai ir kaip ten rado, fe. , , ' ., i ko ligonbuti, daktarai pri-zmones gyvenant. į .. . . .

Šekit “Dirva”, žinosit vis-i Pazl"° * apsvaigusią nuo 
ką. Kas turi kokius paklau-j^azalin0 clumi-1 §’azų’ 
simus apie Lietuvą gali pri-Į 
siųsti laišku, viskas bus nuo- Numiiė Si. čeinauskas, 
dugniai paaiškinta- 1 1 dienoj Rugsėjo ii 19 to

.__________ | paties mėnesio tapo palaido-

žinta, su paaiškinimu, kad 
parašų skaitlius siekia tik 
7000, ko peticijai ne užten
ka. Komunistai pasisamdė 
advokatą ir eis i teismą, kad 
suradus, kur dingo kiti 
rašai, kadangi peticijai 
rinkę parašų 19,000.

pa
su-

Apsvaigo. Pati advokato

Teisnrfo uždraudimas.
giliaujant peštynėms tarpe 
miesto valdžios ir gazo kom
panijos, už pabranginimą, 
kompanija pagrūmojo pa- 
liovimu pumpuot gazą su 26 
diena šio mėnesio ir su pir
ma Spalio mėnesio uždary
mu gazo nuovadų. Miesto 
valdžia išėmė teismo uždrau 
dimą ir tokiu budu kompani
ja tapo patremta. Dabar ne
žinia kaip visas dalykas 
baigsis.

Nc-

GAVO '
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

Liudvika šaknaičiutė Lt. 100
Aloizas Žironas.............100
Juozas čerauka.............100
Morta Jakštienė...........150
Jonas Radzevičia.............60
Petras šūkis.................. -300
Marė MarČiulionaitė.. 150
Pranas Bakaitis........... 400
Petras Kaponkus......... 100

“Dirvos” Agentūra

Tel- CHerry 2370 j;
į P. J. KERŠIS $ 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- j;
X land Universitete, darbuojas su X

Teisių Ofisu advokato -Į-
S Anderson A Marriott J 
Ž 308 Engineers Bldg. į 
••• kur su visais teisių reikalais »•« 

Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir
X Rusai drauęai kreipdamiesi tu- X 
•į* rėš teisingų patarnavimų.

SPORTAS
DĖL RISTYNIV NIAUROS 

DARŽE 16 D. RUGSĖJO.

Padėka. Męs, žemiau pa
sirašę, širdingai dėkavoja- 
me visiems, kurie prisidėjo 
prie surengimo mums “sur
prise party” Rugsėjo 22 die-

Sužeidė. Jauna Lietuvai
tė veikėja Marė Jesiutė lau
kė gatvekario apsaugos zo
noje, prie St. Clair gatvės. 
Greitai automobilium va
žiuojantis m'urinas (negras), 
užvažiavo ant jos ir tokiu 
budu ją labai sužeidė. Nu
gabenus ligonbutin, dakta
ras atrado pilną koją žvirg
ždų, kurių išėmimui parsiė
jo daryt operacija.

S- L. A. 14-tos kuopos su
sirinkimas atsibus trečiadie
nio vakare. Spalių 3 d. nuo 
7:30 vai. vakare. Nariai bū
tinai dalyvaukite.

Užr. rast v. šmigelskis-

Pirmu kartu. Miesto dar
bininkas J. Frank, dirbęs 
Public aikštėje per dvide
šimts penkis metus, susirgo 
dabar pirmu kartu savo tar
nystės laike. Jis pradėjo sa
vo darbą prie Public aikštės 
parkelio valymo, dar miesto 
majoru esant McKissonui. 
ir dirbo ikišiol, nė kartą ne
sirgęs.

tas Kalvarijos kapuose. Ve- 
Įlionis Amerikoj išgyveno a- 
pie 40 metų, o iš tų 10 metų 

i Clevelande- Buvo nevedęs, 
i Palaidotas su bažnytinėmis 
i apeigomis. Platesnių žinių 
apie velioni Cernauską tei- 
raukitėsi pas Juozą Karei
vą, 1376 E. 85 St. 

--------------! Pargabens sėbrą. Praėju
sioj savaitėj Clevelande su- 
I imtas tapo žudikas Jawar- 
! ski, 'kuris kovoje su policija 
įtapo pavojingai pašautas; 
įdabar Detroite tapo suimtas 
[to paties Jawarskio sėbras 
Kraft su pačia, kurie ten 
apiplėšė “Detroit News” ka
steriu, einanti išmokėt dar
bininkams algas, atimant 
815,000. Kraft bus pargaben 
tas i Clevelandą, kad liudy
tų apie Jawarskio “nuveik
tus darbus.”

no j. Ypatingai dėkavojame 
Pranui Samuoliui, jo žmonai 
ir Andrikaitienei, už prisi
dėjimą prie tos brangios do
vanos (kičen set), kuri mu
sų atmintyje pasiliks ilgiems 
laikams. Dar kartą ačiū.
Juozas ir Uršulė Linsevičiai

Rinklava- Praėjusioje sa
vaitėje Clevelande daryta 
rinkliava pašelpai nukentė
jusių nuo Hurkano nuterio- 
tiems Porto Rico salose ir 
kitur. Aukų surinkta 
$160,000. Stambiausią auką 
davė Samuel Mather, Cle- 
velando kapitalistas-filon- 
tropas, kuris aukavo penkis 
tukstačius doliarių. Aukos 
dar renkama, norima kvotą 
daryt iki $175,000-

Nelaukt nieko rinito! Vi
si jau sužinojo kad Į Cleve
landą sumanė atsisukti jau 
ne tik čia bet ir visuose už
kampiuose žinomas A. Va
nagaitis, kuris prie kitų “ci
nų” yra dar ir “Margučio” 
■ ed-’ktorins. Garsinama jog 
busią kokios tai prakalbos, i 
Bet tam netikėkit, nelaukit1 
nieko rimto iš Vanagaičio,! 
to jis niekad nepasakė ir 
nepasakys. Jo klausant tu
ri arba ašaras braukt iš di
delio juoko arba iš susi
graudinimo. Tik paveizė
ki! i jo abrozą kaip jis iš
rodo ir to užteks....

O ką gero padarys Olšau
skas su savo dainomis arba į 
M. Yozavitas su pianu?.... I

Ale tai jūsų biznis, jeigu' 
norėsit eikit, nenorėsit sė-| 
dėkit namie.

Visas jų “kermošius” at
sibus penktadienio vakare, 
Spalių 19 d., kas yra nore 
dar toli bet jau visai arti-

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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 namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko- ! 
las ant antro mortgečio nuo 
?300 iki $1500 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei
kalais prašome kreiptis

Komunistų kova. Komu- 
Įnistai norinti išstatyti savo 
kandidatus rinkimuose Lap- 

Įkričio mėnesyje, Įdavė val- 
[Stijos sekretoriui peticiją su 
j surinktu skaitlium parašų,

Apiplėšė- H. Frank iš New 
Yorko, keliaudamas į arklių 
lenktynes Baltimorėn, pake
liu atsilankė į Clevelandą, ir 
apėjęs čia savo reikalus, 
kuomet prie 88 gatvės ėjo Į 
“taksikab” kad taja važiuot 
į Baltimorę, skersai gatvę 
atbėgę trjs plėšikai suvaldė! 
vežėją ir paskui Franką pri
vertė atduot pinigus, kurių 
jis turėjo su savim $2000. 
Apsidirbę plėšikai susėdo I 
savo automobilin, kuris sto-j 
vėjo kitoj gatvės pusėj, pa-, 
bėgo.

tačiaus peticija tapo sugra-

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.
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I Dr. E. A. BAILEY | 
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
u 4927 Central Avenue =
= Kampas East 55th Street =
■2 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.
F«lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII^

N AUJIEN A CLE VĖL AN PIE
ČIAMS.

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

Turiu ir kitą vaistinyčią (ap- 
ticką) 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.

81'21 Sowinski Ave.

Ohio valstijoj šios savai
tės pradžioje keliuose auto- 
m'obiliais ir traukiniais už
mušta 14 ypatų.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Pirkimo ir pardavimo namų, 

lotų, farmų. Mainoma namus Į 
farmas ir farmas į miestų na
mus, Turiu pigių bargenų. Tai- 
pat esu generališku agentu ap- 
draudos (insurance). Lietuviai, 
turinti kokius reikalus šioje 
linkmėje, prašomi visuomet 
greiptis pas mane, o busite už
ganėdinti mano patarnavimu.

Ben. Rakausas.
6712 Wade Park Ave.

Cleveland, Ohio.
Telefonas: Pennsylvania 1481 į

Pasiranduoja.
Du štorai. Ideališka lokacija. 

Moderniškas budinkas. Arti tri
jų mokyklų.
1206 Norwood Rd. (39-40)

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

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.

Pardavimui.
Parsiduoda krautuvė geleži

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

O ROSEDALE ©i 
Dry Gleaning Go.: 

Rand. 7906 I 
C. F. PETRAITIS, Prop. •
6702 Superior Ave., •

Ant rendos 4 rūmai, maudy
nes, skiepas, su visais naujau
siais įrengimais, rendai, arba 
kas norėtų nuprkt. Parduosiu 
ant visai langvų išlygų. Ateiki
te pažiuržt ant vietos Akrone, 
Pėtnyčioje ir subatoje po an
trašu 858 Biruta St., Akrone.

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.)

PARDAVIMUI.
Parsiduoda gražus, mo

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

j Vieta 12327 Woodside Ave. 
i Tel. Eddy 8160-J 34-37

Gansono pasiaiškinimas.
Jau metai kaip aš atva

žiavau ir vakarų. Pirmas ri- 
stynes turėjau Brooklyne, 
paskui New Yorke, Bosto
ne, Clevelande ir daugelyje 
kitų vietų. Ir niekur niekas 
nėra daręs man jokių užme
timų. Daug ristynių esu lai
mėjęs ir pralaimėjęs, bet vi
sada buvau ant vietos kur 
reikėjo ristis, ir niekur ne
buvau suvadžiotojum ir juo- 
mi nebusiu, nesuvadžiosiu 
savo prižadais sporto mylė
tojus, nes kaip pirmiau taip 
ir dabar esu nusistatęs kelt 
sportą tarpe Lietuvių, kaip 
Amerikoj taip ir Lietuvoj.

Dabar kaslink ristynių 
Niauros tikėję 16 d. Rugsė
jo. Kaip ten išvažiavime, 
taip ir dabar žmonės kaltina 
mane, kad aš suvadžiojęs 
savo prižadais ir jog žino
jau, kad Požėla nebus Cleve
lande, bet visgi garsinom, 
jog jis bus. Kiti kaltina “Dir 
va” kiti vėl kaltina ALDLD. 
už neteisingus garsinimius- 
Bet aš norėčia, 'kad jus ne- 
kaltintaumet nieką daugiau 
kaip tik Požėlą. Prieš mano 
susižeidimą, kuris mane pa
lietė Pjučio 31 dienoj risty- 
nėse Clevelande, aš buvau 
klaustas ALDLD. komiteto 
ar sutikčia ristis jų išvažia
vime ir sakė manę pakviest 
Požėlą su manim ristis. Se
kančią dieną sužinoję, kad 
aš negalėsiu jau ristis, neži
nojo ko griebtis, tai prašė 
manęs kad gaučia savo vie
ton kitą koki ristiką. Aš 
jiems siūliau Pintą, bet jie 
nežinodami kur tas gyvena, 
prašė mane apsiimt viską 
surengt. Aš pasitariau su 
Sportininkų Kliubu, kuris 
sutiko ristynes rengt su 
ALDLD. Tada aš telefona- 
vau Į Chicagą Požėlai, kvies
damas ristis su Pinta 16 die
noj Rugsėjo. Tuom kartu 
prie telefono su manim buvo 
du komisijos nariai iš A-L. 
D.L.D. pusės ir trįs komisi
jos nariai iš CSK. pusės ir 
jie girdėjo kaip Požėla at
sakė, kad Clevelande busiąs 
16 dienoj Rugsėjo.

Tada aš telegrafavau Į 
Columbus Pintai, kviesda
mas ji, ir tas atsakė, kad su
tinka su pakvietimu Cleve
lande ristis 16 dienoj Rugsė
jo. Tada ėmėme ristynes 
rengt, tikrai manydami, kad 
kaip Pinta, taip ir Požėla 
tikrai atkeliaus Į Clevelan
dą pažymimai dienai ristis. 
Tik keliom dienom prieš ris
tynes kas ten paleido gan

dus, kad Požėla ne atvažiuos 
ristis, buk jis taip rašęs kam 
ten laiške- Paskui jau išva
žiavime tas pats žmogus su 
Požėlos laišku atsilankęs, vi
siems rodė tą laišką ir pa
sakojo, kad Požėla nebus.

Keista, kad žmogus žino
damas kad Požėla ne atva
žiuos, ne davė žinią ristynių 
rengėjams, bet važiavo tik 
į ristynių vietą su taja žinia, 
kad ten sukelt visai nereika
lingą lermą. Ar tai nėra 
klaidinimo darbas? Ar ne
geriau butų, kad vieton to
kių intrigų, męs visuomet 
dirbtume bendrai, išvien? 
Juk taip veikiant mes visuo
met atliktume viską kuotin- 
kamiausia.

Aš patarčia visiems ris
tynių rengėjams ateityje 
but atsargesniais, kad pas
kui neturėjus nesmagumų ir 
ir priekaištų be jokio reika
lo, visuomet iš prisižadėju
sių ristikų pareikalaut po 
kelis šimtus doliarių užsta
to, kaipo gvarantijos kad 
jie rengėjus ne suvadžiotų, 
kaip tai dabar atsitiko Cle
velande.

Aš nieko nežinojau, kad 
Požėla ne atvažiuos, o ką 
girdėjau nuo kitų, tas nega
lėjo turėt svarbą, nes žmo
nės tankiai kalba bile ką. 
Todėl čia reiktų • ir būtinai 
reiktų pasiteisint pačiam 
Požėlai, pasiaiškinant, kodėl 
jis ne atvažiavo ir, kodėl jis 

, nedavė rengėjams žinios. Ir 
|kaip Požėla pasiaiškins ta- 
■ da visi žinosime keno buvo 
kaltė: mano, ar Požėlos.

Su paguoda,
Jack Ganson,

Liet- Ristikų Ča.np.

į„ŽEMES ROJUS”
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemes 
Rojus’’ atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveja.

Vaidinimui reikia 4 mo
terų ir 5 vyrų. Juoko įva- 
lias.

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras
tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c. 
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

Šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra
gedija. Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 
2 moterįs ir pašaliniai .......35c

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c

6820 Superior Ave.
NAMAI NAMAI

Statom namus mūrinius, medinius, 
ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lotą 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, ji 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 j 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

Prospect 2420

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Otda

A. S. BARTKUS |
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas X

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES* 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti X 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- •:• 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- * 

no paprastai traukiamų fotografijų. X 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. X 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- X 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- -į- 

tografijas visokių kitų traukimų. X

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

— Telefonas Randolph 3535 —


