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Liepos 4 d. žuvo
159 ypatos

IK DARBININKŲ ŽINIOS

ŠVENTĖ PAĖMĖ SA
VO GERĄ AUKĄ

SKRIDO ROMON, NU-1 PAVOGĖ 50,000 GA- 

SILEIDO ISPANIJOJ
Liepos 9 d.kantras orlai

vis skridęs iš Amerikos nu
sileido Ispanijoj. Kelios sa- laikoma tikra medikalė de- 
vaįtės atgal Francuzai no-|gtinė, išvogta 50,000 gorčių 
rejo pasiekti Paryžių, bet I degtinės, už kurią slaptą 
nedaskrido ir i nusileido Is- pardavinėjant išrinkta ma- 
panijoj. Dabar du Ameri- žiausia $2,000,000. Patirta 
konai lakūnai,! pasiryžę pa- kad daugybė bačkų ir bon- 
siekt Romą be sustojimo, 
del stokos gazolino turėjo 

SUGAVO $1,000,000 VER-| nusileisti Ispanijoj. Bet jie 
TĖS OPIUMO I norėjo viršyt Francuzų to- 

San Francisco. — Atva- ]umo rekordą ir leidosi kiek

LIONU DEGTINĖS
Chicago. — Iš valdiško 

degtinės sandėlio kur buvo

Detroite, Fordo automo
bilių išdirbystėje per puse 
šių metų pagaminta 1,065,- 
630 automobilių ir trokų. 
Per Birželio mėnesį paga
minta 177,419 automobilių, 
sumušant 1925 metų rekor
dą, kuomet vienu mėnesiu 
buvo padaryta 176,729 au
tomobiliai.

New Yorke sustreikavo 
apie 25,000 moteriškų rūbų 
siuvėjų. Streikas yra be
veik toks didelis kaip buvo 
1910 metais. Streikeriai pi
ketuoja savo darbavietes 
norėdami sulaikyti /stfeilf-; 
Tėtužius nuo užėmimo jų viė- 
tų. .,

Suvienytų Valstijų nepri
klausomybės 153 metų su
kaktuves švenčiant Liepos 
4 d. įvairiose nelaimėse žu
vo 159 piliečiai, iš jų dide
lė dalis vaikų.

Automobilių nelaimėse 
sutiko mirtį 70 ypatų, kiti 
žuvo prigerdami ir nuo vi
sokių šaudymų.

Vienok šymet žuvusių 
skaičius 46 ypatomis 
žesnis negu pernai.

žiuojanti Amerikos Chini- 
jos vice konsulo žmona sa

lvo bagaže norėjo įšmuge- 
liuoti $1,000,000 ’ vertės opi
umo, rūkomo narkotiko, 
bet muitinės viršininkai nu
žvelgė ir prievarta atidarė 
jos bagažą. Diplomatų ba
gažus paprastai jokie mui
tininkai nekrečia.

galint toliau, perskrisdami 
3,400 mylių. Pasiėmę gazo
lino Liepos 10 dieną jis iš
keliavo Romon.

kų prileista kokiu nors nu- 
spalvuotu vandeniu, o deg
tinė iššinkuota.

Prasidėjo valdiškas tyri
nėjimas. 300 sausųjų agen
tų Chicagos srityje nužiū
rėti toje vagystėje.

ma-
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NEPASIDARINA DAR
BININKU KAIRIU

arba: Revoliucija tarp 
Rrrevoliucijonierių

ISPANIJA ĮVEDA 
KONSTITUCIJĄ

Madridas. — Ispanijos 
seimo atstovams patiekta 
peržiūrėti nauja Ispanijos 
monarchijos konstitucija, 
kurią suvažiavus seimui ru
dens metu galės perleisti 
ar atmesti.

Konstitucija paveda 
raliui vykdančias teises, 
čiau . jis turi pasitarti 
ministerių kabinetu.

Fordas sako kad jam ge
riausia patinka darbinin
kai tarp 35 ir 60 metų am
žiaus, , ir sutinka laikyti 
darbe kad ir virš 60 metų 
jeigu tik gali atlikti savo 
pareigas. Jokiu budu, sa
ko Fordas, aš nenorėčiau 
turėti savo darbininkus tik 
jaunus žmones. Rimtes
niam ir našesniam darbui 
reikalinga senesni žmonės, 
kurie tikrai žino ką daro. 
Išnašuraą ir geriausią dai- 
bo atlikimą parodo darbi
ninkai kurie yra virš 40 me
tų amžiaus. Jaunesni nu
vergsią savo darbe ir nori 
gauti lengvesnes vietas, re
kordai parodo.

ANGLIJOS KARALIUS 
VĖL SUSIRGO

Londonas. — Liepos 7 d.
•Anglijoj laikyta pamaldos' 000 sumos, 
ir dėkavota? Dievui kad su
grąžino karaliui sveikatą, o 
ant rytojaus karalius vėl 
pasirodė ligoniu ir dakta
rai uždraudė išvažiuot į va
sarnamį. Karalius Jurgis 
sostą valdo nuo 1910 metų.

JAU PASIRODĖ 100 PA- 
SAŽIERIŲ ORLAIVIS 
Šveicarijoj daryta bandy

mai su milšinišku lėktuvu, 
varomu 12 motorų, kuris 
gali nešti 100 pasažierių 
per 600 mylių be nusileidi
mo, po 120 mylių Į valandą 
Tame orlaivyje įrengta vi
si reikalingi patogumai ir 
kabinetai įrengti per trijų 
aukštij denius.’

FRANCUZIJA NORI 
BŪTI SAUGI

Paryžius. — Francuzija 
pasiryžus apsišarvuoti kiek 
tik jos spėkos leidžia. 1930 
metų šalies apsaugos biud
žetui reikalauja $410,000,-,

LA-UŽSIMUŠĖ ŽYMUS 
KŪNAS

New Yorke, prie Roose
velt orlaivių pleciaus nukri
to ir užsimušė lakūnas Wil- 
mes Stultz, kuris su Ame
lia Earhart pernai vasarą 
perskrido Atlantiką.

Su juo užsimušė du pasa- 
žieriai. Po šitos nelaimės 
apžiurėjus jo lavoną dakta
ras pasakė kad Stultz buvo 
girtas. Tą paskelbus, poli
cija pradėjo žiūrėti slaptų 
degtinės pardavyklų aplink 
orlaivių piečių.

LERMAS DEL JUODŲ 
SVEČIŲ PAS PRE

ZIDENTĄ
Washington. — Preziden

to Hoover žmona užsikvie- 
tė pas save į vaišes Illinois 
valstijos kongreso atstovo 
žmoną. Kadangi ji yra ne
grė, tūli pakėlė lermą kam 
prezidentienė “teršia” Bal
tąjį Namą tokiais svečiais.

Parodymui kad šis kvie
timas nėra pirmas, tapo su
rinkta žinios nuo-1878 me
tų kokius Įeitus negrus pre
zidentai pas šave vaišina. 
Pasirodė jų buvo gana dik 
čiai.

22 ŽUVO SU SUBMARI- 
NU

Londonas. — Susimušus 
dviem Anglijos submari- 
nam vienas jų nuskendo su 
22 jūreiviais. • Ton vieton 
pasiųsta gelbėtojai bandyti 
laivą iškelti, manant kad 
galės išgelbėti nuskendu
sius jūreivius.

Į

New Orleans, La., išėjo 
į streiką tramvajų darbi
ninkai. Liepos 5 d. įvyko 
smarkus susirėmimas strei- 
kerių su streiklaužiais, ka
me užmušta du žmonės ir 
daug sužeista.

NUŽUDYTA 17 SUKI
LĖLIŲ

Meksikoj, banditams už
puolant kariumenės algų 
išmokėtoją su jo 15 palydo
vų, susišaudyme užmušta 17 
užpuolikų.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS AREŠTAVO SA

VO PAČIĄ
Red Bank, N. J. — Poli

cijos viršininkas buvo pa-

ŽMONĖS KRYPSTA 
AUSTRALIJĄ

Suvaržymas įvažiavimo į 
Suv. Valstijas padidino va
žiavimą Europiečių į Aus 
traliją, nors tai yra toli.

Ir ten važiuoti yra šio
kių tokių sunkumų, turi 
gauti giminių kvietimą ir 
tie giminės turi parodyti 
jog turi gana turto užlai
kymui savo atkviesto 
joko.

nau

ma- 
ap- 
kas 
ku-

Prezidentas Hoover 
no šaukti konferenciją 
kalbėjimui klausimo 
daryti su darbininkais 
rie paliuosuojami iš darbų
del įvedimo pagerintų ma
šinų, kurios reikalauja ma
žai darbininkų. Specialis 
tuo reikalu paskirtas eko
nomistų komitetas rapor • 
tavo prezidentui jog šitas 
dalykų stovis yra rimtas ir 
reikalaujantis suradimo iš
ėjimo.

Nušovė brolį. Atlanta, 
Ga. — Susivaidijęs, 18 me
tų amžiaus vaikinas nušo
vė savo brolį, 28 metų am
žiaus, ir jo žmoną. Kada 
jis norėjo šauti žmona puo
lė į tarpą užstot savo vyrą, 
jai teko dvi kulkos, ir kada 
ji krito trečia kulka nušo
vė vyrą.

Suv. Valstijų paštas per 
sekantį penkių metų perio
dą susiduria su po $85,000,- 
000 nedateklium kas 
jeigu nebus įvesta 
pataisymų.

metai 
kokių

Mirė 7. New Yorko sri
tyje šios savaitės pradžioje 
nuo karščio mirė 7 ypatos.

Du užmušta bažnyčioje. 
Tada, Sardinijoj (Italijoj) 
užgriuvus bažnyčios lubom 
užmušta dvi moterys.

KITI LAKŪNAI SUMUŠĖ 
REKORDĄ

Los Angeles, Calif. — Du 
lakūnai sumušė ilgiausio o- 
re išbuvimo rekordą, kurį 
pereitą savaitę padarė du 
Clevelandieciai. Clevelan
de padarytas rekordas bu
vo 174 valandos ir 59 se
kundos. Kalifornijos lakū
nai išsilaikė apie 200 va
landų leidžiant “Dirvą” į 
spaudą, ir dar buvo nenu
sileidę.

NUŽUDĖ JAUNIKĮ 
SUDEGINO

_.v__ ______________r Touron, III. — Ūkininko
šauktas prie vienų namui duktė, 21 metų amžiaus, 
nuraminti tūlą moterį, kuri1 būdama pas savo jaunikį, 
atėjus keikė merginą už ne
va viliojimą jos vyro. Ka
da policijantas atėjo pama
tė kad tai yra jo moteris. 
Parvarė ją namon ir užda
rė kambarin, nes tas kai
melis neturi kalėjimo. Už 
valandos vėliau jis sugryžo 
su varantu ir nuvedė ją pas 
taikos teisėją teismui. Ji 
prisipažino kad kėlė be
tvarkę, bet už tai kam ta 
mergina viliojanti jos vyrą.

IR

52 metų senį, nusmaugė jį 
diržu kada jis girtas gulė
jo, po to kai drožė jai su 
veidrodžiu, ir išvežus lavo
ną toli į užleistą vietą ap
klojus ir apipylus gazolinu 
sudegino. Rasta lavono žy
mės ir mergina suimta pri
sipažino. Ji yra milžinas 
mergina, 6 pėdų aukščio ir 
sveria 230 svarų.

ROCKEFELLER 90 ME
TŲ AMŽIAUS

New York. — Milijonie
rius Rockefeller Liepos 3 
d. apvaikščiojo savo 90 me
tų sukaktuves. Jis dar vis 
jaučiasi drūtas, nors nuse
nęs ir panašus į lavoną.

Savo gyvenime įvairioms 
mokslo ir labdarybės orga
nizacijoms išdalino penkis 
šimtus milijonų dolarių.

gelž- 
žmo- 

vieną 
pasa-

Nelaimingos mirtys. Ant 
gelžkelių 1928 užmušta tik 
91 pasažieris iš visų 
keliais pravažiavusių 
nių. Tas reiškia po 
nuo kožnų 9,100,000
žierių, arba tik vienu šeš
tadaliu daugiau negu 20 
metų atgal.

Daug daugiau užmušta 
•ant gelžkelių bėgių trauki
niams užėjus. 1927 metais 
užmušta 2,371. 10 metų at- 

1 gal buvo 1,969 užmušimų.

POPIEŽIUS SKIRS 10 
NAUJŲ KARDINOLŲ 
Roma. — Liepos 15 die

ną popiežius laikys savo 
slaptą konsistoriją, kuomet 
bus paskirta apie desėtkas 
naujų kardinolų. Dabarti
nė kardinolų kolegija susi
deda iš 58, o paprastai bu
na tarp 66 ir 70 kardinolų. 
Iš dabartinių 26 yra Italai, 
32 kitų visų šalių.

KAS DAROSI FILMŲ 
PASAULYJE

Tarp Amerikos filmų ga
mintojų, kurių tūli turi sa
vo teatrus paveikslų rody
mui, eina didelė kova. Da
bar prasidės dar didesnės 
lenktynės. Warner Bros, 
filmų ■ gamintojai organi
zuoja $500,000,000 korpora
ciją statymui svarbiausiuo
se miestuose apie 30 teat
rų, didesnių ir puikesnių 
negu dabar esantieji. Fil
mų rodymas išeina iš pa
vienio teatro savininko 
nios, kaip buvo kuomet 
nematografai prasidėjo.

ži- 
ki-

Dviguba žudystė. Kewa
nee, Ill. — Čia vienas vai
kinas, 23 m., nušovė savo 
jauną 16 metų merginą, ku
rią mylėjo, po to pats ban
dė nusišauti, bet merginos 
tėvas sugriebęs šautuvą jį 
nušovė.

Apierikos komunistų (pa
sivadinusių “darbininkų”) 
partijoje įvyko revoliucija. 
Tie rrrevoliucijonieriai ku
rie tikisi apversti Amerikos 
kapitalizmo sistemą aukš
tyn kojom ir patys atsisės-j 
tį ant darbininkų sprandų, 
pergyvena jau kelintą re
voliuciją savo tarpe, o ka
pitalizmo sistema kaip sto
vi taip stovi.

Toli Maskvoje, sovietų 
carai girdėdami apie suiru
tę Amerikos “darbininkų | 
vadų” tarpe, pašaukė pas 
save būrį karštagalvių pa
siaiškinti ir, jei galima, pa
klausius carų, susitaikyti.

Jie išvažiavo pas savo ca
rus “išpažinties”.

Bet iš to nieko neišėjo: 
Partijos vyriausias sekre
torius Jay Lovestone atsi-l 
sakė užsileisti Fostero kli- i deracija savo konvencijoje 
kai ir užtai tapo iš parti
jos išmestas. Suspenduota 
vienas jo šalininkas; 
tero v šalininkai gavo 
ir jiems perėjo .visa 
bininkų vadovystė” 
išnaudojimas toliau var

Dauguma sutiko Mask
vos kominterno nuospren
dį priimti, bet Lovestone ne 
ir jis pasiuntė iš Maskvos 
telegramą savo draugams 
Amerikoje užgriebti visą 
partijos turtą Į savo ran
kas. Bet jo telegramą so
vietų vyriausybė sulaikė, d 
jį už tai iš partijos išbrau
kė. Lovestonę žadėjo par
važiuot ir organizuot save 
partiją, paskirai nuo Mas
kvos kominterno.

Kominternas norėjo kad 
Lovestone, Gitlow ir Wolfe, 
tos pusės atstovai, pasilik
tų Maskvoj, bet jie atsisa
kė. Rojus matyt jiems ne
patinka. Kominternas ne- 
sispyrė jų prievarta sulai- 
ti, pasitikėdami kad gal jie 
“susipras” ir stos prie ko
munistų darbininkus išnau 
doti.

Keisti tie komunistai: 
kada negali kontroliuot tų 
taip biednų darbininkų pi
nigų tuoj tarp savęs peša
si, o darbininkai vis jiems 
tiki ir mano kad komunis
tai •padarys jiems ‘geresnį 
rojų negu darbininkai pa
daro dabar komunistams.

Fos- 
viršų 
“dar- 
arba 
•yti.

ka- 
ta- 
su

AUDROSE EUROPOJ 
ŽUVO 28 YPATOS

I . Londonas. — Centralinėj. 
I Europoje pereitą savaitę 
laike perkūnijų ir audrų 
žuvo 28 ypatos. Audros 
prasidėjo Vokietijoj.

MOKYTOJOS REIKA
LAUJA “KULTŪRIŠ

KŲ ALGŲ”
Chicago. — Mokytojų Fe-

išnešė reikalavimą kad mo
kytojoms butų mokama ge- 
ręępės algos, mažiausia du 
tūkstančiai dolariu1 į me
tus, kad galėtų kultūriškai 
gyventi, laike, vakacijų ke
liauti, daugiau mokytis.

Mokytojos patvirtino sa
vo nusistatymą kad joms 
nebūtų varžoma kirpt plau
kus, dėvėti trumpus sijonė
lius, rūkyti, šokti ir korto
mis lošti, kas nedraudžia
ma 
rims.

kitų profesijų mote-

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
vaikus, tėvus.

Kreipkitės tuojau, pa-? 
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

CUNARD LINIJĄ LIETUVON i 
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New I 
Yorko i Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresinių laivų |

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA j 
o paskui sausžemiu i Kauną. Yorko į Kauną $203 ir bran-j
Pamatykit pakeliu Londonį. J,au'. (Uskm ^rnbanai, er-
Taipgi tiesiai į Londoną kas dvl vleta’. ?eras 7™"^Plyšio.nauji, .lieju varomi ^SoX^TS
laivai. Trecios klesos laiva- ,~ „„i ♦, i- . i i  v .v XT „ kite bile Gunaru Agento, ar-*kortes i abudu galu is New ba rašykit pas* I

CUNARD LINE 1022 Chester'A^eveland. Ohioį
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Streikas tęsiasi. Liberty 

pieninės pieno išvežiotoji] 
streikas, kuris prasidėjo 1Q 
Gegužės, dar tebesitęsia ir 
laiks nuo laiko atsibuna su
sirėmimų streikerių su jų 
vietų užėmėjajs. Pereitą 
savaitę atimta iš streiklau
žių kompanijos vežimas ir 
nuvežtas ir išverstas Į upę 
su pienu. Arkliai pirmiau 
.atkinkyta.

Sugavo senos žmogžudy
stės nužvelgtus kaltininkus. 
Harrisburg, Pa. —Penki 
metai atgal vienu revpHė-j 
rio šuviu nužudyti Holli* 
daysburg miestelio moky
toja ir jos vaidinas,. "kalnę 
kur jie buvo išvažiavę’ au
tomobiliu. Nebuvę jokių 
žudystės pėdsakų. Dabar 
areštuota artimas tos vie
tos gyventojas, su juo trys 
kiti vyras, pas kuriuos ras
ta ginklų. Jie užsiėmė deg
tinės darymų. Ar jie bus 
kaltininkai anos žudystės 
nežinia.

Darbai. Per Birželio mė
nesi darbininkų algos Pitts
burgh srityje buvo $38.-
303,372, arba $4,000,000 
daugiau ~ negu, -1928 metais] 
tą pat mėnesį.

Gegužės mėnesį algos bu
vo dar daugiau, $39,360,000 
išviso.

Birželio mėnesio algų su
mažėjimas priskaitoma tath 
kad buvo penki sekmadie
niai ir viena' diena' ift.ėn'esis' 
trumpesnis.

Wabash gelžkelio kompa
nija prašo Tąrpvalstijinės 
Komercijos komisijos pa- 
velyt supirkti po jos vienos 
kontrole devynias paskiras 
mažas gelžkelių linijas, ku
rios bendrai aprėpia 7,044 
mylių ir kurių Pittsburgas 
yra svarbiausias centras.

Liepos 4 dieną švenčiant 
šioje srityje šaudomą me- 
dega ir tam panąšiopiis pa- 
buklėmis susižeidė 30 ypa
tų’, cĮąugiąusią vaikai. Tarp 
jų apie penki Lietuvių vai
kai.

Sugavo žymų vagilį. Po
licija sugavo bevagiant na
mus vagilį, kurio. sulaiky
mas išaiškino dar 25 namų 
vagystes. P-lė Hilda Hunts
man gryžo nakčia: su paly
dovu namon ir patėmijo iš 
jos namo lango ant kito 
namo sienos elektros lem
putės šviesą judant. Inėjus 
į kaimynų namą patelefo

SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ |
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos j 

organizacija Suvienytose Valstijose, 3 
kurios turtas viršija $1,000,000.00. 3

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi .visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitj "T*- j 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kabios. 3

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000/ j
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. «

Del platesnių informacijų kreipkitės iiue adresai <

1 .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3 
307 W. 30th Street New York, N. T. H

navo policijai. Pribuvus po
licija matė gatve nubėgant 
jo pagelbininką, ir nepavy
ko jo sulaikyti nors šaudy
ta. Viduje rastas pasislė
pęs vagis, kurį sulaikė. Tai 
John Sandor, kurio namuo
se rado daug vogtų dalykų 
iš kitų1 namų. Sulaikyta ir 
jo tėvai už vogtų daikti] 
priėmimą.

Nusišovė policijantas. Iš 
priežasties nesutikimo su 
žnipna, nusišovė policijan
tas Patrick Barrett, 40 m., 
iš Squirrel Hill stoties.

Pasikorė. Jeannette, ' Pa. 
Henry Hummęll,' 67 njetų, 
areštuotas už mažą dalyką, 
uždarytas belangėn pasiko
rė ant kalėjimo durų.

Kasyklų saugumo suva
žiavimas New Kensington, 
Pa. — Rugpjūčio 3 d. čia 
ruošiama didelis suvažia
vimas kasyklų nelaimių ir 
gelbėjimo dalykams apkal
bėti. Ruošiasi dalyvauti 30 
gelbėtojų grupių iš vakari
nės Pennsylvanijos ir West 
Virginijos. Manoma bus Į 
30,000 įvairių svečių delei 
tos konferencijos.

/ Ką duoda Pennsylvania 
šalip anglies. Dvylika ap
skričių Pennsylvania vals 
tijoj užima tam tikras pir
menybes žemės ūkio pro
duktais. Sekančios yra ži 
nios iš 1928 metų statisti
kos :

Adams apsk. duodą .djau- 
igiąusia .obuolių. , , z)

Berks — daugiausia avi-
žų;

Bradford — daugiausia 
grikių; turėjo daugiausia 
bičių avilių ir davė dau
giausia medaus;

Chester — gavo daugiau
sia avižų ir šieno nuo ak
ro, ir turėjo daugiausia pie
ninių karvių;

Franklin — daugiausia 
rugių ir pyčių;

Greęne — viršijo kitus 
ąpskričius avių skaičiumi 
ir vilnų daugumu;

Lancaster — daugiausia 
davė kornų, kviečių, taba
ko, šieno; kitokiomis negu 
melžiamomis karvėmis; di
džiausiu skaičium vištų ir 
kiaušinių, ir arklių skaičiu
mi;

Lebanon — daugiausia 
bulvių nuo akro;
; Lehigh — .daugiausia bul
vių negu kiti apskričiai;

Montgomery — daugiau
sia davė grušių (kriaušių) ;'

York — daugiausia svie
sto, skaičiumi mulų ir kiau
lių. ■

Kanados II 
Naujienos Į

TORONTO, ONT.

Policija gaudo Lietuvius 
parkuose. Čia Lietuvių gal 
yra mažiau negu kitų tau
tų, bet į kitų tautų žmones 
valdžia tiek nesikabina kaip 
į Lietuvius.

Musų tūli labai garsus 
politikieriai ir partijų ly
deriai kur tik eina ten jų 
mitingai: du trys sustojo 
i vieną vietą tai jau ir už
virė politika, ir riejasi vie
ni su kitais.

Vasaros liuoslaikiu žmo
nės traukia į parkus pasisė
dėti, pasivaikščioti, neatsi
lieka ir Lietuviai. Pasirin
ko vieną parką kur susiren
ka daugiausia žmonių. Bet 
Lietuviai vis kitaip daro 
negu kiti: sueina į būrį po 
50 ar 100 ypatų, visokių pa
žiūrų bei luomų, sportinin
kų, korespondentų, biznie
rių, proletarų ir plytnešių 
ir visokių amatninkų. Tuoj 
turi prasidėt pojitika: ko
kis komunistėlis išsitraukia 
bolševikišką laikraštį ir 
dar kokią nudėvėtą knyge
lę ir davai savp komunistiš
ką evangeliją skelbti.

Iš daugelio dalyvių atsi
randa visokiri minčių, kylą 
kalbos ir išeina didelės dis
kusijos ir.net ėrgeliąi. Sve
timtaučiai išgirdę, apstoję 
aplink, kaklus ištiesę klau
so kas čia do ri'bokų šaika.

Biskis po biskį .in -gųzi- 
kuoti dėdės šužinbjb tdos 
Lietuvių politiškus mitin
gus, o Kanados valdžiai 
skelbimas Maskvos evange
lijos nepatinka. Ir štai 
kaip atsitiko. >

Sužinojus policija kad 
Lietuviai mitinguoja ir no
ri Toronto paversti į Mas
kvą, naktį Birželio 30 į Lie
pos 1 d. vaikščiojo su elek
triškomis lemputėmis po 
parką ir jieškojo Lietuvių 
politikierių. Ką tik sutiko 
klausė kokios tautos, na ir 
keletą Lietuvių dėdės nuva
rė gulti ir perspėjo kad ne
klausytų Maskvos evange
listų, nes parke tokie daly
bai uždrausta. Teko gir
dėti kad tą naktį ir kituose 
parkuose policija jięškojc 
Lietuvių politikierių.

Tai mat, per sąvo kvailą 
ąpsiėjimą nękurie uždarys 
visiems Lietuviams teisę į 
parkus ineifi. Lietuviams 
dabar į parkus einant ge
riausia eit pavieniais ir ne
sustoti kalbėti kelierns krū
voje, nes policija tuoj prisi- 
Rabys, kadangi Lietuvius
sekioja kaipo nužiūrėtus 
gaivalus, tik del to kąd ke
letas karštagalvių nesusi- 
jaiko nuo politikų net kada 
žmogus išeina į parką pa
silsėti.

Komunistai, jus Rusijos 
rojaus čia vistiek neįvyky- 
sit, verčiau liaukitės teršę 
gerų Lietuvių vardą.

šilo Medelis.

DARBININKE, PA
SVARSTYK!

Amerikos Lietuvi, darbo 
žmogau, padaryk savo min
tyse sekantį palyginimą ir 
pagalvok kodėl taip yra ir 
kodėl tu (kuris esi) esi iš
naudojamas:

Nekurie gaivalai, prisi- 
metę “darbininkų vadais”, 
tikriau tinginyste ir pasiry
žimu be darbo gyventi, val
kiojasi ir skelbia komuniz
mą, arba leidžia komunis
tiškus laikraščius, kuriuos 
ragina jus skaityti ir lupa 
pinigus jų leidimui.

Koks didelis skirtumas 
tarp buvusių revoliucijonie- 
rių Rusijos ir dabartinių 
Amerikoj esančių “darbi
ninkų vadų”'.

Tenai įvyko komunizmas 
del to kad darbo žmonės 
labai prastai gyveno, o bu
vo aristokratija į kurią ro
dydami vadai žadėjo darbi
ninkams jų lobius atiduoti.

Amerikoje gi darbininkai 
turi gerai, ir tie “vadai” 
prisišlieję prie darbininkų 
minta patys. Vietoj darbi
ninkams laukti ko gero iš 
komunistų vadų ir laikraš
čių, tie gudruoliai gražiai 
užsisėdo darbininkams ant 
sprandų ir dyką duoną ėda.

Atminkit, Lietuviai, kiek 
išdėjot pinigų neva komu
nizmo rojąųą Vykinimui A- 
merikeje. Kiek suaųkavot 
jų laikraščių leidimui, kuo
met tuos laikraščius jie ki
tiems dykai siunčią, nors 
jūsų prakaitu uždirbtais 
dolariais leidžia.

O kodėl jiems nesiseka ir 
vis aukų .permąžai? Todėl 
kad jie Amerikoje nereika
lingi. Jus kurie- skaitot jų 
laikraščius dąuguma turit 
gerus darbus, savo namus 
ir net automobilius. Ar no
rit su alkanais dykaduo
niais dalintis? Niekados! 
■Aukaujat jiems po kelis do- 
larius dėlto kad turit iš ko, 
p ne dėlto kad norit komu
nistinės lygybės. Jeigu ko
munizmo idėjai netikit ir 
nenorit dalintis su jais sa
vo namais ir kitkuo, tai ne- 
pripažystat kad komunis
tai svarbus ir reikalingi.

Todėl išnaikinkit juos: 
neremkit, neaukaukit, ir ta 
dykaduoniu klesa išnyks.

Tokia tai mano, prasto 
darbo žmogelio filosofija 
ąpie badaujančius komuni
stus, kurie apsišaukę save 
“darbininkų vadais”.

P. J—kus.

NAUJAS KATOLO- 
GAS

KNYGŲ IR PREKIŲ IŠ 
LIETUVOS

Siame naujame musų kataloge 
talpinama apie 1,500 skirtingais 
užvardžiais Įvairiausių knygų A- 
merikos ir Lietuvos laidų: teat
ralių, muzikalių, apysakų, vado
vėlių, žodynų, dairių, moksliškų, 
sveikatos, dvasinio ir filosofinio 
turinio, juokų, žinių ir pamoki
nimų, taipgi kitokio turinio kny
gų. “Lietuvos” Knygynas! tai di
džiausias Lietuviškų knygų san
dėlis pasaulyje.

Prie šito knygų katalogo taipgi 
pridėtas kitas iš Lietuvos impor
tuotų prekių katalogas, nes pas 
mus yra didelis sandėlis gintarų 
ir Lietuviškų saldain.ių-kendžių.

Reikalaudami katalogo malonė
kit prisiųsti už 2c štampų.

Liepos 7 d. SLA. 354 kuo
pa turėjo surengus pikniką 
Talalos faunoje. Pasiseki
mo to pikniko dar nesuži
nojau.

Daugumą Akrono Lietu
vių sunkiai dirbo pakol pi
nigų susitaupė nusipirki
mui namo. Įsigiję namus, 
išsimokėję už juos pasko
las, pasidavė į Žydų rankas 
ir savo gerus namus iškeik 
te' į bevertes ukes. Neku
rie ir dabar dar skursta to
se neva ukėse ir kasdien 
dairosi pro langus į kurią 
pusę reikės eiti tą ųkę pa
metus ir ko griebtis. Yra 
jau pametusių ir sugryžū
siu, bet be pinigų, be tur
to; namų atgaut atgal ne
gali, nėra kur dingt nei kur 
su šeimynom gyvent. Patys 
susenę, dirbtuvėj tegauna 
pigų mokestį, seną darbą 
praradę.

Iš išėjusių į ukes vos ke
li šiaip taip gyvena, didu
ma gi nuskurę. Ir kur tų 
darbininkų protas tokiais 
negudriais dalykais imtis. 
Mieste dirbo, gyveno, pra
sigyveno, ant galo viską 
savo noru prarado.

Longinas Glinskis nusi
pirko Akrone sklypą žemės, 
žada neužilgo pradėt statyt 
naują namą.

M. Janickas džiaugiasi 
geromis savo biznio pasek
mėmis. Jam gerai prigelb- 
sti jo geri vaikai.

Antanas Bartkus tūlam 
laikui išvažiavo, L Chicagą 
pas savo pusbrolį.' •■£

Pranas Martinkus buvo 
susirgęs, bet sveikata jau 
taisosi. Keliautojas,

Rąstas negyvas. Pievoj 
už W. Talmage avė. rąstą 
negyvas nežinomas žmogus 
apie 50 metų amžiaus, ku
ris manoma buvo nužudy

Akrono Naujienos
tas, Šovimo žymės randa
si priešakyje ir užpakalyje 
gąĮyos. Toj vietoj lavonas 
išbuvo keliąs dienas.

Nuteistas už nužudymą 
policijanto. Arthur Maul, 
24 m., nuteistas numirti 
elektriškoj kėdėj už nušo
vimą policijanto pereitą 
Gegužės mėnesį.

Darbai. Statistikos rodo 
kad Akrone per Birželio 
mėnesį darbuose buvo net 
113 nuošimčių darbininkų 
daugiau negu tą patį mė
nesį 1928 metais.,

Taipgi šį Birželį padidė
jo 20 nuošimčiais virš Ge
gužės mėnesio'.

Cleveląnde šymęt 'buvo 26 
nuošimčiais daugiau negu 
pereitų metų Birželį.

AKRONIEČ1V ŽINIAI
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
“Dirvų” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė
šas. Kas nauja užsirašys ‘/Dirvų” 
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. Rodą vičia
154 Wooster Ave. . Akron, O.

Telefonas Main 5807

KIŠENINISDAKTARAS
Graži, tvirta knygelė kiše- 
niuje nešiotis ir laikyt na- 

,muose, su paaiškinimais 
^priežasčių -apie 100 ligų ir ■ 
'.kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis; Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų jieškojot. Kai
na su prisiuntimu ..$1.00

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

PASTABA: “Juodo Karžygio” ir “Baltijos Aro” jau visai negalima gauti — šios 
dvi apysakos išsibaigė iki vienai, todėl prašome “Dirvai” užsakymų nesiųsti.

Didelė žingeidi senoviška apysaka

DETROIT, MICH.
šešis nužudė kirviu. Lie

pos 3 vėlai vakarę nežino
mas piktadaris įsigavęs Į
namus Benjamino Evange
list, kirviu nužudė jį ir jo 
žmoną ir jų keturis jaunus 
vaikus. ■ Jauniausias kūdi
kis rastas nukirstas lopšy
je.

Evangelist užsiiminėjo 
spiritualizmu ir gydymu su 
pagalba “viršgamtiškų ga
lybių”, visokiais “kalbėji
mais”. Tų vakarą prieš nu
žudymą jo namuose buvo 
“seansas”, kuriame dalyva
vo aštuonios ypatos. Poli
cija ėmėsi jieškoti dalyvių 
to “posėdžio”, su minčia ką 
nors iš jų išgauti.

Spėjamą' kad koks pami
šęs, net po Įtekme' to pa
ties “gydytojo” kalbų,' tą 
šeimyną išžudė.

Evangelist rastas savo 
“kabinete”, su nukirsta gal
va. Kiti šeimynoj nariai 
rasta lovose kur gulėjo nu
žudyti.

10 prigėrė. Grand Ha
ven, Mich. — Beveik vienų 
sykiu, vandens traukimu į 
gilumą nunešta ir prigėrė 
10 ypatų laike maudymosi, 
akivaizdoje daugybės pub
likos.

Penisi prigėrė. Išgelbė
tas 12 metų vaikas papasa
kojo kaip laike perkūnijos 
Liepos 4 d. apvirtus moto
riniam laivui kuriame jie 
važinėjosi Huron ežere, pri
gėrė jo tėvas, motina, pen
kių metų broliukas, dėdė ir 
ptfsbrolis, .visi iš Detroito. 
Jis išliko gyvas pasitaikius 
Įsikibti į laivelio galą.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar ankš
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

MONTREAL
Liepos 7 d. perkūnijai 

siaučiant žaibas užtrenkė 
Jauke golfą žaidžiant mo
terį ir du vaiku.

Knygynas “Lietuva”
3210 SO. HALSTĘD ST.

CHICAGO, ILL._________

Pajieškau savo brolio PoVilo 
Ragausko, gyvena New Yor- 
ko mieste. Kilęs iš Troškūnų; 
yal. Prašau atsišaukti:

Stasys Ragauskas
365 Markham st.

Toronto, Ont., Canada.

Knyga yra didelę, 250 puslapių, ir atiduodama vęl tokią mažą kainą kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—-už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!‘'DIRVĄ”

682Q Superior Ave. Cleveland, Ohio

ir.net


T. M. D. REIKALAI
KENOSHA, WIS.

TMD. Apskričio Piknikas 
Gerai Pavyko.

Birželio 28 d. Jacob’s sa
loje buvo surengtas T.M.D. 
(Wisconsin-Illinois kuopų iš
važiavimas. Publikos atvy
ko daug, nors vieta nauja 
ir oras buvo ūkanotas; vi
suomenė mat įvertina tė
vynainių kilnius darbus ir 
remia.

Svečių daugiausia buvo 
iš Kenoshos, nemažai iš Ra
cino, buvo iš Mihvaukės p. 
Baukų šeimyna, broliai Va- 
lukoniai, Staupickas ir p. 
Huffmonienė; iš Waukega- 
no, III., Juozas Mačiulis su 
buriu draugų, Juozas Masi
liūnas ir jo draugai, p. Ker- 
ganių šeimyna ir p. Gab
riai.

Dalyviai leido laiką link
smai, muzikantu buvo Si
mas Elijošius, patarnavo 
veltui; Kazys Kasparas vel
tui atvežė stalus ir gerai 
parėmė išvažiavimą; ačiū 
jam. Dirbo patarnavimui 
svečiams Emilė Sulčiutė ir • 
A. Radavičiutė, J. Kaspu
tis, P. Povilianskas. Ko
mitetas buvo F. Jankaus- 1 
kas, M. Kasparaitis, J. Mi
sevičius ir M. Valukonis.

.Įplaukų turėta $78.70, iš- 1 
laidų $41.45, gryno pelno ' 
liko "$37.25. , 1

Dabar musų apskritis iž- J 
de turi šimtinę dolerių pa
rėmimui įvairių tautiški; 
reikalų.

Dar manoma ruošti ma- ;

žiausia pora dalykų ir tiki
ma vėl pelnyti, o kai pini
gų yra su jais galima šį tą 
padaryti.

Šis piknikas ne vien pi- 
■ niginę naudą Apskričiui 
. davė, bet ir daug draugų 
• gauta, sueita į pažintį su 

daugiu Lietuvių, kurie lai
kui bėgant liks musų geri 
bičiuliai.

Vakarop, baigiantis pik
nikui, Stasys Balčaitis už
kure laužą, o sutemus, ug
nelei rusenant, vadovaujant 
Juozui Macnoriui, F. Bag
donui ir Aičiui dainuota vi
sokios .dainos. Surasta du 
Jonai — Čiapas ir Kaspa
ras — ir sveikinta su pa- 
kilėjimais, kadangi tai bu
vo Joninių išvakarė. Taigi 
atšvęsta lyg Lietuvoje 
ninės su laužais.

Knygų Platinimas

Visos šio apskričio TMD. 
kuopos su džiaugsmu pri
ėmė žinią kad kuopų kny
giams seniau išleistos ir da
bar esamos TMD. knygos, 
laikomos sandėlyje, duoda
ma pardavinėti kuopose la
bai numažinta kaina. Ta
riamasi laisvą šeštadienį 
automobiliais nuvažiuoti iš 
Kenoshos, Racino ir Wau- 
kegano Į Chicagą pas TMD. 
Centro Knygių ir parsiga
benti kiekvienai kuopai po 
tiek knygų kiek mano ga
lės parduoti.

Turim planą knygų pla
tinimui tokį: Sudaryti T. 
M. D. išleistų knygų kny
gynėlį, kurį galės įsitaisy-

ti šeimynos su mažais iš- 
kaščiais.

Apskričio organizatorius 
Vincas Valukonis turi ge
ras mintis ir gražių suma
nymų. Piknike teko su juo 
kalbėtis. Jis tai 
aržuolas, pilnas

Lietuvos 
energijos

Jo-

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistų “Laisvė” už- 
atakavo Žydus, kurie savo 
duosnumu kas metai sude
da milijonus dolarių Žydų_ * * v Į V4CX 111111J 11 LIlI VI Vz 1CV1 1 LI VI Lt

ir gyvas veikime. Mano.su-Į įauį0S reikalams. Žydų ko- 
sinešti su ^uoPll organiza-j mitetus kurie rūpinasi au-sinešti su kuopų c----- •"
toriais per laiškus. Antra
šai jam suteikti.

Prašau kuopų raštininkų 
bei organizatorių, gavus 
Apskričio organizatoriaus 
V. Valukonio atsišaukimą 
atkreipti atidą ir padėti 
vykdyti jo sumanymus.

M. Kasparaitis.

T. M. D. KUOPOMS IR 
NARIAMS SVARBU

Sekančiuose “Dirvos” nu
meriuose bus keletas svar
bių pranešimų T.M.D. na
riams, vienas jų tai apie 
naujų knygą, kitas apie se
kantį TMD. seimą. Nariai 
prašomi sekti organą, kuo
pų valdybos tėmyti prane
šimus ir informuoti kuopas 
apie businčius musų Drau
gijos darbus.

Labai prašoma kuopų in
formuoti organui apie sa
vo gyvavimą. Kitos kuo
pos ir gana gerai veikia, 
bet apie savo veikimą tyli.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 
SPORTININKŲ VEIKIMO.

Vienuolyno SlaptybesBUVO PO $1.00 DABAR 50c.
. Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 

knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!
Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.
Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

; Užmokestį siųskit pašto štampais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!• “D I R V A"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

pristatys išduotas
O kad komunistai 

aukautojams

kų rinkimu “Laisvė” vadi
na “profesionalių kaulinto- 
jų būrys”.

Ar reikia bjauresnių pro-' 
fesionalių kaulintojų kaip 
musų Lietuviški komunis
tai, kurie diena iš dienos 
kaulina aukas visokiems 
reikalams, o visuomet su
naudoja savo pilvui.

lavusiems grąžinti jų aukas 
jeigu 
kvitas.
jokių kvitų
nėra išdavę tai aišku kad 
komunistų aukų rinkimo 
komitetai varde visuome
nės surinktas aukas atiduo
da “Laisvės” badaujančiam 
štabui. Žiūrėk “L.” 15-1 
num. korespondenciją iš 
Philadelphia, Pa.

Tryškių valšč., Amerikon 
atvykęs 1905 m., ir seniau 
gyvenęs 14 Holbrook Ave.; 
Brockton Mass., ar tai Mon- 
tello, Mass.

Jonas Janušis, kilęs iš ar 
nuo Panevėžio, Amerikon 
atvykęs 1914 m. ir seniau 
gyvenęs 220 Sixth St., So. 
Boston, Mass.

Kazys Stogis, kilęs iš 
Dargaičių km., Pašvitinio

v Šiaulių apskr. Amerikon 
A.

Milhnej” (Moline, m.?)
Teofilė Kenisienė, gvve. 

misi pas Uršule Ninus*316 
Marshall St., Philadelphia 
Pa,

Consulate General of 
Lithuania 
15 Park Row, 
New York City,

PAJIEŠKOMA

Lietuviški komunistėliai 
taip susimaišė kad išdavė

■ patys savo melus. Kuomet 
tie gaivalai rinko aukas;

■ “prieš-fašistinio komiteto”' 
: vardu visuomet girdavosi
' kad pasiuntę tiek ir tiek 

į Lietuvą, o ta neva Lietu
va buvo 46 Ten Eyck st., 
Brooklyne.

Kaip tik į tą komunistų 
prigaulingą komitetą nu
stojo aukos plaukę ir jų al
kanas pilvas pradėjo kelti 
revoliuciją', komunistėliai 
sugalvojo kitą komitetą, 
būtent “Lietuvos baduolių 
šelpimo”. Tuo vardu gero
kai pasipinigavę ir tuos pi
nigus vėl patys prariję, pa
slėpimui to savo bjauraus 
pasielgimo paskelbė visuo
menės žiniai kad tų aukų 
negalima į . Lietuvą siųsti, 
ir neva prašo kad aukauto
jai pavestų tas aukas jiems 
tai yra tiems patiems kurie 
tas aukas jau yra prariję.

Čia tai komunistai ir iš 
davė savo pirmutinę melą 
gystę, kur sakydavo kač 
tiek ir tiek pasiųsta i Lie 
tuvą. '

Čia tai labai atitinka ka
talikiškas priežodis, “Ką 
Dievas nori nubausti tam 
pirmiausia atima protą.”

Taip pas komunistus. Jei
gu komunistai galėjo siųst 
aukas politiniam tikslui Į 
Lietuvą, tuo labiau gali sių
sti labdarybei. Jeigu gi 
gali siųsti dabar tai jie 
siuntė nei pirmiau, o 
per susimaišymą proto 
bar išsidavė.

Protingi darbininkai 
prato komunistų • prigavys- 
tes seniau, lai dabar jų mui
linami darbininkai pamato 
savo vadų darbelius.

Juozas Drižys, kilęs iš 
Rimdžiunų kaimo, Pašviti
nio v., Šiaulių apskr., gimęs 
1888 m. Prieš karą gyvenęs 
204 So. 15th St., Tacoma, 
Wash., tuo pat adresu gy
venęs 1926 m.

Vincas Reotas, Prano- 
Vinco sūnūs, gimęs Raudė
nų par., Kuršėnų v., Šiau
lių apskr. Amerikon atvy
kęs 1899 m. ir gyvenęs ar 
tebegyvenęs Boston, Mass.

Halina Roškovskaitė, Vy
tauto ir Adelaides duktė, 
gimus 1908 m. atvykusi A- 
merikon po karo ir gyvenu
si pas dėdę Adolfą Roškau- 
ską, 1000 Bergen Avė., 
Brooklyn, N, Y. kviečiame 
atsiimti savo atsargos lin
dynių.

Pranas Gaučas, kilęs iš

Chevrolet Pardavimai
Didėja

ne
ne
tik 
da-

su-

“Naujienos” su dideliu 
džiaugsmu paskelbia savie
siems kad “Sandaros” re-

W. E. HOLLER 
Eastern Regional Sales Manager 

Chevrolet Motor-Company 
Chevrolet Motor ' Company 

vice prezidentas ir generalis 
pardavimų manadžeris H. J. 
Klinger skelbia jog tapo įstei
gta nauja pardavimų sritis, su 
septyniais naujais pardavimų 
ruožtais ir paaukštinta keletas 
žymesnių pardavimų viršinin
kų. Šie pakeitimai kompani
jos pardavimų mapos ir praplė
timas pardavįmų organizacijos 
paeina iš priežasties nuolatinio 
augimo 
if tokiu budu ši kompanija tu
ri savo žinięje plačiausią par
davimų organizaciją kokią ka
da bent kuri automobilių iš- 
dirbystė turėjo. Chevrolet da
bar turi devynias pardavimų 
sritis, kurios apima 52 parda
vimų ruožtus.

Smarkus plėtimąsi Chevrolet 
biznio rytinėse valstijose buvo 
priežasčia atidarymo naujos 
srities, kurio vyriausia vieta 
yra Buffalo. William E. Holler,

Chevrolet pardavimų

virš

800,000 
naujų CHEVROLET Sixes 
ant kelio nuo Sausio I d. 1 ■

Šiandien Chevrolet laimi per visą šalį nepapras
tą pasisekimą, kadangi jis perstatą yięną iš sen
sacingiausių atsiekimų automotivų istorijoje_ _
šešių cilinderių o kainoje tik keturių.
Chevrolet šešių cilinderių inžinas duoda savo 
spėką liuosai, švelniai, ir lengvai per visą va
žiavimo eigą — maloniai liuosas nuo erzinančių 
drebėjimų ir tampymų; Prie šito pažymėtino 
šešių cilinderių švelnumo taipgi dasideda pažy
mėtinas greitumas, spėka ir veikimas — ir dar 
ekonomija, nes važiuoja daugiau negu dvidešimt 
mylių ant galiono.
Prie šitokio sensacingo veikimo Chevrolet Six 
dar duoda vieną nepaprastą dalyką — tai viršus 
garsių Fisher darbo. Ir jekis karas niekad ne
teikė tiek įspūdingų dalykų ir moderniškų pa- > 
togumų — kaip tai kilnojama vežiuotojo sėdy
nė ir VV vieno stiklo priešakinis langas uždeng- 
tuose modeliuose, lengvo veikimo klue ir gear- 
šiftas. ball bearing styravimas; ir instrumentų 
lentelė pilnutėlė net iki saugaus nuo vagių Elec
trolock ir elektriško motoro temperatūros ro
dytojo!

ROADSTER.. *525
PHAETON. ..*525
Sure......*595
SEDAN.. ....*675 
CABRIOLET. *695

The COACH

’595
All pricer f. o. b. factory 

Flint, Michigan

The Convert- 
ibleLANDAU. /X3
Sedan Delivery 595
The Light De- ft ft 
livery Chassis. 4 V V 
The IK Ton IC/fC 
Chassis..........  343
TheVA
Ton Chassis SzEft 
with Cab........ 03V

daktorium bus M. Vaidyla. 
Reiškia, artimiausias Gri
gaičio klapčiukas. Vaidy
la po Sandariečio kauke 
bus “Sandaros” redakto
rium.

Jeigu taip tai tautinis 
bendradarbiavimas, kuris 
A. L. T. Sandaros 15-me 
seime apsireiškė, nebus pa
sekmingas. Per suvirš pen
kis metus buvęs ‘Naujienų’ 
štabo Vaidyla visuomet kiš 
lazdą į tautinio bendradar
biavimo vežimo ratus ir 
suks tą vežimą į socialistų 
vėžes.

▼ ▼ ▼

Komunistai atsišaukdami 
kad aukas surinktas Lietu
vos baduolių šelpimui ati
duoti jų “prieš-fašistiniam” 
komitetui, žadėjo pareika-

visoje šalyje žinomas automo
bilių pardavimų vedėjas, pas
kirtas tos srities pardavimų 
manadžeriu ir jo žinioje bus 
operuojama zonai su ofisais 
Buffaloj, Syracuse, Harrisbur- 
ge, Baltimorėj ir Richmonde. 
Tai bus žinoma kaipo Rytinė 
sritis ir atims Richmond ir Bal
timore nuo Atlantiko Pajūrio 
srities ir Buffalo nuo Flint sri
ties. Mr. Holler, kurio žinio
je ta sritis lieka, buvo prie 
Chevrolet per keliolika metų, 
tarnaudamas tai kompanijai po 
St. Louis, Detroit, Los Angeles 
ir Pittsburgh, kur per pastarus 
du metu buvo ruožto pardavi
mų manadžeriu.

Punktai naujų įsteigtų sep
tynių ruožtų randasi sekan
čiuose miestuose: Decatur, Ill.; 
Davenport, la.; Amarillo, Tex.; 
San Antonio Tex.; Fort Way
ne, Ind.; Harrisburg, Pa., ir 
Syracuse, N. Y.

Kiekvienas tų naujų ruožtų 
manadžeris yra patyręs Chev
rolet reikalų vedėjas.

Didumas teritorijų kokias 
apima įvairi ruožtai nėra vie- 
das.

SULYGINKIT kainą su pristatymu į namus ir pa, 
prastą kainą apsvarstant autoombilių vertybes. Chev
rolet’s pristatymo kaino apima tiktai mažas lėšas 
pristatymo ir finansavimo.

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood 

THE HEIGHTS CHEVROLET CO.
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8918 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Ine. 
1935 ’ Euclid Avenue

Truck Department, East 9th and Woodland 
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc.

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO. 

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO.

Bedford, Ohio
WEST PARK CHEVROLET, Inc. 

Lorain Avenue at Triskett Road 
THE FRANKEL CHEVROLET CO. 
1258 East 105th Street at Superior 

WEST 25TH CHEVROLET ALES CO. 
3140 West 25th Street 

SHAKER CHEVROLET CO.
15311 Kinsman Road 

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
LARICK CHEVROLET CO.

870 East 152nd Street
Branch Store, 21069 Euclid Avenue



DIRVA

Dienos Klausimais
KAIP SUDERINTI?

' A. L. T. Sandaros seimo' 
protokole užeinama šitokie 
tarimai:

“A. L. T. Sandaros 15-tas 
seimas, atsižvelgdamas į 
svarbą konsolidavimo Ame
rikos Lietuvių tautinių jie- 
gų pageidauja idant tau
tiškai ir demokratiškai nu
sistatę lietuviai ir jų spau
dos organai bendradarbiau
tų Amerikos Lietuvių kul
tūriniame ir politiniame 
veikime.

“Taipgi A. L. T. Sanda
ros -15-tas seimas reiškia 
pageidavimą kad lietuvių 
tautiška spauda liautųsi 
ginčytis del Lietuvoje poli
tinių partijų nusistatymo 
linkui esamo valdomo reži
mo ir abelnai Lietuvos vi
daus politiškos padėties, o 
rūpintųsi grynai Amerikos 
lietuvių tautiniais-kulturi- 
niais reikalais.”

Šitas yra geras tarimas 
ir pageidavimas. Tik kaip 
jj suderinti su organo “San
daros” poseiminiu pareiški
mu kad “Sandaros nusista
tymas nepasikeitė”?

Ne ginčų su “Sandara” 
jieškome, tik norime supra
sti ar Sandaros organas no
ri kad tautinė spauda (iš

pasakoti redakcijai kaip iš- 
tiesų Lietuvoje yra, o ne 
kaip kam norisi' kad butų.

Tada vėl tautinė spauda 
bus galinga, nes turi dau
giau laikraščių negu kitos 
musų srovės paskirai.

Ypač tautininkams reikia 
solidarumo dabar, artinan
tis SLA. valdybos rinki
mams ir seimui. Nereikės 
tada nei Į socialistus žiūrė
ti pagalbos, nei komunistų 
bijotis.

Didvyriai ar kas?
Bosnijoj, vienoj iš pietų 

Slavų šalių, kilo sumany
mas pastatyti paminklą po
rai studentų kurie 1914 me
tais nušovė Austrų-Vengrų 
sosto įpėdinį, iš ko prasi
dėjo pasaulinis karas. Bos
nija atsiliuosavo iš po Aus
trijos jungo.

Tiesa, Bosnija ir kitos 
tautos gavo savo nepri
klausomybę, bet ar pasau
linis karas buvo vertas tos 
mažos tautos laisvės? Iš
žudyta daugiau ■ kareivių ir 
žmonių negu visa Bosnija 
turi gyventojų. Išaikvota 
daugiau turtų negu verta 
Bosnija ir kitos tokios pu
siau civilizuotos tautos.

ORLEANO MERGELĖ
(Tąsa iš pereito num.) dėjo zurzėti kaip tai juos gali vadovauti 

kokia ten jauna mergina.

PARTIJŲ ZAUNOS
KENKSMINGOS

Hoover Nebijo 
Komunistų

Prezidentas Hoover ne
pritaria kėlimui nereikalin
go lermo ir gąsdinimui ’ša
lies gyventojų komunizmo 
baubu ir pavojumi iš vi
daus, nes tikrenybėje, jo 
visai nėra. Ką grupelės ko
munistų tarp savęs rėkau
ja ir veikia iš to nėra jokio 
blogumo, sako prezidentas.

Lietuvos Inteligentija 
Neskaito

Štai kaip Lietuvos laik
raščiai nori išraginti inteli
gentiją prie prenumeravi- 
mosi laikraščių:

Inteligente!! Tu dažnai 
nusiskundi musų laikraščių, 
o ypač musų dienraščių ma
žumu, neįvairumu. Skaitai 
kitomis kalbomis. Bet ar 
Supranti tu tą klaidą, kurią 
tokiu elgesiu padarai? Ar 
tuo keliu eidami mes galime 
sulaukti patobulėjimo musų 
pažangios spaudos? Rodos 
aiškus atsakymas—ne ir ne! 
Jeigu norime pažangią 
spaudą gražesnę, įvairesnę 
ir naudingesnę matyti, tai 
kaip tik reikia prie jos .su
stiprinimo prisidėt, užsipre
numeruoti pačiam ir platin
ti. Tuo keliu eidami sulauk
sime laikraščių gerėjimo, 
didėjimo.

skyrus “Tėvynę”, kuri yra 
vienodo nusistatymo kaip 
ir “Sandara” ir mųsjkitus 
tautinius laikraščius “išfa- 
šistavo”) priimtų “Sanda
ros” taktiką, ar kaip ki
taip ?

Mums verčiau būti “fa
šistais” negu dūduoti už 
Lietuvos socialdemokratus, 
kuriems netyčia pasitaikė 
būti valdžioje su Liaudinin
kais, kuriuos Sandara rė
mė, ir tos dvi partijos sy
kiu neteko vietų. 

* ♦ *
Sandaros seimas pareiš

kė atsimetimą nuo taktikos 
priimtos po Gruodžio 17 d. 
(1926 m.), bet organas pa
reiškė pasilikimą. Kam ti
kėti ir ko laukti?

Mes p'ilriai pritariam Sei
mo tarimui, tik reikia kad 
organas to laikytųsi.

Juk del to Gruodžio 17 d. 
įvykio Sandara išmetė iš 
organizacijos “Dirvos” ir 
“Vienybės” redaktorius ir 
atstūmė daug žymių savo 
stulpų. Jie pasiliko savo 
pozicijose, netvėrė jokios 
paskiros partijos, tik stovė
jo, vardan ramybės ir gero
vės Lietuvoje, prieš tolesnį 
rizikavimą tokių pervers
mų, kam iš karštesnių San- 
dariečių buvo net aukos 
renkama. ,<

Sandaros seimas pataria 
Amerikos Lietuvių tautinei 
spaudai liautis ginčytis del 
dabartinės Lietuvos val
džios, nes aišku tas nieko 
gero mums neduoda, o tik 
■stumia musų žmones Į ko
munistų eiles. 

* * *
Reiktų panašiai nusista

tyti ir “Tėvynei”. Tas ga
lima tikėti Įvyks kada gryš 
iš Lietuvos SLA. preziden
tas Gegužis, kuris galės pa--

Apkarunavimas Karolio
Mėnuo vėliau, Joana išvyko su didele 

Francuzu kariumene iš Tours nugabeni
mui Karolio į Rheims katedrą apvainika
vimui. Jų.kelionė ėjo per priešų užimtas 
sritis. Prie Patay Prancūzai susidūrė su 
Anglų armija. Pats vardas “Orleano 
Mergelė” Anglus išgąsdino kada jie paty
rė jog ji ten randasi, ir Anglai sumišę bė- 
go visai nesipriešindami.

Narsiems Prancūzams vykstant šiau- 
rėn, pro Anglų laikomus miestus, Anglų 
pagelbininkai Burgundai atidarė vartus ir 
įsileido Joaną ir Karolį. Jie pasiekė mies
tą Rheims Liepos 13, 1429. Miestas įsilei
do juos, ir už keturių dienų vėliau Karo
lis tapo katedroj apvainikuotas visos Pran
cūzijos valdovu.

Joana dabar atsiekė du tikslu: išgel
bėjo Orleans ir privedė prie apvainikavi
mo Prancūzų karaliaus. Ji manė kad jos 
darbas jau atliktas, bet Prancūzijai ji dar 
buvo reikalinga. Ji jau norėjo gryžti į sa
vo namus ir pas tėvus, bet Karolis dar to
liau reikalavo jos patarnavimo. Anglai 
vis dar laikė dideles dalis Prancūzijos ir 
kaimynai Burgundai dar vis talkininkavo 
Anglams prieš Prancūzus. Prancūzai ne
norėjo nuleisti rankų ir tikėjo kad “Or
leano Mergelė” gali stebuklingai pergalė
ti priešus ir visiškai išvyti juos iš Pran
cūzijos. Mergina sutiko pasilikti kariu-' 
menėje ir pradėjo apgulimą Paryžiaus at
ėmimui. to miesto nuo Anglų. Nežiūrint 
jos didelio pasiryžimo jos kariumenės bu
vo atmuštos. Iki šiolei ji buvo garbinama 
kaip didžiausia karžygė del pirmesnių pa
sekmių, bet kada dabar įvyko nepasek- 
mės jie manė kad jos Viršgamtiškos spė
kos ją apleido, ir jie pradėjo nusisukti nuo 
jos. Nekurie Prancūzų vadai jai užvydė- 
jo, ir net kareiviai, kurie ją garbino, pra-

Joąnos Sudeginimas
Gegužės mėnesį, 1430 metais, Joana 

išlėkė iš miesto Compiegne, kurį buvo ap
gulę Burgundai, su pulkeliu kareivių pa
daryti puolimą ant priešų eilių. Nugalė
ta ji turėjo mestis atgal į miestą, bet pa
juto kad miesto vartai jai uždaryti. Bur
gundai staiga prasimušė per jos sargybi
nius prie Joanos, nutraukė ją nuo arklio, 
ir akivaizdoj Prancūzų nusigabeno pas sa
ve kaipo nelaisvę.

Burgundijos kunigaikštis savo svar
bią imtinę pardavė Anglams, kurie nuga
beno ją į Rouėną ir įmetė kalėjimai!. Po 
suvėluoto ir beverčio bandymo išgelbėti. 
Prancūzai paliko ją jos pačios likimui.

Anglai jieškojo priekabės ją nužudy
ti, žinodami kad iki ji bus gyva nebus 
jiems ramumo. ■ Jie susitarė su šykščiu 
Beauvais katedros vyskupu ir išstatė teis
mui kaipo raganę ir eretikę.

Gegužės mėnesį, 1431 metais, Joana 
buvo išstatya prieš dvasiškių teisiną. Iš 
pat teismo pradžios buvo aišku kad jos 
likimas jau buvo nuspręstas. Ji atrasta 
kalta eretikystėje, šventvagystėje ir raga
navime ir nuteista sudeginimui.

Vidudienį Gegužės 3.0 dieną “Orleano 
Mergelė” tapo pririšta prie stulpo, ap
krauta laužas ir sudeginta (tokis buvo bū
das nubaudimo eretikų tose dienose).

Tuoj po jos mirties laimė pradėjo dau
giau linkti Prancūzų pusėn. Burgundijos 
kunigaikštis pasitraukė nuo* Anglų. ..Pran
cūzai, vadovaujami Joanos dvasia, susituo
kė ir išvijo Anglus atgal. Bet galutinas 
Prancūzų laimėjimas buvo tik 22 metai vė
liau po jos sudeginimo. 1453 meais pasi
baigė “Šimto Metų Karas”, kuomet Ang
lams tebuvo likę vienas uostas Prancūzų 
žemėse, Calais.

Tik musų dienose, keli metai atgal, 
popiežius pripažino ją šventa.

DIVORSAS
NELAIMĖS

Nelaimės neteisios, nelauktos,-
Jus žmones kankinat visus,
Jus liūdnos visuomet yr’ aukos, 
Visur savo tiesiat tinklus.

Del jusli nelinksmas man rytas 
Pavasario šilto, šviesaus, 
Nei kalnas, gėlėm apkaišytas. 
Dabar ten dar liūdna labiaus.

Jus liejat nuodus man į širdį, 
Marinat švelniausius jausmus, 
Užnuodyta siela negirdi 
Žavėjančius laimės garsus.

Paukštelis kasdieninę dainą
Pragysta padangėj linksmai, 
Nelaimė prie tavęs ateina — 
Daina man tą sako tiktai....

K. Gulbinas.

NENORIU—
Nenoriu skinti visų gėlelių
Kurios tik žydi žaliam darželyj — 
Užtenka vieno puikaus, gražiausio, 
Sau pasiskinsiu tik tą žiedelį.
Negeidžiu turtų pasaulio viso — 
Užtenka mano menkos dalelės, 
Iš to džiaugiuosi, gyventi trokštu, 
Linksma man esti kožna dienelė.
Netrokštu meilės visų mergelių — 
Tave pamylau, tu man gražiausia, 
Širdies man kitos neprivilioja — 
Ji laiko tave visų meiliausia.
Gražesnė tu man Už tą žiedelį, 
Brangesnė esi už mano dalį, 
Užtai tavimi džiaugias širdelė, 
N’užmiršta tavęs mano galvelė —
Ilgę, prailgę man tos dienelės 
Kada be tavęs esu, širdele, 
Bet ir ilgėsi verčiau kentėti, 
Kad galiu tave karštai mylėti.

Adonis.

Trijų veiksmų komedija' iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje

Parašė
K. S. Karpavičius.

PASTABA: Kaip skaitytojai at
simins, “DIVORSAS” yra trečia iš se
pijos komedijų iš prietikių Amerikie
čių Lietuvoje “Litų Gadynėje”. Pir
ma komedija buvo “EKSCELENCI
JA”, kurioje dalykas dedasi Kaime. 
Antra buvo “PALANGOS /PONAI
TIS”, kuri vaizduojama Palangoje. 
Ši trečia, “DIVORSAS”, dedasi Klai
pėdoje. Visos trys komedijos yra pa
skiros nuo viena kitos, tinka vaidinti 
visai paskirai, bet turinys surištas.

“EKSCELENCIJA” apėmė Ame
rikiečių moterų, našlės butlegerkos su 
duktere atsilankymą Lietuvon, kurios 
Kaune susipažysta su sukčiais, kurie 
pasivadina “Ękscelencijomis” ir, prive
da jas prie neva vedybų, kuomet jos 
gatavai paduoda apgavikams tūkstan
čius dolarių, kaipo busintiems savo vy
rams. Du Amerikiečiai jas išgelbsti 
ir jos už jų išteka. Išvažiuoja į Palan
gą “medaus mėnulį” leisti.
" • “PALANGOS PONAITIS” vaiz
duoja jaunavedžius Palangoje. Jie ten 
susitinka kitus Amerikečius, tarp jų 
ir vieną jauną Amerikoj gimusią dar
bininkų mergaitę, su tėvais viešinčių 
Lietuvoje. Prie tos mergaitės sukasi 
senas senbernis iš Chicagos, irgi but- 
legeris, ji gi pamyli “Palangos Ponai
ti”, kuris irgi ją myli, bet negali išsi
duoti kas jis toks, kad nesužinotų jo 
dėdė, vyskupas, kuris jam turtus pa
lieka po mirčiai, jeigu iki paskirto lai
ko nesusidės su mergelėmis.

Tos dvi Amerikietės, kuriom ne
pasisekė Kaune, iš pavydo įkalba kad

ir tas Ponaitis yra apgavikas, ypač ka
da Palangoj pasirodo ir tiedu “Eks
celencijos”.- Visi užsipuola atskirti 
tą mergaitę nUo Ponaičio ir apvesdint 
su butlegeriu. Iš didelės meilės mer
gaitė ir tas Ponaitis, perskirti, eina 
į jurą nusiskandint, naktį susitinka, ir 
viskas baigiasi laimingai.

“DIVORSE” tos mergaitės tėvai 
jau gryžta per Klaipėdą į Ameriką 
vieni, duktė ištekėjus už Ponaičio lie
ka Lietuvoj. Klaipėdoj dabar “Eksce
lencijos” turi neva laivakorčių agen
tūrą ir vilioja iš žmonių pinigus neva 
į Braziliją veždami. Jų agentūroj su
sieina gryždami į Ameriką visi anie 
Amerikiečiai, dalyviai pirmų dviejų 
komedijų. Chicagos butlegeris mei
linasi ir prie butlegerkos ir prie jos 
dukters, o tą pamačius kita Ameri
kietė pakelia lermą kad bus “Divor- 
sas”. Dar labiau dalykai susipainioja 
kada ta butlegerka susitinka su vie
nu Lietuvos karininku. Jų nuožvalgi 
kūma dar labiau surinka kad bus “DI
VORSAS”, ir sukursto jos vyrą prie 
nušovimo to karininko. Šaudymas tu
ri įvykti “Ekscelenciją” agentūroje, 
tiedu pamatę revolverius nusigąsta, ir 
ant galo dalykas taip baigiasi kad pa
tenka jiedu kaipo apgavikai, o kas tas 

• karininkas ir ar bus šaudymų pamaty
sit skaitydami “DIVORSĄ” iki galo.

Visas šias tris komedijas autorius 
parašė prieš savo atsilankymą Lietu
voje, bet ir po sugryžimo nerado ką 

i jose taisyti, nes kaip vietos taip ir vi
sos temos atatiko jo įsivaizdavimams, 
kaip viskas ir išrodė kuomet pats Lie
tuvoje lankėsi.

Visos šios trys komedijos jau bu
vo vaidintos Clevelande prieš auto
riaus lankymąsi Lietuvoje.

Kad priešingos valdžiai 
partijos neturi kitokio tik
slo kaip tik zaunyti prieš 
valdžią parodo sekanti po
lemika išimta iš valdžios 
organo “Lietuvos Aido” su 
krikščionių demokratų par
tijos organu "Rytu”:

Dėl rugių importo.
Visi atsimena, kaip opo; 

zicija, o ypač “Rytas”, pra
ėjusį rudenį verkė, esą val
džia ne gana pesimistiškai 

i įvertina derliaus stovį. Da
bar “Rytas” pamiršo tuos 
baisius savo gąsdinimus di
džiausiu nederliumi ir, pa
kartodamas “Liet. Aido” 
argumentus dėl reikalo su
stabdyti rugių importą, gi
riasi- kad jis tada jau nuro- 
dinėjęs į pavojingumą kraš
tui “ šitokios ūkio politiš
kos”, atsieit, rugių impor
to. Čia mes turim “Rytui” 
ir kitai opozicijos spaudai 
priminti, kad kaip tik jos 
perdidelis nederliaus išpū
timas ir pranašavimas Lie
tuvai bado ii’ kitokių nelai
mių paskatino kai kuriuos 
musų ūkininkus ne parduo
ti savo javų gana aukštomis 
kainomis iš rudenio, pilti 
juos į aruodus ir laukti vis 
brangesnių kainų. Dabar iš 
tikrųjų yra nemaža ūkinin
kų, kurie dar turi žymias 
javų atsargas ir yra nusi
minę, Kad kainos visiškai 
krito, Tai pavyzdys, ką gali 
duoti neatsakominga spau
dos demagogija ūkio srity
je-________________ _____

.DRAUGIJOS —

Ką Veiksit rudens metu?
Štai komedija

‘DIVORSAS’ 
naujausia, linksmiausią, 
lengviausia vaidinti. 50c.

“PALANGOS PONAITIS” 
nauja, melodrama, leng
va vaidinti ........ ,50c.

Reikalaukit “Dirvoj”

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ’
Už tokią mažą sumą pinigu kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsipa
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai- 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kad 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu-: 
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik 
siu iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit 
Užsienyje: 52 knygutes $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, ’ 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.

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

Mrs. Winslow’s
Syrup



DIRVA

(Tąsa iš pereito num.)

Susitikimas
Išbudo Šeirys tik sekantį rytą, ir jei

gu vakar iš vakaro jį dar buvo aplankęs 
abbė tai jis jo nebudino ir Šeirys nemanė 
ar kas nors žinojo apie tokį jo padėjimą 
kokį jis pergyveno vakar.

Išbudo su gilesniu liudnumu ir dides
niu pasiilgimu tos kuri jį per langą gėle 
apdovanojo. Apsidairė ir pamatė sugniau
žytą ant grindų numestą gėlę, kurią pa
ėmė ir vartydamas žiūrinėjo.

Dar buvo labai anksti, bet jau jis per 
langą žiurėjo ir norėjo pąmatyti tą kuri 
pagražino jam visą orą ir padaro jo ne
laisvę malonia: kuomet mato ją gėlyne jam 
ir gėlės gražesnės išrodo, ir saulė skais
čiau šviečia ir dangus mėlynesnis esti.

Atėjo maždaug tas laikas kada ji tu
ri darželyje pasirodyti, bet jos vis nesi
matė. Laukė, žiurėjo, dairėsi, bet ta mer
gaitė į gėlyną neatėjo.

Pavakare atėjo abbė ir vedėsi pasivaik
ščioti — vedėsi per darželį, ir tėmijo kaip 
jis dairėsi nekantraudamas, lyg’ką greitai 
pamatyti norėdamas. Abbė greitai supra
to, neš tyčiomis jį tais takais per darželį 
vedė kur vakar ta mergaitė vaikštinėjo. 
Šeirys visai nežinojo kad ji šiandien tiks
lu iš salos išvadinta į artimą pilį porai die
nų, idant jos nebuvimo laiku patirti kaip 
jis jaučiasi, ir paskui pasekti kaip jausis 
vėl ją pamatęs. Apysenis vienuolis buvo 
labai gudrus. Savu laiku, jaunesniais me
tais, jis buvo gana patvirkęs vyras, ir mo
teris visas gerai suprato, ir- žinojo kaip 
jaunas, doras vyras jaučiasi vienas ir kaip 
turi jaustis pamatęs patinkamą moterišką. 
Tik iš savo netinkamumo kariauti Frede
rikas gabaus apsisprendė pasiimti šven
tojo gyvenimą, kad nebūtų pajuokiamas 
kaipo benaudis.

Ottonas gi gyvenime patyrė kad ne 
tik kardais galima laimėjimus atsiekti,,bet 
ir liežuviais, ir jis priėmė abbę pas save 
kaipo patarėją ir vykintoją jo sumanymų 
po tikėjimo priedanga, nes Frederikas tu
rėjo liežuvį kuriuo galėjo daugiau pada
ryti negu kardu.

Šiandien abbė užvedė Šeiriui kalbą ne 
apie tikėjimą, bet apie narsius darbus ri- 
tierių Palestinoje, kur jie kariauja su 
žiauriais Turkais ir kad ruošiasi daugiau 
ritierių tenai keliauti. Pasakojo apie di
džius lobius kokius iš ten krikščionys par
sigabena.

— Jei vietoj pulti Prusus, visi būtu
mėt nuvykę į Palestiną, butumet išvadavę 
savo šventas vietas, kokių Lietuvių žemė
se nėra ir jums nėra ko ten puldinėti, — 
pridėjo jam Šeirys.

— Pagonis esi ir nesupranti: jūsų sie
lų išganymui krikščionys į jūsų šalį eina. 
Dievas pasirinko jus savo tarnais ir nori 
kad jūsų sielos nepatektų šėtonui, ir pa
rodė mums ten eiti ir krikštyti jus.

— Reikia laukti iki mes patys pano- 
rėsim krikštytis, tada nereiks nei savo nei 
musų žmonių žudyti, nes jokie dievai žmo
nių žudynių nereikalauja. — Ir vis dairė
si, ir pagaliaus užklausė: — Čia veik kas
dien matydavau tą mergaitę, kuri su mu
mis andai vaikščiojo, šiandien jos nėra. 
Ar galiu paklausti kas ji ir kaip jos var
das?

— Margrovas yra jai dėdė, ir ji čia 
vasaromis vieši. Jos vardas yra Katrė. 
Ji bene bus kur išvykus, ir aš jo’s šiandien 
nematau, — atsakė abbė.

Frederikui to buvo gana: jau suprato 
kad neleisvis nesiprašo leisti gryžti į sa
vo tėviškę, bet kalba apie moterišką kuri 
čia matosi.... Ir suprato abbė kad yra 
kam tokį jauną vyrą užžavėti, nes mer
gaitė tiesiog kaip gėlė, net pats abbė savo 
smarkavimo dienose nematė tokios skais
čios ir gražios.

Šeirys norėjo išgirsti abbę kalbant 
apie krikštą, bet tas nieko neužsiminė. Jei 
Katrė jau jo mintyse stovi, jis pats užsi
norės krikštytis, arba ji prikalbins, tada 
iš jo bus naudingesnis krikščionis. Jiedu 
vėl atsirado ant to paties kalnelio ir vėl 
dairėsi po plačias apielinkes; matė iš mie
sto iriantis į salą žmones ir jam rūpėjo ar 
neparsiiria ir ta geltonplaukė.

Bažnyčioj varpai ėmė skambint vaka
rinei maldai ir abbė klaupęs ant kelhj kal
bėjo “Angelas Dievo”, ką matydamas ir 
girdėdamas Šeirys jautėsi nejaukiai, nes 
tas vėl jam buvo keista ir nauja.

* * *
Pora dienų praslinko, ir trečią dieną 

Šeirys vėl pamatė darželyje tą mergaitę, 
Katrę, kurios vardą jau dabar žinojo. No
rėjo šokti ir bėgti prie jos ir pasakyti kaip 
jos pasiilgo, paklausti kur ji buvo, ir pra
kalbinti ją, bet susilaikė. Nekantriai try
pė grindis ir vaikštinėdamas iš vieno kam
bario galo į kitą nesugalvojo ką daryti. 
Bevaikščiodamas nepasijuto kaip išėjo į 
darželį ir netrukus atsirado netoli prūdo, 
kur Katrė, matydama jį ateinant, stengė
si nuduoti nematanti ir šakute kibino pru
de plaukiojančias žuvytes.

— Pavelyk padėkuoti už gėlę, graži 
mergaite; netikėtai susiduriam, nors per 
langą tankiai matydavau. Pora dienų jau 
nebuvai čia.... — užkalbino ją Šeirys, 
gražiai nusilenkdamas.

— Taip, nebuvau, bet netikėjau kad 
tu pastebėsi jog manęs nėra, — atsakė 
Katrė, mandagiai jam pritūpdama, ir jos 
širdis drebėjo iš pamatymo arti savęs to 
jaunikaičio kurį ji pati troško kibinti ir 
sueiti.

Turime prisiminti kad Šeirys dabar 
išrodė dar puikesnis negu tada kada pate
ko nelaisvėn metai laiko atgal. Juk jis 
dar jaunas, dar augimo metuose, todėl prie 
jo metas laiko daug ko pridėjo — ir pridė
jo geresnėn pusėn. Jo veidas dar labiau 
išpuikėjo ir pasidarė reikšmingesnis; jo 
kūnas padidėjo ir dar, galima sakyt, jis 
paaugėjo didyn, — ir Katrės akyse rodėsi 
toks vyras apie kokį mergaitės visados 
sapnuoti ir svajoti nori; kokis vilioja kiek
vieną mergaitę, ypač tų laikų mergaites, 
dar labiau didžiūnes, nes patogių ir tokių 
tvirto sudėjimo vyrų visais laikais buvo — 
ir bus — mažai, o joms reikėdavo eiti už 
tokio kokį joms tėvai ar giminės skirda
vo, per tai šitokius visados jos garbinda
vo ir mielai buvo gatavos atsiduoti.

— Kaip žaizdos? — užkausė jo Kat
rė, norėdama surasti kalbą su juo. — Gir
dėjau labai susižeidęs buvai. Ir drąsumas 
iš tokio aukštumo šokti....

— Jau gyja, ir tik ačiū joms gal ir 
tave gaunu progą pažinti....

.— Kodėl: ar sveikas būdamas neno
rėjai pažinti?

— Mielai ir visuomet, bet jeigu-nebū
čiau susižeidęs manęs čia nebūtų — jau 
senai bučiau buvęs savo tėviškėj.

— Kodėl taip norėjai ten bėgt? Gal 
ką palikai? — teiravosi Katrė, norėdama 
patirti ar jis ką apie ją mano.

— Palikau, bet palikau, ir nemanau 
nieko rasti.... — atsakė Šeirys. Jau jis 
pirmiau buvo apgalvojęs kad jo Angutė 
tikriausia bus už kito išėjus.

Abu nutilo ir giliai galvojo. Ir jeigu 
abbė kur iš pilies per langą tėmijo į juos 
tai tik jis vienas žinojo.

Katrė sėdėjo saulėje, ant akmeninės 
prūdo briaunos, o Šeirys matė jos visą 
gražumą. Jos plaukai buvo kai geltonas 
šviesus auksas, net patys savimi spindėjo 
prieš saulę, akys tamsiai mėlynos, degan
čios paslaptinga ugnia, priduodančia gy
vybės ir spėkų tam į kurį jos tikrai ir 
reikšmingai pažvelgtų, kurios pastumia 
karžygį prie didesnių darbų, ir kitaip žmo
gaus mintis po savimi pakreipia, net pa

stūmėtų žūti už ją jeigu reikėtų.
Dabar Šeirys pirmą sykį ėmė sulygin

ti savo paliktą pas Nemuną Angutę su šia 
gražuole. Pirmiau jam Angutė buvo gra
žiausia pasaulyje, dabar akyse matė ją 
basą, purvinom kojom po pievą ir laukus 
vaikščiojant; ji, nors kunigytė, bet jai ba
sai buvo smagiau vasarą; ši gi, Katrė, ap
siavus savo kojytes; Angutė dėvėjo storus 
namų, darbo marškonius, Katrė šnabždė
jo šilkuose; Angutė dėvėjo paprastus gin
taro ir vario karolius ir žiedus, Katrė bliz
gėjo žemčiūgais ir perlais. Anos rankos 
buvo grubios, pirštai nudirbti, šitos gi vi
sas kūnas ir rankos buvo baltos, pirštai lai
bi, gražučiai. Linko jo mintys prie Kat
rės, kuri veik pati į jo glėbį atsiduoda. 
Kaip laikas pakeičia pažiūras į buvusius 
draugus, ir kaip kita ypata išnaujo užima 
širdyje vietą ir priverčia pirmesnę užmir
šti....

Katrė akim gaudė jį — matė jo rudas

akis, gražius, švelnius plaukus, stiprų kū
ną, ir gėrėjosi juomi.

— Ar tiesa kad jus pagonys esat lau
kiniai ir žmones gyvus valgot? — užklau
sė Katrė, norėdama vėl jį kalbinti, ir šyp 
so josi palenkus galvytę.

— Gal ir tiesa, jeigu pas jus taip apie 
mus mano, — atsakė Šeirys.

— Bučiau tam visada tikėjus jei tavęs 
nepažinočiau; dabar gi matau kad tarp 
jūsų ir musų nėra skirtumo, gal tik tikė
jimuose, kurį lengva pakeisti apsikrikš
tijant. ... — kalbėjo mergaitė.

Ir vėl Šeiriui praskambėjo pakeitimas 
tikėjimo, krikštas, apie ką jau senai vie
nuolis kalba. Jis suprato koks didelis 
krikščionių apsisprendimas kitus visus 
versti į savo tikėjimą, todėl tas tikėjimas 
turbut yra labai naudingas, ir jam pradė
jo užeiti noras kad ji daugiau apie krikš
tą kalbėtų — gal ir prikalbintų....

(Bus daugiau)

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

DARBININKAMS M>
NIFESTAS

TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
H AUGYBE “Dirvos” skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 

metų atgal įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ”, bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie norės įsigyti ją 

DABAR. Dar turime likusių neperdidelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai Įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderi už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose."D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

1) Kadangi mes, Broo 
lyno Skiepo Amerikos Da 
bininkų (Komunistų) Pa 
tijos Lietuvių Frakcij 
Centro Biuras atstovauj 
me darbininkus, ,

2 Kadangi musų Fraki 
jos nusilpusios ir nežinor 
kaip jos stovi ar guli (g 
kojas pakračiusios tyso),

3) Kadangi tik vos tr 
ar keturios frakcijos (ku 
pelės) prisiunčia žinių ap 
savo nuolatines peštynes, 
mums aukų visai mažai, 
ko mes negalime pramist

Todėl nesenai musų Ce 
tro Biuro slaptame posėd 
je tapo nutarta sekanti d 
lykai:

1) Kadangi mes žinor 
kad skersai upę nuo mui 
yra didelis SLA. iždas i 
$1,211,005.92 pinigų;

2) Kadangi žinome jog 
tą iždą kas mėnuo Liet 
viai turi priverstinai m 
keti;

3) Kadangi žinome k; 
Susivienijime priklauso d 
sėtkai tūkstančių žmonii

4) Kadangi žinome k: 
S. kuopos gyvuoja gerai 
turi didelius savo iždus;

Todėl šiuomi įsakome a 
siems Amerikos Lietuviai 
darbininkams rašytis į ! 
o prigulintiems darbuoi 
visomis spėkomis darbini 
kų revoliucijos idėjai, k: 
mes, ADPLF Centro Bi 
r o badautojai galėtume 
iždą gauti į savo rankas 
galėtume laisvai darbini 
kiškai gyventi.

Už jūsų pastangas ir p 
sišventimą darbininkų r 
voliucijos idėjai mes paž 
dame kiekvienam prisius 
po plakatą atspausdintą 
jūsų gautomis aukomis, : 
nurodymu kaip galit s; 
pasidaryt ant žemės rojų

ADPLF Centro Biur 
Sekretorius

Draugas Liurbi 

p
Ei, vyrai, neteksit du 

nos! Lietuvos Ugniages 
Organizacijų Sąjunga sk( 
bia Lietuvos laikraščiuo 
šitokį dalyką: “Buk atsa 
gus su ugnimi”.

Nudėvėti Sakiniai:
“Kapitalistai”, 
“Kraugeriai”, 
“Aukų, draugai!”!

Paikystės
Prohibicijos padarym 

pasekminga yra suman 
mas užtverti Suv. Valstij 
nuo Kanados aukšta tvoi 
kad negalėtų įšmugeliuc 
svaiginančių gėrimų.

Išeitų lyg del to žmon 
geria kad iš Kanados g; 
gauti. Tvora reikėtų tie 
ti apie 2,000 mylių vien t 
žeme. Pati tvora, be de 
bo, kainuotų $10,000,000.

Už tuos pinigus patar 
ha nupirkti po virvutę 
užrišti visiems geriantiei 
gerkles, tada tik “prohil 
ei j a” įvyks.



IS PETRAIČIO PATY
RIME LIETUVOJE

C. F. Petraitis, žinomas 
Clevelando biznierius, ku
ris su “Dirvos” ekskursija 
išvažiavo Lietuvon, sekan
čiai aprašo savo 'įspūdžius 
(jo aprašymai tilps greta 
su “Dirvos” administrato
riaus P. Vasiliausko apra
šymais) :* * *

Kelionė traukiniu
Birželio 11 d. apleidom 

Cleveland^ buris Lietuvių. 
Traukinyje buvo gana sma
gu, Lietuviai gavom visų 
pusę vagono,, dainavom ir 
juokavom visi išvien. Tik 
nakčiai atėjus, musų inži
nierius turbut patamse ne
matė kaip sulaikyt trauki
ni, tai labai vagonus tąsė. 
Aš buvau pasiėmęs miega
mą, tai mane stumdė išil
gai lovos, o kurie sėdėjo vi
si ryte išėjo kreivais spran
dais.

Atvažiavom j Jersey City 
Birželio 12 d., 8:05 ryte ir 
radom kitus anksčiau at
važiavusius, Vasiliauską ir 
Maurutį, musų laukiančius.

Feru persikėlėm į New 
Yorką ir susėdę į taksius 
nuvažiavom, prie Leviatha- 
no. Tik labai keista kad 
ne' visi vienaip užšimokė- 
jom tą patį tolumą važiuo
jant. Aš mokėjau 55c., o 
kaip kurie mokėjo net po 
$2.50. Kur tų šunybių nė
ra. ■

Ant bangi)
Laivas išplaukė 2:30 po 

pietų. Pavažiavus keletą 
mylių iš vietos kaip kurie 
jau rengėsi sirgti.

šeštą valandą vakare bu
vom šaukiami vakarienės. 
Vakarieniaut buvo smagu, 
nes visi Lietuviai gavom 
sau atskirą stalą, ir gerą 
valgį. Lietuvių viso važia
vom apie 35 ypatas. Lai
vas buvo perdaug pilnas ir 
pritruko kambarių visose 
klesose.

Laivas bėga gana grei
tai, 29 mylias į valandą, bet 
norisi kad dar greičiau bė
gtų, kad tik greičiau pasie
kus Lietuvą.

Birželio 13 d. Turiu pa
sakyt štai ką. Važiuojant 
vandeniu akys nieko dau
giau nemato kaip vandenį, 
ir kada nekada kokį pauk
štuką arba žuvį. Iki šiol 
dar kelionė nenubodo. Su
tikau pora Lietuvių kurie 
laive tarnauja ir abu iš 
Lietuvos atvažiavę.

Kas rytas mes turim dar
bą — tai atsikėlus reikia 
pavaryt laikrodis viena va
landa anksčiau, nes- per die
ną tiek tolumo nuvažiuo
jam kad laikas darosi visa 
valanda ankstesnis.

Birželio 14 d.' šiandien 
į vakarą jau pasiekėm vi
durį marių, ■ o vanduo vis 
tykus. Dauguma vis sako, 
kai į vidurį užvažiuoja tai 
vistiek smarkiai supa, o da
bar pats patyriau kad ne
supa, nes kai vėjo nėra nė
ra kam ir vandenį judint.

Valgis laive gana geras, 
tiesiog naminis, paprastas. 
Ryte valgom grape fruit, 
kiaušinius su lašiniais arba 
kumpiu; pietų putros, mė
sos su priedais; vakarienei

IŠPARDAVIMAS DIDELIS IŠPARDAVIMASPIANAI PIGIAU NEGU PUSE
Niekados iki šiolei mes neturėjom pasiūlę tokių puikių pirkinių Up

right, Grand, ir Player Pianų. Mes išpirkom šitą didelį sandėlį už ma
žiau negu V2 originalės kainos ir jus galit pasinaudoti. Taipgi turim Ra
dio ir Grafofonų.

1 Nepaisant kainos, nežiūrint kokio išdirbimo, nežiūrint išlygų — kož- 
nas pianas musų krautuvėj ineina į ši išpardavimą. Išlygos žemos atitin
kamos kiekvienam prieinamos. Mes esam užversti iki durų ir turim už 
pusdyke atiduoti kiekvieną pianą. I

PLAYER PIANAI

Antra Grupė— 
Jūsų Pasirinkimui......

$125
$145
$195Trečia

Jūsų
Grupė— 
Pasirinkimui.........

Nekurie iš Sitų PLAYERIŲ 
yra NAUJI—kiti biskj 

Naudoti.

FONOGRAFAI NUO 
$10 AUKŠTYN

Ketvirta Grupė—
Jūsų Pasirinkimui.........

Grupė Penkta— 
Jūsų Pasirinkimui......

Grupė šešta—
Jūsų Pasirinkimui......

Uprights
Pigiai nuo

$50 

DYKAI
Trijų mėnesių lekcijos visiškai dykai su kiekvienu pianu 

arba playeriu pirktu pas mus. Lekcijas duoda Muzikos Mo
kykloj geriausi mokytojai. Atminkit, “Biedniausias vaikas 
tampa turtingiausias su muzikos mokslu.”

ŠIAME IŠPARDAVIME RANDASI VISU GERIAUSIU
DIRBIMU PIANAII

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ŠĮ PENKTADIENI

Factory Piano Store
5808 SUPERIOR AVE. Atdara Vakarais

taip pat mėsa ir kiti daly
kai. Vienu žodžiu, valgyk 
ir norėk. Pabuvus ant lai
vo pora savaičių nuvažiuo

tum į Lietuvą kaip paršiu
kas nutukęs.

Šiandien teko sužinot kad 
keleivių važiuoja 2,300, o 
darbininkų yra 1,100, viso 
3,400 žmonių.

Šiandien perv a ži a v o m 
500 vandeninių mylių, tai 
sausžemio butų apie 575 
mylios. Laivas nors lėčiau 
eina negu automobilis, bet 
ištisą parą be jokio truk
dymo gali labai daug pra
važiuoti.

Birželio 15 d. šiandien 
jau kitaip atrodo: jau ky
la vėjas, šaltas ir didelis, 
turbut pradės ir supti. Per- 
greitai nusidžiaugėm gera 
kelione....

Birželio 16 d. Jura jau 
atrodė į juras, bangos di
delės eina ir laivas, nors di
delis, į visus šonus svyruo
ja, taigi daugumas serga. 
Mane irgi paguldė,, taipgi 
Čižinauskienę, Lincevičienę 
ir Samuolienę, o kiti iš mu
sų pulko matyt kai aržuo- 
lai drūti.

Birželio 17 d. Iš vakar 
dar vis lietus lijo iki pietų 
ir šalta, bet nuo pietų bis- 
kutį sušilo ir vėjas lėtesnis. 
Rytoj ryte tikimės išplaukt 
į Cherbourgą, tai šį vakarą 
turėįom paskutinę vakarie
nę visi keleiviai sykiu, nes 
daug išlips. Vakarienė ne
paprasta, puošni, lyg ba
lius. Visiems davė po po- 
piernę kepurę ir po pūslę, 
bet už tą viską turėjom už- 
simokėt stalų > patarnauto
jams po dolarį. Kurie da
vė mažiau tai neėmė ir dar

$250
$295
$395

Duodama Vienas Tuzinas 
Roliukų ir prie to 

Suolelis

Grands
Pigiai nuo

$295 |

IŠDIR- I

NAUJAS HUDSON 
PREZIDENTAS

Atmesdamas visokius pagražintus 
prilyginimus apie “laimėsi”, “giliu- 
kius”, viršžmogiškumus, ir visokius 
garbinimus kokius už jo gabumus 
jam teikiama, William J. McAneeny, 
nesenai išrinktas prezidentas Hud
son Motor Car Company, buvęs gy
ventojas Hartfordo ir reguliaris va
sarinis lankytojas dabar, priskiria 
savo pasisekimą nepabaigtinai ga
limybei sunkiai dirbti, norui prisi
imti atsakomybę ir vykinti ką už
mano.

Tas žilaplaukis, įtemptų akių, su
manus vedėjas antros didžiausios 
nepriklausomos automobilių srityje 
išdirbystės, nesėdi atstu nuo kovos 
lauko, kaip daro kiti vedėjai. Jisai 
vedė tūkstančius kovų lauke kuris 
yra toks kompetitingas kokio nėra 
jokioj kitoj industrijoj. Bet po kožno 
laimėjimo vėl žiurėjo kur ką pra 
dėti.

Mr. McAneeny’s ryšiai su auto 
mobilių bizniu stovi arti su jo ta r j 
nyba Ispanų-Amerikos kare. Jisai 
įstojo į privatinę sargybą paprastu 
kareiviu 47-me regi mente, New Yor- 
ko National Guard ir tapo paskir
tas būrio raštvedžiu. Kuomet tas 
buris pabaigė savo tarnybą kapito
nas užklausė McAneeny kokį užsi
ėmimą jis turi mintyje ir patarė 
kreiptis jo pagalbos jeigu kada bus 
reikalinga.

Jisai! pasiūlymą priėmė, ir tasai 
kapitonas pagelbėjo savo buvusiam 
raštvedžiui gauti vietą prie Riker 
Motor Vehicle Company, Elizabeth- 
port, N. J., kaipo sandėlio vedėjo ir 
supirkimų agento. Ten jis išbu
vo naujoje ir augančioje industrijo
je nuo Spalių 1899 iki 1903 metų, 
kuomet patapo supirkimų agentu 
prie Electric Vehicle Company kita
me mieste, Hartforde.

Toj kompanijoj tarnavo iki 1908, 
kuomet, persitikrinęs jog Detroitu] 
lemta patapti) automobilių industri-

išsibarė. Mat, už penkias 
dienas patarnavimo tai ne
išeina nei po 5c už sykį.

Kitas vėl dalykas. Atėjo 
kambarių užžiurėtojas, tam 
mano vienas kaimynų pada
vė dolarį, tai tas dolario 
neima, nori dviejų....

Kur tu žmogelis neisi vis 
kas nors iš tavęs tyko.

Birželio 18 d. Lygiai 1 
valandą dienos pasiekėm 
Francuzijos pakraštį. Iš- 
liodavus čia kas reikalinga 
laivas traukė toliau.

Reikia tik nepamiršt ne
papasakojus apie bagažus. 
Kaip sumeta bagažų apie 
kelis šimtus į vieną tinklą 
ir paskui vėl išverčia į krū
vą tai išrodo lyg piknike 
kai vaikai renkasi savo če- 
verykus: lipa vienas per ki
tą, net nesmagu žiūrėti. 
Važiuojantiems geriausia 
rankinius bagažus neštis su 
savim.

Važiuojant iš Cherbour- 
go į Southamptoną Angliš
ku Kanalu buvo labai gra
žu pasidairyt. Privažiavus 
prie Anglijos karalius re- 
zortų malonu buvo matyti, 
nes tokiu vaizdų pirmiau 
niekad neteko regėti.

Į Southamptoną atvežė 
lygiai kaip 10 vakare, pagal 
Anglų laiką, o pagal musų 
tai kaip keturios po pietų. 
Paskui traukėm link Lon
dono. Londone atsidūrėm 
5 vai. ryto. Vežė mus au
tobusuose, o tie autobusai 
tai ne tokie kaip kitur, 
gražios išvaizdos, tik keis
ta kad vežėjai važiuoja at
sisėdę ant inžino, kaip ant 
arklio kupros.

Toliau parašysiu daugiau 
apie Londoną.

“TARPININKAS”
VAIZBOS. DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Nejudomą 
Turtą, Apdraudą, Ūkius, Svei
katą; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos: Nepaprastos įdomybės; 
Anglų kalbos Skyrius, ir t. t.. 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS”
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

William J. McAneeny
jos centru, jis persikėlė tenai ir pri
sidėjo prie Chalmers-Detroit Mo
tor Company, ir su ja buvo iki su-

ištiesų jis ir jo draugai, kurie 1909 
metais suorganizavo Hudson Motor 
Car Company buvo ne paprasti ta-

sidarymo Hudson Motor Car Com
pany 1909 metais. Nors jisai už
sigina jog nėra jokis genijus, bet

THE
CHALLENGER

Iššaukia Įvairumą musų Spalvų Parodoj
ATEIKIT pamatyt mu-

- sų Spalvų Parodą ir 
grožę bei įvairumą spal
vų kokį Essex duoda be 
ekstra lėšų.
Su atviru iššaukimu, ku
riuo neenkįa jokio karo, 
—su 24% didesne spėka 
— puikesne grože, pilno 
didumo talpa, važiavimo 
lengvumu ir ekonomija— 
—Essex įvedė taipgi pir
menybę ir vadovauja už
tikrintoj (VERTYBĖJ.
Essex duoda visus puikių 
karų priėdus, seniau tik 
prie brangių karų buvu
sius—gaunamus tiktai už 
ekstra primokėjimą prie

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

West Side Sales Brąnch
6375 Lorain Ave. Rand. 4227

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Ad. WAshington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATIantic 2919

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield 8930

W. BAKER KING MOTOR CO;
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania 1042

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 31

THE K. F. SPIETH CO.
14461 Euclid Ave; EDdy 2522

ROY TURNER MOTOR SALES CO.
13908 St. Clair Ave. GLenviile" 2552

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulevard 1970

W. O. WINCE MOTOR SALES
Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenviile 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford, Ohio Bedford 318

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway BRoadway 0038

SOLON GARAGE 
Solon, Ohio

D. I. STERLING & SON 
Berea. O. Berea 171 W

lentingi vyrai, bet vyrai su. origina- 
lemis mintimis. Jie turėjo savo pa.- 
skiras pažiūras, industrialius sme

karų Essex kainos.
Be ekstra lėšų—sekanti 
dalykai eina. 4 Hydrau- 
liški trankymų sulaikyto
jai; starteris ir elektriš
ka miera gazui ir aliejui; 
Rądiotorio uždarytojas ir 
šilumos kontrolė; Slan
kioj amos sėdynės, prieš
akinės ir užpakalinės; vi
sos žibančios dalys chro
mium dengtos; saddle ži
buriai; kontrolė ant sty- 
ravimo rato; elektrorak- 
tas; naujo tipo dvigubo 
veikimo 4 ratų brėksai 
pritaikyti visokiam orui; 
patentuoti Super-Six su
laikytojai drebėjimo.

3746 Prospect Aye. Rand; 6030
3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 

genis nepaprasto didumo. Žiurėjo 
ką atsieks, tai viskas.

1909 metais automobili® dar vis 
buvo laikoma už juoką. Rimti, in- 
vestmentų žinovai skelbė kad “tas 
žaislas” yra didelė rizika. Apie 
masinę produkciją nebuvo dąr gir
dėta; laikraščiai talpino ant pirmų 
puslapių trumpas po dvidešimts my
lių atliktas automobilių keliones; 
išsimokė j imai už automobilius ma
žomis dalimis buvo dar tolimos at
eities dalykas.

Bet Mi\ McAneeny ir vyrai su. ku
riais jis dirbo, Roy D. Chapin, R. B. 
Jackson, Howard E. Coffin, vardai 
dabar žinomi visoj toj industrijoj, 
tikėjo į automobilio ateitį ir stojo 
juos gaminti su didžiausiu pasiti
kėjimu. Autombilių budavojimas ir 
šiandien jam išrodo didelė avantura 
kaip buvo ir jų pradinėse dienose.

Su juo kalbant lengva suprasti 
jog jis žinojo tikrai kur jis vyko 
kada apleido Naujos Anglijos vals
tijas, ir kad jis žinojo ką darys 
kiekviename žingsnyje per visą tą 
laiką iki dabar.

“Ši šalis teikia tokias pat dideles 
progas šiandien kaip ir kitados, sa
ko jis. Amerikos biznis didėja ir 
mes, plačiai apimame užrubežines 
rinkas.

Mr. McAneeny savo apsiėjimuose 
į yra labai žmoniškas. Vienas sve
timšalis dirbantis nrie Hudson su
dėjimo linijos skundėsi savo draugui 
darbininkui kad jo laukiamas algos 
padidinimas neįvyko. ' “Gerai”, sa
ko jo draugas, “štai tas žmogus 
kuriam turi pasisakyt”. Nežinoda
mas kad tas do žmogus kuris per 
dirbtuvę ėjo, darbininkas apipasa
kojo jam savo reikalą. Tas užsira
šė jo vardą, numerį ir išklausė jo 
skundą. Už visai trumpo laiko tas 
darbininkas gavo daugiau algos. O 
“tas žmogus” buvo tai W. J. Mc
Aneeny, tuomet kompanijos vice
prezidentas.

Po jo vadovyste, sakoma, Hudson 
Motor Car Company pataps dar žy
mesnė negu dabar yra.

Plati Įvairybė Spalvų 
BE EKSTRA LĖŠŲ

$695
ir aukštyn iš dirbtuvės

H. M. C. Pirkimo Planas duoda 
jums žemiausias galimas išlygas

2.195 East 55th' Street Branch 
Randolph 433.2
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IS LIETUVOS &
Ir Šiaurės Lietuvą 

Įsisėjo
Visuose šiaurės Lietuvos 

rajonuose jau baigta; visi 
laukai sėti. Pranašavimai, 
kad dalis laukų liks neįsėta, 
neišsipildė. Vietomis, kur 
javų, užsėtą linais. Javai su- 

. dygo gerai ir gražiai atro
do.. Ukinikai džiaugiasi, 
nes pradžia metų lemia vi
sai gerą derlių. Visi paten
kinti, kad vyriasybė ir vi
suomenė pasiskubino ateiti 
nukentėjusioms nuo neder
liaus sritims pagalbon pa
šalpomis ir kreditais.

“M. R.”

10,000 arklių eksportuota. 
Nuo pradžios metų iki da
bar iš Lietuvos išvežta apie 
10,000 arklių. Dabar pasi
baigus lauko darbams, rin
koje pasirodė daug parduo
damų arklių. “L. Ž.”

Naujų Lėktuvų Krikš
tynos

Musų jauna aviecija pra
turtėjo geroku skaičium 
naujų lėktuvų, kurių tarpę 
yra labai greitų ir galingų.

Birželio 14 d. įvyko nau
jai Įgytų lėktuvų išbandy
mas ir “krikštynos”. Iškil
mėse dalyvavo ministeris j 
pirmininkas Voldemaras, 
ministerial, karo vadovybės 
atstovai ir kiti aukšti sve
čiai. Eskadrilės vadas kap. 
Stašaitis ir Įeit. Mikėnas at
liko bandomuosius skraidy
mus. Lakūnai, Įvairiai 'nar
dydami ore, stebino susirin
kusius. Bet įdomiausias mo
mentas buvo, kada lakūnas 
kap. Morkus nušoko iš lėk
tuvo iš 800 metrų aukštu
mos su parašiutu (prietai
sas lakūnams žemėn nusi
leisti) ir per pustrečios mi
nutes laimingai pasiekė že
mę. “M. R.”

dama gintaro dalis apdir
bama ir suvartojama Lie
tuvoj, dalis— eksportuoja
ma į užsienius.

Atvykęs šiomis dienomis į 
Klaipėdos uostą iš Stettino 
laivas “Gertrude” atvežė, 
be kitų prekių, 6 lėktuvus iš 
Italijos. Lėktuvai gabenami 
į Kauną. “L. A.”

LIETUVOS TAUTI
NINKU DARBAI

Pašto valdybos pajamos š. 
m. balandžio mėn.

Per šių metų balandžio 
mėn. pašto vadyba turėjo 
pajamų: pašto rinkliavos— 
588,400 litų, telegrafo—83,- 
321 lt., telefono 705,771 lt. 
ir įvairių—10,422 lt. Iš viso 
per tą patį mėnesi padary
tą išlaidų 916,946 lt. “L.A.”

Su degtindariais bus kovo
jama griežčiau.

Mokesčių departmental 
ruošią naujo Įstatymo pro
jektą griežtesnei kovai su 
slaptuoju- spirito varymu, 
jo pardavinėjimu, laikymu 
bei' vartojimu, šis įstatymas 
bus taikomas taip pat kon
trabandinio spirito gaben
to jams ir vartotojams.

Nusižengusieji šiam įsta
tymui bus baudžiami visu 
smarkumu, iki viso turto 
konfiskavimo ir kalėjimu 
iki 6 mėnesių. Tokį griežti 
Įstatymai- kituose kraštuo
se jau seniai veikia.

“M. R.”

UŽSIMUŠĖ KARIŠKAS 
LAKŪNAS

Kaunąs. — Birželio 20 d. 
laike bandymų su naujais 
lėktuvais nukrito ir užsi
mušė lakūnas kap. Nasta- 
rąs. Kitas su juo buvęs, 
kap. Garolis, spėjo iššokti 
ir su parašiutu nusileido 
sveikas.

Kap. Jonas Nastaras pa
ėjo is Prižginų kaimo, Meš
kučių v., Šiaulių apsk., bu
vo 34 m. amžiaus.

Eksportavo 1657 statinai
tes sviesto. Pieno centras 
per savaitę iki birž. 15 die- 
nąi eksportavo 1657 stati
nes, sviesto. Pieninėms gi 
mokėjo iiž klgr. I ruš. 6,90 
lit., už II ruš. 6,70 lit. ir už 
III ruš. 6,15 lit. “L. Ž.”

gaudy-

marėse

IŠ VILNIAUS KRAŠTO 
Adutiškio bažnyčioje nera

mu.
Kaip pranešama, Adutiš

kio bažnyčioje vėl kartojasi 
susirėmimai tarp nuskriau
stų lietuvių gyventojų ir 
saujos lenkų. Arčiau ir tik
sliau tp susirėmimo dar ne
žinomą,- bet pabrėžiame, kąd 
visokie nesusipratimai A • 
dutiškio parapijoj’ prasidėjo 
atvykus ten kun. BaževiČiui. 
Vis tik patirtą kad pastara
sis paskutiniu metu pradė
jo vaidinti ten netinkamą ir 
labai negražią rolę. Pirma 
jis kurstė, lenkus, o dabar 
pradėjo kurstyti lietuvius. 
Paruošus dirvą, patsai iš 
Adutiškio išvažiuoja, tuo 
pačiu nusiplaudamas ran
kas. Mes perspėjame lietu
vius adutiškiečius nepasi
duoti tokiai Įtaktai ir visuo
met atminti, kad šiokiu ar 
tokiu budu norima tik pa
kenkti lietuvių reikalams.

“V. R.”

Prasidėjo gintaro 
mas.

Nesenai Kuršių 
vėl pradėta gaudyti ginta
ras. Šio Klaipėdos krašto 
sam Baltijos pajūryj. Ran- 
gintaras yra geriausias vi
sam Pabaltijo pajūry. Rau-

ALYTUS KAIPO 
KURORTAS

Alytus, bra, miestelis nei- 
škeč. Nėra jis taip mažas, 
nėra nė nuskuręs, vasarą 
ypatingai mielą vaizdą ir 
malonų Įspūdį daro. Žavė- 
tima gamta, pušynai aplink 
ir pačiam miestely, Nemu
ną? einąs per patį Alytų vi
lioja daugelį pasirinkti va
sarą Alytų, kaip poilsio vie
tą. Ypatingai džiovininkų 
sveikatai Alytaus gera vie
telė pataisyti: sveikas pušų 

. kyapas, sausą smielinga že-i 

. mele,, pridėti dar karštą va- 

. saros saulę, kuri nesigaili 
spindulių baciloms užmušti 
— natūraliausias gydymosi 
būdas. Bėda tik su valgy
klomis, kurių Alytuj, gali
ma sakyt, geros nei vienos 
nėra. Nekokie popieriai su 
butais,. kurių, tiesą pasą- 

jkius, Alytui nestingą, bet 
tinkamų labai maža.

Šiaip Alytus visais atžvil
giais tinkamas kurortas. 
Dėl to, visai suprantama., 
kąd daugel žymių daktarų 
džiovininkams pataria va
sarą apsigyventi geriau Aį 
lytuj, ne ką užsieniuos leisti 
pinigus,. Gaila, kad mes ne
mokam Įvertinti savų vietų 
ir išnaudotajam tos suteiktų 
•dnvanųr'•- ■*'

Tautiškosios Alytaus 
organizacijos š. m. birželio 
13 d. reikšdamos 
lę Tautos Vadui, Respubli
kos Prezidentui, Jo vardi
nių proga, turėjo šaulių sa
lėje sueiga, kur išklausiu
sios mokytojo M. Kirkilo 
gražios apie p. Prezidentą 
paskaitos, pasiuntė širdingą 
■sveikinimą. Be to, taip teko 
gii\dėti, Tautos Vadui daug 
sveikinimo telegr. siuntė 
vietos valdžios ir privatiš- 
kos įstaigos, atskiri asme
nys— visuomenės veikėjai.

savo mie-
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Serganti Vyrai ir Moterys
Iš priežasties daugybes sergančiu žmonių pasinaudoji

mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, 
tą patarnavimą tęsiu ir toliau.

Aš gydau visas chroniškas ir keblias li
gas vyrų ir moterų su geromis pasekmė- 
mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už
leistas Žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, 
GalvoskaudĮ, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- 

- jerumus, Anęmia, Lumbago, Skaudų ir 
Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis.

Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. | 
EHRLICH'O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują 
ir analizuoju šlapumą.

Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš
ku. metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
jums. Ateikit ir pasitarki! su manim nuodugniai apie 
savo ligą savoj kalboj. - — •-
KQMI SLAPTOJĘ.

VISI PASITARIMAI UžLAI-

| Dr. BAILEY 4SSpe©iaiistas? Į 
| Room 4Q2, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. = 
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. S 

f Mes kalbame Lietuvišką}.
?|llllll|llllllĮillllllžiiiPrpk fe laikyk kąda bus reikalinga|||||||||||n|||||||g

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.'

Prospect 2420

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

kuo j am, išleidžiazn ir sukraunant
3400 St. Clair Ąvenųe Cleveland, Ohio.

Tautininkų sąjungos meti
niam skyrių atstovų suva

žiavimui pasibaigus.
Kaune Birž. 15 ir 16 die

nas buvo tautininkų sąjun
gos skyrių atstovų metinis 
suvažiavimas. Pats suvižia- 
vimas nebuvo stambiomis 
raidėmis išreklamuotas, 
kaip kad kartais kitų suva
žiavimų yra Įprasta. Ir taip 
susirinko nelauktai gausin
gas skyrių atstovų skaičius: 
227 atstovai. Prigužėjo pil
no “Neo Lithuanijos” salė. 
Kam suvažiavime teko būti, 
tas negalėjo nepastebėti kc- 
letos, musų manymu, gana 
svarbių suvažiavimo cha
rakterio bruožų. Tuos bruo
žus čia ir norėtume, kad 
ir apskritai, peržvelgti.

Pirmiausia visą suvažia
vimą dažė be galo maloni 
spalva: visų dalyvių par| 
excellence kūrybinė valsty
binė dvasia. Iš šalies suva
žiavimo eigą sekančiam la.- 
bai buvo malonu pastebėti 
faktas kad suvažiavimo dar
bo svorio centras buvo nu
keltas į antpartinio ’darbo 
sritį. Su pasigerėjimu teko 
klausytį entuziastingų su
važiavimo dalyvių ' kalbų, 
jieškančio kelio į viso kraš
to, visos lietuvių tautos ge
rovę. Tautininkai, žmonės 
šiandieną laikydami savo 
rankose valstybės vadžias, 
galėtų, kaip ne kartą kitų 
partijų yra buvę padaryta,' 
siekti principo: carpė diem. 
Butų galėję savo- sąjungai 
reikalauti bi kokių ‘priyile- 
gijų, galėti! jieškoti1 dabar- j 
tinėse gyvenimo Apylinkėse 
resursų savo sąjungai stip
rinti. Partijinėmis akimis 
žiūrint juk tai. butų visai 
natūralūs- dalykas. Tačiau, 
malonu konstatuoti, per vi- 
są suvažiavimo laiką to ne- 
teko nė trupučiuką pastebė
ti. Jų suvažiavimo ' skau- I 
džiamoji liga buvo: salus I 
rei publicae. Viso krašto ge
rovė buvo tautininkų suva
žiavimo darbų dvasia. Toji j 
spalva tautininkus visada I 
skyrė ir skirs nuo kitų Lie
tuvos partijų, nes, kaip sa
vo vardu taip ir savo'parti
ja, o visų tauriųjų Lietuvos 
sūnų sąjunga.

Tautininkai šiame suva-

žiavime parodė didelio 
stybinio subrendimo. Pėr vi
są suvažiavimo laiką nebuvo 
tarta nė vieno griežto pa
juokiančio žodžio kitoms 
partijoms, —- antraip buvo 
matyti tautoj esančio Įsiti
kinimo atspindys, kad, ga
lop, ir kitos partijos, vėliau 
ar ankščiau, Įsitikins, jog Į 
valstybinius reikalus nega
lima žiūrėti per partinius 
akinius.

Tokia tikrai šeimininkiš
ka nuotaika suvažiavime 
yra didelio valstybinio su
brendimo ženklas. Dar dau
giau, net geros suvažiavimo 
bendros valios pažymys. 
Palyginti su kitų partijų 
buvusiais tokiomis aplinky
bėmis suvažiavimais tai yra 
šviesus reiškinys. Tik atsi
minkim, kaip per tokius su
važiavimus dabartinės opo
zicijos, kai jie buvo pozici
joj, buvo šaukiama, kad rei
kia “kirsti iŠ dešinės ii? ■ iš 
kairės.” “L.A.”

vai-

KAIP PRANCŪZIJA 
TURTĖJA

Amerikos keliauninkai 
1928 metais praleido Pran
cūzijoje $190,000,000, už
mokėjo $15,000,000 už lai
vakortes Prancūzų laivams 
ir $5,000,000 už pervežimą 
bagažų.

Lietuvos politikeriai bu
vo “gudriausi”: kada po ka • 
ro Amerikiečiai ėmė gryž- 
ti į savo šalį, veždami ten 
šimtus tūkstančių dolarių, 
darė viską aršiausio perse
kiojimui • ir sunkinimui jų, 
kad tik greičiau atsikraty
ti. Tuomi atbaugino ir ki-

tus nuo važiavimo.
Tik dabartinė valdžia su

prato tą klaidą ir dalyką 
pataisė. Dabar Amerikie
tis parvažiavęs laikomas už 
mylimą svečią, o ne už ko
kį nenaudėlį ir užmaudą.

Feen-a-mint
Liuosuotojas
Viduriu kurį
Kramtoma

kaip Gumą
KITO SKONIO NE-

JAUSIT TIK MĖTŲ

^Delicious
^-^food

A food for pro
tein; a food for 
mineral salts;, 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimples,, 
Blemishes and other annoying skin irri
tations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poisoa, 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $100*

tom r o ES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co- Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicagožemo

HAS 
MADE GOOD wish 

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces tor 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVŠrSmInT

' Visit Niagarą Falls, Canada and 
the East via C & B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 

Lake Erie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE”
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division “
Each way, every night, leaving at 9:00

p. m.t arriving 7:30 a. m., (E. S. T.)
May 1st to November 15th. -------------------  _,----------

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.

New Lo
Fares

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

Ci eveland and Pt. Stanley, Can., Div.
Daily service, leaving Cleveland. 12:00 mid

night, arriving’ Port Stanley, 6:00 a.m., 
June 29th to September 7th.

'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

i $3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY-$5.00 rd. trip
l. . Autos Carried $4.50 and up

Automatiškas Gazinis šildy=
tuvas Užsuka ir Atsuka

Gazą Kaip Reikia
Automatiškai

Galit užmiršti apie automatišką vandens šil- 
dytoją kada užkuriai. Jis reguliuojasi pats, duo
da užtektinai karšto vandens visais laikais.

Kitas nuostabus ir patogus dalykas kaslink 
šito tai kad automatišką vandens šildyto ją galit 
įsigyti lengvomis išlygomis.

g

II
I

Anglies pečiuje perkišta “vapdėns šildymo . 

paipą” yra klaidingas supratimas ekonomijos, ir 
tuoj tas nustoja vertės', kaip tik nustojat pilt Į 
pečių anglį. Prie to, tai paipą kuomet perkais
tą, laikę šildymų, atsiliepia ant visų namuose su
vedžiotų paipų.

Moderniškas gazinis vandens šildyto jas su
teikia patogumą ir švarumą, ir visų laiku šiltą 
vandenį kada tik reikia.

The Cleveland Healer Co.
1900 West 112th St. . Cleveland, Ohio
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ki 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 L

negalėjo daugiau laikyti, ir 
taip Juozas laimėjo.

Iš to gali pasididžiuoti 
Šiauliečiai, nes Vinča yra 
jų parapijonas.

Kurie mato Vincą kum
ščiuojantis sako kad jis vis

A. S. KULBIS-CKAS 
Laisnuotas

Real Estate ir Insurance
Parduodam Namus, Lotus, Far

inas, gražiausiose dalyse miešto ir 
I gerose vietose. Jeigu manot pirkti 
‘ ar norit parduoti kreipkitės. Arba 
, jieškot randavoti, ar norit naranda- 
voti. visuomet atsiminkit t

Telefonųckit, iš toliau ra.« 
škais.

" Garfield 2738. Eddy
12008 Superior c

Cleveland, Ohio.

Strangler Lewis Pralai
mėjo vėl

Bostone Liepos 9 d. su
rengta imtynės Stranglero 
Lewis, buvusio čampiono, 
su Gus Sonnenberg, dabar
tiniu čampionu. Lewis no-—- ——--------

Liepos 4 d. Luna parke 
jimynisKas iš-Įliečiu, viso per metus laikoj 
Dalyvauti už- išsiėmusių pilietiškas po-'

SARPALIUS SU KOMA
RU SUSIRĖMĖ

Kaip tik Clevelande atsi
randa du Lietuviai imtikai 

ijie turi tarp savęs peštis — 
turbut tokia Lietuvių pri
gimtis. Neteko dar patirti 
kokią partiją atstovauja1 
Komaras ir kokią Sarpa-I 
liūs, bet jie ką nors atsto-. 
vauja, kitaip ko peštųsi. O 

į Lietuviai be partijų ir be 
'I peštynių negali pabūti, 
'j Komaras laikė užėmęs 

v . - - , _ Clevelandą per visą meta,
užsakymus _ dave-į,^ §įaį atsirado Sarpalius, 

. , i ir Marotta nežinodamas ką
i » , . .ir, • x --u-u. įsu dviem daryt sako: per-j Lankosi Žukas. S. L. A. į keturis metus išleista net siįmkikatras busit geres- 
ICentro Organizatorius A.|$22,821 daugiau. Pries tą.njs įam įuosiu imtynių ir 
I Žukas, būdamas Clevelan-jiirmą įskelta byla, o tas su-j Jaugiau.
Į do kaimynystėje su S.L.A. į pirkėjas neteko vietos. Taigi Liepos 11 d. Taylbr 
., , T -. j Cleve- Bowl imasi Sarpalius su
pandą. Liepos 14 d. vyksta Liepos 10 d. Clevelande'Komaru.
:į Buffalo. | pasirodė nauji pinigai, ma-i jack Šherry imsis su žy

miu smarkuoliu Baxter.
Bus ir kitos imtikų po

ros:

Tautiečių išvažiavimas.! Liepos 4 d. Luna parke 
Liepos 21 d. Bačiulio ukėj' buvo įvesdinimas naujų pi- 
rengiama šeimyniškas iš-piečių, viso per metus laikoI 
važiavimas.
kviesta laiškais, o kas no-;pieras buvo 3,932, tarų jų' 
retų prisidėti gali pranešti keli desėtkai Lietuvių." Vi- 
Banioniui arba “Dirvon”. siems duota diplomai. Daly- 

---- vavo Ohio gubernatorius ir 
118 užmušta. Automobi- žymesni vietos piliečiai.

: Glevelando ------------
katalikišku ir“tautišku. 'įsiūtyje nuo pradžios metų' Susekta suktybė. Valsti- 

Buvo apkalbėta ar para-' užmušta 118 ypatų. Per-'jos egzaminatoriai surado 
mą siusti tik pinigais ar- ir na^ P®r Pa^ laiko buvo,miesto knygose kad vienas 
- - -- - -- ... inv ,.x —Imiesto reikmenų supirkimo'

Liepos 4 Clevelando sri-l vedėjas užsakymus davė! 
■tyje žuvo 4 ypatos. .vienai firmai, nors ji bran-!

------------ —■ giau ėmė, tokiu budu peri

Lietuvai Gelbėti Viešas
Susirinkimas bus

Liepos 30 d.
Liepos 8 d. Lietuvių sd- 

lėj įvyko antras susirinki
mas draugijų atstovų rei
kale šelpimo šiaurės Lietu
vos nukentėjusių. Dalyva- “"‘"“y-" 
vo kelių draugijų atstovai, *nl nelaimėse

Banioniui arba “Dirvon”.

drabužiais. Nutarta rinkti ■‘■0Į užmušta^ 
ir drabužius ir paskirta jų. Į 
sunešimo stotys:

Lietuvių salėj,
“Dirvoj”,
Pas Kundrotus, 1035

140 st.,
Pas Šležus, 464 E. 148 st. ....
Pas [Virbickus, 17320 St. [ maršrutu, užsuko į

Clair avė.
• Drabužius reikalinga pri-.
statytį iki Rugsėjo 29 d. Į

Nutarta rengti masinis | Du sudegė, 
mitingas su programų Lie- i nuo i

E,

Liepos 10 d. Clevelande! omaru. 
Į pasirodė nauji pinigai, ma-j 
|žesni negu buvo. Yra dar 

Antradienį į nežinančių apie naujus pi- 
____  apdegimo American nigus, taigi jeigu gausit jų 

pos 30 d. - Vakaras bus su j Steel and Wire dirbtuvėj ei kur nebijokit imti, 
maža įžanga. 1—A 15—z’-"-

Apkalbėta, jei
surengti pikniką su imty- 
nėmis.

Aukausiu po 25c ar dau
giau vardai bus skelbiami 
Spaudoje.

Šiame susirinkime aukų 
atėjo: A. Šmigelskis $1.00; 
Moterų Ratelis $5; SLRKA. 
8 kp. 6.25; M. Ruseckaš $1. 

O. Karpavičienė.

| ant Broadway mirė du dar-
galima, I bininkai. Nelaimė ištiko iš- .. -v - - . - v- - . .

siliejus ištarpytai geležei. me^i sYmet buvo pažymiai d x v ° n*zav»/ac!-Mic’ 117 Lrirna m oru a  
Darbų ėjimas pirmą pus-

eina geryn ir už metų laiko rgj0 atsigriebti savo pra-
busiąs geresnis už Šarkį.

Serbas sveria 195 svarus,
rastą čampionatą, bet nepa
sisekė. Jis po pusės valan-

5 svarus daugiau negu Vin- jos pirmą sykį Sonnenber- 
ča. Savo kumštynių bėgiu, gą paguldė, bet tas paskui 
Vinča nerodė mažiausio nu-Mu sykiu pagretu apsidirbo I 
silpimo ženklo. Tas jaunas1 c,, T,PWįc’nLietuvos aržuolas gali je-| newisu‘_
,rai ne tik laikytis bet"

* | mušti.
ir

’ 4 *93V<

“Dirvos” kaimynas auto
mobilių pardavėjas John 
A. Zucker duoda Lietu
viams progą nusipirkti au
tomobili $35 pigiau. Kurie 
nor i pirkt naudotą karą 
nusineškit “Dirvą’’ su jo 
skelbimu ir nuo jūsų pasi
rinktos mašinos nuims $35.

Pranešimas. Šiuomi pra
nešame kad nuo Liepos 1 d. 
Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Druagija pradėjo iš
mokėt nuošimčius už pirmą 
šių metų pusmetį. Taigi 
kurie dar nesat atsiėmę sa
vų nuošimčių malonėkit at
eiti į draugijos įstaigą ban-

geresnis už kitus metus — 
| sumušė rekordą kitų pas- 

’ > ■ Geriausia dirba 
maisto, audimų, chemikalų 
ir automobilių darbuose.

Penki ginkluoti plėšikai.
Choras sparčiai ren- kurie, policija mano, buvo’ 

. _ . ■ Chicagos banditai, inėję į
-- Star Baking Co. įstaigą už- 

Ohio valstijoj Liepos 9 komandavo devynis darbi- 
d. prigėrė penkios ypatos, Į ninkus susėsti aplink stalą 
dvi užmušta žaibo ir viena I ir ištiesti rankas ant stalo, 
mirė nuo karščio.------------| pagrobę $2,000 pabėgo.

Šymet vasara gana ypa-l _ , , , ,.tinga. Lyjakas antra die L Ruošiant budavoti spor- 
m ir vis nerkiiniiomk to stadioną, Clevelandas za:Per DirmaUeS kviesti Pas s>ve 1932
poš dienas prilijodaugiau S
negu paprastai prilyja per JeiSu kvietimas p 
visa mėnesi Iimtas gautume svečių ir is

Šymet Clevelandas ture-ĮLietuvos-_______________
jo lietaus 28 colius o.pa- 
prastai per visą metą būna 
šiai sričiai tik 34 coliai.

Lietuviu programas Gor* u:n1 m-t,, 
don parke. Liepos 24 d.J - meų’
kitą trečiadienį, Gordon] 
parke dainuos Lietuvių cho
ras, vadovaujant p. Čižau- 
skui. C' _ " ‘ 
giasi prie programo.

Lyja kas antra ^die R“t budavoti spor- 
. d J , ... . 14-rv clnrlmna i .lavalanrlac T’.a-

pas save 1932

Vyčiai rengiasi prie sei-l 
nio. Lietuvos Vyčių sei-l 
mas šymet atsibus Cleve- 

_ - . _ - I landė Rugpjūčio (August) |
ką ir gausite čekį. Čekių i 5, 6 ir 7 dd., Lietuviu salėj., 
namus nesiunčiame. 'Pirmą vakarą bus teatras,!

L. T. ir P. D-jos Vald. antrą koncertas ir šokiai, oi 
Vietinei

T ė m y k i t !
Kurie ateisit pirkti iš 
musų naudotą karą 
atsineškit ši skelbimą, 
gausia $35.00 pigiau.

' i trečią vakarienė.
Teisme neapsimoka me- L. iV. 25-ta kuopa stropiai; 

luot. Vienas Lenkas, iVac- rengiasi pasitikt delegatus,!
lovas Kanicki, sugautas be-1 kurių tikimasi nemažai. __
važiuojant girtas, teisme; Seimui choro praktikos Naudotų Karų 
nuteistas dviem mėnesiam| atsibuna Lietuvių saleje,| 

nauji dainininkai dar gali' 
prisidėti. Kom. I

Koncertas. Vinco Grei
čiaus dešimtas pusmetinis 
piano mokinių koncertas 
atsibus Liepos 18 d., ketvir
tadienio vakare nuo 7:30 
iki 9 vai. Cleveland News 
.auditorijoj, Superior ir Ė. 
18 gat. Programas bus 
įvairus ir užimantis. Inėji- 
mas veltui. Rūta.

• kalėti ir $50 bausmės. Pa
klausus ar jis pirmiau ne
buvo už tai areštuotas at
sakė kad ne. Ištyrus re
korduose rasta kad jis per
nai už tai buvo areštuotas, 
ir už melavimą pridėta dar 
keturi mėnesiai kalėjimo.

Nenusiminkit, jau prade
da ruošti planus naujo ka
lėjimo. -Vis kada nors jo 
sulauks tie kuriems prirei
kia. Kalėjimas bus 10 auk
štų, prie naujos policijos 
stoties, talpins 400 kalinių 
ir kainuos apie $1,250,000.

Bargenai
NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLQSMOBILE, 
OAKLAND,
Coupe ir Sedanai 

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

GAVO

Pilietybės knygelių, pa
aiškinančių visus reikalin
gus dalykus prie išsiėmimo 
antrų popierų, galit gauti 
“Dirvoje”, kaina 25c.

TheZucker Nash Go.
6816 Superior Ave.

atdara vakarais.

VINČA VĖL LAIMĖJO
Brooklyne surengtose di

delėse kumštynėse Juozas 
Vinča vėl laimėjo. Laimė
jimas šį sykį buvo sunkes
nis, nes turėjo priešą pasi
žymėjusį kituose kontestuo 
se, Jack Wisnicką (Serbą). 
Bet ir ^su juo Vinča apsi
dirbo vyriškai. Nors per 
pora pirmų raundų priešas 
labai smarkavo, toliau jau 
Vinča ėmė viršų, ir šeštą 
raundą nebaigus refery su
laikė muštynes, nes Serbas

SVARBU
NAMŲ SAVININKAMS 

per du mėnesiu nupiginu 
namų .popieriavimo kainas, 
visi glalit pasinaudoti šiuo 
.nupiginimu. Kreipkitės ne
laukdami nieko. (31)
FRANK F. SAMOLIS 

618 E. 107th St. Eddy 4243W

ŠARKIO BĖDOS
Jack Sharkey padarė 

tartį su Madison. Square 
Garden kumščiuotis šį ru
denį. Gavo $10,000 ant ra“n- 
kos. Jeigu bus kumštynės 
tai Šarkis turi gauti šimtą 
tūkstančių dolarių. Bet iš
ėjo taip kad ta korporaci
ja negauna Šarkiui priešo. 
Jeigu ta korporacija prie
šinsis tai Šarkis negali sto 
ti kumščiuotis kitam pro- 
moteriui ir tuomi užstoja 
Šarkiui kelią.

Manytą sustatyt Šarkį su 
Vokiečiu Smėlingu, bet šis 
tapo New Yorko atletų ko
misijos suspenduotas'už ne
pildymą sutarimo muštis 
su kitu vyru Brooklyne.

Paskiausios žinios sako 
kad gal Šarkis turės, progą 
muštis su Smėlingu Kana
doj, Windsor mieste, netoli 
Detroito. Ten suspendavi
mas neturi galės. Tuo rū
pinasi Madison korporaci
ja. Jeigu iš bizniškos 'pu
sės ' išrodys gerai tai kum
štynės įvyks Rugsėjo mėne
sį._____ _______________
DIDELIS BARGENAS — DABAR 

PROGA' PIRKTI!
Mano nuostolis — Jūsų pelnas!
7 kamb. visai modemis namas, 

kietmedžio grindys, didelis porčius 
viršuje, taipgi gražus porčius apa
čioj ; geriausios rūšies furnasas, ga- 
radžius; gražioj gatvėj, su vigais 
patogumais; arti dviejų karų lini
jų. Savininkas turi apleisti mies
tą. Kaina tik $7,400. Reikia Įmo
kėti apie $3,000. Kreipkitės 
1569 E. 84th St. Garfield 6171W.

su-

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Columbia ir O. Keh 

Lietuviškus 
Rekordus.

SURIS — SVIESTAS
x Tikras Lietuviškas na

mų darbo Lietuviškas 
Suris ir Sviestas — rei
kalaukit pas

T. NEURA
2041 Hamilton avė.

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki - tai valan

dai.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina;

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $L40
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt ...................45c
išprosyt .......... 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
Šilkinė
" išprosyt- ........................... 1.50

Vasariniai Siūtai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

Finansine
Atskaita

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 
DRAUGIJOS

su pabaiga Birželio 30,

VISAS TURTAS
Pinigai rankose ir Bankuose ......... 
Paskolos ant Mortgečių Užstatų ....... 
Paskolos ant draugijos akcijų .....'.... 
Real Estate ir Ofiso Budinkas ....... 
Su v. Valstijų Bondsai ........................ .

Viso .

-1929

.. .$ 33,894.52 

... 790,224.14 

... 14,748.40 

... 55,095.00 
250.00

.$894,212.00

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau pusbrolių ir pusseserių 

Dargių, is Gadunavo v., Telšių ap. 
Giminės''iš'Lietuvos prašo atsisaukt.

Taipgi j ieškau Petro Liškaus, Jo
no Urbono, gyveno Philadelphijos 
apielinkėje.

ALBINA MELINIENĖ 
201G Lorain Ave. Cleveland, O.

PARSIPUODA NAMAS
1223 Norwood rd., prie Lietuvių 

bažnyčios, 2 šeimynų, side by s'de; 
po G kambarius; su atskirais skie
pais ir atikais; viskas puikiam sto
vyje, gera proga Lietuviui. Kreip
kitės tuoj, parduodu del išvažiavimo 
Europon. Pats savininkas. (30)

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave. 

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darbu ant už
sakymo, išpjaustau raides pas mus 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt.

Patyręs Laikrodi
ninkas savo praK- 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

NAMAS PARSIDUODA
2 šeimynų, su guzu, elektra, ga- 

radžiais, viskas kas tik reikalinga. 
Geras bargenas. Pardavimo prieža
stis — važiuoja Lietuvon. Kreipki
tės 475 E. 148 St. (27

Motorcikliai
Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas

ATSAKOMYBĖ
Running stock ir dividendai .......... 
Sumokėtas stock . ............................. s...
Depozitai ir nuošimčiai už juos ...............
Nepadalinto peilio fondas .................
Palaikymui • padubti pinigai .......... 
Rezervo fondas .......................... .
Kalėdinis Klubas ........................ ..
Skolininkams . už nebaigtus budinkus .. 
Pasiskolinti Pinigai .................. 
Išmokėjimui Mortgečius . ............ 
Dividendai išmokami Liepos 1, 1929 ..

Viso

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

Harley Davidson Sales Co 
3628 Prospect Ave.

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

. .. .$ 53,069.20 

.... 100,700.00 

... . 647,255.96 

.... 11,968.98 
2,804.14 

.... 28,000.00 

.... 1,805.50

... . 2,107.11 

... . 25,000.00 

.... 18,000.00 

.... 3,501.17

$894,212.00

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti i" 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui- X 
kų spalvuotų paveikslų dovanų nuo tusi- f 

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

tografijas visokių, kitų traukimų. t

1197 E. 79th St. Cleveland | 
“Studija su dviem parodos langais” 1 
— Telefonas Randolph 3535 — į

t

Clevelando lakūnai išbu
vo ore 174 valandas 59 mi- 
nutas, sumušdami Texas 
lakūnų rekordą. Jie pergy
veno kelias perkūnijas ir 
audras, nes pereita savaitė 
visa buvo perkuninga.

Susigrūdime orlaivių lau
ke užmušta vienas vaikiš
čias, daug sužeista.

Tas projektas kainavo jo 
sumanytojams $9,000.

Liepos 9 d. Clevelandie- 
čius praviršijo Kalifornijos 
lakūnai, kurie išbuvo virš 
200 valandų ir dar buvo ne- 

_ l'nušfleidę kai’ “Dirva” duo-
Av. Cleveland, O. ta į spaudą.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superiei

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvų” šios 

ypatos:
Emilija Likiutė .... Lt. 3,0
Izabelė Antanaitis . . 100
Ona Mazaliauskienė .. 200
Katrė Sebastijonienė .. 55
Marė Dambrauskienė . 100
Andrius Tamošiūnas .. 100
Jonas Vaišvilas __ .. 250
Pranas Trepočka .. . 150
Jieva Biliūnienė .... .. 100

Kreipkitės vėl:

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400”
Mes turim juos 

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUČKĖR.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. „ 
. Rand. 6729..

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai į 1243 Payne avė. arti E. 12

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

ž į

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai,. SlavaL.. I<enkaj,__.ir_x 
Rusai _ draugai kreipdamiesi tu- X 
rėš teisingų patarnavimų. t

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

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampas E.105th Si.__Cleveland Ž
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