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Ar Bus Rusų-Chinų
489 ŽUVO SU SUB- (NAUJAS JURŲ MIL- 

MARINAIS ŽINĄS ATPLAUKIA

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Karas?
—-~ I -------Po karo, laike submari- Berlinas. — Naujas pa

nų bandymų, keliose vals- sažierinis Vokiečių linijos 
tybėse vienuolikoj submari- laivas “Bremen” išplaukė į 
nų nelaimių žuvo net 4891 New Yorką pirmai savo ke- Į 
kariškiai. Paskiausia ne- ilionei. Tai yra vienas iš 
laimė buvo kelios dienos at- dviejų tokių naujai išstaty-
gal, kada vienas Anglijos! tų laivų, 
submarinas užėjo ant kito 
ir žuvo 22 jūreiviai.

CHINAI AREŠTAVO j RUSU IR CHINU KA- 
ŠIMTUS SOVIETU

ŽMONIŲ
RIUMENĖS PRIE 

RUBEŽIAUS

“DIRVA” SAVA1TIMIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Cleveland?, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje............... 2.50
Lietuvoje ir kitur............................... G.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokas! ižkalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.
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EENKĮT LAKŪNU 
TRAGEDIJA

Vienas Lakūnas UžsL jsigelbėjo arba buvo išgel
bėti, nedalėkę šio krašto.

Trims dirižabliams pasi
sekė perlėkti laimingai.

mušė, kitas Sužeistas

. New Orleans, La. — Del 
tramvajų darbininkų strei
ko, 35 vietinės unijos, at
stovaujančios 45,000 darbi
ninkų, nutarė apšaukti gc- 
neralį streiką kaip greitai 
aplinkybės tam leis. Strei
kuoja 3,000 tramvajų dar
bininkų nuo Liepos 2 d.

Tramvajai operuojami su 
streiklaužiais ir ant jų 
žinėja stipri sargyba.

va-.

ati-iGadsden, Ala. — čia 
daryta pirmutinė automo
biliams gumų dirbtuvė pie
tinėse valstijose, priklau-j 
santi Akrono, O., Goodyear 
-kompanijai.Jas Įrengimas., 
kainavo keletą milijonų do- 
larių. Ją atidarant, prezi
dentas Hoover Washingto
ne paspaudė sagutę, kuri 
iškėlė dirbtuvės vėliavą. Ji 
duos darbo 1,100 darbinin
kų.

Wellsburg, W. Va. — Ne
toli čia, prie pašiūrės rasta 
angliakasis, Steve Petoski, 
48 m., negyvas su peiliu 
perverta krutinę. Nužiūri
ma vienas juodukas darbi
ninkas, kuris tą dieną gėrė 
ir gembleriavo iki rieteko 
visų savo pinigų.

Delaware, O. — Dirbtu
vėje mašinų ašis pagavo rū
bus vieno darbininko ir jis 
liko užmuštas. Paliko as
tuoni vaikai ir žmona. •

Tai atostogos! Chicago j 
Western Electric Co. palei
do 24,000 savo darbininkų 
dviejų savaičių atostogoms 
su. dviejų trečdalių užmo
kesčiu. Dirbtuvėse liko at
sarginių 14,000 darbininkų, 
kurie vyks kai pirmieji su- 

, gryš. Tai yra didžiausios 
vienkartinės atostogos.

Youngstowno plieno iš 
dirbystės tėmija ką darys 
Detroito Fordas per šiuos 
mėnesius, nes daug labai 
reikalingos plieno medegos 
jos pristato Fordui. Jeigu 
Fordas dirbs tai ir plieni
nėms bus gerai. Liepos mė
nesio bėgiu Fordo nustaty
ta pagaminti 190,000 auto- 

• mobilių. Kaip bus sekan
čiais mėnesiais?

Tokio, Japonija. — Chi- 
nų vyriausybė susekė kad 
sovietų Rusijos gelžkelio 
valdyba ir darbininkai, ku
rie išvien su Chinija kon
troliavo Chinų Rytini Ge-| 
ležinkelį užsiima atkaklia 
komunistine propaganda ir 
deda pastangas ardyti Chi
nijos vienybę. Už tai Chi
nų valdžia areštavo Harbi- 
ne 700 sovietų viršininkų ir 
darbininkų kurie dirbo prie 
to gelžkelio ir paėmė visą 
gelžkelio kontrolę į savo 
rankas.

1 Areštuota ne tik gelžke
lio tvarkytojai bet ir Rusų 
bankinės ii;: 
gų organizacijos. ~_
gelžkelio darbininkų unija 
išardyta.

Tas padaryta po to ka
da krečiant sovietų genc- 
ralį konsulatą užeita ko
munistinės propagandos li
teratūra del Chinų.

Kadangi tuo budu sovie
tai atstumiami nuo gelžke
lio kontrolės, Maskvos vy
riausybė pagrasino Chini- 
jai arba sugrąžinti viską 
kaip buvo arba iššauks ka
rą. Chinija nenusileidžia.

Iš Maskvos pasiųsta Chi- 
nijai ultimatumas reikalau
jant duoti griežtą atsaky
mą į keturias dienas.

Maskvoj sukelta didelės 
demonstracijos, nešta rau
donos vėliavos ir šaukta 
darbininkai prie ginklo už 
savo teises....

Londonas, Liepos 18 d.— 
Rusija pertraukė su Chini- 
ja visus diplomatinius ry
šius.

ir prekybos jstar-j 
izacijos. Sovietu

BUVO MERGINA PER 
19 METŲ

Selinsgrove, Pa. — Per 
19 metų išbuvęs kaipo mer
gina, tūlų Bodmerų sūnūs 
įstodamas į aukštesnę mo
kyklą pirmu sykiu pasida
vė vyrišku. Kada tas kū
dikis gimė tėvai paskelbė 
kad gimė mergaitė ir nuo 
to pradėjo mergiškai rėdyt, 
nenorėdami gėdos. Augi
no ir išaugino vis mergai
tės parėduose. Mokykloje 
jis lošė basket bolą ir kitas 
žaismes su mergaitėmis ir 
gerai atsižymėdavo.

Chinijoj', Yunnanfu amu
nicijos sandėlio eksplozijoj 

' sakoma užmušta ir sužeis
ta apie 1,000 žmonių.

SOCIALISTAI LAIKĖ 
KONGRESĄ

Viennoj, Austrijoj,, susi- 
važiavo apie 50,000 jaunų 
vyrų ir moterų socialistų 
savo tarptautiniam kongre
sui.

Šanghai, Liepos 
l Gauta žinios kad 
sutraukė kteurias 
kariumenės netoli 
rubežiaus, su tankais, 
laiviais ir nuodingais gu
zais. Rusai taipgi kasasi 
tranšėjas ir ruošiasi karui.

Chinija irgi traukią savo 
kariumenes prie Mandžuri- 
jos rubežiaus ir ruošiasi 
komuinstus patikti.

Chinija atsakė į komu- 
, nistų ultimatumą savo rei- 
| kalaVimais : - 'Sovietai turi 
paliuošuoti visus Rusijoje 
laikomus nelaisvius Chinus, 
kurių yra apie 1,000; antra, 
kad sovietų valdžia tinka
mai apsaugotų Rusijoj gy-. 
venančius Chinus naciona
listus.

Chinija siunčia savo 
stovą dalykams ištirti 
jei galima bus tartis su 
vietų atstovais. Bet sako 
Chinija išvijo Rusus nuo 
genžkelio kontrolės už tai 
kad jie sulauėž visas 1924 
metais padarytas sutartis 
bendram to gelžkelio ope- 
ravimui.

16 d. — 
sovietai 

divizijas 
Chinijos 

or-

at- 
ir

so-

LAIKO SENO ATMINI- 
’ MO PAPROTĮ

Anglijoj, Coventry mies
te, atlaikyta paminėjimas 
atsitikimo kurs įvyko apie 
tūkstantis metų atgal. . Ta
da, miesto valdovas ląbai 
spaudė žmones mokesniais. 
Jo žmona prašė vyro kad 
jis palengvintų piliečiams, 
bet jis pasakė tik, tada nu
sirisiąs jeigu ji sutiks nuo
ga joti per miestą. Mote-i 
ris tam pasišventė, ir vy
ras turėjo sayo pažadą iš- 
išpildyti. Dabar tame mies
te kas metai rengiama gra
žus apvaikščiojimas to at
sitikimo ir viena mergina, 
ilgais plaukais, joją ant bal
to arklio, rodos visai nuo
ga.

Anglijos audinyčių dar
bininkams gręsia lokautas 
ir išmetimas iš darbo. Au
dinyčių savininkai pasiry
žo numažint algas aštunta
daliu. Tas palies apie pusę 
milijono darbininkų. Jeigu 
jie nesutiks gali būti išmes
ti iš darbų.. • „•*

500 ŽUVO TVANUOSE
Konstantinopolis. — Lai

ke smarkių lietų Juodųjų 
jurų srityje žuvo apie 500 
žmonių ir sunaikinta apie 
30 kaimų. Nelaimių padi
dinimui prisidėjo kalnų že
mių nuslinkimai kuomet 
vanduo ėmė plauti.

11 PRIGĖRĖ
Moselle, Mo. — Užėjęs 

nepaprastas lietus čia nu
šlavė į upę septynias ypa- 
tas ir visos prigėrė.

Lancaster, Pa., Susque
hanna upėj prigėrė ketu
rios ypatos apsivertus val
čiai.

DU SAUSIEJI KALTINA
MI ŽMOGŽUDYSTĖJ 
Tėcumseh, OkTą. t— Du 

federaliai prohibicijos agen
tai apkaltinti nužudyme 
dviejų ūkininkų laike> už
puolimo ir kratos jų na
muose. Tiedu ūkininkai nu
šauti kada jie buvo be gin
klų ir turėjo iškėlę rankas, 
pasakė teisme vieno jų mo
teris.

ANGLIJAI GRESIA
BAŽNYČIOS SKILIMAS
Anglijos bažnyčia yra ne

priklausoma Romai. Ją iš- 
dalies tvarko parliamentas. 
Dvasiškija gi nori savotiš
kos tvarkos. Užtai turi ne
mažai nesusipratimų.

Vyskupai nesenai užtvir
tino naują maldaknygę, ne
paisydami parliamento, kas 
gręsia bažnyčios skilimui, 
nes yra tokių kurie nesu
tinka su tais vyskupais. ;

Šalip to iškilo dar vienas 
svarbus klausimas — gim
dymo kontroliavimas. Ne-, 
kurie reikalauja kad visi. 
vyskupai atvirai pasisaky
tų ar jie yra už, ar prieš tai.

UŽMUŠTA 700 SUKI-
' LĖLIŲ

Jeruzalis. — Hedjos ka- 
riumenė Syrijoj turėjo susi
kirtimą su puslaukine Ara
bų gente Wahabais. Ka
raliaus pusėje buvo laimė
jimas. Apie septyni šim
tai sukilėlių krito mūšyje.

15 sudegė. Gillingham, 
Anglijoj, parke surengta 
karnavalas. Tarp kitko bu
vo suruošta spektaklis na
mų gaisro ir. kaip žmonės 
gelbstinti iš ugnies. . Ir iš

Kitas užvardin
tas “Europa”.

Vokiečiai turi tikslą pra
lenkti kitų linijų laivus ir 
tiki kad “Bremen” pada
rys naują greitumo rekor
dą, atplaukdamas į Ameri
ką į penkias dienas. Pen
kių dienų ir kelių valandų 
rekordą turi Anglų linijos 
laivas • “Mauretania”.

“Bremen” yra 46,000 to
nų didumo laivas, naujas 
jurų milžinas.

Žmonės paprastai mano 
kad laivas su daugiausia 
kaminų yra greičiausias. 
“Bremen” turi du kaminu 
ir žada pralenkt “Maureta- 
nią”, su keturiais kaminais

JAVAI UŽDERA — BET 
KUR JUOS DĖTI

Šymet S. Valstijose javų, 
vatos ir kitų agrikultūros 
produktų derlius matyt ne
paprastai geras. Dabar^u- 
pi tik kad ūkininkai turėtų 
kur juos padėti.

Paveizdan, reikalinga iki 
$200,000,000 kreditų ūkinin
kams tų produktų išjudini
mui iš vietos iki sunaudoji
mo ir eksporto punktų.

Pati didžiausia pjūtis su
eina šį mėnesį, o kiti ūkių 
produktai sueis bėgyje se
kančių trijų mėnesių.

MIRTINAS KELIAS
Monroe, Mich. — Kelyje 

tarp Toledo ir Detroito per 
pusmetį automobilių nelai
mėse užmušta 28 ypatos, iš 
jų 18 užmušta ant Tele
graph road arti Monroe.

ATIDARĖ SOVIETAMS 
DURIS

Londonas. — Anglija už- 
sikvietė Rusijos atstovą iš
sprendimui su Anglų val
džia klausimų del atnauji
nimo Šantikių ir prekybos 
tarp tų dviejų šalių, ką su
ardė konservativių valdžia 
1927 metais, po užpuolimo 
ant Rusijos atstovybės ir 
prekybos raštinių.

Suimti. San Francisco. 
Vyriausybė sulaikė Chini- 
još vice-konsulą ir jo žmo
ną, kuri pereitą savaitę at
važiuodama bandė įsišmu- 
geliuoti daug opiumo. Chi- 
nų vyriausybė reikalauja 
išduoti juos jų teismui už 
tokį pasielgimą.

New Yorko moteriškų 
rūbų siuvėjų atstovai pada
rė sutartį su darbdaviais ir 
greitai tikima streiko pa-

spektaklio išėjo tragedijai sibaįgian t. Streikuoja apie 
— sudegė 15 vaikų. 120,000 vyrų ir moterų.

Horta, Azores. — Liepos 
13 d. iš Paryžiaus išskrido 
lenktynėms per. Atlantiką 
į New Yorką du Francuzai 
lakūnai ir du Lenkai lakū
nai. Lenkai keliolika mi- 
nutų anksčiau pasikėlė, o 
Francuzai paskiau. Abie
jų keliai nustatyta per Azo
res salas.

1 iškeliavę jie sutiko griež
tus vėjus. Francuzai atsi
suko atgal, o Lenkai matyt 
dar laikėsi ir norėjo neuž- 
sileist. Jie dalėkę iki Azo
res salų turėjo leistis, bet 
neradus geresnės vietos ir 
bijodami leistis į vandenį 
nukrito ir sudužo ant Gra- 
cioza salos. Vienas Lenkas 
išmestas'iš lėktuvo ir sužei
stas, kitas likęs lėktuve už
simušė. Vos nukritęs lėk- 
tuvos užsidegė ir sprogo.

Sužeistas yra majoras; 
Kazimieras Kubala, užmuš-Į
tasis maj. Ludvik Idzikow-1 ^as» se^- 
ski. Jų lėktuvas buvo pa i j 1908 m. Wtibur 
krikštytas “Maršalėk Pil.-| Aitierikietis,- 2- vai., 
sudski”. Amerikos Lenkai 123 sek.
iš žinios apie jų lakūnų iš-l 1912 m. Sourny, Franc., 
skridimą labai džiaugėsi,! 13 vai., 17 min., 57 sek.
bet už kelių valandij labai < 
nusiminė išgirdę tokią pa 
baigą jų “Maršaleko Pil-I 
sudskio”.

Idzikowski palaidotas ten 
pat užsimušimo vietoj 
Gracioza salos.

ISTORIŠKI LAKŪNU 
REKORDAI

verta per- 
orlaivinin-

norėjo ir

Šiose dienose darant ban
dymus ilgiausio išbuvimo 
ore su pagalba pridavimo 
lėktuvui ir lakūnams rei
kalingų dalykų, 
žvelgti praeities 
kystės istoriją.

Nors žmogus
bandė pasikelti nuo žemės 
ir skraidyti ore jau keletas 
šimtų metų, moderniška or- 
laivininkystės istorija pra
sideda su sunkesniais už - 
orą lėktuvais, 23 metai at
gal.

1906 metais Santos-Du- 
mont išbuvo ore 21 sekun
dą savo pagamintu lėktu
vu (Francuzijoj).

1908 m. Henri 
Francuzas, išbuvo

Farman, 
3 minu-

Wright, 
£Q niį«

Skridimas Į Vakarus 
Pavojingas

Pastarų trijų metų bėgiu 
bandant lakūnams perskri
sti Atlantiką iš rytų į va
karus žuvo jau aštuoni; iš 
jų pirmutiniai buvo Pran
cūzai, Nungesser ir Coli. 
Jie išlėkė Gegužės 8. 1927, 
ir nieko apie juos daugiau 
nepatirta.
, Po jų už trumpo laiko 
Lindbergh pirmutinis per
lėkė iš New Yorko į Pary
žių, palikdamas viso pasau
lio didvyriu.

Rugpjūčio 31 d. išskrido 
trys iš Anglijos, bet nieko 
apie juos nuo to nepatirta.

Kovo 13, 1928, vėl du An
glai išlėkė ir dingo.

Tik dviem Amerikos la
kūnam ir dviem Vokiečiam 
tepavyko į šią pusę perlėk
ti. Daug kitų lėkė, bet iš-

1920 m. Bernard ir Bos- 
I soutrot, Franc., 24 valan- 
! das, 18 min. ir 35 sek.

1921 m. Stinson ir Ber- 
taud, Amerikoje, 26 vai.,

ant! 18 min.
I 1924 m. Coupet ir Drou- 
'hin, Franc., 37 vai., 59 m., 
12: sek.

1925 m. Drou.hin ir Dan- 
dry, Franc., 45 vai., 11 m, 
59 sek.

1927 m. Chamberlin ir 
Acosta, Amerikoje, 51 vai.,
II min., 25 sek.

1927 m. Risticz ir Ed- 
zard, Vokietijoj, 52 v., 22 
min., 31 sek.

1928 m. Stinson ir Hal
deman, Amerikoje^ 53 vai., 
36 min., 41 sek.

1929 m. kariškas lėktu
vas, Amerikoje, 150 vai., 40 
min., 15 sek.

1929 m. du lakūnai Texas 
valstijoj, 172 vai., 51 min.. 
1 sek.

1929 m. du lakūnai Cle
velande, 174 vai., 32 min.

1929 m. du lakūnai Kali
fornijoj išbuvo 246 Valan
das. A

Visi išbuvę po virš šim
tą valandų gavo gazolino ir 
reikmenų iš kito orlaivio.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Į Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New 

Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauną. 41 Y.orko į:Kauną $203 ir bran-
Pamatykit pakeliu Londoną. jSK. ^'au-. Atskiri kambariai, er-
Taipgi tiesiai į Londoną kas vle„tat 8'eras n,amin13. val’
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi Off? ?1S; patarnavimas,
laivui Trečiom klesos laiva- Del k,tll informaciją klausioms į abudu gaTu°3iš bjle Cunard Agento, ar-

1 b ba rašykit pas:
CUNARD LINE 1022 Chester Ave

Cleveland, Ohio



Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. be abejo liks keli šimtai do- 

larių apskričio iždan.

ŠIAURĖS LIETUVOS NU
KENTĖJUSIŲ NUO NE

DERLIAUS RĖMĖJŲ 
ŽINIAI.

Broliška Amerikos Lie-

PAJIEŠKOMA
Antanas Mickus ar Micka 

Antano ir Marijonos sūnūs, 
Amerikon atvykęs 1913 m. 
Gyvenęs St. Clair, Pa., karo!

Akrono Naujienos

Iš SLA. 3-čio Apskričio 
pikniko. Liepos 14 d. įvy-

J. Virbickas. tuvių visuomenė teikėsi per 
šį Lietuvos Generalinį Kon-

ko didelis SLA. Apskričio 
kuopų surengtas piknikas 
ir visapusiai pavyko. Nors 
išryto grasino lietumi bet 
vistiek nelijo, taigi žmone
lių prigužėjo iš plačiai ir 
ilgai.

Dalyvavo ir du SLA. cen
tro valdybos nariai, sekre
torė Jurgeliutė ir iždinin
kas Adv. Gugis. Mat, pasi
naudodama savo kelione, 
p-lė Jurgeliutė pasikvietė 
iš Chicagos ir centro iždi
ninkų. aptarimui nekuriu 
svarbių dalykų SLA. reika
lais. Jiedu pasimatė su tū
lais Penn. valstijos virši
ninkais sekančią, dieną.

Musų piknike tie svečiai 
padarė daug naudos, prida
vė darbuotojams daug ūpo. 
Abu pasakė po gražią pra
kalbą, ko Pittsburgiečiai il
gai neužmirš. Su p. Gugiu 
buvo atsilankius ir jo žmo
na.

Prie to visko, buvo atsi
lankęs pas savo uošvius ir 
Adv. Bagočiųs iš Bostono. 
Jisai taipgi kalbėjo, o kai
po buvęs Pittsburgietis jis 
kalbėjo lyg tėvas į savo 
vaikus. Jis paėmė Lietu
vių klausimą Amerikoje, ar 
mums gręsia išnykimo pa
vojus. Išvedė jog taip, tik 
jeigu prigulėsime prie SLA.

Pieno streikas pasibaigė. 
Liberty Dairy* pieninės dar
bininkų streikas, kuris pra
sidėjo Gegužės 10 d., pasi
baigė, darbininkams gavus 
daugiau mokesties, iškovo
jus teisę priklausyti prie 
.unijos, prie to, kurie bus 
Išdirbę toj kompanijoj me
tus ir daugiau gąus po vie
ną dieną kas mėnuo ato
stogų su užmokesčiu.

Braddocke policijai pa
kelta algos 10 nuošimčių. 
Kadangi jau Sausio 16 d. 
buvo pakalta algos ugnia
gesiams, tai ir policijantai 
gaus sau užvilktą mokestį 
nuo Sausio 16 d.

Pittsburgo plieno ir ge
ležies dirbtuvės gauna di
delius naujus plieno užsa
kymus, taip kad tas užtik
rina gerą darbų ėjimą dar 
per trejetą mėnesių.

Per Birželio mėnesį išlei
sta pažymiai daug, taip kad 
šešių šių metų mėnesių bė
giu išleista 28,967,174 tonai, 
kas viršija 1928 metų tą 
patį laiką 4,169,101 tonu. 
Keturių paskutinių mene 
šių išdavimas buvo'didžiau 
sias negu kada nors kitada 
paskirais mėnesiais buvo.

sulatą New Yorke pasįųsti 
Centraliniam Šiaurės Lie
tuvos šelpti Komitetui, Kau
ne, sekančias aukas:

1) Brooklyn, N. Y. Lie
tuvių Tautin. Kliubas $17.50

2) Brooklyno Lietuvių
Prekybos Butas......... 50.00

3) Liet. Tautin Kliubas,
Brooklyn, N. Y...........67.00

■ 4) Liet. Tautin. Kliubas,
Brooklyn, N. Y...........39.55
5)Chas. Wosilius iš Hill

dale Pa.,..................... 5.00
6) Liet. Tautin. Kliubas,

Brooklyn, N. Y...........31.25
7) L. D. S. 18 kuopa, Pat

terson, N. J................. 25.00
8) Šv. Vincento Draugija,

Maspeth, N. Y.............25.00
9) Maspeth Lietuvių au

kos  46.65
10) S. L. A. įvairios kuo

pos per savo centrą N. Y.
■ ........................'........... 562.11

11) Liet. Mokyklos Komi
sija New Yorko mieste.... 
.............................  50.00

12) D. L. K. Vytauto Dr-
ja iš savo iždo, East Haven, 
Conn............................ 15.00

13) D. L. K. Vytauto Dr-
jos nariai, East Haven, 
Conn............................... 27.00

14) Brooklyno Liet. Tau
tini Kliube surinktos aukos 
......................................106.75

lp) Providence, R. I. lie-

metu tarnavęs A. J. V. ka
riuomenėje. Tėvai neturi jo-

ir savo vaikus prirašysime 
tik tuo budu pailginsime 
Lietuvystės egzistavimą..

, ’ »■ ‘ *7u.; t... Gilu -
Bancevičius nepasirodė.

Po to sekė programas1 im
tynių ‘Dzūko’ Bancevičiaus 
su vietiniu Žemaičiu, Ale- 
liunu, bet Bancevičius pasi
rodė melagius arba Aleliu- 
no pabūgo ii’ neatvažiavo. 
Banevičius nedavė nei at
sakymo į telegramą klau
siantį kame dalykas.

Vietoj Bancevičiaus rito
si Kelly, kuris turėjo būti 
refery. Aleliunas savo prie
šą paguldė, nors ir reikėjo 
gerai apšilt.

Aleliunas sako, jeigu Po
žėla, Bancevičius ir kiti to
kie jo bijosi tai dar liko vie
nas jo svorio smarkuolis, 
Juozas Šimkus, kuris ap
šauktas “Lietuviškas žai
bas” ir yra laimėjęs net to 
svorio pasaulinį čampiona- 
tą. Šimkus pasižadėjo su 
K. Aleliunu imtis Rugpjū
čio 11 d. Amšiejaus farmoj.

Kadangi šiame piknike 
užsitęsė prakalbos gana il
gai tai kitos progrąmo da
lies, bėgtynių ir tam pana
šiai, nebuvo galima įvykdy
ti. Žmonių buvo daug ir

Išsprogdino degtinės įs
taigą. Netoli Ebensburgo, 
užleistoj kasykloj, buvo į- 
rengta moderniškas $200,- 
000 vertės alkoholio gami
nimo bravoras. Susekus jį, 
policija užpuolė, išardė vis
ką, areštavo kelis žmones, 
o pačią tą vietą dinamitu 
išsprogdino.

Jieško žudystės pėdsakų. 
Pereitą savaitę buvo rašy
ta kad Detroite nužudytas 
Evangelist ir jo šeimyna, 
viso šešios ypatos. Tuo sy 
kiu iš Pittsburgo, Coraopo
lis, atėjo laiškas tam nužu
dytam žmogui. Tuoj po
licija kreipėsi į Pittsbur- 
gietį laiško rašytoją paty
rinėti ar nežino ką apie nu
žudymą Detroito šeimynos. 
Pittsburgietis yra giminė 
Detroite nužudyto žmogaus 
ir policijai tiek papasakojo 
kad jis pirmiau gyveno De
troite, bet bijodamas Italu 
juodrankių turėjo apleisti 
tą miestą. Tikriausia, sa
ko jis, tai-bus darbas juod
rankių, jų tautiečių. De- 
tektivai iškeliavo į New 
Yorką jieškoti nurodytų 
ypatų.

tuvių aukos 163.00
16) Dr. Sapranas iš Wa

terbury, Coųn. L. L. V. bo- 
■no kuponais ('3d. liep.)...

25.00
17) “Vienybės laikraščio, 

iš Brooklyn, N. Y. surink
tos aukos (3 d. liepos).

29.00
18) Šešių asmenų iš įvai

rių vietų Amerikos ir Ka
nados aukos..................11.50

19) L. Gen. Konsulate
tarnautojai ..................65.00

BENDRAI ....$1,361.31
-20) Įvairus asmens savo 

giminėms per Gen. K-tą 
pasiuntė ..................... 161.50

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpoa 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Ttt- 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainea.

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

Del platesniu informacijų kreipkitis iiue adresni

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street • New York, N. T.

Tokiu budu per L. Gen. 
Konsulatą iki 4 liepos š.K m. 
perėjo aukų Lietuviai są- 
rišy su praeitų metų neder
liumi viso 1,521.81. Tai yra 
graži dovanėlė savo Senai 
tėvynei Lietuvai, asmenyje 
jos nukentėjusiųjų ir pašal
pos reikalingųjų žemdirbių.

Dėkinga Lietuvos visuo
menė giliai tą faktą įvertis.

Kadangi ši aukų rinkliava 
nukentėjusiems nuo pernyk
ščio nederliaus eina prie 
galo, tai pavelysiu sau pri
minti visiems tiems aukų 
rinkėjams, kurie pastaruo
ju laiku įvairiais budais čia 
rinko aukas varde Šiaurės 
Lietuvos nukentėjėlių,—kad 
jie pasirūpintu galemai 
greičiau iš visų surinktų au
kų atsiskaityti, pasiųsdami 
tas aukas Šaurės Lietuvos 
Šelpimo Komitetams tiesio
giniai ar per šitą Lietuvos 
oficialę įstaigą, adresuojant:

• Consulate General of 
Lithuania
15 Park Row, 

New York, N. Y.
P. ŽADEIKIS, >

Liet. Generalis Konsulas.

kių žinių apie jį nuo pat ka
ro. '

Ona Valantiejutė— Kaz
lauskienė, gyvenusi Water
bury, Conn., bet išsikėlusi 
kitur. Ieškoma svarbiu rei
kalu.

Jonas Stelmokas —Stel- 
mokevičius, ilgą laiką gyve
nęs apie Scranton, Pa., ir 
dirbęs anglių kasyklose. Gi
minės nori susisiekti.

C. Stankevičius, buvęs 
pečkurys ant laivo “Johan- 
ne”, bet dingęs 1927 m.

Mykolas Stankevičius, gy
venęs apie Wilkes-Barre, 
Pa., ir miręs 1927 m. Reika
linga žinių apie jo paliki
mus.

Marė Sulckienė, gyvenus 
397 Bushwick Ave., Brook
lyn, N. Y., kviečiam užeiti 
į Konsulatą New Yorke.

Antanas Uloza, gyvenęs 
Rochester, N. Y., dabarti
nė jo gyvenamoji vieta nėra 
žinoma.

Juozas Krutulis, ilgą lai
ką gyvenęs Amerikoje ir 
tarnavęs kariuomenėje pa
saulinio karo laiku. Reika
linga žinių apie jo likimą.

Pranas Morkūnas, Laury 
no sūnūs, gimęs 1894 m. 
Krukių v., Šiaulių apskr. 
Amerikoje nuo 1914 m. Ne
turima žinių nuo karo lai
kų.

Adomaitįs-Ądamsky, Juo
zas, tarnavęs J. V. kariuo
menėje, serga proto ' liga, 
bet neturima jokių platesnių 
žinių apie jį. Yra žinoma 
kad jo tėvų vardai buvę 
Benjaminas ir Ona, ir kad 
jis turėjęs tris brolius, Pra
ną, Viktorą, ir Antaną, ir 
seserį Oną. Tėvai, jei gyvi, 
galėtų gauti dalį kompensa
cijos iš” Veteranų Biuro 
Prašoma žinių apie tėvus

Ben Siugula, gyvenęs E- 
lizabeth, Pa., Adamskio A- 
domaičio pusbrolis. Ameri
kos įstaigoms jo surasti ne
pavyko.

Jonas Aleksiunas, gyve
nęs Broklyn, N. Y., tarna
vęs kariuomenėje> ir neva 
žuvęs kare. Tėvai prašo su
teikti apie jį žinių.

Vincas Vaitiekūnas, neva 
gyvenęs Detroit, Mich., ir 
New Yorke, bet dabrtinė jo 
gyvenamoji vieta nežino
ma. Jam priklauso iš Vete
ranų Biuro dalis brolio Jo
no apdraudos.

Jurgis Klimavičius, gyve
nąs Brooklyn, N. Y. bet a- 
dreso Gen. Konsulatas ne
turi. Reikalinga susisiekti 
labai svarbiu reikalu.

Petras Gruždys, Juozo ir 
Barboros sūnūs, Amerikon 
atvykęs prieš karą ir 1922 
m. gyvenęs 45 Snyder Ave., 
Philadelphia, Pa. Kįlęs iš 
Veviržėnų v., Kretingos ap
skr.

Cibulskis, Jonas, kilęs nuo 
Kėdainių, tarnavęs Ameri
kos kariuomenėje pasauli
nio karo metu, seniau dirbęs 
prie laivų. Giminių žinomas 
esąs žuvęs kare.

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

Bolševikai zurza apie .veikslų aparatų operatorių 
aukas j su teatrų savininkais, ku-

Tuli bolševikai užpuolė rie nenori pripažinti uni- 
mane ir “Dirvą” su bari- jos, sugadinta bomba vie
niu buk nesenai SLA. 354 nas teatras ir bandyta su-
kuopa ar katalikų Susivie- sprogdyti kitas. Apie 50 
nijimo kuopa rinkus aukas, šmotų dinamito buvo pa- 
kolektoriai vaikščioję po naudota pirmame atsitiki-
stubas aukų prašinėdami, o 
po šiai dienai nesą jokiame 
laikraštyje pagarsinta kur 
tos aukos dingo, kam rink
ta. Mat, bolševikai tuomi 
rėkdami ant kito “vagis” 
nori save išteisinti; suval
gę streikeriams rinktas au
kas.

Mano atsakymas yra to- 
kis: nei aš nei “Dirva” ne
sam kalti jei kas kokiam 
tikslui aukas rinko. Apie 
tai nežinodami negalim sa
kyt. Jei ŠLA. 354 kuopa 
kokias aukas rinko tai at
skaitos bus “Tėvynėje”, ku
ri nespėja viską sutalpint. 
Ta kuopa susideda iš rimtų 
žmonių ir teisingų, ir nepa
darys tokių šposų kaip ko
munistai.

Jeigu gi, draugučiai, su
seksi t kad kas nors ne iš 
jūsų abazo surinko aukas ir 
nepaskelbė atskaitų, pri- 
duokit kas tai padarė, o 
“Dirva” mielai patalpins 
visuomenei pasargą, nes ne
bus toleruojama nei' vieni 
kas išnaudoja visuomenę, 
nežiūrint kas jie butų.

Keliautojas.

me.

Moteris jieško majorys - 
tės. Mary-.. Paul, Summit 
apskrities rekordų vedėja, 
pasiskelbė, jog statys savo 
kandidatūrą ant Akrono 
majoro šio rudens rinki
muose. Yra kiti du kan
didatai vyrai.

Sprogdina teatrus. Spė-

AMSTERDAM, N. Y.
Liepos 7 dieną apsivedė 

Dr.’Jonas Surbis su Morta 
Kreiviute, abu vietiniai. 
Sliubą ėmė Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioj.

Po šliubo, Barnes vieš
butyje buvo pietus, kuriuo
se dalyvavo jaunavedžių 
artimos giminės ir šeimy- 
nos. Po to jaunavedžiai iš
keliavo automobiliu pasiva
žinėti.

Sekantį mėnesį jaunave
džiai apsigyveųs Detroite, 
kur Dr. Surbis atidaro ofi
są ir užsiims medicina.

Dr. Surbis baigė St. Ma
ry’s Institutą, studijavo 
Union College ir vėliau bai
gė Tuft’s Medical College. 
Po to buvo Detroito ligoni
nėj ir Pittsburgo ligoninėj.

P-lė Kreiviutė taipgi yra 
St. Mary’s instituto moki
nė ir baigė Albany kolegijoj 
vaistininkystę ir dirbo Ka
ružos vaistinėje.

Visi jų draugai linki jau
nai porelei laimingo ir lin
ksmo gyvenimo. Kol’,

AKRONIEČ1Ų ŽINIAI
PRENUMERATOS

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

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

EXPORT, PA.
Čia yra angliakasyklos ir 

jose dirba po tris dienas į 
savaitę. Kadaise čia buvo 
nemaža Lietuvių kolonija, 
turėjo net du Lietuviu ku
nigu, Šimkevičių ir Jurgu- 
tį. Dabar yra kunigas Len
kas. Lietuvių dar esama 
apie 15 šeimynų. Yra ka
talikų Susivienijimo kuopa 
ir SLA. kuopa.

Nesenai iš čia į Clevelan- 
dą su šeimyna išsikėlė bu
vęs miesto tarybos narys 
Pugeris, ir' daug kitų Lie
tuvių išvažiavo, kas į Cle- 
^elandą, kas į kitus mies
tus.

Biznierių rodos yra vie
nas, S. Kondrotas. Jis už
siima rūbų siuvimu ir yra 
žmonių mylimas.

Lietuviai čia turi nuosa
vus namus.

Pinavijas.

So. Bostono Atsišauki
mas Gelbėti Šiaurinę 

Lietuvą
Bostone susitveręs Šiau

rės Lietuvai šelpti komite
tas prisiuntė savo atsišau
kimą. Del jo ilgumo atsi
šaukimo netalpiname, Lie
tuvos nukentėjusios dalies 
gelbėjimo reikalas žinomas 
visiems ir didžiosios kolo
nijos turi savo komitetus.

Aukos bus skelbiamos, 
atsišaukimas sako, “Kelei
vyje”, “Sandaroje” ir “Tė
vynėje”. '

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

austi kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

jama kad iš priežasties ki-i S. Rodavičia 
virčių tarp krutančių pa-|I5i °'

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Columbia ir O. Keh 

Lietuviškus 
Rekordus.

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

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Liudymas Užrašymo
Ise), prilipini dvi fotografi
jos. 1%.x2Į4 didumo ant 
minkštos popieros ir dar 
keturias potografijas ant 
visų pasirašant pilnai—pri-l 
dedant liūosai, ir sykiu 
$20.00.

Blankas-prašymus reikia 
■išrašyt rašomąja mašinėle, 
kur ir duplikatas pasidaro, 
bet reikia gerai suprast vi
sus klausimus ir teisingus 
atsakymus duot, kad ne
reiktų antru kartu rašyt.

Jeigu prašytojas-aplikan- 
tas yra gyvenęs keliose vie
tose (pav. Waterbury, Me-

Daugelis Lietuvių negalė
jo gaut Amerikos pilietybės 
popierų del neatminimo lai
ko atkeliavimo Amerikon 
nei laivo vardo.

Dabar toji kliūtis yra pa
šalinta.

Nuo liepos 1,1929, visi ga
linti gaut Amerikos piliety
bės popieras, atkeliavę A- 
merikon pirm birželio 
(June) 3 dienai, 1921 metų, 
vyrai ir moters, turės pasi
rūpint gavimu LIUDYMO 
UŽS ĮRAŠYMO—CERTIFI
CATE OF REGISTRY nuo 
Commissioner General of 
Immigration, Washington, riden, Brooklyn, Newark ir 
D. C. |t.t.), tai paduos adresus kur

Tačiaus gavumui Liudy- gyveno, kaip ilgai, pas ką 
mo reikės viršininkui priro- dirbo ir kaip ilgai; prieg 
dyt, jog prašytojas atkelia-1 tam iš kiekvienos vietos pa- 
vo Amerikon pirm birželio duos po du liudytoju, žinan- 
3, 1921 (but&it: apsivedė, čiu apie aplikanto dorą gy- 
pirkosi namus-žemę-farmą, venimą. Aplikantas turės 
pirkliavo, dirbo-tarnavo šen nuvykt į viršininko paskirtą 
ar ten). vietą kvotimui asmeniškai.

Kad visados gyveno Ame-' (New York, N. Y. Barge 
koje nuo atkeliavio:

Kad nepriguli prie negei- 
stinujų-bolševikų.

Prašytojas- aplikantas pa
duos prašymą-peticiją vir
šininkui per rankas (nu
siunčiant paštu) atvykimo 
stoties viršininko (pav. New 
York’o Kaslegarnę, Bostono, 
Baltimorės ir t.t.), kuris 
nusiųs į Washingtona. Pra
šymą galima rašyt tiktai 
ant blankos (form) No. 659 
duplicate (dviejose kopijo-

Office, Baltimore, Md., Buf
falo, N. Y., Chicago, Ill. Cin
cinnati, Ohio, Cleveland, O- 
hio, Erie, Pa., Gloucester, 
Mass., Boston, Mass., Hart
ford, Conn.. Philadelphia, 
Pa., Pittsburgh, Pa., Port
land, Me., Providence, R. I., 
Rochester, N. Y., ir kutur), 
kur ir liudytojai turės 
vykt, arba affidavitus 
siųst, kaip viršininkas 
rodys.
Taigi viršuje paduotas'

įrašymas apie gavimą Ame
rikos pilietybės liečia visus 
ateivius, vyrus ir moteris, 
atkeliavusius' iki birželio 3, 

- 1921, ir tikrumoje reiškia 
: surašymą visų ateivių, A-
• menkoje gyvenančių, kurie 
; turės pasirūpint ir gaut
• CERTIFICATE oYREGIS

TRY—pirmą, ką turint jau 
bus galima gauti pilietybės

, popieras.
Daugelis yra kvieslių jau 

kviečiančių vykt Lietuvon 
ateinančią vasarą į svečius 
—aplankyt savo gimines. 
Daugelio šeimų vyras yra. 
Amerikos pilietis, žmona 
(pati) Lietuvos pilietė, ir 
todėl jau gaus nuo Ame
rikos valdžios leidimo sugrį
žti Amerikon, kurios apsi
vedė su vyrais-piliečiais po 
rugsėjo 22, 1922. Tokios mo
ters yra skaitomos kaipo 
atkeliavusios pirm birželio 
3, 1921, ir turi tuojaus RE
GISTRUOTIS, kaip viršuj 
nurodyta, kad 'gautų Certi
ficate of Registry pirma, 
tai tik paskiaus gaus Per
mit to Reentry to the Uni
ted States. Tokios piliečių 
žmonos ir Amerikos pilie
tybę gaus tiktai užsiregis
travę (pirmųjų popierų to
kioms nereikia). Registra
cija kainuoja $20.00.

P. Mikolainis, 
188—190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

APIE LIETUVOS 
LAIVYNĄ.

T. M. D. REIKALAI

nu-
nu-
nu-

39 prigėrė. Prie Valpa
raiso, Čilijoj (Pietų Ameri
koj) nuskendo laivas ir pri
gėrė .39 darbininkai.ap-

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c

Nepaprastas aprašymas — žingeidus Skaitymas — didele 
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 METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGA 

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Daug jau mes aukavom 
del savo tėvynės Lietuvos, 
ir dabar dar aukaujam, tai 
del našlaičių, tai del šiau
rės Lietuvos nukentėjusių. 
Bet tai vis smulkios aukos 
ir jomis padengiama nors 
laikinos spragos.

Dabar pakilo sumanymas! 
ir reikalavimas didelių au-| 
kų, kūrimui Lietuvos lai-! 
vyno.

Aš skaičiau “Dirvoje” 
kad Wilkes Barrėj atsira
do Lietuvis kuris žada iš
vaduoti 
Lenkų ;
.prastas 
galvojo 
nei mokyčiausi mūsų dip
lomatai neišgalvojo. Gaila 
tik kad to plūno nepaskel
bęs prašo tam tikslui aukų.

Aš gi nuo savęs sugalvo
jau būdą kaip Lietuvai įsi
gyt savo laivyną, ir nepra
šau aukų man siųsti, taip
gi savo planą paskelbsiu ir 
noriu plačiau jį išdėstyti.

Gerbiami broliai ir sese
rys, gana mums klausyti vi
sokių istų rėksnių ir skai
tyti tokius laikraščius ku
rie jau per vienuolika me
tų aimanuoja kad kunigė
liai Lietuvą pardavė” Len
kams; kad Smetona Lenkas 
ir Lietuvą priešams pave
da; kad Voldemaras nėra 
Lietuvis ir Lietuvai gero 
nevelina. Ant kiek tie rik
smai buvo tušti liudija vie
nuolikos metų faktai: Lie
tuva buvo ir yra Lietuvių 
tuogi tarpu tie musų žmo- 
neliai kurie tų rėksnių pa
klausė sugadino savo ūpą 
ir jausmus prie Lietuvos ir 
nenori daugiau savo šalies 
reikalais rūpintis:

Kurie rūpinomės, per ei
lę metų aukaviniai nusibo
do, ką jausdama musų tė
vynė net nedrysta prašyti 
nors yra reikalų kurie bū
tinai turi būti Įkūnyti. Lie
tuvos laivynas yra viena? 
iš tų reikalų, ir jo Įkūniji
mas butų ne vienai dienai.

Dabar aš .noriu paskelbt 
savo planą kaip Lietuvai 
laivyną įgyti.

Artinasi 1935 Metai
Daugelis mes esam pirkę 

Lietuvos bonus. Už juos 
imam nuošimčius. Per 15 
metų, iki 1935 metų, nuo 
šimčiais už $100 vertės bo
na gaunam $75, už $50 bo- 
ną $37.50. Taigi bonas be- 

1 veik pats užsimoka — iš 
|savo biednos tėvynės išrin
ksim beveik dvigubą atly
ginimą.

1935 metais bonai jau 
bus atmokami. Gausim at- 

Igal savo penkdešimtines ir 
I šimtines. Taigi/ vietoj im
ti atgal savo paskolas, au- 
kaukim savo bonus Lietu- 
tuvos Laivyno įkūrimui — 
o ištiki’© aukausim tik $25

I ar $12.50 nuo bono.
Šis planas lengvas, nerei

kalauja iš musų pinigų dė
jimo iš kišeniaus.

Bonai dabai- guli padėti 
ir nei nejaučiam kad juos 
turim, taigi nejaustume jų 
netekę, bet padarytume di- 

l dėlę naudą.
Kada pirkom bonus rėk

sniai sakė nepirkit, prapuls 
jūsų pinigai. Bėt jei pir- 

|kom tai su ta minčia kad

Vilniaus kraštą iš 
jis sakosi esąs pa- 
darbininkas, bet iš- 
tokj planą kokio

ir prapuls, bile tik Lietuvai 
ant gero.

Dabar, paguldydami tuos 
borųis Lietuvos Laivynui iš
keltume be jokio
savo trispalvę vėliavą 
vandenų, kaip nesenai 
skelbtame atsišaukime 
vo pasakyta.

Aš pilnai tikiu kad mes, 
tą padarę, kada laivai at
plauktų Į Ameriką, iš toli 
važiuotume Į pajūrį pama-

vargo
ant
pa-
bu-

PABARIMAS TMD. CEN
TRO (VALDYBAI

Chicagos TMO. 22-ra kp. 
prisiuntė organui šitokį sa
vo kuopos tarimą susirin
kime Gegužės 22 d.:

1. Kadangi Centro Val
dybos nariai organe visai 
mažai garsina TMD. reika
lus ir nepainformuoja kuo
pų link gyvesnio veikimo,

2. Kadangi kuopų valdy
bos kreipiasi prie Centro 
Sekretoriaus Draugijos rei
kale ir negauna atsakymo,

Todėl mes savo susirin-

ti, ir tt., ir visų patarimus 
sutaikius valdyba ką nors 
daugiau nuveiks.

tyti musų vėliavos, ant lai- h<ime priėmėm tarimą pa- 
vo stiebo iškeltos, ir pama- reikalaut Centro Valdyboj 
tę iš džiaugsmo apsiverk- Į pildymo savo pareigų tei
tume. Irimp visokiu infnrmnoi ’

vykstant tėvynę 
daug išdidesni 
po savo vėliava

gų tei
kime visokių informacijų ir 
vedime korespondencijos su 
kuopomis Draugijos reika
luose bei daugiau agitavi- 
mo

SANDARA IR KNYGOS
“Sandaroj” buvo rašyta 

kad iš priežasties TMD. ne 
veiklumo Sandariečiai ga
lėtų imtis to 'darbo — dėti 
po dolarį į Sandaros iždą 
ir iš to leistis knygas.

Sandaros vedėjai turbūt 
nenumano kokios didelės 
mašinerijos reikia užvedi
mui to dalyko. Atsirastų 
žmonių kurie paskirtų po 
dolarį ar kitą knygų leidi
mui, bet mažai tokių butų 
ir už tuos pinigus knygų 
neišleistų.

TMD-., kuri iš senai tam 
tikslui. gyvuoja, tai įsten
gia, nors su didesniu var
gu, po knygą Į metus duoti.

Taipgi, 
aplankyti 
jaustumės 
keliaudami.

Lietuvos vyriausybė tu
rėtų paskirt tam tikrą ko
misiją, ne privatiška orga
nizacija, bonus rinkti ir au
kas didint, ir po gera prie
žiūra laivynas stotųsi.

Antanas Liubamirskas.

KALIFORNIJOS LAKŪ
NAI VIRŠIJO

Los Angeles. — Du Kali
fornijos lakūnai išbuvo ore 
246 valandas, kas yra virš 
10 dienų, tuomi viršydami 
Cleveland© rekordą trimis 
dienomis.

Apdovanoti. Du Ameri
kos lakūnai, kurie per Is
paniją nuskrido Į Romą, ta
po fašistų valdžios apdova
noti orlaivininkystėš meda
liais. Laike mėdallų įteiki
mo aikštėje buvo susirinkę 
20,000 juodmarškinių fašis
tų svečius pasveikinti.

Lakūnai taipgi turėjo pa
simatymą su popiežium.

už Draugiją.
Pirm. M. K. žilis,
Sekr. Jonas Stulgis,
Finansų sekr. J Šolis.

Nuo Redakcijos: Žymus 
apsileidimas gyvuoja ir po 
TMD. kuopas. Nariai nori 
knygių nori kad Draugija 
daugiau veiktų, o patys 
nei pirštu neprisideda prie 
Centro Valdybos.

Reikalinga išrinkti mo
kestis, reikalinga rapor
tuoti organui apie savo ge
rumus ir blogumus, tuomi 
išjudinant ir kitas kuopas 
prie veikimo.

Nereikia laukti 
kuopų gali ateiti 
nauji sumanymai
tro Valdyba privalo dary-

seimų, iš 
į organą 
ką Cen-

PASIULYMAS NAUJOS 
KNYGOS — GARSIOS 

“HIAVATA”
TMD. Centro Pirminin

kas gavo laišką iš Kauno 
nuo p. <V. K. Račkausko, 
kuriame minima jog Lietu
vos Universitetas netrukus 
išspausdins jo verstą- gar
saus Amerikos poeto Long- 
fellow’o poemą “Hiavata” 
(“Hiawatha”).

Kadangi tai yra didelis 
ir svarbus literatūros daly
kas, butų nė pro šalį jei T. 
M. D. paimtų tos knygos 
reikalingą skaičių egzem
pliorių ir duotų 
riems kurie yra 
ję-

Su tuo veikalu
vartų TMD. narius Supa
žindinti, ir. be abejo gavę 
visi bus labai patenkinti.

savo na- 
užsimokė-

butų pra-

KIŠENINIS

DAKTARAS
Gražj, tvirta knygelė kiše- 
niu.ie 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

“DIRVA’
6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

ĮTRIMiTAŠ

Buvo 50c. Dabar kolei jų yra

Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka, 
miausia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimu 
>r draugams čia Amerikoje. Kaina tik Q n

United States Lines

LIETUVĄ
puikiaisiais Amerikos nuosavais

Transatlantikiniais garlaiviais

Sp e
Ekskursija
Rugpjūčio-August 17 

puikiu

S. S. Leviathan
(per Cherbourg^) 

pasaulio didžiausiu 
garlaiviu

Asmeniškai lydės Mr. JOHN 
KURTYCZ, gerai žinomas 

United States Lines 
atstovas

Vidurvasaris — puikiausias 
laikas grįžti į savo tėvynę! 

Tada vandenynu keliauti geriausiai, 
nes tykūs vandenys ir šiltos vasaros 
dienos.

Visuose United States Lines gar
laiviuos būsi puikiausiai aprūpintas 
patogumais — visą laiką vandeniu 
plaukdamas.

Tamsta taip pat turėtum plaukti 
su savo tautiečiais. Visos kelionės 
patogybės bus iš anksto pauikiau- 
siai sutvarkytos.

Pilnų informacijų, kainų, kitu 
rugpjūčio išplaukimo garlaivių po 
United States Lines vėliava, ir 1.1., 
klausk savo paprastojo garlaivių 
agento arba rašyk tiesiog i

United 
States Lines

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O. 
45 Broadway, New York City



DIRVA

RUSU CHINŲ VOTIS
'pOLIMUOSE rytuose pa- 
1 rodė didelio karo de
besis. Sovietų Rusija pa- 
grąsino Chinijai ‘ karu ir 
pasiuntė ultimatumą, reika
laujantį dalyką pataisyti, 
arba Rusija imsis "kitokių 
priemonių’*. Del ko kivir- 
čiai kilo pasakyta ant pir
mo puslapio.

Taigi, “nekaringa” darbi
ninkų sovietų vyriausybė 
parodė savo karo dantis sa
vo kaimynei.

* * *
Reikia priminti kaip da

lykai ėjo tarp Rusijos ir 
Chinijos.

Po karo, kada sovietų 
vyriausybė įsigalėjo, Mas
kvos carai tuoj kreipė akį 
ne į ką kitą kaip į didelę, 
necivilizuotą Chiniją. Ten 
žmonės labai'skursta, leng
va busią paversti Chiniją j 
komunistų imperiją. Chini
ją sukomunizavus, po bol
ševikų valdžia butų dau
giau negu pusė pasaulio ga
lybės. Rusija yra milži
nas, o Chiniją tris sykius 
už Rusiją didesnė.

Dvi pusiau laukinės ša
lys, su alkanais skurdžiais, 
butų galėję atnaujinti Hu
nų laikus, nušluoti visą Eu
ropą ir padaryti galą civi
lizacijai. Tokie buvo Mas
kvos carų sapnai.

Bet laiku “kapitalistinis 
pasaulis” susigriebė' Chihi- 
ją iš komunizmo nasrų gel
bėti.

Šiandien gi yra taip kad 
tas pats generolas Kai šek, 
kurį komunistai buvo pa
skyrę Chinijos busimu dik
tatorium, stovi komunistų 
priešų eilėse, kaipo pirmi
ninkas Chinų nacionalistij 
valdžioje,- ruošiasi kariaut 
prieš raudonąjį pavojų.

Šitaip komunistams kor
tos Chinijoje apvirto.

Štai kas išeina: už visai 
nereikalingą tolimai Mask
vai galą geležinkelio raudo
nieji carai pasiryžo žudyti 
Rusijos ir Chinijos darbi
ninkus. Taip tai jie “prie
šingi” darbininkų kraujo 
liejimui.... 

* * *
Kas iš šitų kivirčų gali 

išeiti sunku spėti. Bet ga
li kilti ir didelis karas.

Iki šiolei Rusija buvo vie
na, be didelių draugų. Bet 
štai, lyg laimei, Anglijos 
valdžią užėmė darbiečiai, 
kuriuos laiko sau artimais 
socialistai. Tai nėra ko
munistinė, bet socialistinė 
valdžia. Ta Anglijos val
džia atnaujino ryšius su so
vietais. Pirmas dalykas ką 
Anglija galės gauti tai už
sakymus padaryti Rusijai 
amunicijos. Anglija tų už
sakymų neatmes, nes Vieš
patauja bedarbė. Darbie- 
čių vyriausybė tokiu budu 
galės pasigirti gerais lai
kais, kokius ji įvedė.

Jeigu Anglija baiminsis 
Chinijos nepasekme ir su
kilimais Indijoje, ji gal pa
laikys Chinų pusę, nes jai 
Indija arčiau prie širdies.

Rusija ras draugę Vokie
tijoje. Amunicijos užteks.

Sovietijoj darbininkai tu
rės badu mirti, iš jų kraujo 
bus spaudžiama auksas ir 
sovietų carai Chinams ne- 
užsileis.

Japonija žada kištis. Jei 
ta nesėdės rami tai ir Suv. 
Valstijos ką nors darys.

Karui prasidėjus, Rusija 
visai nusilpnės, o tada pa
kils monarchistai, kurie tu
ri gatavai aprinkę sau ca
rą, ir tuomi baigtųsi dvyli
kti ir paskutiniai metai ko
munistų pądurnavojimo su 
savo valdymu.

Kas gali atsitikti 
Komunistėliams

Skelbė per spaudą rinki
mą aukų nukentėjusiai da
liai Lietuvos, o aukas pa
dalino savo fondams: neva 
“priešfašistiniam” ir kokių 
ten streikerių (negrų, ku
rni niekas nepaklaus ar ga
vo pinigus). Taip pasielgė 
musų bolševikėliai su jiems 
patikinčios visuomenės pi
nigais.

Už šitą darbą komunis
tėliai gali atsidurti kalėji
me, jų laikraščiai gali ne

tekti pašto leidimo siunti
nėti laikraščius, ir tt.

Amerikoj yra didelis kri- 
minalis nusižengimas klai
dinančiais arba melagin
gais tikslais iš žmonių pi
nigus rinkti arba sunaudo
ti ne tam tikslui kuriam 
rinko.

Jau neapeina ar komu
nistėliai gali grąžinti no
rintiems jų aukas. Žmo
gelis aukavęs 25c ar $1 ne- 
rašinės ir neprašys kad jo 
auką grąžintų. Prie to, ar 
bolševikai tikės kad tas 
žmogelis aukavo? Vienok 
pinigai jau surinkti mela
gingais skelbimais ir su
naudoti kitiems tikslams.

Kiekvienoj kolonijoj bū
relis aukotojų gali susira
šyti ir užminti bolševikams 
ant uodegų.

Gana darbininkams leis
tis išnaudoti ir mulkinti.

KIEK AMERIKOS PRE
ZIDENTAS GAUNA

Nustatyta Suv. Valstijų 
prezidento metinė alga yra 
$75,000. Šalip to dar jam 
paskirta kas metai po $330,- 
000 bėgantiems reikalams, 
arba oficialėms išlaidoms. 
Tai yra po $1,000 į dieną.

NAŠLAITĖS DAINA 
Buvau trejų metų, dar aš mažutėlė 
Kai numirė mano tikra motinėlė.

Brangią motinėlę kai žmonės laidojo 
Dar mano širdelė josios neraudojo;

Mielą motinėlę kai į duobę dėjo 
Musų giminėlės gailiai verkt pradėjo, 

O aš, našlaitėlė, nieko negailėjau, 
Tiktai visiems verkiant, aš jiems verkt 

padėjau.
Tad mano širdelė gailėt nemokėjo 
Kad man brangų turtą į žemelę dėjo....

Bet meteliams bėgant ir aš paūgėjau, 
Matau kad našlaitė, dabar praregėjau. 

Motinų dukrelės sau linsmai dainuoja, 
Gėleles sodina, sau kiemelį šluoja,

O aš našlaitėlė, neturiu darželio, 
Neturiu kur sėti žaliųjų rūtelių. 

Neturiu tėvelio, anei motinėlės, 
Neturiu brolelių, tiktai seserėlę.

Našlaitė.

MYLIU PAVASARĮ
Aš myliu pavasarėlį
Ir ankstybą vyturėlį, 

Myliu saulėtas dienas, 
Ir paukščių linksmas dainas.

Aš myliu žydinčius sodus, 
Nuo žiedų jų oras saldus, 

Man širdužę apsvaigina 
Ir jaunas dienas primena — 

Kai namuose pas tėvelį 
Aš viliojau sau bernelį, 

Sode Obelės žydėjo, 
Bernelis mane mylėjo....

Vėjui pučiant žiedai biro, 
Mano širdis prie jo sviro, 

Kvepianti rausvi žiedeliai 
Bernelio meilus žodeliai 

Apsvaigino, sužavėjo — 
Gražus laiks pavasarėlio.... 

Tat pavasarį kiekvieną 
Man sugryžt’ jaunystės dienos 

Ir jas noriu apdainuoti, 
Žiedais, rūtomis papuošti.

Laputė.

DIVORSAS
Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių 

prietikių Lietuvoje
K. S. Karpavičius.

Parašė

Veikianti asmens:
Karosas — “Ekscelencija”, aukštas, puoš

nus, apie 30 m. amž. Kauno ponaitis.
Dielė—jo pagelbininkas, žemo ūgio, api- 

plikis, plonas, apie 40 m.
Rozalija—butlegerka, apie 40 metų, storo

ka.
Keidė—jos duktė, fleperka, 19 m.
Styvis—Rozalijos vyras, apie 45 m., sto

rokas. ’
Džiovas—Keidės vyras, Styvio draugas, 

rimtas, apie 30 metų.
Pempė—apie 50 m. Amerikietis.
Marė—jo žmona, apie 45 metų.
Ona—jų duktė, graži, apie 18 metų.
Frenkis Bačkis—apie 40 m.
Leitenantas—apie 35 m., Lietuvos kari

ninkas.
Kaimietis—apie 40 metų.
Kaimietė—jo žmona, apie 35 m.
Vaikai (kiek daugiausia galima, nuo ma

žų metų iki kokių 15 metų, vaikai ir 
mergaitės—tų kaimiečių šeimyna.)

Sekretorė—“Ekscelencijos” agentūroj raš
tininkė, 18 metų.

Vieta — Klaipėda.

AKTAS PIRMAS
Vaizdas: Karoso ir Dielės laivakorčių 
agentūra Klaipėdoj. Scenoj įrengta du 
kambariai, kairėj mažesnis, kuris yra pri
vatinė tų “ponų” kanceliarija. Dešinėje 
viešas kambaris, iš kurio durys veda į ma- 
žesnyjį kambarį. Duryse langutis. Iš'ma
žo kambario yra langas į lauką. Iš didžio
jo pora langų iš durų šonų..

Didžiajame kambaryje stovi sekretorės 
stalas, arčiau sienos prie mažojo kamba
rio, jos užpakalyje durys į privatinį. Ji 
užsistąčius aplink save kilnojamą sienu- 
kę nuo didžiojo kambario vidaus, kad 
nesimatytų su laukiančiais žmonėmis. Ten 
yra keli suolai arba krėslai. Sienos iška
binėtos laivų atvaizdais.

Scena 1.
Uždangai keliantis, mažame kambaryje 
sėdi Karosas ir Dielė, geria arbatą. Sek
retorė rašinėja ir varto popierius. Ineina 
Kaimietis ir Kaimietė, suleidžia pirma sa
vęs vkikus, nuo mažiausio iki didžiausio.

Kaimietis: Tegul bus pagarbintas, pane
le.... Ar mes, panele, galėtume matyt 
poną laivakorčių pardavėją? '

Sekretorė: ' Prašau sėstis, tuoj pavadin
siu poną.- (Pažvelgus į daug vaikų, susi
ėmus už galvos išeina pas Karosą.) Po
nas, visas kaimas atėjo, nori važiuot Ame
rikon ....

Karosas ir Dielė (pašoka iš džiaugsmo): 
Klijentai!

Dielė (vos nebėga pas atėjusius): Pa
nele, pasakyk kad mudu skubučiukai pri
busime !

Karosas (griežtai): Ne, pasakyk tegul 
palaukia, pasakyk kad mes labai užimti, 
geriam arbatą. (Abu žiuri per durų lan
gelį, ir vėl sėda arbatą gerti.)

Sekr.: Gerai, ponas. (Išeina. Kalnie
čiui) Ponas prašė palaukt, labai užim
tas. Prašau sėstis.

(Vaikai šoka ant suolų, žiūrinėja sie
nose atvaizdus, renkasi kuris kuriuo 
laivu nori plaukt, ir ima peštis.)

Dielė (nekantraudamas): Skubėkim, jie 
gali išeiti ... Matai, pirmutiniai musų 
klijentai.... Nors ant barščių užsidirb- 
sim.

Karosas: Durak, ilgiau lauks, brangiau 
mokės.... Ar nesupranti kaip su muži
kais reikia?!

Dielė (nerimsta, laksto): Susimildamas, 
belaukiant gali paskutinis kąsnis iš gerk
lės išsmukt.... Jau mano žarnos baigia 
susiploti; viena .arbata tegyvenam....

Karosas: Tai gerk' dvi, ir tylėk. Aš esu 
iniciatorius ir viskas privalo eiti pagal ma
no plano. Nors badu dvėsim, turim išlai
kyt aukštą atmosferą, kitaip kaip muži
kus paimfonųosi. Sėdėk, lai palauks....

Dielė: Tai tu nuduok poną ir dvėsk ba
du, o aš einu klijentų žiūrėti.

Karosas: Tamista,-tokių kvailysčių ne
privalo būti. Pirmiausia, apžiurėkim ar 
jie nepavojingi . (Abu per durų langelį 
tėmija.)

Kaimietis (nužemintai prieš sekretorę): 
Panele, gal ponas pamiršo kad mes čia?

Sekr. (vėl eina pas Karosą): Tie žmo
nės turi skubų reikalą, ponas.

Karosas: Pasakyk kad palauktų, aš už
imtas svarbiu pasitarimu. Tuoj ateisiu. 
(Vėl pilasi arbatos.)

Sekr.: Taip, ponas. (Išeina. Dielė vi
sai širsta. Sekretorė Kaimiečiui) : Po
nas užimtas svarbiu reikalu. Tuoj ateis.

Dielė: Klausyk, nebijok, čia tik papras
ti mužikai. Einam....

Karosas: Gal neverta su jais terliotis. 
Gal pinigų neturi. Laukim iki pradės už 
eiti Amerikiečiai.

Dielė: Po perkūnais su savo Amerikie
čiais. Atsimeni kas su jais buvo Kaune 
ir Palangoj ?....

Karosas: Pataikysim tokius kurie duos 
mums pinigus ir dėkavos. Kad pasitaikė 
keliems išsprukti iš musų tai ne visi jie 
tokie.

Dielė: Žiūrėk kad vėl neatsidurtume
belangėj per tuos Amerikiečius....

Kaimietis: Panele, gal priminsi ponui 
vėl....

Karosas: Durak! Nereik manyt kad 
visada bus blogai.... Eime, patirsim ko 
tie mužikai nori.

Scena 2
Ineina Karosas pasipūtęs, h’ Dielė rankas 

iš džiaugsmo trindamas.
Karosas (šiurkščiai, per akinius žiūrė

damas): Ko jums reikia?
' Dielė (durdamas kumščia jam į kuprą) r 
Ne taip šiurkščiai, gali išsigandę išbėgt!

Kaimietis (pribėga bučiuot ranką): Po
nuli, mes norim į Ameriką....

Vaikai (visi sykiu surinka): Į AMERI
KĄ!!!

Karosas: O pinigų kelionei ar turit?
Kaimietis: Kur neturėsi, ponuli, visą 

valaką pardavus.... Gavome šešiasde
šimts tris tūkstančius litų....

Karosas (mirkteli Dielei): O t, jei taip 
tai' kita kalba....

Dielė (pakuždom): Sakiau kad skubin- 
kim. Ne su tuščiais kišeniais atėjo....

Karosas (pakuždom): Bet su tuščiais 
išeis.... (Kaimiečiui) Į Ameriką dabar 
negalima .... Geriausia patarčiau į Bra
ziliją. Ten vistiek kaip Amerikoj.

Kaimietis: Tai ponulis sakai vistiek? 
Tai gerai, bile tik ne Lietuvoj.... Aš mįs
lių kad niekur nėra taip blogai kaip toj 
Lietuvoj.... Gal Brazilijoj bus lengviau.

Karosas: Suprantama, suprantama, ten 
žmonės visai nedirba ir gyvena.

Vaikai (surinka iš džiaugsmo): Į Bra
ziliją !!!

Dielė (pats sau): Ten ir nėra kas dirbt. 
Karosas: O kuria klesa norit keliaut?
Kaimietis: O kokias klesas ponas tu

rit?
Karosas: Turim pirmą, antrą, ir tre

čią....
Kaimietis: Duokit pačią pirmutinę, pi

giausią.
Karosas: Pirmutinė yra brangiausia, 

tolyn eina pigesnės.
Kaimietė (savo vyrui): Prašyk dešim

tos, gal visai dykai nuveš....
Karosas: Dešimtos neturiu! Sakykit 

kuria norit važiuot?!
Kaimietis: Tai einam, vaikai, kur par

duoda dešimtos klesos....
(Bus daugiau)

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo____35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Atvažiuoja Kipras
Chicagos Lietuvių laik- 

raščiai skelbia kad šį rude- 
nį anksti žada atvykt į Chi- 
cagą Kipras Petrauskas, 
Letuvos Operos žvaigždė, 
kviečiamas dalyvauti atida
ryme naujo Lietuvių teatro. 
Jei Kipras pribus jis tikrai 
aplankys ir nekurias kitas 
Lietuvių kolonijas.

ŽŪSTA PO 2,300 KAS
DIEN

Suv. Valstijose ant vieš
kelių automobilių nelaimė
se žūsta po apie 2,300 žmo
nių kasdien.

Surinktomis žiniomis, to
kių nelaimių 1927 metais 
buvo net 27,000 užmuštų 
ir 800,000 sužeistų. 1928 
metais per pirmą pusmeti 
užmušta 14,000 ir 412,000 
sužeista.

Sprendžiama kad šymet 
bus užmušta 30,000 ir 850,-I 
000 sužeista.

SUV. VALSTIJŲ ALIE
JAUS GAMYBA

Suv. Valstijos pagamina 
suvirš du trečdaliu viso pa
saulio aliejaus, arba 68.2 
nuošimčius. Skaitlinėmis iš
eina šitaip:

Suv. Valstijos per metus 
duoda bačkų 902,000,000

Venezuela 106,000,000
Rusija 87,800,000
Persija 42,080,000
Meksika 50,150,000
Kitos šalys . 134,866,000
Išviso aliejaus arba iš že

mės imamo petrolejaus per. 
metus gauna 1,322,896,000 
bačkų.

DRAUGIJOS — l;

Ką veiksit rudens metu?
Štai komedija «

DIVORSAS’ 
naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c.

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

Reikalaukit “Dirvoj”

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ’
Už tokią mažą sumą pinigą 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 musą 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos šaulių laikraštis.

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

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

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

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

Mrs. Winslow’S 
Syrup



DIRVA

Apysaka 
iš 

13-to 
šimtmečio Kryžeivis

■'t K. S. KarpiusJ>-

Lietuvių 
Krikštijimo 

Dienų

(Tąsa iš pereito num.)
Vėl bažnyčios varpai skambino vaka

rinei maldai, ir Katrė atsigryžus link baž
nyčios, galvą nulenkus persižegnojo ir ty
liai lupomis atkalbėjo “Angelas Dievo”. 
Kada ji pabaigė Šeirys užklausė:

— Kodėl bažnyčioj skambinant jus 
krikščionys meldžiatės?

— Dėkuojam Dievui kad leido laimin
gai dieną pergyventi....

— O aš nedėkuoju ir tai 
pragyvenau....

— Tu esi stabmeldis, kaip 
nepažysti tikrojo Dievo. Nors 
mas nedėkuoji, po mirčiai turėti prarare 
atkentėti. Apsikrikštyk, ir tu melsies ir 
atsiprašysi už savo praeitas nuodėmes. 
Nenorėčiau kad toks narsus vyras kaip tu 
amžinai pragare degtum....

— Jeigu tu mane mokintum tikėjime, 
gal ir panorėčiau gelbėt savo sielą nuo pra
garo, kurią abbė sako aš turiu....

— Eik su manim į bažnyčią, parody
siu tau Dievo namus ir kur busi apkrikš
tytas kada sutikti pamesti stabmeldystę.

Ir Šeirys darė tą ką ji sakė. Jis ėjo 
greta jos, ir netrukus priėjo bažnyčios:

— Ar man leistina jon ineiti? — pa
klausė jis.

— Taip, ei va drąsiai, — padrąsino jį 
Katrė, ir jiedu inėjo į bažnyčią.

Inėjo, ir Šeirį šiurpas paėmė. Ką iš 
lauko matė tai buvo tik mūras su daug 
bokštelių, bet iš vidaus pažino tikrą krikš
čionių “Dievo namą”, kurs išrodė maž
daug šitaip: ilga budavonė su pilioriais 
abiem pusėm, languose buvo spalvuotų 
stiklų atvaizdai vyrų ir moterų; toli prieš
akyje matėsi altorius su žvakėmis, prieš 
altorių kabojo ir degė nedidelė lemputė. 
Altorius buvo pertvara atskirtas nuo vi
so vidaus. Katrė atsiklaupė j vidų inėjus, 
o jis dairėsi į gražų išpuošimą vidaus, 
kurs žibėjo auksu ir brangenybėmis.

Pirmą sykį Šeirys įžengė į krikščio
nių dievnamį — į maldinyčią tų kuriems 
buvo prisiekęs keršyt, — ir jį įvedė mo
teris. Ginklais ir prievarta jo niekas se
niau nebūtų įvarę, ir jeigu butų kada savu 
noru inėjęs tai laike karo, užpuolime, plėš
ti bažnyčios skarbus...;

Iš šito atsitikimo galime spėti kad 
jo apsikrikštijimo diena visai netoli ir jis 
gatavas išsižadėti savo tikėjimo.

Ką tuo tarpu abbė pasakojo margro- 
vui jiedu tik tarp savęs žinojo, nes abbė 
atidžiai Katrę ir Šeirį sekiojo.

laimingai

žinau, ir 
gyvenda-

Pamilo Katrė šį pagonį narsuolį, ir 
neturėdama kam savo širdies paslapties 
išdėti, išsipasakojo vakare savo tarnaitei. 
Nors tarne priminė 
ir ji labai mėgo ir 
Katrei tikinant jog 
nė nieko ir nesakė.

Bet neužteko tarnei apsipasakot, ne
gana buvo ką ji žino dabar; jos širdis ir 
mintys degė geismu žinoti kas bus ateityje.

Susitarė ji su tarne kitą dieną vykti 
pas burtininkes išspėti jai kas bus su ja. 
Ėjo pas vieną ir pas kitą, ir visos jos jai 
vienaip įspėjo: Jis myli tave.... Daug 
ašarų del jo praliesi, daug naktų nemiego
si.... daug dienų praklejosi.... Jis išeis 
nuo tavęs, bet sugryš.... Tu busi paskir
ta kitam.... tu jo jieškosi ir rasi....

— U-u-u-u.... — suaidavo liūdnai pe
lėda, kuri sėdėjo kampe burtininkės ba
kūžėje.

Ir nenorėjo burtininkė užbaigti saky
ti, nes ką tokio baisaus lėmimas Katrei tu
rėjo. “Rasi—” bet nepasakė ką rasi, nes 
ištikro tai reiškė jog Katrė, ta graži,-tyra, 
jauna mergaitė ras mirtį.... O kur, ko
dėl ir kada — pamatysime kur nors šios 
apysakos pabaigoje.

Šeirys dabar gyveno svajonių gyve
nimą: reikia patapti krikščioniu, eiti į ka
rus, atsižymėti, ir tada prašys margrovo 
duoti jam Katrę. I

kad jis pagonis, bet 
garbino narsumų, ir 
jis apsikrikštys, tar-

Meilė ar Pareigos?
Daug meilė padarė stebuklų kaip že- 

, mė gyvena: del jos karalystės griuvo, val
dovai žuvo, kilo nauji, kūrėsi naujos vals
tybės? Ar del meilės tikėjimai nepasikei
tė? Daug visokių tikėjimų valdovi] ėmė 
kitų tikėjimų moteris ir į kokią žemę mo
teris arba vyras ėjo turėjo tokį tikėjimą 
priimti.

Ar Šeirys nepadarys irgi taip? Dar 
vis jo mintis graužė jo prisieka tėvui ker
šyt krikščionims, bet amžinai kerštu ne
gyvensi, ir jis kovojo savyje: ar apsikrikš- 
tyt ir bandyt Katrę gauti, ar kalbint ją 
bėgti su savim į Lietuvą, vienok šiam pas
kutiniam vilčių neturėjo, buvo tik dalis 
jo svajonių.

Vieną dieną Šeirys sėdėjo ant suolelio 
po medžiu ir užsnūdo. Snaudė ir sapna
vo: Rodos mato savo motiną, kuri jį mei
liai kalbina, mato Angutę, kuri taip juo 
džiaugiasi, glamonėja.... Kada išbudo ir 
pramerkė akis pajuto kaip iš šono prie jo 
stovėdama Katrė barstė jam ant plaukų 
suplėšytus gėlių žiedų lapelius.... Pašo
ko ant kojų ir norėjo bėgti šalin. Lyg su
sigėdo iš savo apsiėjimo. Gal motina jo 
jieško visur, ir gatava išpirkti; gal Augu
tė laukia, liustauja jo, o jis čia sau ramiai 
gyvena ir nei slapta nesistengia paleisti 
gandą apie save, nors vargu tą galėtų pa
daryti.

— Ko nusigandai mane pamatęs? — 
susirupinus paklausė Katrė.

— Aleisk, buvau užkliudęs,' šaphdvaii 
savo motiną.... — prabilo jis, bet savo 
paliktą mergužėlę, kurią irgi sapne matė, 
vengė paminėti. — Gal aš jai labai reika
lingas. Vienų viena liko....

— Sakyk: sapnavai savo meilužę, pas 
kurią širdis traukia.... — liūdnai paste
bėjo 'Katrė, ką Šeirys nutėmijo: — Argi 
norėtum mus apleisti ir gryžti į tą tolimą 
pagonu kraštą, kuomet čia tave visi my- 
Ii?... /

Tuomi nabagė norėjo pasakyti kad ji 
jį myli ir ji yra tie visi....

Kaip visi kiti kurie patenka kitų mei
lės įtakon, bando paslėpti savo pirmesnes 
mylėtines taip ir Šeirys, neturėdamas vil
čių gryžti ir nesitikėdamas jog Angutė jo 
taip ilgai be jokios žinios lauktų, atsakė:

— Taip, mano širdis traukia mane 
prie mano pamylėtos.... tik kažin ar ji 
mane myli....

— Ak, nelaiminga aš!.... — nusisu
kus sudejavo Katrė: — kaip aš tave my 
liu, o tu širdyje nešioji kitą.... — ir no
rėjo bėgti šalin.

— Katriute — jei galiu tave taip va
dinti — tu esi mano širdies pamylėta, ir
ta ve širdyje nešioju, tik nežinau ar tu ma
ne myli....

Ši vieta kur jiedu bu\A buvo arčiauoi vieta Kur jieuu uuvw uuvo arčiau 
paupio ir apvienėjus, taigi aiekas jųdvie
jų matyt negalėjo.

— Pamilau tave iš pirmo pamatymo, 
ii- mylėsiu visados, nežiūrint kokį likimą 
map Dievas skyrė.... — ašarodama tarė 
Katrė.

Ir -jiedu, jausmų traukiami, susisiekė 
rankom, ir tada jau pasijuto kaip jų kru
tinės susiglaudė, lupos susispaudė, ir mei
lė atliko, savo. Šeirys gerokai pasilenkė, 
o Katrė turėjo pasistiebti, tik taip jiedu 
galėjo .vienas kito lupas pasiekti, nes Kat
rė buvo žemesnė ir -už Angutę.

Bet kada bučkis perdegė, abu jiedu 
pašoko šalin:

— Pagonis tu! — sušuko Katrė ir tijy- 
nė atbula ranka sau lupas.

— Krikščionė tu! — sušuko Šeirys.'ir 
sugriebęs sau už plaukų pešė iki skaudėji
mo. Abu norėjo bėgti vienas nuo kito, liet

kojos nenešė.
— Pagoniui prisileidau palytėti savo 

lupas! Pragaro kančios manęs laukia, šė
tonui pavedžiau savo sielą.... Kodėl tu 
viliojai mane! Sudegins mane kaip raga
ną, jei kas sužinos....

.Šeirio senas tikėjimas paėmė viršų, 
ir štai kaip jo mintys jam sakė:

— Bėgk su manim Į Lietuvą! Ten aš 
tave mylėsiu ir ginsiu nuo visų kas tau pa
kenkti norėtų! Aš turiu dideles žemes ir 
daug žmonių....

— Niekados aš su pagoniu nesusidė
siu ir j jo žemę neisiu! Apsikrikštyk ir 
išgelbėk piano sielą nuo pragaro. Pražu
vus aš! Prakeiksiu šią dieną ir tą dieną 
kada tave pažinau!

Ir išgąstyje Katrė nubėgo.
Nors širdys juodu rišo, bet tikėjimai 

skyrė, ir tarp šių dviejų meile liepsnojan
čių sielų atsidarė gili skradžia.

Niekados krikščionė pagone netaps, 
nes tuose laikuose krikščionys buvo labai 
tvirti savo tikėjime, nors jo vardu ir darė 
Sutvertoj ui nepatinkamus darbus.

Likęs vienas, Šeirys ilgai svajojo. Sva
jojo, bet mintys tik į vieną pusę krypo: 
“Apsikrikštyk.... apsikrikštyk!” ir tik 
tie Katrės žodžiai jo ausyse skambėjo.

Galvojo jis: Angutei širdies skausmus 
sukėlė, paliko, negryždamas ir priversda
mas ją už kito, gal visai nekenčiamo, išei
ti ; dabar vėl šitą nelaiminga padaro, nes 
ji jį myli, bet jis pagonis.... Ar gali drys- 
ti kalbint ją bėgt pas save: juk ten yra 
motįna, kuri patyrus kad jis krikščionę 
parsivedė iškeiks jį, prie to gal motina iš
ėjo už kito, neprisiims jo, kur jis dės savo 
krikščionę, nors giriasi turi žemes ir tur
tus ....

(Bus daugiau)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.

' Tas1 nedaug kitų žingeidžių dagiai'iš'pd 
šaulio istorijos rasite knygoje

Žmonijos Istorija

Didele knyga

ir Svietas Juok 
sykiu su Tavir

ELM,
620 Puslapių

$2.00
AUGYBE “Dirvos” skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 
metų atgal įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ”, bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tps 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 j laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį 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.

6320 Superior Ave. Cleveland, Ohio

TALKININKŲ 
MARŠAS

Kur lygus laukai, 
Snaudžia tamsus miš 
Apsnūdę tamsuoliai 

dūmoja:
Ar skaityti pradėt, 
Ar čia dar palūkėt 
Ir snaust po senovei 

tamsoje.... ?
Bet aušta diena, 
Jiems miegoti gana! 
Prikelkime tuos ką už 
Ir žodžiu geru, 
O jei ne — tai varu 
Jiems laikraštį brukir 

knygą.
Pasaulis platus 
Senai pralenkė mus - 
Jau skaito ir negrai i

Kinai,
Tik musų šalis 
Atsilikus dar vis, 
Kaimynų pavyt nemė
Bet stokim visi, 
Ir gadynė tamsi 
Prapuls kaip kitur j;

prapuolė.
Tat drąsiai, draugai, 
Darbas truks neilgai, 
Neliks čia nei vieno 

tamsuolio!

Nuo Juokų Red.: 
dainušką” paėmėm ii 

tuvoje išleisto lakšto 
tacijai už skaitymą la: 
čių.

Taigi, Lietuvoj dauj 
yra tamsuolių, kurie 
laikraščio neskaito ir 
Vi nieko žinoti. Reiki: 
tinai reikia, kad ir su 
štės pagalba, priversti 
skaityti. Atsimename 
mažus mus motinos 
mokytis, per ašaras 
jom skaityti. Taip pa 
kia ir suaugusius v 
prie skaitymo versti.

Bet pereitame num. 
radome “Dirvoj” par 
raginimas Lietuvos i 
gentų skaityti laikra 
Jų labai mažas nuoš 
laikraščius prenumeru

Tai dabar mums rų 
noti ar ir inteligentai 
to kad neskaito syki 
paprastais žmoneliais, 
tamsuoliai ?

Dar jokia šalis netu 
ta tymo reikalaujančio 
vieną šeimyną prenum 
ti laikraštį- po bausme, 
tuva galėtų kitas šalis 
lenkti tokį įstatymą p 
dus.

Bet patariame jo ne' 
,nes> pakiltų baisiausias 
smas, kadangi 
ra baisiausias 
lykas.

apšviet 
žmogui

B
Dabar, kada 

vietų karas su 
si Rusijos prole tarij 
bus mobilizuoti ir turė 
“kinčiukus” mušt.

Bet kad sovietų rojų 
ra lygybė ir visi žn 
vienas kitam lygus, 
raudonos armijos ža 
riai bus generolais, 
žemesnio ir paprasto 
eivio nebus.

artinas 
Chinijj

“DIRVA” PADUODA V 
VĖLIAUSIAS IR PILN 
SIAS SPORTO NAUJIE 
IŠ AMERIKOS IR LIETI 

SPORTININKŲ VEIKIU
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RIMŲ LIETUVOJE
dolarių į savaitę, o pragy
venimas nei kiek nepiges
nis kaip Amerikoje. Yra ir 
gražiau gyvenančių, bet ne
gali susilygint su Amerika. 

w-j Birž. 22 d. Šiandien prieš 
Yra la-! piet busas išvežė pavaži-

są pusdienį. Kanalas turi 
65 kilometrus ilgio. Per jį 
važiuojant labai gražu pa
sižvalgyti, tik pasitaikė o- 
ras šaltas, žmonės ir su žie
miniais negalėjo lauke pa- 
kęst.

Vakare 10:15 vai. priva
žiavom ]
do gražus miestas, bet tam
su buvo ir negalėjom ma-įėjęs

Birželio 20 d. Londone] 
teks pabūti dvi, dienas, tu
rėsim laiko apžiūrėt šį gar
sų miestą. Ryte atsikėlę 
traukiame į miestą. Mudu 
su Murausku pasiimam ta-j 

. xi ir važiuojam. ™ 1 
bai daug ko matyt.- 1_ 
tėm karaliaus ir jo sunaus Į mesnes vietas ir namuskranto Baltijos jurų ir pą- 
namus ir parkus. Parkuo-|^esm^s^ei Abbey, budin- baigos kanalo, 
se žmonių labai daug. Tikimas apie 500 metų senumo. 
Amerikiečiams labai nepa-ma^ buvęs gražus, tenai 
prasta matyt vieši bučiavi- yra daugybės visokių ir gal 
maiši ir labai keistai išro-i Sražiausių skulptuių, ii vi- 
do. Pilni parkai prigulę irisų Anglijos karalių ir kitų 
prisėdę ir visi susikabinę] 
tik meilinasi ir bučiuojasi Į 
dienos šviesoj..

Londonas senas ir di
džiausias pasaulyje mies
tas, turi 8,000,000 -gyvento
jų. Nuo Amerikos miestų 
jis užsilikęs. Gatvės tai mo
derniškos. Bet žiūrint į jų 
taxicabs tai net šlykštu da
rosi. Amerikiečiai tokius 
matom tik krutančiuose pa
veiksluose. Automobiliai to
kios prastos formos kad iš
rodo lyg Amerikoj vaikų 
žaislai. Amerikos išdarbių 
autombilių mažai, Trokų 
matėm važiuojant kuriamų 

i anglimi: ilgas 
minas rūksta, 
antikristas su 
žiuoja.

Birž. -21 d.
žinėjom po Londono rezi
dencijas. Darbininkų gy
venimas labai prastas, ku
rie turi tris kambarius tai

I džiaugisiasi kad gerai gy-
I vena. Žinoma, geriau gy

venti negalėtų, nes uždar
biai labai maži. Paprastas 
darbininkas uždirba tik 15

Ma-ln®U parodyt Londono žy- įyį. Kiel miestas guli ant

aukštas ka- 
išrodo kad 
pečium va-.-

Šiandien va-

atsižymėjusių vyrų kapai. 
Pamatėm taip vadinamą ■ 
Westminster katalikų ka- : 
tedrą, labai didelė ir graži.

Pirmą valandą gryžom Į 
viešbutį, pavalgę pietus 
rengėmės vėl j kelionę lai
vu kuris mus parveš Į mu
sų tėvynę Lietuvą.

Pirm apleidžiant Londo
ną turėjau mintyje parašy
ti savo pažystamiems nors 
po atvirutę, bet ne visų an
trašus atsiminiau, kitų pa
vardžių nežinau, taigi vi
siems siunčiu gerų linkėji
mų per “Dirvą”.

Birž. 23 d. Jau vėl puš- 
kuojam juromis, dabar per 
Šiaurinę jurą, tik keista — 
jura daug mažesnė už di
dįjį Atlantiką, o vanduo 
daug aršesnis, nors rodos 
vėjo visai nėra, ir vilnys 
didesnės negu ant didjurio. 
Oras šiandien labai šaltas 
ir po biskį lynoja.

Birž. 24 d. Apie pietus' 
šiandien pradėjo matytis 
Vokietijos pakraščiai ir pa
siekėm Kiel kanalą. Per 
kanala i

kai, nei Lenkiškai, tik Vo- | 
kiškai, o iš musų pulko Vo- į 
kiškai niekas nemoka.

Miestas turi 260,000 gy- | 
ventojų, bet gražumo tai ! 
nėra, senas Europos, mies- į 
tas tai viskas. Yra keli ir 

v vci. Px±v<x- Lietuviai gyventojai. Kaip
Kiel miestą. Atro-jtai sužinojęs kad būrelis 

Lietuvių važiuoja, buvo at- .
j vienas buvęs Lietuvos 

kareivis, - aiškino apie Lie
tuvą, sakė buvęs kareivis 
laike perversmo Gruodžio 
17, 1926 m., ir daug ko pa
pasakojo apie tai.

Rytoj tikimės pasiekti 
senai laukiamą Klaipėdą.

Pasitikimas Klaipėdoj
Birž. 26 d. Pietus beval

gant pasimatė. Klaipėdos 
pakraščiai, tai visi metę 
valgyt- bėgom laukan.

Privažiavus prie kranto 
patiko mus kariumenės or
kestras su maršais ii- Lie
tuvos himnu. Vėliau sekė 
peržiūrėjimas bagažų. Jo
kio nieko del bagažų neda
rė niekam. Bagažus per
žiurėjus, šaulių kuopos at
stovai nusigabeno svečius į 
Victoria viešbutį, kur 
vaišino gražius pietus, 
ką Šiauliams negalima 
sidėkavoti.

Po pietų ėjom pasivaikš
čiot Į miestą, susigrupavom 
po kelis, ir su būreliais ėjo 
po vieną vadą'Šaulį.

Į vakarą išsiskirstėm — 
visi išvažiavo-. į Kauną, iš
skiriant Raževičienę su du- 
ktere ir Murauską.

Mes važiuosim Į Palan
gą, tą garsią Lietuvos vie
tą. Norisi ir ją pirmiausia 
pamatyt. ' 11 (Bus.)

Kanalu va
žiuodami matėm pirmą pa
žystamą Lietuvišką paukš
tį — garnį.

Laukai atrodo gražiai, 
vasarojas ir bulvės jau ge
rokai paūgėję, rugiai jau 
išplaukę, 
mas.

Musų 
jaučiasi

ir šienas pjauna-

'keliauninkai visi 
sveiki ir smagus, 

tik vyrams ant pirštų ga
lų komai pasidarė nuo ne
liaujamo kortavimo.

Birž. 25 d. Šį rytą atsi
kėlę radom laivą bestovint 
Gdynėj, Lenkams pavestoj 
Vokiečių daly j, kur budavo- 
jama nauja Lenkų prie
plauka. Tenai išlipo Lenkų 
apie 200. Juos patiko Len
kų jūreivių benas sugroda
mas Lenkų himną ir paskui 
Amerikonišką himną. Pas
kui grojo visą laiką iki vi
si išlipo. Laivui išeinant už
traukė gražų maršą. Len
kai mat važiuoja Į savo di
delę parodą.

Už poros valandų pasie
kėm ir Danzigą. Čia turė
sim būti iki vėlumai vaka
re. Turėdami daug laiko 
sumanėm eit pamaršuot po 
Danzigą. Mieste buvo ne
parankumų iki galėjom da- 
siprašyt alaus, nes negali-ivlcl JAclILcllcĮ. ± ei mauo, nvo

pervažiuot ėmė vi- ma susikalbėt nei Anglis-

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

right, Grand, ir Player Pianų. Mes išpirkom šitą didėlį sandėli už ma
žiau negu ^2 originalės kainos ir jus galit pasinaudoti. Taipgi turim Ra
dio ir Grafofonų.

Nepaisant kainos, nežiūrint kokio išdirbimo, nežiūrint išlygų — kož
nas pianas musų krautuvėj ineina į šį išpardavimą. Išlygos žemos atitin
kamos kiekvienam prieinamos. Mes esam užversti iki durų ir turim uz 
pusdykę atiduoti kiekvieną pianą.

PLAYER PIANAI

Pirma Grupė— j 
Jūsų Pasirinkimui.... ■$125

Antra Grupė— 
Jūsų Pasirinkimui $145

Trečia Grupė— 
Jūsų Pasirinkimui.. $195

Nekurie iš šitų PLAYERIŲ 
yra NAUJI-^-kit* biskį 

Naudoti.

FONOGRAFAI NUO 
$10 AUKŠTYN

Grupė Penkta— 
Jūsų Pasirinkimui...

Ketvirta Grupė— 
Jūsų Pasirinkimui.. .

Grupė šešta— 
Jūsų Pasirinkimui

$250

$295

$395
Duodama Vienas Tuzinas 

Roliukų ir prie to 
Suolelis

Uprights
Pigiai nuo

$50

ŠIAME

DYKAI
Trijų mėnesių lekcijos visiškai dykai su kiekvienu pianu 

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

Grands
Pigiai nuo

$295

IŠPARDAVIME RAND ASE VISŲ GERIAUSIŲ
DIRBIMŲ PIANAI

IŠDIR-

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ŠĮ PENKTADIENĮ

Factory Piano Store
5808 SUPERIOR AVE. Atdara Vakarais

pradėjus ją imti pasiliuo- 
suos nuo Suv. Valstijų. Iki 
šiol Kanados geležies lie
jyklos ėmė rudi iš Minne- 
sotos valstijos.

Rudis atrasta ant Bel
cher salų, Hudson užlajoj. 
3200 akrų plote apskait- 
liuojama rudies yra 216,- 
648,000 tonų. Taipgi yra 
dideli sluogsniai Michipi- 
coten uoste ir New Onta
rio.

Kanados
Naujienos

TORONTO, ONT

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva”

Nuo savęs irgi palinkiu 
jam viso geriausio jo ke
lionėje. Šešupės Bangos.

THE RICHMAN BROTHERS CO

Graži auka. Buvęs To
ronto gyventojas, dabarti
nis Cleveland, O., kapitalis
tas Cyrus S. Eaton pasky
rė $250,000 dovaną McMas
ter Universitetui Hamilton 
mieste, Ontario provincijoj. 
Jis tame universitete moki
nosi.

Išvyko tėvynėn. ■ Liepos 
d. apleido šį miestą tau

tietis F. Karaliūnas, kuris 
su Susivienijimo ekskursi
ja išplaukė Lietuvon. Jisai 
iškeliavo viena del pataisy
mo sveikatos, antra aplan
kyt savo atgimusios šalies 
ir brolių bei giminių, kurių 

j per virš 20 metų nematė.
F. Karaliūnas yra geras 

tautietis ir tėvynės mylėto
jas, tautiškų laikraščių rė
mėjas ir “Dirvos” skaity
tojas. Iškeliaudamas skun- 

1 dėsi kad bus ilgu be “Dir- 
■ vos” kelionėje; tenai' gi ją 
• ras pas brolius, kuriems 
- turi užprenumeravęs.

Jis yra nariu švyturio 
’ jaunimo kuopos, kurios su

sirinkime Birželio 30 d. vi
sus viešai atsisveikino, ga
na jausmingai išreikšdamas 
savo žodžius. Visi Švytu- 
rįečiai iš širdies linkėjo 
jam laimingos kelionės ir 
greito pataisymo sveikatos. 
Jisai žadėjo parvežt Toron- 
tiečiams gausingų žinių iš 
tėvynės.

Čia pasiliko moteris su 
dukrele.

6

pa- 
už 
at-

RICHMAN DAVĖ NAU
JUS PINIGUS ATO

STOGOMS
Suvirs $70,000 naujų popierinių 

pinigų paleista cirkuliacijon Rich
man Bros. Co. Įstaigoj, kada 3,00 ( 
darbininkų tos kompanijos siuvyk
lose Clevelande ir Loraine išėjo j 
■atostogas su pilna* užmokesčiu. Tos 
kompanijos viršininkai savaitės pra
džioje gavo reikalingą sumą naujų 
mažu pinigų iš Clevelando bankų ir 
jais išmokėjo darbininkų algas.

Abi dirbtuvės visai užsidaro po
rai savaičių, išskyrus pašto užsaky
mų skyrių, ir atsidarys pirmadieni, 
Liepos 22 d. Darbininkai visi tu
rės-atostogas vienu laiku, kaip jau 
kompanijos priimta iš seniau.

Ši kompanija taipgi uždaro dirb
tuves kas metai ęop prieškalėdinės 
dienos iki dienai po Naujų Metų, 
ir darbininkau turi dvi savaites- pa
silsiu žiemos metu, irgi su užmo
kesčiu. Beveik visi Richman Bro
thers 3,800 darbininkų yra sykiu ir 
kompanijos dalininkais.

The Richman Bros. Co. ruošia 
atidaryti savo trečią rūbų pardavi
mo krautuvę Broadway ir E. 55th 
St. distrikte ir jeigu pasirodys pa
sekmingu, gal but bus atidaroma 
kaimyniškos krautuvės ir kituose 
36 miestuose kuriuose- kompanija 
jau turi po vieną krautuvę.

Nauja Clevelando krautuvė bus 
ant 5716 Broadway, S. E., kur pa
daryta dešimties metų sutartis d- 
delės krautuvės ir ją. visą užims.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimples* 
Blemishes and other annoying skin irri-

sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunbum and PoisoQ 
Ivy. AU druggists 35c, 6Oc, $1 00.

žemo
Feen&miiit

Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Gal naudos savo rudį. 
Ontario provincijoj atrasta 
rudies sluogsniai, bet labai 
žemi, todėl tyrinėjama bu
dai kaip tą rudį visą suim
ti, ir jeigu bandymai bus 
darys nauji darbai. Tos 
rudies yra labai daug, ir 
pasekmingi Kanadai atsi-

Prasideda kviečių kirti
mas. Chatham, Ont. — Iš 
tos srities ūkininkų gauta 
pranešimai kad šią savai
tę jau prasidės kviečių kir
timas. Kviečiai daugelyje 
vietų jau visai sunokę, var
pos pilnos ir šiaudai gana 
ilgi-

Aukšti — Ploni — Trumpi — Storituri įusiį mierą

TZALBEKIT tiesiai į 
telefono triubelę. 

ypata su kuria kalbate 
visada girdėt viską ką 
turit pasakyti. Nerei
kia rėkti kad geriau 
girdėtų. Tik kalbėkit 
normaliu savo bąlso 
tonu.

Telefoną naudoti vi
sai lengva. Jus turė
sit smagumo pasikal
bėjimuose su savo ge
rais draugais kurių ne
galit aplankyt kitu bu- 

i, ir tas sutaupys jū
sų laiką biznio daly
kuose.

Nežiūrint kada panoretumet pirk
tis sau siutą ... ar tarp sezonų ar 
sezono viduryje ... galit ateiti į 
Richman’s su užsitikrinirnu kad 
rasit plačiausj pasirinkimą naujų 
stilių, materijų ir spalvų, mode
liuose ir mierose kokios jums ge
riausia pritiks.
Richman’s Drapanos yra siuvamos 
vienuolikoje proporcinių grupių, 
ir pilniausiame skaičiuje mierų. 
Kasdieniniai išvežimai iš musų pa
čių didelių dirbtuvių palaiko mu
sų 38 krautuves pilnas visiems rei
kalingų drapanų, taip kad kožnas 
gali prisirinkti pagal savo skonio 
ir savo figūros.

TIESIOG IŠ RICHMAN’S 
DIRBTUVIŲ JUMS — BE 

TARPININKŲ PELNO.
Bile Siutas, Ploščius, Golf ar Tuxedo 
Siutas kokį Pasirinksit — Visų Mierų 

Visada Vienos Kainos

The Ohio Bell 
Telephone Company

Dvi Krautuvės Cleveland e
725 EUCLID AVENUE 

PROSPECT IR ONTARIO
Atdara šeštadieniais iki 6 vakare.
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IŠ LIETUVOS
BAISOGALA

tytas 1413 metais, Vytauto 
Didžiojo laikais, Žemaičių 
krikštijimo atminimui. Šis 
paminklas taip pat naujai 
atremontuotas. savivaldy
bės lėšomis.

Atvažiuojant nuo Kėdai
nių, vos tik iš miško išlin
dus (4 kilometre nuo Bai
sogalos) metasi keleiviams 
į akis aukštas, baltas baž
nyčios bokštas, kuris tary
tum ant vidurio vieškelio 
išaugęs. Kiek į kairę, iš 
gražiai žaliuojančio beržy
no stiebiasi gražus mūri
niai dviejų aukštų Vlado 
Komaro rūmai.

Kiti pažymumai
Baudžiavos laikais Bai

sogalos miestelis ir jo gy
ventojai priklausė-vergavo 
velioniui Komarui. Dabar 
jo sūnūs Vladas turi nuo
savos žemės 80 ha., be to 
nuomuoja iš valdžios dar 
kelis šimtus ha ir veda kul
tūringą ūkį. Čia auginami 
veisliniai gyvuliai, raguo- 
•čiai ir įvairus paukščiai. 
Kultūriniam ūkyje yra dar 
sekančios pramonės įmo
nės: Plytų dirbtuvė, durpių 
kasykla, garinis malūnas, 
lentpjūvė ir valstybinės 
degtinės varyklą. Be to, 
yra netoli dvaro gražus, 
mūrinis vėjinis malūnas, 
kuris yra ypatingas tuomi 
kad pats atsisuka į vėją su- 

Jyg tam tikro įrengimo.
* K“’ 'aritr'os dvaYo * pusės 
sruvena upelis Kiršinąs, 
kuris yra užtvenktas ir su
daro dideliausį prūdą, ja
me auginama žuvys, kar
pai.

1919 metais ties Baisoga
la buvo smarkus mušis su 
raudonarmiečiais Rusijos 
bolševikais. Netoli mieste
lio, prie paties vieškelio, 
po žaliu,-skarotu, šimtame
čiu beržu paguldytas kapo 
pavidale nemažas akmuo su 
užrašu: “Čia 1919 metais 
Kovo mėnesio 4 dieną ko
voje del Tėvynės laisvės va
duojant Baisogalą iš bolše
vikų buvo pirmas sužeistas 
Kėdainių srities apsaugos 
būrio savanoris. 28-IV-1928.”

Šiaip Baisogalos apielin- 
kės gražios ir vaizdingos, 
veik iš trijų pusių supa 
tamsiai melsvos girios. Ne
toli miestelio snaudžia šven
drėmis apaugęs mažas Pe- 
palių ežeras.

Pasakiškas paėjimas
Baisogala sulyg pasakiš

kų padąvimų-legendų pa
vadinimą yra gavus nuo 
“Baisaus galo”. Žilioje se
novėje .visa graži Lietuvos 
šalis buvo apaugus milži
niškais, senais miškais, per 
kuriuos nebuvo pravesti 
vieškeliai. Tarp didesnių 
miestų tais laikais buvo ge
riausias susisiekimas upė
mis. Ilgainiui buvo veda
mi per neišeinamus, tan
kius ir pelkėtus miškus ke
lia; iškirsti medžiai buvo 
perdėm-ištisai klojami ant 
vieškelio. Tuo budu vieš
kelis, einantis nuo Kauno 
Šiaulių miesto link, senovėj 
buvo vadinamas “mediniu 
vieškeliu”, nes jis buvo iš-

Nuo Redakcijos: Šis y- 
ra antras Lietuvos mieste
lių aprašymas, kaip “Dir
vos” buvo užprašyta pada
ryti. Nuo dabar pradės su
eiti daugiau, ir kožnas ma
tysit savo artimo miesto 
aprašymą. Kurie rašyto
jai dar nepradėjo, gali tą 
daryti dabar, nes niekad 
nebus vėlai. Už kožną pri
siųstą aprašymą bus duo
dama “Dirva” metams do
vanai.

* » *

Laisvės Darželis ir 
Paminklas ko seniau 

nebuvo
Baisogalos miestelis, Kė

dainių apskrities, randasi 
dviejų vieškelių kryžkelėje; 
vienas eina išilgai mieste
lio nuo Kėdainių Šiaulių 
miesto link, antras skersai 
nuo Raseinių Panevėžio 
miesto link. Netoli mies
telio eina Kauno-Šiaulių- 
Mažeikių ruožo geležinke
lis.

Miestelyje randasi . šios 
įstaigos: valsčiaus valdyba, 
pradžios mokykla, paštas, 
Baisogalos skyriaus polici
ja, vaistinė, ūkininkų ko- 
operativas ir šiaip kelios 
įVairių prekių krautuvės.

Sulyg valsčiaus valdybos 
žinių Baisogaloje gyvena 
apie 700 žmonių.

Miestelį puošia graži , go
tiško stiliaus «ų»urin^ jjajgE 
nyčia statyta 1882 metais, 
mirusio dvarininko Koma
ro lėšomis. Priešais baž
nyčios, rinkos viduryje yra 
aptvertas Laisvės darželis. 
Čia stovi maža Šv. Motinos 
stovy lėlė, už jos žaliuoja 
Vilniaus medis - aržuolas. 
Darželyje įrengti suoleliai 
ir gražiai smėliu išbarstyti 
takeliai. Prisodinta įvai
rių, gražių žolynėlių-gėlių, 
kurios .vasaros metu 'vilio
ja kiekvieną praeivį į Lais
vės darželį pailsėti, pasi
džiaugti ir pasigerėti tik
ra laisve ir jos grožiu.

Šalia Laisvės darželio, 
dešinėje pusėje stovi milži
niškas, gražus iš baltų šli
fuotų 1 akmenų; savivaldy
bės lėšomis 1928 metais pa
statytas, paminklas dešim
ties metų Lietuvos nepri
klausomybės atmi n i m u i. 
Toks milžiniškas ir gražus 
paminklas rodo didelį savi
valdybės pasidarbavimą ir 
pralenkimą kitų savivaldy
bių, kurių paminklai-kry- 
žiai. toli gražu negali pri
lygti Baisogalos paminklui 
nei grožiu, nei turtu. Pa
minklas aptvertas aukšta 
geležine tvora, kuri Pulk.- 
Leit. Šarauskui tarpinin
kaujant pargabenta iš Kau
no. Ta tvora Rusų valdžia 
buvo aptvėrus visus Kau
no fortus.

Šventadieniais, po pamal
dų, čia žmonės susirinkę il
sisi ir šnekučiuojasi, prisi
mindami pirmas, sunkiai 
Lietuvos nepriklausomybės 
tvėrimosi dienas.

Gale miestelio, važiuo
jant Šiaulių-Šeduvos link, 
dešinėje pusėje stovi ant
ras mūrinis paminklas, sta

grystas rąstais. Antras ke- 
I lias, einantis nuo Raseinių 
| Panevėžio link, perkirsda- 
vo medinį vieškelį toje vie
toje kur dabar, stovi Bai
sogalos miestelis. Šiais ke
liais įvairus pirkliai važi
nėdami iš miesto į miestą 
pasikeitimui prekėmis, toje 
vietoje kur stovi Baisoga
la veik visuomet būdavo 
užpuldinėjami ir apiplėšia
mi plėšikų. Čia gyvendavo 
didžiausios gaujos plėšikų 
ir žmogžudžių ir tuo budu 
•tą vietą pirkliai ir keliau
ninkai pavadino “Baisiu 
galu”.

Antras padavimas yra 
užsilikęs dar iš devinto 
šimtmečio. Tame šimtme
tyje Lietuvą labai užpuldi
nėdavo ir apiplėšdavo bai
sios gaujos Skandinavų -Vi
kingų. Skandinavų kariu- 
menė buvo užėmus visą Že
maitiją ir net pasiekę tūlą 
miestelį.1 Tas miestelis, kaip 
ir visi kiti Lietuvos miestai 
ir miesteliai, buvo apsuptas 
galingais, senais miškais. 
Tris dienas ir tris naktis 
mediniu vieškeliu ėjo skait
lingi Vikingų pulkai ir kaip 
širšės apspito iš visų pusių 
tą miestelį plėšti. Miestelį, 
šalip miškų, iš vienos pu
sės supo ir saugojo didelis 
ežeras, iš antros tekėjo gi
lią vagą išrėžęs upelis. Už
puolikai apsistojo ant kai
riojo upelio kranto, nedrys- 
dami jo pereiti ir pulti rim
tą, barzdotą, galingą Lietu
vių kariumenę, kuri lyg 
muro . siena .stovėjo ir sau
gojo miestelį.

Praėjo kelios- dienos, o 
užpuolikai, vis - dar.- n&įryso 
pirmi pradėti mūšį. Lietu
vių vadas netekęs kantry
bės griausmingai prabilo į 
savo karžygius:

— Jus, garbingi Lietuvos 
karžygiai! Štai matot -mir
tį ir vergovę nešančius už
puolikų. pulkus, kurie pa
matę mus nusiminė -ir ke
linta diena stovi ginklus 
nuleidę, lyg prašydami tai
kos, ar laukdami dar dides
nių jiegų. Mes neprivalo
me drebėti prieš tuos nors 
ir skaitlingus, bet susnudu- 
sius pulkus ir jiems priva

kariško lėktuvo 
KATASTROFA

Birželio 26 d., apie 11 vai. 
ryto, ties Gaidelių kaimu, 
Šilutės ap., Klaipėdos kraš
te, įvyko Lietuvbs kariško 
lėktuvo katastrofa.

Vienas lėktuvas 'skrido iš 
Kauno į Klaipėdą ir del 
tam tikrų priežasčių turėjo 
nusileisti. Bet leisdamasis 
apsivertė ir nukrito. Lėk
tuvas visiškai sudužo. Ja
me buvo du lėkiku, kapi
tonas Kuncaitis ir vyr. Įeit. 
Mymeris-. Paskutinysis ga
na sunkia; sužeistas ir nu
gabentas Šilutės, ligoninėn. 
Kap. Kuncaitis lengviau su
trenktas.

Laimė kad abu lakūnai li-

| Serganti Vyrai ir Moterys | 
= Iš. priežasties daugybės sergančių žmonių pasinąudoji- E 
| mo mano $10.b()0 X-RAY EGZAMINAVIMŲ už $1.00, Ė 
= tą patarnavimą tęsiu ir toliau. E

Aš gydau visas chroniškas ir keblias Ii- š 
gas' vyrų ir moterų su geromis pasekmė- E 
mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- = 
leistas žaizdas. Silpnumą, Nervų Iširimą, E 
Galvoskaudi, Ištinimą Gyslų; Skilvio Ne- = 
rerumus, Anemia,; Lumbago, Skaudų ir E 
Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. =

Sunkiose Kraujo, ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. I = 
EHRLICH’O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują ~ 
ir.analizuoju šlapumą. E.

Ę Tuktąnčiai vyrų ir moterų išgydyti mario modernia- E 
E ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai" padarysiu' ir E 
E jums. Ateikit ir pasitarki! su manimi nuodugniai apie E 
E savo ligą savoj kalboj:. VISI PASITARIMAI UžLAI- - 
| KOMI SLAPTOJE. =

|‘Dr. BAiLEY “Specialistas’ I 
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. E 

S Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E 
Mes kalbame Lietuviškai^ ’ S

ffllllllllllllllllllllLIšsikirpk šitiJ ir iaikyk kada bus reikalingaĮ|imillĮ|į|l||||||g

Prospect 2420

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

kuojami isleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

lome savo gimtinės pakluo
nėse padaryti baisų galą; 
gana jiems mus kiršinti- 
erzinti!

Tuos žodžius ištaręs va
das puolė į priešus perei
damas upelį, o paskui jį ir 
jo pulkai baisiu įnirtimu 
puolė Vikingus. Užvirė di
delis mušis, kuris tęsėsi 
nuo ryto iki vėlybos nak
ties. Vikingai buvo visiš
kai sutruškinti, o likusieji, 
pasislėpę miške, buvo ga
lutinai sunaikinti, sudras
kyti plėšrių žvėrių.

Nuo to mūšio tas mies
telis buvo pavadintas Bai
sogala, o pro jį 'tekantis 
upelis .Kiršinu, nuo žodžio 
kiršino-erzino.

Jonas Morkūnas.
Skėmiai.’

(Redakcijos pastaba šio 
straipsnelio autoriui: “Dir
vą” jūsų nurodytu antrašų 
siuntinėsime ištisą metą do
vanai.)

ko gyvi, nors daugiau ar' 
mažiau sužeisti. “L.K.”

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

Naudotų Karų
Bargenai

NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLDSMOBILE, 
OAKLAND,
Coupe ir Sedanai 

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

TheZucker Nash Co.
6816 Superior Ave. 

atdara vakarais.

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400”
Mes turim juos 

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau' 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

25*
—yra 'tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25*

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/
Pure—Economical 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Pirkit savo kaimynys
tėje- ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

■■■i

yIRŠUJE telpantis paveikslas vaizduoja Teismo

Namą iš 1828-58; metų, kuris stovėjo toje 

vietoje 'ant Publik Skvero kuris dabar yra prieš

akyje Union Terminai stoties. IJTose smagiose 

arklių ir karietų dienose Cleveland© taupymų 

bankas, the Society for Savings, tapo suorgani

zuota. Per aštuoniasdešimts metų — 62 iš jų ant 

Publik Skvero — ta Įstaiga žengė sykiu su laikų 

ir su Šios srities augimu. Šių dienų Clevelandui, 

kaip ir 1849 metais, ji pasiūlo taupymų banko 

patarnavimą, konservativį ir saugų, vienok visiš

kai modernišką dvasioje ir metoduose.

Incorporated 1849

iri the Sity of ffilevelan6 
Bublic Square

Taupymų- Sąskaita Kiekienam Amžiui

MUŠTYNĖ ANT KELIO
Springfield, O. — Dayto- 

ne, Gem City Stove Co., ei
na darbininkų streikas. Iš 
tos dirbtuvės' važiuojant 
trim automobiliam su dar
bininkais, jiems kelią pa
stojo kiti du automobiliai, 
pastatyti skersai kelio. '

Vienas automobilis su- 
gadytas kada jie susivažia- 
vo, ir tuoj kilo muštynė. 
Vieno automobilio šoferis 
tapo nušautas. Areštuota 
aštuorii vyrai sąryšyje su 
ta žudyste.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinąudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutas išprosyt ......... 45c
Kelnės išprosyt ......... 20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50
Šilkinė dresė išvalyt ir 

išprosyt ...................... 1.50
Vasariniai Siutai

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
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Nukentėjusios Lietuvos 
Šelpimui Vakaras

Clevelando katalikų ir 
tautinės organizacijos ren
gia vakarą, su programų, su 
tikslu sudaryti šiek tieki 
aukų šiaurinės Lietuvos] 
nukentėjusių sušelpimui.

Vakaras' rengiama Lietu- j 
vių salėje, Liepos 30 d., an-j 
tradienio vakare. Pasiža
dėjo dalyvauti chorai su 
dainomis, ir kaipo specialis 
priedas bus Karolis Sarpa
lius, kuris taipgi dainuos. 
Jis jau senai su dainomis 
Lietuvių salėje rodėsi.

“VESTUVĖS” — tai pui
kiausias rekordas kokį ka
da Lietuviai turėjo. Jame 
abiem pusėm, per 24 colius, 
Mahanojaus Mainerių Or
kestras atgroja ir <atidai- 
nUoja Lietuviškas vestu
ves. šių rekordų “Dirvos” 
krautuvė nespėja pristaty
ti. Kaina $1.25, bet verti 
dusyk tiek. Visas miestas 
perka. Atsilankykit.

Neužilgo bus gatavas ir Į 
antras Vestuvių rekordas, 

j Kurie turit pirmą būtinai 
neapsieisit be antro.

Lietuvių dainos Gordon 
Parke. Ateinanti trečiadie
nį, Liepos 24 d., Lietuvių! 
bendras ■ choras, vedamas 
muz. J. Čižausko, pasiro
dys su dailiu programų vi
siems žinomoje vietoje Gor
don Parke.

Šis skaitlingas choras, 
nežiūrint šilto oro, entuzi
astiškai lavinasi kad gra
žiai pasirodyti prieš sve
timtaučius.

Tai yra tas pats choras 
kuriuomi visi gėrėjosi lai
ke visų tautų parodos au
ditorijoje pereitą žiemą. Ir 
dabar galėsit gražiai pra
leisti vakarą tyrame ore, 
klausant savo liaudies dai
nų. Parinkti šokėjai pa
šoks tautiškus šokius. So
lo dainuos artistė Marijona 
Čižauskienė.

Ta vakarą dalyvaus Lie-

Kiti nauji Rekordai. Tik 
i ką išėjo puikus Jono Butė
no rekordas:

“Ant Marių Krantelio” ’ 
ir “Prirodino Seni Žmonės’.

Marės Strumskienės ir. 
P. Petraičio — “Oi Čia Čia” 
ir “Ganėm Aveles”.

Muzikalis rekordas “Žo
lynėlis”, polka, smuiką, ar- 
monima ir pianas, ir “Į 
Sveikatą”, smuiką ir armo
nika.

Klinikos budinką griaus. 
Nors po eksplozijai klini
kos budinkas išliko sveikas, 
sienos neišgriuvo, tačiau jo 
naudoti negalės toliau del 

Ito kad jo visi plyšiai, visos' 
sienos ir viskas kas viduje 
yra persiėmę nuodingomis 

(dujomis ir bus pavojingas. 
Nugriauto vietoj išstatys 
visai naują iš naujos mede- 
gos.

RUOŠIA GĖLIŲ 
PARODĄ

Sąryšyje su orlaivininky- 
stės paroda, vietos dienraš
tis Plain Dealer sumanė su
ruošti pirmutinę Clevelan- 
de gėlių parodą, kuri Įvyks 
Rugpjūčio 24 d., šeštadie
nį-

> Visa šiaurinė Ohio kvie
čiama dalyvauti šioje pa
rodoje, su savo fliotais ir 
muzika, sutikimui didžiau
sio orinio kongreso kokis 
šiame mieste susirenka.

Paroda nustatyta eiti iš 
I University Circle per Euc
lid avė. iki East 6th street 

i ir nuo čia į miesto audito- 
|riją. v.

Važiuojanti divizija, ant 
ratų, susiformuos prie Dal
ios Muzejaus, raitoji divi-l 
zija prie E. 65th st., pėkš- 
čioji prie E. 24th ir 21st st.

Gražiausi fliotai laimės 
dovanas.

Gėlių paroda apims ma
žiausia 15 divizijų. Orga
nizacijos ir klubai, miestai, 
biznio įstaigos, militarės ir 
jūrinės grupos, agrikultu- 
turos, mokyklų ir bažnyčių 
organizacijos ruošiasi daly
vauti.

Šioje parodoje turės bū
ti išrengimai tik gyvomis 
gėlėmis, dirbtinos neįlei
džiama.

Butų gerai ir Letuviams 
prisidėt, bet vargu kur bus 
galima sukelti tam tikslui 
pinigai.

Naują ar Seną? SPORTAS

tuviai, Rusai, Ukrainai ir 
simfonijos benas, kurį ve
da pagarsėjęs Maurice Spi- 
talny. Programas prasidės 
lygiai 8 vai. vak. Kor.

Pranešimas. Lietuvių Sa
lės Bendrovės šėrininkų 
pusmetinis susirinkimas at
sibus penktadienio vakare, 
Liepos 26 d., 7:30 vai. Vi
si šėrininkai prašomi atsi
lankyti ir aptarti bendro
vės reikalus bei patirti apie 
jos dabartinį štovį.

L. Si B-vės valdyba.

Clevelando siuvėjų unijos 
skyrius pasiuntė $5,000 nuo 
savo narių į New Yorko 
siuvėjų streikerių fondą.

Visi unijistai siuvėjai tu
rėjo duoti savo vienos die
nos uždarbį savo bendrų 
streikerių šelpimui.

Važiuokit į Luna Parką. 
Liepos 22 d.; pirmadienį, 
ištisą dieną bus Visų Tautų 
diena, kurią ruošia Ameri
can Equality League. Lie
tuviai yra tos lygos nariai. 
Kuriems laikas pavėlina at
silankykit. Bus įvairus ir 
smagus programas, bus 
gerų kalbėtojų. Tikietai į 
parką dovanai. Gaukit jų 
“Dirvoje”.

Sugryžo vyskupas. Vys
kupas Schrembs sugryžo iš 
Romos. Parvežė paaukšti
nimus* trims vietos kuni
gam ir medalius nuo popie
žiaus dviem moterėlėm ku
rios atsižymėjo bažnyčios 
rėmimo darbuose. i

Europoj girdėjo nusi
skundimus prieš muitų di-l 
dinimą ir imigracijos su-| 
varžymą. ■ į

Ona Karpavičienė su sa
vo motina, Antanina Vir- 
bickiene, pereitą šeštadienį 
išvažiavo į Niagarą Falls, 
palydėdamos savo giminie- 
tę iš Bostono, Oną šuipe- 
nę. Visos praleido kelias 
dienas apie tą stebuklingą 
gamtos vietą. Kelionę at
liko laivu.

Miesto nekuriu gatvių ir! 
šiaip vietų pagerinimui ta
ryba užtvirtino $2,559,0001 
sumą. $350,000 bus išdėtai 
porai mažesnių tiltų.

Suėmė plėšikus. Du po- 
licijantai turėjo susirėmi
mą su plėšikais kurie tik 
ką buvo apvogę restauran- 
tą ant Madison avė. Vieną 
policijantą plėšikai šūviais 
sužeidė, o kitas, jaunas po- 
cijantas, nors šaudomas, 
išliko neperšautas ir pri
šokęs prie plėšiko atėmė jo 
revolverį ir sulaikė jį ir jo 
draugą.

Lankėsi viešnia. Pora 
savaičių Clevelande vieši 
visų gerai žinoma ir myli
ma veikėja, Julė Baltruko- 
niutė-Rastenienė iš Balti- 
morės. Ji buna pas savo 
tėvus, aplankė visus gimi
nes ir draugus.

Graikijos karo departa
mentas daro tarybas Cleve
lande su orlaivių išdirbys- 
te pagaminimui Graikijai 
keleto lėktuvų.

Susirinkimas. Liepos 22 
nuo 8 vakare bus politiškas 
susirinkimas reikale atei
nančių balsavimų, Dunham 
mokyklos auditorijoj, Wa
de Park ir E. 66th St.

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Vėl bandys. Kiti du Cle
velando lakūnai žada keltis 
į orą ir bandyti sumušti 
Kalifornijoj padarytą ilgu
mo rekordą. Ten išbūta ore 
246 valandas. Šie mano da- 
sivaryti iki 300 valandų. 
Jie taikys nusileisti tuo lai
ku kada Clevelande bus 
orlaivininkystės paroda. Ji 
prasidės Rugp. 28 d. ir bai
gsis Rugs. 2 d.

Taksų nuo ineigų per fis- 
kalį metą iki Birželio 30 d. 
valdžia Clevelando distrik- 
te gavo . $61,837,617, arba 
apie $3,000,000 daugiau ne
gu metai pirm to. Kadangi 
taip yra, tai kas nors pada
ro biznius kad turi iš ko 
tiek taksu sumokėti. Dar-

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Pranas Kuisis.......
Pctr. Baziliauskienė
Petr. Petravičiūtė
Bolesius Sadauskas
Zigmas Valantinas
Antosė Sutkuvienė
Katrė Krikščiūnas

Kreipkitės vėl:

Lt. 50 
...100 
...100 
...100 
...150 
...200 
...200

“Dirvos*’ Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

Kreipkitės tuoj au, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.

“DIRVA”
6820 Superior Avė:- 

Cleveland, Ohio

bininkų klesa jau keli me
tai nuo savo ineigų taksų 
nemoka.
?E=~==5ĮSaSa:a=.= .=.=.='=='=

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namą 
ir lotą 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 _6.8T.H_S 1. .
Rand. 6729.

Clevelando piliečiai susiduria su viena iš didžiausią agi
tacijos kampanijų šio miesto istorijoje, — tai bus kova griež
čiausia negu kada buvo rinkimuose — todėl reikia nors kiek 
su tuo skaitytojus, supažindinti.

1921 metais, Clevelando balsuotojai buvo prašomi bal
suoti specialiuose rinkimuose prašalinimui federalio plano 
pagal kurio rinkosi majoras, ii miesto tarybos nariai (coun
cilmen) iš wardu; buvo nurodoma balsuoti už priėmimą mies
to manadžerio (city manager) ir proporcionalės reprezenta
cijos visų miesto balsuotojų lygiai.

Tas planas 'laimėjo, ir kuomet išsibaigė Fred Kohler’o 
majoro terminas, inėjo i galę miesto valdymas pagal mana
džerio plano. Mr. W. R. Hopkins tapo miesto tarybos nariu 
išrinktas miesto manadžeriu' ir jam pavesta vadovauti visi 
Clevelando' miesto reikalai.

Tas planas buvo naujas Clevelande, pirmutinis didelis 
miestas ji priėmė, ir visas šalies akys tėmijo Clevelandą ja 
naujame valdymosi bude, o ir mes patys stebėjomės kaip' tas 
planas galės veikti tokiame kosmopolitiškame mieste kaip mu
sų. Pasirodė kad Mr. Hopkins trumpu laiku įstengė- laimėti 
visų pasitikėjimą. Savo pirmais valdymo metais jis atsišau
kė Į Clevelando piliečius balsuoti už keletą milijonų dolarių 
bondsų, .elektoratas priėmė jo rekomendaciją ir davė ko tik 
prašė, kas parode kad vadovas tuojau buvo pripažintas geru.

Bet neužilgo iš tyro dangaus iškrito buvęs Gubernatorius 
Harry L. Davis, ir siūlo permainas— gryžti prie, senos tvar
kos — buvo balsavimai ir piliečiai pareiškė savo pasilikimą 
prie "Manager Plano’’.

Tai buvo keli metai atgal. Balsavimo pasekmės buvo labai 
artimos, ir Mr. Davis, nepatenkintas pasekmėmis vėl surin
ko užtektinai parašų ir vėl siūlė balsuotojams, buvo laikyta 
kiti balsavimai, kuriuose svarbiausia norėta išmesti Mr. Hop
kins,- bet balsuotojai vėl išnešė' nuosprendi, pasakydami jog 
jie pasilieka prie to piano ir prie to žmogaus..

Dabar dažoma trečias pasikėsinimas išmesti miesto' md.- 
nadžerio planą ir sykiu proporcinę reprezentaciją. Dabartinis 
susikirtimas skiriasi nuo dviejų pirmesnių kampanijų, regu- 
liarės politiškos organizacijos buvo, prieš permainas ir prieš 
gryžimą prie seno, o dabartinėje kampanijoje juos reftiia Re- 
pu'blikonų organizacija, ir kadangi tik piliečiai gyvenanti pa
čiame mieste gali tuo klausimu 'balsuoti, dalykas pasidaro 
daug svarbesnis negu mes apie jį manome.

Reikalinga būti teisingu abiem pusėm, bet turime pripa
žinti kad manadžerio planas ir Proporcinė Reprezentacija vei
kė gerai tarp įvairių tautų gyvenančių šiame mieste, ir tau
tos turi savo atstovybės.

Pirmoj vietoj, piliečiai daugiau atstovaujami miesto ta
ryboje dvidešimts penkių tarybos narių skaičiuje negu buvo 
prie wardu sistemos kada buvo trisdešimts trys atstovai, ir 
miesto manadžeris parodė kad jam prie širdies yra gyventojų 
gerovė.- 'Jis buvo pirmtinis žmogus kuris padarė galimu vi
siems mums girdėti ir gėrėtis opera ibe nuostolių miestui, įs
teigė koncertus parkuose, per jo tarpininkystę nesenai Cleve
land Press surengė Visų Tautų Parodą miesto auditorijoje, 
kurią visi ilgai atmins.

Bėgyje penkių metų savo tarnavimo Mr. Hopkins pasiro
dė draugu svetimšalių ir daugelyje savo viešų kalbų pareiš
kė pagyrimą ateiviams už jų didelį prisidėjimą augime .mies
te’ valstijos, ir valstybės.

Daug galima pasakyti apie jo pagerinimus mieste, bėgy
je jo penkių metų vedimo miesto reikalų, tik.čia norėjoms pa
sakyti kiek jis rūpinasi ir ateivių reikalais. -

Visiiom'et b’us 'nuomonių skirtumas, net jeigu turėtume 
geriausią"‘miesto valdytoją pasaulyje, bus tokių kurie šakys 
kad negerai. Geriausia yra tai ištyrinėti seną tvarką ir nau
ją plana, 'sudaryti išvadas, ir persitikrinti kad. einant balsuo,- 
ti'Augūst 20 dieną, tinkamai nubalsuotume! vieną iŠ svar
biausių klausimų kokis kada balsuotojams išstatyta.

ANT RENDOS
Kambaris vienam vyrui arba mer

ginai Lietuvių šeimynoje. Kreipki
tės 5903.: LUTHER AVE.

ANT RENDOS
Kambaris - paiveniui vyrui Lietu

vių šeimynoje-; arti St. Clair karo 
ir E. 88 sti; Kreipkitės 8813 EM
PIRE AVE.

GEROS FARMOS
G6 akrai į pietus nuo Unionville, 

40 akrų vynuogių, 8 akrai visokių 
vaistų, karvės, arkliai-, vištos, ūkio 
padargai; traktorius, geras 8 kam
barių namas, didelis tvartas, kiti 
budink-ai; prie gero kelio. Savinin
kas mainys i gerą Clevelande na
rą.

^206 akrų, į pietus nuo Mantua, 
geri budinkai, elektros šviesa, 10 
akrų vaisių, 8 karvės,’ 6 kiti gyvu
liai, 5 arkliai; traktorius, visoki » 
ūkio padargai. 35 akrai avižų, 22 
akrai kviečių, 25 akrai komų, 12 
akrų bulvių, 40 akrų šieno, viskas 
puikiai auga; geros ganyklos, me
džiai. Pelninga farma, galit padaryt 
pinigo; geriausia žemė, prie didelio 
kelio, route 44. Mažas mortgečius 
gali likti, gausit didelę paskolą. Su
tinka mainyt ant apartmento arba 
namo.

Tų ar kitų real estate reikalais 
matykit Mr. Smith, 403 Ulmer Bldg. 
Main 2445. ,

PARSIDUODA NAMAS
1223 Norwood rd.,, prie Lietuvių 

bažnyčios, 2 šeimynų, side by side; 
po 6 kambarius; 'su atskirais skle-' 
pais1 ir atikais; vislias puikiam sto
vyje, gera proga Lietuviui. Kreip
kitės tuoj, parduodu del išvažiavimo 
Europon. Pats savininkas. (30)

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

Harley Dayidson Sales Co.
3628 Prospect Ave.

Juška Reikalauja Sar- 
paliaus

Pranas Juška patyrė' jau 
kad pereitą savaitę Sarpa- 
lius gavo decision ant Ko
maro. Tas atsitiko tik mė
nuo laiko po to kai ir Juš
ka Komarą aptrankė Nęu- 
ros farmoj ir gavo taipgi 
decision. Pasirodo Kamo-

j
] Jeigu Sarpalius nori su 
manim initis vyriškai aš 

įgaliu jam parodyt ką aš 
įgaliu, sako Komaras.

Ištikro, tie Lietuviški kri
tikai tai nepasidalina vie- 

“ nas kitu nei vietomis nei

ras yra už juos negabesnis 
(drūtumo tai Komarui už
tenka), ir .sykiu pasirodo 
kad Sarpalius su ‘Juška yra 
vienodi gerume jeigu pa
ėmė viršų ant Komaro.

Bet Juška jokiu budu ne
nori lygintis su Sarpalium 
ir norėtų persitikrint kat
ras iš šitų dviejų milžinų 
yra geresnis. Juška visai 
nekalba apie .laimėjimą de
cision, jis nori imtynių su 
uergalės laimėjimu.

Paklausus Sarpaliąus ką 
jis mano apie Jušką, Sar
palius atsakė: Juška galė
jo juoktis iš manęs kada
aš tik ką buvau gryžęs iš 
važinėjimų su muzika, nes 
per žiemą visai nesitreini- 
ravau. Bet dabar., eik šiari, 
Pranai, aš jau du mėnesiai 
kaip treiniruojuosi ir nebi
jau tavęs, kaip nebijojau 
Komaro.

Kas ’iš šito išeis pamaty
sim. Juška Clevelandiečių 
nei vieno nesibaido, o Sar
palius irgi neketina iš Cle
velando bėgti'.

Juška ir Sarpalius yra la
bai vienodi sudėjime ir di
dume. Kova galės būti di
delė ir sunki.

SVARBU
NAMŲ SAVININKAMS 

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

618 E. 107th St. Eddy 4243W

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių', Dei
mantų, visokių žiedų; darau 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. JŠtaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

garbe. Kitų tautų imtikai 
tarp savęs „nesipeša, o mū
siškiai nori vienas kitą nu
galėt ir užimt jo miestą.

Tose imtynėse kitose po
rose laimėjo Jack Sherry 
prieš Baxter, Indas Basan- 
ta Singh nugalėjo Italą, ir 
negras gavo decision ant 
Jacobseno.

SMĖLINGAS NEIŠ
TRŪKS NUO ŠARKIO
Galiaus paskelbiama kad 

Šarkis turės muštynes su 
Vokiečiu' Smėlingu ir tas- 
kuris laimės bus pripažin
tas pasaulio čampionu ir 
paims tam paskirtas dova
nas.

Nustatyta jiem susitikti 
Rugsėjo mėnesį, o kadangi 
nevalia New Yorko valsti
joje tai sakoma kumštynės 
įvyks Detroite ar apie Det
roitą.

Liepos 15 d. buvo pasku- 
'tinė diena kada Šarkis tu-
rėjo susitaręs su New Yor
ko promoteriais sužinoti 

i kas bus jo priešas. Tie ir 
pasiskubino ir pasirūpino 
apžiūrėti kitas vietas kur 

| kumštynės galėtų įvykti, 
jei New Yorke negalima.

Šarkis turi garantiją ne- 
mažiu $100,000 už kumšty
nes arba 25 nuošimčius jei 
ineigos bus "didelės.

Taigi lauksim didelių ir 
svarbių kumštynių.

Lankėsi Gansonas Trečia
dienį ir. ketvirtadienį Cleve
lande buvo sustojęs imtikas

KOMARAS SUPYKO
Pereitą, savaitę Taylor 

Bowl imtynėse su SarpaA 
lium, sako Komaras, jį ap-j 
gavo, ar,ką, kad kuomet jis 
pasiėmė' užsirišt sau palei
stą autuvo šniūrą, refery 
ėmė skaityt, lyg boksinin
kui laike nugriuvimo, ir ne
pajuto kaip jį išskaitė ir 
laimėjimą priskyrė Sarpa- 
liui.

“Kasdien jie ten įveda 
naujas taisykles”) sako Ko
maras, spjaudydamas. “Aš 
su Sarpalium 'bučiau' apsi-Į 
dirbęs jei butų buvę gana

Gansonas, kuris iš Bostono 
'automobiliu vyksta'į imty
nes vakarinėse valstijose:

Ąntąnas Brazauskas ir
gi 'randasi Clevelande.

SURIS — SVIESTAS 
Tikras Lietuviškas na
mų darbo Lietuviškas
Suris, ir Sviestas — rei-, 
kalaukit pas

T. NEURA 
2041 Hamilton avė.

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
70.36-7038 Superior Ave:

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIU 
49 metai tarnavimo jums.

laiko ir ne toks paikas skai- Reikalaujam Moterą pardavėją 
tymas.” Musų biznis eina gerai.

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

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 Avė.;

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

CHAS. STONIS

Ą Tel- CHerry 2370 i
? P. J. KERŠIS
X TT baigęs Teisių Mokyklą Cumber- X 

land Universitete, darbuojas bu X
X Teisių Ofisu advokato y

£ Anderson & Marriott £ 
| 308> Engineers Bldg. | 
•į kur su visais teisią reikalais į. 
X.Lietuytai, j Slavai,. Lenkai, ir,i 

Rusai draugai kreipdamiesi tu- X
T ršs teisingą patarnavimą. į

A. S. BARTKUS į
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas Y

Fotografas 5
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES t
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, ?

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti t 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- į 

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

tografijas visokių kitų traukimų. X

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

| SERGANTI ŽMONĖS į
Ž KVIEČIAMI' UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 
j; DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. t

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu ❖ 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- X 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme, visokių *•* 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ,įr vidurių negerovių, odos Ii- 
gų ir kitokių su tuo bendrų. X

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

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

? Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit:, nes musų laikais beveik vi- f
Y sos ligos yra išgydomos. X
X Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot X 
? būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. J
X Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- X 
X silpnintus kūno organus. . . T
Y Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. X 
f DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
J 10406 Euclid Aye. Kampas E. 105th St; Cleveland X 
❖ - ofiso valandos: Nuo' 10 ryte ikT'4 —- nuo"6 iki 8“vakarė. T 
X Nedėldieniai* nuo 10 iki 1. X
X ?


