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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Fordas didins algas. Au
tomobilių išdirbėjas Ford 
trumpu laiku žada Įvesti 
didesnę minimum (žemiau
sią) mokesti visiems savo 
darbininkams.- Tai bus po 
$6 j dieną vietoj dabarti
nės $5 Į dieną; ką įvedė jau 

z 1914 metais. Darbininkai 
pas Fordą uždirba ir daug 
daugiau, 'bet $5 yra žemiau
sia .mokestis, žemiau 'tos 
nemoka.

Fordo naujų A modelių- 
autombilių jau išdirbta net , 
2,000,000 nuo to kai jie pra
dėta gaminti' virš metai lai- ■ 
ko atgal.

Paryžius. — Penki mili
jonai Prancūzų moterų dar
bininkių užvedė agitaciją 
už sutrumpinimą darbo va
landų. Jos dirba įvairiuo
se darbuose po 11 ir 12 va
landų į dieną, po 60 valan
dų į savaitę.

Organizuojasi. Angliaka
sių unijos viršininkai skel
bia kad virš 4,000 Kentucky 
valstijos angliakasių prisi
rašė į uniją, kurią jie ap
leido penki metai atgal, ka
da unijos viršininkai nesu
sitaikė su kasyklų savinin
kais.

Ohio valstijoje plieno in 
dustrija šiuo laiku eina ge
rai, kiek iš tos industrijos 
centrų girdima.

Per Gegužės mėnesį A- 
merikos avalų dirbtuvėse 
pagaminta 29,119,827 poros 
batų ir čeverykų. Žinios 
surinkta iš 95 nuošimčių 
avalų dirbtuvių. Balandžio 
mėnesį pagaminta 29,381 ,- 
836 poros.

Didžiaisiais Ežerais per 
pusmetį iki Liepos 1 d. per
vežta geležies rudos iš ka
syklų Superior ežero sri
tyje 22,500,000 tonų, arba 
55 nuošimčiais daugiau ne
gu per tą pat laiką pernai.

Per šių metų pirmą pus
metį automobilių ir trokų 
pagaminta 3,223,090, arba 
netoli dusyk tiek kaip per 
tą pat laiką 1928 metais.

Singapore,. Kasyklos ne
laimėj užgriuvo 23 Chinie- 
čius darbininkus.

“BREMEN”
REKORDĄ

PADARĖ I MIRIMAI DIDĖJA, GI
MIMAI MAŽĖJA

New York. ,*-7 Liepos 22 i 
1 d. atplaukė į New Yorką 

naujas Vokietijbs pasažie- 
rinis laivas “Bremen”, pir
ma savo kelione^ ir kaip jo 
budavotojai pasakė taip jis 
ir padarė: “Bremen” per
plaukė Atlantiką į 4 dienas, 
17 valandų ir 
sumušdamas

• jos” rekordą 
■ valandomis.

42 minutas, 
“Mauretani- 
aštuoniomis

* SUIMA LAIVUS IR * '
SULAIKO ŽMONES l^ISIPAŽINO PRIE SE SULAIKO ŽMONES NQS ŽUDysTĖS
Mukdenas, Mandžurija.—, Cincinnati, O. — Sąžinės j Laivas priklauso North 

Šiaurinės Chinijos provin- kankinamas, Mikas Sarde-1 German Lloyd Bremen li- 
cialė valdžia išleido pareiš-1 lis, 36 metų, prisipažino jog 
kimą kad sovietų Rusijos 17 metų atgal nužudė savo 
kariumenės pradėjo tiesio
ginius puldinėjimus, užgro
bia Chinų prekybinius lai
vus ir siunčia orlaivius į 
Chinų teritoriją.

Chinija taip pat pertrau
kė diplomatinius ryšius su 
Rusija. ■

Tiesiogine karo dar nė
ra, tik pasitaiko šiaip pa- 
rubežiniai susišaudymai.

Bolševikai pradėjo varyt 
smarkią slaptą propagandą 
Mandžurijoje, taip kad su
imta Harbine visi Rusai 1-6 ją jis įdėjo šautdvą į jos
ir suvirs metų amžiaus.

Paskiausios žinios iš Mąs- 
■ kvos skelbia kad Rusija su

tinka ant Amerikos pasiu- 
; lymo išrišti ginčą su tarpi

ninkais, be karo.
Sovietai pasiryžo laukti; 

kad Chinai juos pirma pul
tų, tada paskelbs karą.

Komunistai bijo\ pasiro
dyt pasaulio darbininkams 
veidmainiais: sakosi stoja 
už taiką ir užtarimą tautų, 
kaip dabar pradės kariaut, 
nors delnai niešti. Užtai 
jie, kolei dar jų šnipai lai
kosi Chinijoje, nori varyt 
karščiausią propagandą su- 
kiršinimui pačių Chinų, ar
ba kad Chinai gaudydami 
agitatorius imtų juos 
dyt, tada “darbininkus 
bedami” galėtų pulti 
nūs žudyt.

sau- 
gel- 
Chi-

AMERIKOS VALDŽIOS 
LĖŠOS

S. Valstijų valdžios ope- 
ravimo lėšos pasiekia nepa
prastai dideles skaitlines— 
virš $4,000,000,000.

Šitos skaitlinės bus pa
siektos, kadangi sekantiem 
keturiems metams reika
laujama po $300,000,000 į 
metus daugiau.

Nušovė žmogžudžius. Li- 
meville, Ky. — Trys neži
nomi piktadariai iš pasalu 
užpuolę ■ nušovė gelžkelio 
užvaizdą ir bandė pabėgt'. 
Besiiriančius per upę juos 
pradėjo vytis ir šaudyt, du 
prigėrė, trečias bėgdamas 
pagautas.

3 užsimušė. Toledo, O.— 
Trys vyrai nukrito su orlai
viu, užsimušė ir sudegė ne
toli čionai. Jie visi buvo iš 
Y oungstowno.

“IIRM" SAVAITINIS LAIKRASTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose........................ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje..................... .- 2.50
Lietuvoje ir kitur................................’ 3.00
Prenumerata skaitosi’nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metų, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.
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mylimąją, Aleksandrą Či- 
niutę. Jos mirtis buvo tiž- 

jrekorduota saužudyste.
Jis inėjęs policijos stotin 

pasakė kad jo sąžinė kan
kina ir jis nori prisipažint. 
Ji buvo graži mergaitė, sa
kė jis, bet ji atsisakė už jo 
eiti pasirinkdama kitą, Jo
ną Montellą. Jis tada buvo 
tik du metai atvykęs iš sa
vo tėvynės, Graikijos. Su 
antru jos vaikinu jiedu bu
vo geri draugai. Nušovęs

trerman uoyą tsremen li
nijai, kuriai priklausė kiti 

| didieji laivai, atimti iš Vo
kiečių karo laikų.

“Bremen”, nors tūri tik 
du ir visai trumpus kami
nus, yra didžiausias jurų 
laivas, 938 pėdų ilgio, 88 
pėdų pločio, 46,000 tonų 
sunkumo, veža 2,200 pasa- 
žierių ir 950 darbininkų.

Turi įrengimą orlaiviams 
paleisti. Šioj kelionėj apie 
500 mylių nuo Amerikos pa
leido orlaivį su paštu, kuris 
atskrido laimingai į kelias 
valandas. Laivas aliejum 
kūrinamas.

Suv. (Valstijose 1927 me
tais gimimų buvo 1,970,772, 
o mirimų 1,209,415.

1928 metais mirimų skai-j 
čius nuo 100,000 ypatų bu
vo 12.3 ypatų; 1927 metais 
mirimų buvo 11.4 ypatų,— 
mažiau negu 1928 metais.

Gimimų ant 100,000 gy- ‘ 
ventojų 1927 metais išpuo
lė 20.7, o 1928 metais 19.7 
ypatų.

Kūdikių mirtingumas pa
kilo nuo 64.6 iki 68 1928 me* ' 
tais nuo 100,000 gyventojų.

TUKISTŲ BIZNIS 
LIETUVOJE

Svetimšaliai Palieka Mi-j KAIP PAPLITO RADIO 
lijonus Litų Pelno

rankų.

PRIETARINGOS MUŠ
TYNĖS

Afrikoj, tarp juodųjų at
silankė sveikatos inspekto
rius, baltas žmogus. Rado 
juodųjų kaimo vadą miru
sį nuo užkrečiamos ligos. 
Inspektorius uždraudė ki
tiems prie vado prieiti, tai 
juodieji pradėjo jį kankin
ti, ir butų nužudę jeigu ne 
jo palydovas. Palydovas 
su ' sužeistu daktaru pa
bėgo, atvyko policija, ir su
sirėmime užmušta septyni.

TRAUKINIS SUGRIUVO 
UPEL1N

Denver, Colo. — Vande
niui išplovus traukinio til
tą, užlėkęs traukinis su pa- 
sažieriais nuvirto į upelį ir 
užmušė apie 10 žmonių.

AMERIKA PRIMINĖ 
RUSIJAI IR CHINI.JAI 

KELLOGGO PAKTĄ
Washington. — Suv. Val

stijų sekretorius priminė 
sovietų Rusijai ir Chinijai 
kad abi yra pasirašiusios 
Kelloggo nekariavimo su
tartį ir privalo vengti susi
kirtimo.

PAVELYS GAMINT DEG
TINĖS

Bet nesidžiaugkit, iš to 
nepasinaųdosit.

Pirmą kart į aštuonis 
metus valdžia pavelys ga
minį tikrą, atsargiai išdir
bamą degtinę. Bus pavely
tą pagaminti du milijonu 
galionų pirmą metą, ir taip 
toliau. Kadangi gerai įsi* 
stovėti reikia bent keturis 
metus tai dar naujai gami
nama nebus parduodama.

70 nuošimčiai jos bus va-
ginkit Sovietų, Uniją, Ša
lin Skautai!” lindo skau
tams į akis. Policija ko
munistų vaikus suėmė, ar
ba išvaikė. Skautų lydėto
jai butų gerai bolševikėlius 
sumušę jeigu ne policija.

Atgabena aukso. Iš Ar- 
gabena $5,000,000 auksu Į 
New Yorko banką. Nieko 
sau butų komunistams pa
sidalint.

dinamos bourbon, o kita 
ruginė, medikaliams tiks
lams. Tikrosios įstaigos ku
rios gali tokią degtinę pa
daryti gaus tam leidimus.

SULAIKĖ KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJĄ

New York. — Amerikos 
skautams vykstant į laivą 
kelionei Anglijon tenai su 
skautais pasikieminėti, pa
sirodė apie 60 kitų vaikų, 

[kurie nešini'parašus “Ap-

STATYS MILŽINIŠKUS 
LAIVAS

Boston. — United States 
linija, perėjus Į privatines 
rankas, ruošiasi prie dide
lio biznio/. Dabar ruošiasi 
statyti du milžiniškus gar
laivius, didesnius už jos di- 
džiausįjį, “Leviathan”. Tie 
nauji laivai bus po 56,000 
tonų ir kainuos po $25,000,-1 su Japonišku laivu nusken- 
000. do 60 žmonių.

Septyni užmušta. Eaton, 
O. — Septynios ypatos už
mušta automobilyje kada 
ant jų užlėkė traukinis va
žiuojant per bėgius.

60 prigėrė. - Chinų laivui 
nuskendus po susimušimo

VĖL SKUNDŽIA 
TUNNEY

Bridgeport, Conn. — Bu
vusį pasaulinį kumštininką 
čampioną Tunney vėl trau
kia teisman. Šį sykį trau
kia John S. Fogarty, reika
laudamas pusės milijono 
dolarių atlyginimo už atvi- 
liojimą jo moteries.

Nesenai ta moteris buvo 
iškėlus bylą reikalaudama 
$500,000 už jos suviolijmą: 
pažadėjimą vesti ir atsime
timą. Tunney prirodė kad 
jis su ja atsilygino užmo
kėdamas $23,000.

UŽTVIRTINO SKOLŲ , 
SUTARTĮ

Paryžius. — Francuzijos 
seimas davė galę preziden
tui pasirašyti skolų atsily
ginimo sutartį su Suv. Val
stijomis. Reikia tik dar se
natui užtvirtinti.

Sutartis padarytą 1926 
metais Washingtone, bet 
užtvirtinimas tęsiama.

ATSISAKĖ AUGYT 
KŪDIKI

Toledo, O. — Čia buvo to- 
kis atsitikimas. Viduram
žiai tėvai susilaukė kūdikio. 
Susilaukė, bet atsisakė jį 
priimti į savo šeimyną, nes 
kiti vaikai jau visi išaugę ii 
motina sako ji nenori pra
dėt augyt kitą šeimyną. Ji 
visai atsisakė kūdikį 
ti po pagimdymo.

Kūdikis laikomas 
glaudoj, tėvas duoda
ir jieškoma jam namai.

maty-

prie- 
lėšas,

VĖL SUMUŠTA ILGUMO 
REKORDAS

Louis, Mo. — Du šio
miesto lakūnai sumušė re
kordą ilgiausio išbuvimo 0- 
re, kurį padarė pereitą sa
vaitę Kalifornijos lakūnai. 
Kalifornijos lakūnai išbuvo 
246 valandas, o šiė artina
si jau prie 300 valandų.

Pasirodo kad rekordą ga
li išlaikyt lakūnai iki tiktai 
spėja nusiskusti po išbuvi
mo ore savaitę ar daugiau, 
ir tuoj juos kiti viršija.

Šitie bandymai parodo 
kokie geri yra lėktuvų mo
torai ir kiek gali laikyti, jei 
gamtiškos aplinkybės nesu
trukdo.

Turizmu vadinasi kitų 
šalių piliečių apsilankymas 
susipažinimui, poilsiui ar 
šiaip laiko praleidimui. Nors 
turizmas nėra- prekybos o- 
peracija, bet tas kraštas, 
kurį turistai lanko, turi iš 
to nemaža pajamų. Lietuvo
je turizmo sezonas papras
tai prasideda apie birželio 
mėn. 15 d. ir baigiasi rugp
jūčio mėn. 15 d. Labiau lan
komi Klaipėdos krašto kur
ortai. Pernai 
ties i Klaipėda, buvo 4,111 
svetimšalių, Juodkrantėje 
2,087 svetimšaliai, Nidoje 
2,074 svetimšaliai; iš viso 
8,007. Šimef manoma, -bus 
žymiai daugiau, būtent per 
10,000 svetimšalių.

Klaipėdos krašto direkto
rija skaito, kad kiekviena? 
turistas svetimšalis palieka 
Lietuvai vidutiniškai po 7001 
litų; taigi iš 10,000 turistų 
laukiamą 7 mil. litų. Nerei
škia manyti, kad tie pinigai 
pasilieka tik Klaipėdos kraš
te. Pavyzdžiui, šiemet visa 
Jonavos rajono braškė iš 
kalno jau parduota Klaipė
dos krašto kurortams.

Iš kitų Lietuvos kurortų 
turistai, nors ir mažiau, bet 
vis lanko dar Palangą, Bir
štoną, Pasvalį ir kit. Atva
žiuojantieji amerikiečiai tu
ristai išsiskirsto po visą Lie 
tuvą.

Bendrai imant, Lietuvoje, 
įskaitant ir Klaipėdos kraš 
tą, turitų esti paskutiniais 
metais ligi 12,000. Visi ji< 
palieka vidutiniškai tiek 
kiek Klaipėdos krašte, ta’ 
yra po 700 litų, arba iš viso 
8—9 milijonų litį.

Turizmas Lietuvon kas 
metai didėja, ir atvirkščiai, 
musų piliečiai užsienin pa- 
viėšėjimo reikalais važiuoja 
vis mažiau ir mažiau. Del 
to pas mus smarkiai auga 
tokios vietos, kaip Alytus, 
Kulautuva, Aukšt. Panemu 
nė, Tytavėnai ir kt. 1925— 
1926 m. musų piliečių turis
tų į užsienį važiavo arti 
10,000, o dabar tik 2—3,000

“M. R.”

Smiltynėje,

Seattle, Wash. — Gaisrui 
kilus laivų prieplaukoj pa
daryta $1,000,000 nuostoli o 
ir žuvo trys darbininkai.

Naudojimas'
Dabartiniu laiku visame 

pasaulyje naudojama apie 
20,000,000 radio priimtuvų 
aparatų ir per juos pasie
kiama apie 1,000,000,000 
žmonių.

Vienose tik Suv. Valsti
jose naudojama 
radio priimtuvų.

Dar-yra rinkos 
000,000 priimtuvų 
gva iki to bus einama. •

Dabartiniu laiku Suvie
nytose /Valstijose yra virš 
600 radio išleidimo stočių 
ir virš 500 stočių visame 
pasaulyje.

9,000,000

iki 200,- 
ir palen-

United States Lines

LIETUVĄ
puikiaisiais Amerikos nuosavais

Transatlantikiniais garlaiviais >

Specialine
Ekskursija
Rugpjūčio-August 17 

puikiu

S.S .Leviathan
(per Cherbourg^) 

pasaulio didžiausiu

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 
patogybes bus iš anksto pauikiau- 
siai sutvarkytos.

Pilnų informacijų, kainų, kitų 
rugpiūčio išplaukimo garlaivių po 
United States Lines vėliava, ir t.t., 
klausk savo paprastojo garlaivių 
agento arba rašyk tiesiog i

United 
States Lines

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

CUNARD UNIJA LIETUVON | 
Greičiausi plaukimai per okeanj pasaulyje. Išplaukimai iš New I 
Yorko j Southampton kas Sereda vienu is milžinų ekspresinių laivų | 

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA j 
io paskui sausžemiu į Kauną. JL1 Yorko jį Kauną $203 ir bran~|

Pamatykit pakeliu • Londoną. /SJV. t ęiž}u-. Atskiri kambariai, er-j
i Taipgi tiesiai į Londoną kas “yi vieta, geras naminis vai-.
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi MMĮy mandagus patarnavimas.*
laivai. Trečios klesos laiva- P®1 hitų informacijų klaus-
kortės į abudu galu 'iš Nevv•MĮfLjgįjŽaBfr h’te bile Canard Agento, ar-. 

ba rašykit pas: i
CUNARD LINE I 1022 Chcster Ave

Cleveland, Ohio J
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. Į
882 užmušta. Pennsyl- 

vanijoj automobilių nelai
mėse per pirmą šių metų 
pusmetį užmušta 882 ypa- 
tos. Automobilių susikuli- 
mų išpuola po 21 ant kiek
vienos. gyvasties. Sužeistų 
buvo 14,596.

Automobilių susikulimų j 
buvo 18,725, jose vyrų va-Į 
žiuotojų kaltininkų buvo 18 j 
sykių daugiau negu mote
rų?

Moterų važiuotojų nelai
mėse iš 46 "atsitikimų viena 
ypata užmušta, o iš vyrų 
važiuotojų kas 30 atsitiki
mų viena ypata neteko gy
vybės.

dų. Jose dulkių ir kitokio 
nešvarumo randasi 5,103 
pėdos.

Nešnekėkit laike miego. 
Viena moteris iš Brookline 
atsidūrė perskyrų teisme iš 
priežasties kad laike miego 
šnekėjo ir šaukė kokį tai 
“Jonelį”', kuomet jos vyro 

i vardas yra Eugenijus. Vy- 
|ras tai girdėdamas, ir dar' 
sugavęs laišką nuo jos mei
lužio, sumanė pareikalauti 
atsiskyrimo nuo neištiki
mos moteries.

Pereitą sekmadienį Pitts
burgo srityje automobilių 
nelaimėse užmušta dvi y- 
patos ir keliolika sužeista.

Nepasisekė prigert. Nuo j 
Smithfield St. tilto Į Mo
nongahela upę įšoko jauna, 
20 metų mergina, Josephine 
Heatley, iš Youngstowno, 
bet nespėjo prigerti, ją iš
gelbėjo. Sakėsi nežinanti 
kodėl norėjo nusižudyti.

UŽMUŠTA SEPTYNI 
DARBININKAI

United States Aluminum 
Co. dirbtuvėj, Logan’s Fer
ry, pereitą savaitę užmuš
ta septyni darbininkai, ku
rie palaidotą Union kapi
nėse, New Kensingtone.

Keliolika sužeista, iš ku
rių kiti mirs.

Eina tyrinėjimas sprogi
mo priežasties. Du vyrai 

I kurie buvo sprogimo vietoj 
tapo užmušti. Kiti penki 
mirė nuo žaizdų sekančią 
naktį.

SHENANDOAH, PA.
Kirvis vietoje kryžiaus. 

Pasaulis keičiasi, taip kei
čiasi ii- katalikystės daly
kai pas mus. Musų kunigė
liai pradeda vartot kirvius 
vietoje kryžiaus.

Pas mus buvo toks atsi
tikimas. Birželio mėnesį 
parapijos pirmininkas F. 
Daugirdas nupirko naujus 
užraktus- pobažnytinei sa
lei kad kunigai negalėtų I 
naudotis sale savo privati
niam bizniui. Bet kunigas 
sumanė parengt koki šoki, 
o parapijonų nutarta be 15 
dolarių salės neduoti. Tai 
kunigas suorganizavo kir
vių armiją ir pats pirmiau
sia kirviu ’ atlupo langą ir 
sulindo į salę, paskui atlu
po nuo durų užraktus ir 
suleido į salę daugiau savo 
kirvininkų.

Kadangi tą sykį turėjo 
įvykti parapijos komiteto 
susirinkimas, atėję komite
to nariai pas salę rado du
ris atidarytas! Kunigas su 
su keliais šulais išbėgo 
langą.

Prasidėjus komiteto 
sėdžiui atėjo, kunigas

laišką, bet kunigas nenori 
tikėt kad tai butų vyskupo 
laiškas. Derėdamasis ku
nigas nusileido iki $15, bet 
jaunikis sako kad negali 
gauti daugiau kaip $5, ir 
kunigas nuleido rankas, pa
matė kad prieš juos kyla 
revoliucija.

Taigi matyt kad Shenan- 
doahrio Lietuviai už kuni
gus smarkesni.

Buvo toks atsitikimas vi
sai nesenai. Pas musų kir
vių armijos vadą į kleboni
ją atėjo vienas parapijonas 
su sunum su reikalais. Ku
nigėlis matyt norėjo ką ne
geistino žmogeliui daryti, 
ką patėmijęs sūnūs šoko už 
tėvą ir pridėjęs kumštę ku
nigui prie smakro pasakė 
kad butų mandagesnis, ir 
abu išėjo. Kunigas sekma
dienį apie tai pasiskundė iš 
sakyklos. Nei jo kirvių ar
mija neatėjo apginti....

J. Basanavičius.

I Kanados
I Naujienos

TORONTO, ONT.

per SO. BOSTON, MASS.

Pittsburgas liks sausas! 
Vaje, kas bus, Pittsburge 
saliunai mažėja. Šių metų 
pradžioj Pittsburge radosi 
522 saliunai kuriuose buvo 
galima gaut svaiginančių 
gėrimų, dabar jų suskaity
ta tik 87, pasekmėj griežto 
užsispyrimo juos naikinti. 
Daug Lietuvių 'turėjo; savo 
tuos biznius apleisti, dauge
lis net pateko po bausme.

$32,000,000 kelių taisy
mams. Harrisburg, Pa. — 
1929 metų kelių taisymo ir 
naujų rengimo programų! 
iš valstijos iždo nuskirta 
$32,000,000. Pinigai bus iš
dalinti ant daugelio apskri
čių.

Organizuoja automobi
liams plieno dirbtuvę. Gru
pė Pittsburgo finansierių 
organizuoja automobiliams 
reikalingo plieno ir jo da
lykų išdirbystę. Pradės ją 
su $3,000,000 kapitalo ir 
turės darbo del kokių 500 
darbininkų. Dirbtuvės bus 
^arentum, vietoj užleistos 
Pittsburgh Plate Glass Co. 
stiklo išdirbystės.

Nudegino pirštus kad ne
vogtų. Uniontown, Pa. — 
Keli metai atgal vienos šei
mynos tėvą plėšikai nužu
dė. Jo duktė apsivedė ir 
turi 7 metų vaiką, bet jis 
palinkęs prie vogimo, tai 
motina, nenorėdama kad ir 
jos sūnūs butų žmogžudžiu, 
pradėjo jam degint rankas 
atpratinimui nuo vogimo. 
Teisme ji nubausta $25 už 
tokį pasielgimą.

Koksz Pittsburgo oras. Iš
tyrimai parodė kad Pitts
burgo ore yra 5,103 ku- 
biškos pėdos dulkių ir pur
vo, kas reiškia apie šeši 
prekiniai vagonai. Pitts
burgo oro tirštumas tokiu 
budu yra beveik lygus New 
Yorko orui. Imant visą šią 
sritį susidaro 49 keturkam
pės mylios ploto; per visą 
tą plotą imama aukštis po 
200 pėdų; taigi per plotį ir 
aukštį padaro atmosferos 
273,202,320,000 kubiškų pė-

Mirė atlikęs paskutinę 
kelionę. Waynesburg, Pa. 
— Tarp Waynesburg ir 
Washington, Pa., vaikščio
jo siauras traukinis ir se
nas lokomotivas atliko ve
žimą. Ant tos linijos dir
bo per 31 metą kondukto
rius Shull. Liepos 10 die
ną tas-traukinis atliko pas
kutinę 
užėmė 
kinis, 
atlikęs 
išlipęs 
širdies

kelionę ir jo vietą 
moderniškas trau- 
Konduktorius Shull 
paskutinę kelionę, 

iš vagono mirė nuo 
plyšimo. Sako kad 

iš gailesčio to traukinio jis 
nedalaįkė. Jis butų gavęs 
darbą ant tos linijos ir to-: 
liau.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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 ‘"Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kalnas.

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

Del platesnių informacijų kreipkitia šine adresai

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

po- i 
su | 

daugiau kirvininkų užpuo- , 
lė juos varyt laukan iš sa- ■ 
lės. Vienas net kirviu pri- į 
šoko prie komitetu nario ir ■ 
mosuodamas rėkė, aš tau , 
galvą nukirsiu. Kiti tą pa
matę priėję atėmė iš jo kir
vį ir užklausė keno tas kir
vis. Kunigas atsiliepė : ma
no kirvis, ir priėjęs pasi
ėmė. Komiteto nariai su
sitarė vaidų nekelt ir ap
leido salę. Dabar kunigas 
yra patrauktas; teisman už 
užraktų atplėšiihą' ir vaito
jimą kirvio blogiems tiks
lams.

Liepos 14 d. parapija tu
rėjo pusmetinį susirinkimą 
apkalbėta daug parapijos 
reikalų. Parapija turi se
nas ir naujas kapines, bet 
jose nebuvo privesta van
duo tinkamai, tai naujasis 
parapijos pirmininkas pa
sidarbavo ir suvedė vande
nį abiejose kapinėse. Tas 
kainavo virš $700, daugelis 
darbininkų dar dykai pasi
darbavo, kadangi kasyklos 
nedirba ir jie turi laiko. 
Visi džiaugiasi tuo padary
tu naudingu darbu. Kolek
toriai perėjo, padarė rink
liavą po apielinkes, ir kaip 
girdėt tie pinigai surinkta 

. ir lėšos užmokėta.
Susirinkime buvo pakel- 

i ta protestas prieš kirvių 
, armijos vadą, nutarta pa- 
i siųst1 protesto rezoliucija Į 
l arcivyskupą. Dvasiškuos 
s vyriausybė nori gauti visas 
s žinias apie kunigo apsiėji-
• mus ir matyt prašalins jį 

iš musų parapijos.
i Vienas jaunas musų pa

vapi jonas, čia augęs vaiki
nas, norėjo apsiveęti, bet jo 
mergina yra Lenkė. Su-

Į tuoktuves norėjo turėt mus 
bažnyčioje, bet jam kuni
gas padarė nepaprastai di
delę kainą. Vaikinąs tada 
nuvyko į Philadelphiją pas 
vyskupą pasiklaust apie 
kainas už šliubą; jam pa- 

j aiškino kad be užsakų tai 
I $5, o jei su užsakais tai $2.
• Gavęs vyskupo raštinėj lai- 
Į šką apie tai, nuėjo pas Len- 
< kų kunigą prašyt šliubo. Ir

ten pareikalavo' $25. Tada 
jaunikis, parodė vyskupo

3
•<

•<
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Miko Petrausko darbuo
tė. Liepos 10 d. Lietuvių 
salėje buvo surengta Lietu
vių Muzikos Konservatori
jos koncertas ir sykiu sta
tyta nauja komp. Miko Pet
rausko operetė “Prieglau-” 
da”.

Koncerte dalyvavo: Al
doną Ivaškevičiūtė, Grasė 
Kcrzoniutė, Vincas Jaku
bauskas, Stasys Ivaškevi
čius, Povilas Ivaškevičius, 
Petras Šopaš, Jonas Kuz- 
mauskas, Liudvikas Pau
lauskas, Ona Sinkevičiūtė, 
Stasys Paura,-. Ireną Jurė
naitė, Juozas Sangaila, Kei
stutis Ajauskas, Juzė Tom- 
soniutė, Alena Žilinskaitė. 
Bronius Vasiliauskas, Mi
kas Petrauskas, J. C. Na- 
vadauskas.

Operetėj roles turėjo se
kančiai : Lėlės — Zuzan? 
N eviackiėnė; i • Puldžiutės — 
Klara Kasparaitė; Migaus 
ko — Stasys Paura; Val
diško Balso — And. Juod- 
gudis,; Šokikės — Mariutė 
Jurėnaitė; šokikės ir daini
ninkės mokinės: Irena Ju
rėnaitė, Jankauskaitė, Gri
ciūtė, T. Kengrytė, J. Tom-, 
soniutė, Ofelia Siauraitė: 
smuikininkė — Aleną 
paraitė.

Vadovavo i pats M. 
rauskas.

Viskas išėjo gerai..

Jaunimas linksta į spor
tą. Toronto Lietuvių kolo
nijoje veikia dvi jaunimo 
draugijos: Jaunimo Sąjun
ga ir Švyturio kuopa. Prie 
abiejų organizacijų susida
rė sporto rateliai, kas yra 
•labai girtinas dalykas. Ne
žiūrint kad komunistų ko
respondentai savo laikraš
čiuose sportą smerkia, jau
nimas eina į parkus ir už
siima žaidimu.

Štai Liepos 10 d. abiejų 
organizacijų rateliai pir
mą kartą lošė beisbolį, kur 
Švytur iečiai nugalėjo Są 
jungiečius 32 prieš 2. Są- 
jungiečiai tik tiek pasiro
dę, ateityje sako pasilavins 
ir parodys švyturiečiams 
ką gali.

Daug jaunimo yra palin
kusių į sportą, todėl linkė
tina sportą plėsti įvairiose 
šakose, neskiriant lyties ir 
amžiaus.

Baudžia už alaus dary
mą. Pas musų Lietuvius 

‘ inėjo paprotis raugti nami
nis alutis, kurį ir patys ne
liauja traukę ir biznį daro. 
Bet ne tiek biznio padaro 
kiek bėdos prisiverda. Štai 
vienas žmogelis 
kartą už tą savo 
baudą užsimoka, 
sėtinai, po pora 
lari, po $50, ir tain panašiai. 
Šiose • dienose vėl nubaus
tas $50. Ar tai darbinin
kiškas gyvenimas? O 
sakosi esąs komunistas, 
sišvietęs.

Lietuviai, susipraskit, 
mirkit alkoholyje, nevary- 

. kit tokių 'biznių tarp darbi
ninkų, neš tuomi žeminat ir 

. puldot darbininkų klasę ir 
sau nuostolių pasidarot.

Kas-

Pet-

Kor

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Columbia ir O. Keh 

Lietuviškus 
Rekordus.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don't suffer with Dandruff, Pimples. 
Blemishes and other annoying skin irri
tations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
Sure way to relief. Itching often disappears' 
overnight. Splendid for Sunbum and Poiwa 
ivy. All druggists 35c, 6Oc, $1 00.

žemo

Vėl nauja draugija. Čia paniją,' su $2,000,000 kapi- 
dr augi jos dygsta kaip gry- talo, išdirbimui čionai or- 
bai po lietaus; jau gyvuoja laivių. Jau užimtą 265 ak- 
jų kokios septynios, ir gir- rų žemės Longueil priemie- 
dėti kad dar žada viena iš
dygti, kokių tai socialistų 
ar valstiečių liaudininkų, 
nežinia kokiam tikslui ir 
kokio fronto ji laikysis.

Malonu butų išgirsti kad 
įsikurs kokią tautiška or
ganizacija. Iš jos galima 
butų tikėtis geros naudos, 
nes joje susispietę doresni 
žmonės galėtų kovoti su ko
munistais ir kitais žmonių 
mulkintojais ir pakeltų Lie
tuviškumą musų kolonijoje. 
Dabar kokios draugijos čia 
yra tai tik riejynėms, o ne 
progresui. Kur nepažvelg
si, tai raudonukai, tai ka
talikai, ir vis partijų sma
la apsipylę liepsnoja, poli
tikuoja, agituoja vieni prieš 
kitus, net ir palaipinės or
ganizacijos, 
nereikėtų.

Lauksime 
kokiais
organizacija užgims.

Toronto Žvangutis.

su 
ja

jau trečią 
biznelį pa
ir vis pu- 
šimtų do-

jis 
ap-

ne-

styje, ir pradėjo statyti or
laiviams hangarus ir plečiu, 
ir bus taip Įrengta kad ga
lės nusileisti vandeniniai ir 
sausžemio lėktuvai. Viena
me šone orodromo yra St. 
Lawrence upė.

Kompanija išdirbs orlai
vius sau ir pardavimui.

kur to visai

ir pamatysime 
dantukais nau-

ATEIVYBĖ KANADON
Imigracija Į Kanadą per 

Gegužės ir Balandžio mė
nesius parodė ypatingą pa
mainą. Skaitlinės parodo 
jog daugiau ateivių yra 
Anglijos, iš Suv. Valstijų 
šiaurinės Europos negu 
kurių kitų šalių.

Iš Anglijos įvažiavo viso 
25,100; iš Suv. Valstijų — 
7,807; iš šiaurinės Europos 
— 11,014, iš visų kitų šalių 
tik 12,308.

Nauji ateiviai pasidalino 
šitaip: 19,000 važiavo Į (Ma
nitoba provinciją, 17,000 i 
Ontario, kiti išsidalino 
kitas provincijas.

iš

po

MONTREAL
Grupė Kanados finansie

rių, išvien su New Yorko 
viena orlaivininkystės kom
panija, suorganizavo Fair
child Aircraft Limited kom-

AKRON, OHIO 
šis ir tas

Musų bolševikėliai juda, 
kruta, ir vis galvas suka 
kaip darbininkus išnaudot. 
Jų vadai komisarai jiems 
planus patiekia ir jie apsi
sukdami tamsius darbinin
kus išnaudoja.

Dabar angliakasiai ne
streikuoja, nėra kaip prisi- 
prašyt pinigų, kas daryt? 
Nagi sumanė neva Lietuvos 
nukentėjusiems nuo neder
liaus pinigus rinkti kad sa
vo komisarų tuščius kiše- 
nius užpildžius.

Nepersenai jie tam tiks
lui buvo surengę pikniką, 
tačiau vargšai' mažai tepe- 
šė, publikos apart komisa
rų piknike nesimatė, o ku
ris netyčia ir pribuvo pik- 
nikan tai greit pabėgo, nes 
ką veiks, kas do piknikas 
kad nei muzikantų nepa
imta palinksmint, nei nieko.

Kpmisąrai turbut manė 
kad pasigarsinus jog Lie
tuvos šelpimui piknikas tai 
sugužės visas? Akronas.

, Pilęs D. Daruliutė ir S, 
Vertelaite1' lanko ^vasarinę 
high school, nori greičiau 
baigti ir įstot Į aukštesnes 
mokyklas;

P. Krivickienės sūnūs 
dienomis dirba, o vakarais 
lanko vakarinę aukštesnę 
mokyklą, mano kada but 
inžinierium ar kuo kitu.

Keliautojas.

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

Didele žingeidi senoviška apysaka

VARGŠŲ

'į'"®
0

Tvirtuose /audimo virše
liuose tiktai 

$1.50

Knygą yrą didelę, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos ‘‘Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuosė privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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i — Mane mulkiu vadinai, jeigu nenori važiuot. 
Stepai, bet aš pasakysiu 
lead pats esi sumulkintas 
iki paskutinės gyslelės. To
kios šalies kaip “darbinin- 

tėvynė” pasaulyje ne-kų
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DRAUGAS STEPAS RUO-] 
ŠIASI Į KARĄ

— Sveikas gyvas, Stepai, 
kur tu taip leki?

— Ne tavo bibibiznis, ir 
nesulaikinėk mane ant stry- 
to.

— Na bet vistiek negra
žu butų nepasveikinus. Ko 
taip sušilęs?

— žižižinai, dddrauge, 
mes dddarbininkai dabar 
užimti.

— Tai ką, kibą Į dirbtu
vę bėgi ? Perdaug gerai ei
na darbai. Kapitalistu pa
liksi. Nedirbk tiek' daug.

— Mumumulkis kad ne
supranti kame dadalykas. 
Matai, viso pasaulio kaka- 
kapitalistai užpuolė darbi-Į 
ninku tėvynę, reikia ginti. Į

— Kokią gi “darbininkų 
tėvynę’! kas užpuolė? Kur 
ta “tėvynė” atsirado?

— Ugi sososoviėtų Ruru
rusiją užpuolė Kinai su vi
so pasaulio kakakapitalis- 
tų pagalba ir nori dddarbi
ninkus žudyt. Tai aš einu'

StepasDraugas 

ir būti negali.buvo
šalys yra darbininkų tėvy
nės, nes visur darbininkų y- 
ra daugiau negu kitokių 

i klesų.
— Ale Rururusijoj darbi

ninkai turi visą laisvę ir 
papapatys valdosi.

— Stepai, jeigu tu nori 
nuvažiuot į Rusiją ir pa
matyt kaip darbininkai p.a- 

i tys valdosi ir pats pabūt 
valdovu tai greitai gali nu
važiuot ir persitikrint. Da
bar tik dalyvauk komunis
tų ruošiamose protesto de
monstracijose prieš Chini- 
ją, tai tave sugaus ir dykai 
į Rusiją išgabens. Persi
tikrinsi.

— Drauge, mums įsaky
ta. Į Rururusiją nevažiuot, 
ba čia Amerikoj reikia su

Viso;

-1 kakakapitalistais kovot.
I — Na tai ir nedurnavok

I . ... Nesi- 
iįkišk j svetimus reikalus, o 
> dabok savo. Jeigu jūsų va-|
■ dai vėl badauja ir po prie-1
■ danga ‘darbininkų tėvynės’
■ gelbėjimo šaukia aukų tai 

žinokit kad jie j.as ir suval-j 
gys. O į Rusij ą .važiuot jus j 
draudžia del to kad gadi-j 
nat jų biznį, Viena, aukų 
mažiau gaus, o antra, pa- taip kaip dykaduoniams! 
matęs sovietų rojaus peklą Į komunistams reikia. Jeigu: 
darbininkas daugiau ko- j butum kitaip susipratęs tai] 
munistu nebus.

— Mememeluoji, drauge. 
Musų vadovai aukų nesu- 
valgo, ale atiduoda kam au
kaujam.

— Jie jus per akis mulki
na, o jus vis jiems tikit. Ne
radę kito budo aukų prisi
šaukti šį pavasarį pradėjo 
rinkt pinigus Lietuvos ba
daujantiems. Šituo obalsiu 
priėjo prie visų žmonių, ne 
tik savo pasekėjų. Bet pi
nigus suvalgė, o kai reikė
jo parodyt ar gauna kas 
tas aukas Lietuvoje'tai jie 
paaiškino kad jų kokios ten 
mergšės į Lietuvą neleidžia i 
tai ir aukų badaujantiems 
neduosią. Užtai padaliną 
tuos' pinigus čia....

— Dddrauge, tai teisin
gas ir geras darbas, ir mes 
dddarbininkai ant to sutin
kam.

— /Užtai aš ir sakau kad 
tu ir kiti tokie esat pasku
čiausi tamsuoliai. Jeigu ko
munistų vadas užpultų ir 
užmušęs apiplėštų žmogų, 
atėmęs pinigus pralaktų, ir

PAJIEŠKOMA

■
I 

■

aip 
tori

%

kada sugautas šauktųsi į 
jus aukų gynimui, sakyda
mas kad tą darė darbinin
kų gerovei, jus tikėtumet ir , .i • . * m • venęs 6416 Third Ave.,aukas siųstumet. Tame ir .. XT v ' •, . , ... Brooklyn, N. Y. Motina jauyra komunistu pasisekimas „ , . ’ . J
t i n • i • -M metai neturi žinių.kad yra mulkiu kurie nori ... ... , ..., ,. • ,, . Misevičius, Mykolas, kilęsbūti mulkinami. .. T . _ , . ’ vm .. . is Lauzynes kaimo, Taura-— Tu mane mumumulkiu , . ’.... .. . I ges apskr., seniau gyvenęsnevadink, ba as esu susi- o TT „ , TZ, ’ 39 So. Hollyok, Kansas City,
Pia . . ct . , „iKansas ar tai Illinois val-

— Taip, esi susipratęs , , . . ., . , , j . stybeie, neva, miręs apie 4m kam dvknnnnmamsĮ J J v 1
į men. atgal.

.į Gapšys, Domininkas,* ki- 
į lęs iš ar nuo Lygumų miest. 
j Šiaulių apskr., seniau gyve
nęs Minneapolis, Minn.

Gapšys, Vincas, prieš 3| 
metus gyvenęs Utica, N. Y.

Gapšytė, Teklė, ištekėjus, 
bet vyro pavardė nežinoma, 
gyvenanti Chicago, Ill. Vi
si šie Gapšiai yra Gendrės 
Gapšienės vaikai ir turi se
serį Julę Lygumiose.

Skinkys, Antanas, kilęs iš 
Gudelių, Bartininkų, valš
čiaus, karo metu savanoriu 
tarnavęs Amerikon armijo
je ir pasiųstas Prancuzijon; 
nėra žinių ar jis sugrįžo 
sveikas ar visai negrįžo.

Bračiukas-Brenchuk, Ro
bertas, ilgai buvęs Bridge
port, Conn., o prieš 
laiko išsikraustęs į 
valstybę, bet adreso 
nėms nesuteikęs.

Peniukas-Penelis,
sandras, gyvenęs Mahanoy 
City, Pa., tarnavęs kariuo
menėje ir neva turėjęs 1919 
m.' sunkią operaciją; reika
lingą žinių ar jis gyvas ar 
nei.

Vaitkevičius Motiejus, 
kilęs iš Seirijų; jis buk mi
ręs Mahanoy City, Pa., a- 
pie 35 m. atgal; gal kas at-, 
simena tikrą mirties datą ir 
palaidojimo vietą.

Kriščiūnas, Juozas, miręs 
Shenandoah, Pa., neturtė
lių namuose, bet kada ir ko
kiuose namuose nėra 
ma; spėjama kad jis buvo 
pavardę pakeitęs. Jis buvo 
kilęs iš Panasupio km., Pa- 
dovinio valšč., Mariąrapolės 
apskr.

Janulis, Kazys, kilęs iš 
Pilkiškių kaimo, velionies 
Juozo Janulio brolis. Jam 
priklauso, kuris mirė Wyo
ming valstybėje, palaikų

Graužinis, Jonas, arba 
John Valentino, seniau gy-

Vienuolyno SlaptybesBUVO PO $1.00 DABAR 50c
Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
knyga — viso 152 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centu, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit pridedami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

Užmokestį siųskit pašto štampais.

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

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

butum niekšas ir jie nesi- 
laižytų apie tavo kišenius. 
Ir dabar, parašė, apmuili
no akis, ir bėgi su dešimti
ne “darbininkų tėvynei” į 
Bruklyno dykaduonių ger
klę.

— Dddrauge, tu kakaka- 
pitalizmui parsidavęs ir ne
nori užstot darbininkų tė
vynės, nori kad buržujai 
dddarbininkus smaugtų.

— Kada Rusijos darbi
ninkai , buvo po buržujais 
jie nors kovot turėjo teisę, 
o dabar po komunistų lete
na spaudžiami nei išsižiot 
negali. Kuo greičiau komu
nizmas Rusijoj suirs tuo 
lengviau darbininkas galės 
atsikvėpti.

— Aha, tai tu, dddrauge. 
nori nuverst darbininkišką 
valdžią ir išnaikint dddar- 
bininkų tėvynę ? Mmmes 
turim kovot su tokiais!

— Gali kovot jeigu nori, 
tik žiūrėk neduok komunis
tams tau paskutinį skatiką 
išviliot, kad jie galėtų lė
baut, o tu vis būti darbinin
ku ir mislyti kad tave kapi
talistai išnaudoja. Gelžke- 
lis už kurį Maskvos carai 
su Chinais pešasi yra toli
mas ir nereikalingas Rusi
jos darbininkams: gelžkeli? 
eina per Chinų žemes, per 
Mandžuriją, kur sovietai 
jokios teisės neturi, bet kai 
tik Chinai įsileido tai tie 
kai kiaulės tuoj pradėjo sa
kyt kad jau jų, ir kada no
ri komunistų atsikratyt tie 
rėkia ir net kursto darbi
ninkus kišt savo galvas po 
Chinų ginklais. Kita kalba I 
butų jeigu Chinai butų už 
griebę dalį Rusijos gelžke- 
lio, o dabar jie tik atsikrato 
komunistų savo žemėse. Ką 
bolševikai nori tuo gelžke- 
liu parsivežti gali, kaip ir 
parsiveža iš Vokietijos ko 
tik reikia, neturėdami nei 
Lietuvių nei Lenkų gelžke- 
lių užėmę. Ko komunistai 
norėjo tai prisiprašę Chinų 
ineit į jų žemes neva kaipo 
gelžkelio darbininkai ir val
dytojai, sukiršint tą visą 
dalį Mandžurijos gyventojų 
ii pasigrobti sau.

— Dddrauge, aš tau ne-: 
tikiu, ba tu kakakapitalis- 

| tams parsidavęs.
— Netikėk man, pasiimk 

žemlapį ir pažiūrėk, ten pa
matysi kur kas yra ir ko 
komunistai nori. O jeigu 
tu nori dykai.į Rusiją nu
važiuot tai dabar padurna- 
vok su protesto mitingais 
ir demonstracijomis, ,o lai
vakortę į rojų dykai gausi.

metus
Maine 
gimi-

Alek-

žino-

Sausieji nušovė jau
PENKIAS YPATAS

Federaliai prohibic i j o s 
viršininkai šįmet nužudė 
jau penkias ypatas bevyk
dant prohibicijos įstatymą. 
Iš valdžios pusės dar neil 
vienas nenušauti.

dalis.
čerakavičius, Izidorius, 

iki 1920 m. gyvenęs Maha- 
noy City, Pa. Yra miręs, 
bet nežinia tikros datos ir 
laidojimo vietos.

Grabauskas, Pranas, ki
lęs iš Eržvilko miestelio, 
Tauragės apskr., ir seniau 
gyvenęs Beaver ar Liever 
St. Nr. 16, Boston, Mass.

Skera, Antanas, gyvenęs 
Hammond ar tai Harmon. 
N. Y,, ir ten miręs 1925 m. 
Prašoma žinių apie velio- 
nies palikimus.

Ona Prišmantaitė - Kat
kienė, gimusį 1877 m. Pala- 
piškių kaime, Šidlavos vals
čiuje, iš tėvų Jurgio ir O- 
nos, turi brolį Jurg. Priš- 
mantą, gyv. Selersville ar 
Minersville, Pa. Amerikon 
atvykus 1906 m. drauge su 
sunum Povilu, gim. 1906 
metais.

Jonas Uogintas-Ocins, ki
lęs iš Pasvalio valščiaus, A- 
merikoje apie 24 m. ir nuo
lat gyvenęs 1051 Schooma- 
ker Avė., Manessen, Pa. iš 
amato siuvėjas. Paieško se
suo.

Abraitis Petras, 1921 m. 
gyvenęs 300 Hamilton Ave., 
Duquesne, Pa.

Klimavičiūtė, Ona, kilusi 
iš Gustaičių kaimo, Veive
rių valšč., ištekėjusi už Vin
co Barkausko. Gyvenamoji 
vieta nežinoma.

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

KIŠENINISDAKTARAS
Graži, tvirta knygelė kiše- 
niuje nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių apie 100 ligų ir 
kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis; Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų jieškojot. Kai
na su ‘prisiuntimu ..$1.00“DIRVA’

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

fEX

TRIM TAS

25cBuvo dOc. Dabar kolei jų yra

Puiki Eilių-Damų Knyga, 144 puslapių, tinka 
miausia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimu' 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik

T. M. D. REIKALAI

Atoslūgio Pabaiga?
Juros bangos kyla ir nu

slūgsta. Maždaug panašiai 
kaip juda ir žmonių drau
gijinis gyvenimas.

Atoslūgio laikotarpis bu
vo užėjęs ir musų Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai. Prie
žasčių kiekvienas ras ir gal 
vis kitokių, bet faktas tai 
tikras. Todėl be galo sma
gu buvo pamatyti tas dide
lis susirūpinimas kuris pa
sireiškė Wisconsino kuopo
se ii- jų apskrityje, taip pat 
Chicagos kuopoje. Maž tai 
bus ženklas jog, galiausiai, 
nariai imasi domėtis savo 
draugija ir 
nai centro 
naštą vežti.

Man teko 
metų! pora sykiu nurodyti 
gerbiamiems T. M. D. na
riams jog be 4,000 narių 
sumokančių po $1 per metą 
mokesčių, arba be 2,000 na
rių mokančių po $2 per me
tą, Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja neįstengs pagaminti ir 
išleisti po vieną ar dvi nau
jas knygas kas metą, kaip 
nariai to pageidauja. Cen
tro Valdyba buvo išleidus 
gražių agitativių lapelių ir 
paraginus kuopas veikti, 
pasinaudojus naujų narių 
vajui. Buvo raginama iš
parduoti ir Centre esančias 
knygas. J tuos visus ragi
nimus nariai, gaila, kurčią 
ausį atkreipė. Jie laukė 
kad viena Centro Valdyba 
kalnus nuvers ir stebuklus 
padarys.

O kai Centro Valdyba 
žymiai nusilpę v,eikime.,, kai. 
net organe jau rašyti veik 
visi T. M. D. reikalais nu
stojo, kai kuopos net atsa
kymų iš Centro sekreto
riaus ilgai nesulaukti ėmė, 
tai šios, nors skaudžios ir 
nelabai malonios 
nės sukėlę 
jimą nors 
taip yra?

Tikėkime 
mėjimas bus patvarus ir 
augs. Nes be visų narių 
karštos paramos Centro 
Valdyba nieko nepasieks ir' 
nieko neatliks. Jei nariai 
nekreips domės j ragini
mus ir į faktiną padėtį tai 
knygų leisti nebus galima 
ir vėl įžengsime į užburtą 
ratą, kur kuopos kaltina 
Centro Valdybą, o Centro 
Valdyba ragina kuopas, o 
šios savo keliu nieko nevei
kia, nes, esą, Centro Valdy
ba knygų neduoda....

Reiktų visiems kuriems 
TMD. reikalai rupi pagal
voti del plano kuriuo butų 
galima padidint musų or
ganizaciją. Tada galima 
butų leisti knygų, jas na
riams dalinti, ir sukti vei
kimą energingiau.

V. Sirvydas, 
Centro Sekretorius.

nepalieka vie- 
valdybai visą

per ŠĮ keletą

priemo- 
visgi susidėmė- 
klausimu kodėl

kad tas susido-

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

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

Mrs. Wjnsl©w*s
Syrup
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Dienos Klausimais
KOMUNISTAI IR RUSU-CHINŲ KIV1RČIAI

:'S ■ .
K

Lietuvių komunistų laik
raščiai Amerikoje stoja už 
sovietus šiame konflikte.

Tačiau matosi joje šaltu
mas ir veidmainingas rėki
mas už “darbininkų tėvy
nę”.

Sibiras ir tolima Azija 
nėra “darbininkų tėvynė”. 
Ten yra nekenčiamas kraš- 
taf. kur carai tremdavo nu
sikaltėlius. Paskui ten yra 
Mongolija, kuri niekados 
baltiems žmonėms nepri
klausė. Per šiaurinį kam
pą Mongolijos, ateidamas 
iš Sibiro, persikerta Rytų 
gelžkelis ir eina į Vladivos
toką ir į pietus, Chinijon.

Vladivostokas irgi yra iš 
Azijatų užgrobtas pajūrio 
plotas dar carų laikais.

Chinai nei pėdos nepa-

skričių sušelpti.
Galima sakyt kad tiek ar 

dar daugiau pinigų suplau
kė nuo giminių iš Ameri
kos tiesioginai, taip kad ši 
'“Dievo bausmė’/ nuo žmo
nių, nors didelėje dalyje, 
greitai nusukta. Ne visa 
Lietuva nukentėjo, .pietinė 
dalis žymiai prisidėjo su 
pašalpa, ir vienu trumpu 
užsimojimu prašalinta ne
gerovės kokios butų jeigu 
nebūtų iš kur paramos gau
ti, kaip badmečiais senes
niais laikais.

Kodėl Žmonės Neskaito
“Lietuvos Žinios” andai 

įdėjo atsišaukimą į inteli
gentiją skaityti laikraščius. 
Kad . paprasta liaudis ne
prenumeruoja to turbut “L.

Ž.” nepaiso, nes štai kaip 
rašo (liaudžiai nesupranta
mus žodžius pabraukiame):

“.... Taip pat dideli dva
rai neatsako ir intensyvaus 
žemės ūkio reikalavimams. 
O prie intensyvaus ūkio ve
dimo yra būtinas musų 
krašto perėjimas ir todėl 
Lietuvai yra nenaudingas 
dvarų restauravimas. Dva
rai yra likučiai ekstensy
vaus ūkio vedimo laikų.”

O šitaip rašo straipsnyje 
apie žemės reformą, apie 
ką rupi prastuomenei, o ne 
inteligentijai.

Ir tada neskaito tokio 
laikraščio nei inteligentas 
nei kaimietis.

Rodos gėda butų redak
toriams, šiame musų kal
bos gryninimo periode, to
kiais svetimais žodžiais ter
šti savo laikraštį.

žengė link sovietų žemės, 
už savo rubežiaus, ir visai 
nemano eiti į Maskvą, kur 
sėdi raudoni carai ir po 
obalsiu “darbininkų tėvy
nės” geria darbo žmonių 
kraują. Tik viso pasaulio 
darbininkams to nesako.

Chinai leido sovietams, iš 
draugiškumo, naudotis tuo 
gelžkeliu, prekybai su Vla
divostoku. Komunistai in- 
ėjo j Mandžuriją neva kai
po gelžkelio darbininkai, 
bet tuoj ėmėsi propagandos 
ir manė kad atplėš tą dalį 
Azijos nuo Chinijos.,. Ghi- 
nai laiku apsižiūrėjo?" * *’

Darbininkams pastaba: 
Kada Amerikos kapitalis
tai lindo į Venezuelą ir net 
valdžia siuntė kariumenę 
daryt tvarkai, komunistai 
ragino jus protestuot ir ra
šė karščiausius straipsnius 
prieš Amerikos lindimą į ki
tų žemę.

Komunistų norai užval
dyti Rytų gelžkelį yra tas 
pats. Jeigu dabar komu
nistinė spauda jums kito
kią giesmę gieda tai žino
kit kad ji veidmainiauja ir 
jos riksmas nėra teisingas.

Tik nežinėlis gali sakyti 
kad Mandžurija yra “darbi
ninkų tėvynė”, o jeigu sako 
kad kapitalistai nori Rusi
jos rojų išgriauti tai tikrai 
išgriaus, jeigu Maskvos ca
rai norės apžioti svetimus 
plotus ir pavergti kelis mi
lijonus Chinų.

Neremkit jokio komunis
tų sumanymo prieš tai, nes 
tuomi tik stumsit Rusijos 
ir Chinijos darbininkus žu
dyti vienas kitą.

ŽIŪRĖK, SESUT!
Žiūrėk, sesut, išaušo rytas 
Malonus, dvelkiantis, gražus, 
Ir aukso spalvom nudažytas 
Mirguoja tolimas dangus.

Žiūrėk, brangi, saulelė teka,
Bučiuoja žemę spinduliais, :____ ■ '■
O čia, girdi, paukšteliai šneka 
Ir saulę sveikina garsais,'

Žiūrėk padangė kaip nušvito, 
Kaip spalvos mirga spindulių, 
Ir čia matai kiek daug nukrito 
Ant pievos mirgančių perlų.

Ir tu matai štai sidabrinę
Pievužę žydinčių gėlių,
Tai siunčia jai dangaus mėlynė 
Sidabro saulės spindulių.

Tai Lietuvos tos gražios pievos 
Kas rytas maudosi perluos, 
O ten toliau — tai baltos j ievos 
Pakrantėj šypsosi žieduos’.

O ten, girdi, upelis klega 
Pakalnėj toli nuo krantų, 
Sau išsirėžęs gilią vagą 
Vingiuoja pieva tarp kalnų.

Gerėkis, sese, gražiu rytu, 
Svaiginkis gėlėm žydinčiom, 
Kai takeliu mes eisim šituo 
Ir kojas plausime rasom.

Lietuva. Jonas Morkūnas.

Lietuvos šelpimas
Pabaigta

TIK TAVE —
Daug pasaulyj yra grožės
Kurią tiktų apdainuoti, 
Bet tu man visa gražybė — 
Aš tik tau galiu dainuoti.

Štai gėlyne žiedai mirga —
Kiek gražybės ten sudėta, |
Bet tarp jų gražiausią vieną .—
Trokštu tave paregėti.

Girios skamba balsais paukščių,
Lietuvos laikraščiai pra

neša jog Lietuvos Centra- 
linis komitetas Šiaurės Lie
tuvos šelpimo darbą baigė.

“Nukentėjusi nuo neder
liaus šelpimo komitetas su
stabdė savo veikimą. Iš 
viso komitetas surinko -au
kų Lietuvoje ir užsieniuose 
per milijoną litų. Aukos 
dar plaukia. Už likusius pi
nigus manoma statyti Šiau
liuose ligoninė.”

Šimtas tūkstančių dola- 
rių yra nemaža auka kelio
likai šiaurinės Lietuvos ap-

Kas nenori jais gėrėtis! 
Aš gi tave balsą švelnų 
Visad trokštu tik girdėti.

Melsvą jurą stebuklingą 
Daug žavumo yr’ regėti, 
Aš gi tiktai tavo veidą 
Prieš save geidžiu turėti.

Nepaliausiu garbei tavo 
Vainikus iš dainų pynęs — 
Iki degs del manęs meilė 
Tavo jaunoje krūtinėj, 

Iki degs del tavęs meilė 
Mano jaunoje krūtinėj, 
Ik’ žėrės skaidri saulutė 
Musų meilėj sutartinėj!

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Dielė (pribėga priešakin): Tamistėlės 

jokie laivai neturi dešimtos, trečia klesa 
yra paskutinė....

Kaimietis (savo pačiai): Tai ką, dūše
le, kad ir trečios, bile greičiau iš tos Lie
tuvos ....

Kaimietė: Tik kažin, ponuli, ar gerai 
toj Brazilijoj, ar nereiks gryžt?....

Dielė: Nereiks jums gryžt kada ponas 
jumis apsirūpins....

Kaimietis (pačiai): Tylėk, boba, ką tu 
išmanai.... Tik, ponuli, kuogreičiausia. 
Gal ten Dievas mums geriau padės....

Karosas: Brazilijoj Dievas ne tik pa
deda, bet ir duoda — niekas' iš ten dar į 
Lietuvą nesugryžp!

Kaimietis: Po kam laivakortės, ponuli, 
ir kiek reiks už visus?

Karosas: -Po pusantro tūkstančio litų 
nuo suaugusių. Ponas Grybas suskaitys 
kiek reikalinga už visus.

(Dielė grupuoja mažus vaikus po du, 
didesnius po vieną, ir skaitliuoja kiek 
išeis laivakorčių. Pastaba: Laivakor
čių sumą pasakyt tiek kiek turima 
scenoje vaikų.)

Kaimietis: Po pusantro tūkstančio, po
nuli? Vajetumano, kodėl taip brangiai! 
Aš duosiu po tūkstantį....

Karosas: Jokių derybų. Taip nustaty
ta. zr

Kaimietė (puola bučiuot ranką): Po
nuli, pasigailėk, mes biedni, nuleisk nors 
po du šimtu....

Karosas: Kas do kvailystė! Mokėkit 
pinigus arba eikit sau.

Kaimietė: Tai nors po šimtelį nuleisk, 
ponuli. J.. ,

, Karosas,: Mokėkit pingus, o ne tai iš
varysiu laukan!

Dielė (spiria Karosui į blauzdą): At
sargiai .... gali išeiti....

Kaimietis (pačiai): Ką padarysi kad 
negalim nusiderėt.... (Traukiasi iš tar- 
bos pundus litų ir skaito krūvelėmis. Ne
baigęs skaityt paskutinę krūvelę) Ponu
li, gal nors penkiasdešimts nuleisi nuo vi
sos sumos?

Karosas: Ten pinigų nereikės, neside- 
rėkit., Brazilijoj šilta žiemą ir vasarą.... 
Galima be drapanų vaikščiot.... (Grie
bia iš Kaimiečio likusius pinigus ir visus 

( sykiu pasiima nuo stalo.) Laivakorčių at
eisit rytoj.

Kaimietis: Tai duokšian, ponuli, pini
gus, rytoj ir užmokėsiu....

Karosas: Darykit kaip sakau, arba tu
rėsit likt Lietuvoj!

Kaimietis: Musų pinigai gali prapult.
Karosas: Ar tamista mus įtari? Ži

nok, tamista, kad mes esam po policijos 
priežiūra.- Panelė 'išduos tamistai kvitas 
už pinigus. •

Dielė (prie Sekretorės): Panele, pra
šau išrašyti kvitą už šią sumą....

Karosas: Užbaig viską galit eit namon, 
rytoj ateisit laivakorčių!

Kaimietis: Ponuli, kur mes pasidėsim, 
namų neturim.... Mislinom kad šiandien 

' leisit ant laivo....
Karosas: Šiandien laivas jau išplaukė, 

poryt bus kitas......
Kaimietis: Taip toli nuo Gargždų at- 

keliavom....
Dielė (pasitaręs/su Karosu): Panele, 

nuvesk šiuos žmones pas kiemsarį,’ nak
vynei.

Sekr.: (stojasi): Taip, ponas. (Kai
miečiui) : Prašau su manim....

Kaimietė (atsidusta): Ačiū Dievui, ne
reiks gryžt į Gargždus; visi juoktųsi pa
matę ... i

Kaimietis: Tai eime, dūšele....
(Sekretorė atidaro duris, išleidžia vi
sus. Karosas ir Dielė linksmi. Pas; 
kui eina į savo kambarį.)

Dielė (neramiai tupinėjęs): Na, ko lau
ki? Pinigai kišeniuje, griebkim skrybė
les ir bėgkim... _ _____ ______

' DIVORŠAŠ
I
| Trijų veiksnių komedija iš Amerikiečių Parašė

prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

Kipras Petrauskas 
Neatvažiuos

Ant kulnų žinios kad pa
sižadėjo atvažiuoti Ameri
kon Lietuvos dainininkas 
Kipras Petrauskas ‘Dirvos’ 
redaktorius gavo nuo Miko 
Petrausko, Kipro ' brolio,
sekantį laišką, kuris parodo 
jog Kipras neatvažiuos:

“Brolis Kipras Amerikon 
nevažiuoja. Impressario iš 
Pietų Amerikos angažavo 
jį Bražilijon. Taip atrodo 
kad Amerika jį negreit gir
dės. Ponas A. Olis berods 
buvo viską gerai sutvarkęs, 
bet kažin kaip virto kitaip. 
Kipras Amerikoje užkvietė 
mane vest jo reikalus ir pa
rašė taip: “Kabelį sulaukęs 
viską daryk kaip matysi 
reikalinga”. Kabelio ilgai 
nesulaukiau ir nuspren
džiau kad kas nors kito da
rosi? Taip ir išėjo.

“Tiesą pasakius jis kon
certuoti ir nemėgsta. Sa
ko kad koncerte reikią da
ryti didelį mišinį ir publi
ka mėgsta daugiau menkus 
dalykus.”

Karosas: Kvailas ar ką? Prasideda 
rugiapjūtė, o tu nori bėgt.

Dielė: Tu vėl nori daug apžiot?! At
mink kas dėjosi Kaune. Mužikai užsima
nę laivakorčių gali skandalą pakelt. Tu-i 
rim bėgt kolei galim....

Karosas: Iki trijų dienų jie nežinos ką 
mes padarėm, neišleisk jų niekur iš kie
mo. O tuo tarpu atsiras dar keletas tokių i 
kvailių, ir mums užteks....

Dielė (galvą iškėlęs, liūdnai dairosi į 
sienas): Jaučiu kaip šio kambarėlio sie
nos virsta mums kalėjimu.... Baisų sap
ną šiąnakt sapnavau....

Į Karosas: Boba su sapnais.... Dar 
gumbu apsirgsi....

Dielė: Tai atiduok mano dalį ir aš ke
liausiu sau.... Dar jokis tavo planas ant 
gero neišėjo....

Karosas: Durak! Šis išeis; žinai kad 
visi nori iš Lietuvos bėgt, ir daug Ameri
kiečių pavasaroję gryžta.... Paprekiau- 
kim čia laivakortėmis tris dienas ir mums 
užteks.... \

Dielė (liūdnai linguoja galva): Taip, aš 
nujaučiu kad trijų dienų mums užteks, o 
paskui gausim po tris metus.......

(Sugryžta Sekretorė į savo vietą.)

Scena 3.
Ineina Leitenantas uniformoje. Sekreto

rė maloniai jį priima.
Leitenantas: Atsiprašau, panele, aš jie- 

škau dviejų ypatų.
(Dielė ir Karosas žiuri per durų lan
gelį, nugirdę minint dvi ypatas.)

Dielė: Svolačiau, ar nesakiau! Kad tik 
ji nepasakytų jog mes čia esam....

Sekr.: Kokių ypatų ponas leitenantas 
jieškot, kaip jos išrodo?

Leit. (juokaudamas): Kaip čia pala
kius, panele: viena jaunesnė, kita senesnė.

Karosas (išsigąsta): Tai kaip mudu... 
tai mudviejų jieško.... (Žiuri kur bėgt.)

Dielė: Ar nesakiau kad baisų sapną 
sapnavau?.... Klaipėdos kalėjimas dar 
baisesnis už Kauno....

Sekr.: Ar galėčiau paklaust kokių ypa
tų, vyriškų ar moteriškų, ponas jieškot?

Leit.: Moteriškų, panele. Jos gali tuoj 
į Ameriką išvažiuot. Būtinai turiu susi
eik

(Karosas ir Dielė tai išgirdę lengvai 
atsidusta.)

Karosas: Eik tu su savo sapnais.... 
Jis kažin ko jieško, o tu išsigandai.... Gir
di, kalba apie Ameriką.... Ateis dar do- 
larių....

Dielė (pagalvojęs): Ar žinai, Baltrau: 
gal jo meilužė bėga į Ameriką, koks Ame
rikietis paviliojo.... Turim būtinai ištirt. 
Pažadėsim jam jas sulaikyti ir gausim at
lyginimą, o iš jų irgi gausim už pažadėji
mą slaptai nuo jo išgabenti....

Karosas: Tavo tuščia makaulė kaip ka
da irgi ką nors sugalvoja. Einam pas jį 
patirt kame dalykas.... (Stumia Dielę 
eit pirma.)

Dielė (bėga už jo): Tu eik pirma.. .1.
(Abu, bijodami, ineina į laukiamąjį.) 

(Bus daugiau)

L I E TU VOS 
ŽEMLAPIAI

30’
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
“DIRVOS” KNYGYNAS

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, 
skuti, Pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo------35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

KAIZERIS SAKO CHINI- 
JA NENUGALIMA

Buvęs Vokietijos kaize
ris, kalbėdamas apie Chi
nijos kivirčius su Rusija, 
pasakė kad Chinija “nega
lima užkariauti”, ir atsi
šaukia į t kitas valstybes ra
gindamas teisingai atsineš
ti į Chinus.

“Pasikėsinimas subolše- 
vizuot Chiniją buvo pasku
tinė sovietų korta. Bet Chi
nija nenugalima. Abejoti
na ar sovietai galėtų išlik
ti jeigu turėtų panešti karą 
Azijoje. Gilumoje Japoni
ja užjaučia Chinams jų ko
voje už liuosybę. ‘Azija del 
Azijatų’ yra lygus obalsis 
Chinams ir Japonams.

“Chinija turi teisę būti 
laisva. Niekas negali sulai
kyt Chinijos kaipo valsty
bės atgimimo. Jie nieko iš 
pasaulio neprašo, tik teisin
go apsiėjimo.”

DRAUGIJOS —
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 J LIETUVĄ’ 
/

Už tokią mažą sumą pinigų kiek
vienas gali susirišti neatmezgiamii 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kafp veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
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, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų.

Kiekvienas naujas “Trimito”- nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik
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. .



D I R V A

(Tąsa iš pereito num.) 
Atsivertimas

Iki vėlai nakčiai, ar tikriau sakant iki 
aušrai, Katrė blaškėsi neužmigdama, ir 
jos mintyse skambėjo žodžiai: “Bėgk su 
manim j Lietuvą....” Ir ištiesų, supra
to ji, jog jos dėdė margrovas ruošia jai 
vestuves šu kuo tai; bet jai nieko nesako. 
Dar už meto ir jau bus viskas įvykinta.... 
Kas iš to kad Šeirys apsikrikštys, vistiek 
jų slapta, meilė turi baigtis tuščiomis....

“Bėgsiu su juo”.... pamanė sau, “te
nai, jo tėviškėj, gyvensiu,, jis mylės ma
ne.... aš jį mylėsiu.... nereiks tų ašarų 
ir liūdnumo kokį burtininkės apsakė....” 
Su ja bus lengva ir jam pabėgti, nes galė
tų sėsti j valtį, parengti jį kaipo palydovą, 
ir vietoj į miestą skersai upe, nusiirs pa
vandeniu kur į patogų kaimą, nusipirks 
arklius, ir tada atviras kelias į Lietuvą...

Šitaip prisvajojus, nabagė užmigo.
Rytas buvo gražus, saulė švietė, ir 

viskas išrodė linksma. Tik abbė atėjęs 
pas Šeirį rado jį susigraužusį.

— Ko toks nusiminęs šį rytą? — už
kalbino abbė.

— Tėve — nes nuo dabar aš tave tė
vu vadinsiu — aš sumaniau apsikrikštyt 
ir prašau tavęs mane šį pat rytą padaryti 
krikščioniu.... — ir puolęs ant kelių prieš 
vienuolį Šeirys bučiavo jam ranką.

Vienuolis peržegnojo jo galvą, pats 
persižegnojo, ir iškėlęs akis į aukštį ta
rė:

— Garbė Sutvertojui! — ir už pečių 
imdamas kėlė Šeirį ant kojų. Tai buvo 
Frederiko lauktas vaisius.

— Ar tikrai ir iš širdies apsisprendei 
•apsikrikštyt, sunau ?- ' •

— Taip! — atsakė Šeirys tvirtai, 
ir tame negalima buvo jausti jo veidmai
nystės kokią galėtų padaryti kitas, gavi
mui didesnės laisvės kad paskui pataikius 
progą pabėgti.

Taigi meilė paėmė viršų: Katrė, ta 
graži, tyra krikščionė, paėmė savo globon 
Šeirio širdį.... Angutė jau atmetama.... 
Lietuva išsižadama.... motina atstumia
ma. ... Perdaug lengvai ir noriai Katrė 
jam atsidavė, gal but nujausdama savo 
liūdną ateitį, kurioje meilės jai nelemta 
pažinti, todėl dabar ja naudojosi.... Kas 
gi išlaikytų jaunas širdis nuo pasėkimo 
meilės keliais kada dvi sielos viena kitai 
patinka....

♦ * *
Džiaugsmo pilnas, abbė vedė Šeirį į 

bažnyčią, pakvietęs patį Brandenburgo 
valdovą Ottoną į krikšto tėvą, ir prieš 
ankstyvas mišias Šeirys jau tapo krikščio
niu ir gavo sau naują vardą — Konradas. 
Prasidėjo mišios, prie jo iš abiejų pusių 
klūpojo po vienuolį su žvakėmis rankose, 
ir Šeirys džiaugėsi savo įgytu nauju tikė
jimu, nauju vardu, nauju gyvenimu, į ko
kį jis dabar ineina. Dar labiau džiaugėsi 
kad galės pranešti linksmą naujieną savo 
mylimajai, kurią vėl nori šiandien sutikti, 
o ji jo neprisileis kaipo pagonio....

Katrė tą dieną nuo visų slėpėsi, tu
rėdama mintyje savo pasiryžimą, tikėda
ma paprastu laiku sueiti Šeirį ir pasaky
ti jam ką ji pasiryžo daryti, ir kas su Šei
riu atsitiko nepatyrė.

Po pietų jis vaikščiojo paupyje, tarp 
medžių, lyg susitarus su Katre susitikti.- 
Ar ji žino kad jis ten yra ir ar jis žino kad 
ji ateis? Ne. Vienok laukė ir sulaukė.

Pamatė Katrę atbėgančią artyn, ku
ri, apsidairius ar niekas nemato ir negir
di, skubiai pratarė:

— Šeiry, aš bėgsiu su tavim į Lietu
vą ....

— Aš jau apsikrikštijau.... — tuo 
pat sykiu pratarė Šeirys.

Abu nustebo vienas iš kito, bet Kat
rei tuoj pasidarė aišku kad jie jau turės- 
čia likti ir Šeiriui reikės stengtis įgyti

Ottono prielankumą, kitaip vilties nėra jų 
svajonėms išsipildyti....

III
“Kryžeivis”

Džiaugėsi Ottonas kad per jo gimi- 
nietę Katrę gražiai pavyko Šeirį apkrikš
tyt ir padaryt sau įrankiu ateities dar
bams. Kada bus laikas jo naujiems žy
giams, galvojo sau margrovas, su Katrės 
pagalba ir tą atsieks. Dar to kas tarp 
Seirio-Konrado ir Katrės dėjosi nei abbė 
nei Ottonas aiškiai nežinojo, ir nepridavė 
jų santikiams rimtos minties. Iš to nebus 
nieko nepaprasto šiem dviem seniam, bet 
tai jaunai porelei. Likimas koks jų laukia I 
turės įvykti, ir, gaila sakyti, labai liūdnas.

Artinosi Sekminės, kuomet Branden
burgo pilyje buna didelė ritieriška iškilmė 
arba tu miras. Taigi margrovas norėjo 
skubiai padaryti Konradą ritieriu, kad ir 
jis galėtų iškilmėje dalyvauti ir pasirody
ti kitiems ritieriams savo spėką, kaip.pa
rodė pačiam Ottonui. Nes Ottonas ruo
šiasi užvaldyt Prusus ir Lietuvius ir turi 
įrodyti kitiems savo žmonėms savo busi
mo vado narsumą, kad jį gelbėtų ir pasi
tikėtų.

Kad patapti ritieriu vyras turi būti 
nemažiau 20 ir nedaugiau 25 metų, turi 
per tą laiką atsižymėti narsume ir turi 
būti didžiūnų kilmės, nes paprastieji žmo
nės ritieriu laipsnio pasiekti negali. Tai 
yra aukštas karžygiškumo laipsnis, užde- 
dąs vyrui daug pareigų, ir su didelėmis 
iškilmėmis suteikiamas.

Seirys-Konradas turėjo tuos reikalą- 
vimus: buvo to amžiaus, buvo aukštos ku
nigų kilmės, nors pagonų, ir taip pat atsi
žymėjęs mūšiuose — ir tai ne prieš ką ki
tą kaip prieš patį Ottoną. Juk po jo akhj 
jis išguldė Teutonų eiles Sambijos Romo- 
vę ginant. To jau užtenka.

Štai kaip Konradas tapo priimtas į 
ritierius ir į kryžeivius: Iš vakaro prieš 
įvesdinimo dieną, jis turėjo atsistoti baž
nyčioje prie vidurinių durų kaipo sargas- 
budėtojas ir per naktį apmąstinėti savo 
pareigas kokios ritieriui bus pavesta. Ry
te išaušus pas jį atėjo abbė, margrovas, 
vyskupas ir keli kiti r-itieriai, vienuoliai, 
ir daug vyrų ir moterų.

Kadangi vyrą gali padaryti ritieriu - 
tik kitas ritierius, tą pareigą pasiėmė pats 
Ottonas, kuris nuo pat susikirtimo su juo 
Sambijoje jo.narsumą garbino ir už tai tą 
vaikiną pasiryžo paimti savo globon.

Konradas turėjo atsiklaupti ir ran
kom pasirėmęs ant žetnės, galvą iki grin
dų nulenkęs, klūpoti, kaipo menkas savo 
vyresniojo tarnas.

— Ar apmąstei savo pareigas ir paiva- 
lumus kokius tau uždėsime ritieriu pata
pus? — klausė Ottonas, kaipo dalį cere
monijų.

— Taip, mano vade, — atsakė Kon
radas.

— Ar prisieki eiti karžygiškumo ke
liais, klausyti vadų, rodyti mielaširdystę 
kas jos prašys, apgint silpnuosius ir mo
teris, nekovot už blogus tikslus, gelbėt 
prispaustiems, but mandagus ir nusižemi
nęs vyresniesiems?

— Taip!
— Taigi šiuomi skelbiu tave ritieriu 

ir priimame tave į savo tarpą! — tarė Ot
tonas, ir tris kartus sudavęs kardo galu 
naujam ritieriui į galvą, užbaigė pirmą 
ceremonijos dalį.

Tuoj kiti ritieriai aprengė Konradą 
naujais gražiais šarvais, prikabino jo pa
ties didelį kardą, ir užrišo prie batų kul
nų auksinius pehtinus, kokius tik vieni ri
tieriai galėjo dėvėti. Ottonas tuoj pri
skyrė pora jaunų Teutonų Konradui už 
patarnautojus ir ginklanešius, kurie irgi 
buvo didžiūnų sunai, dar perjauni į ritie
rius, ir besilaviną su ritieriais, ką po at-Į

Kryžiaus Kareivis

sižymėjimo galės pasiekti.
Po to sekė Konrado įšventinimas į 

kryžeivius, nes pats margovas buvo savo, 
srities Teutonų ordeno vadas.

Kryžeivių brolijon įstojantis vyras 
turėjo būti laisvas nuo visokių žemiškų 
ryšių ir tikrai atsidavęs tikėjimo karams, 
taip bent buvo kada prasidėjo kryžeivių 
ordenai tvertis, bet paskiau tos pareigos 
griežtai nebuvo pildoma, išskyrus karia
vimą su pagonimis.

Šias' ceremonijas atliko vyskupas.
Abbė Frederikas, Teutonų kryžeivių 

ordeno dvasiškas narys, laikė ant rankų- TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didele knyga 620,"Puslapių
sulaukęs mokesnio barai 
Kibą nenorit mano pinigi

$2.00 Aną dieną ‘ 
nis”, pakėlus 
niai “Dirvai” 

“Nerėkauk 
darbininkai

‘draugė” “V 
andaroką į 
pasakė: 
tu, boba, k 
Susivienijir

B AUGYBE “Dirvos” skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 
metų atgal įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ , bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie norės įsigyti ją 

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

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

įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money 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.

neužvaldys — darbininl 
paims tą organizaciją į š 
vo rankas”.

Ale tai "draugė” “Vilni 
necivilizuota ir nesusipi 
tus kad nematb jog' dari 
ninkai ir dabar Susivieni 
mą turi ir valdo, tik jie r 
atiduoda jo komunistams

Nors socialistai su kom 
nistais per tvorą vienį 1 
tiems liežuvius rodo, b 
visame kame yra vieni 1 
tiems lygus ii’ lygiai ne 
kapitalisto kailiu dalint 
ir taip pat iš darbo žmog 
lio truso patys be darbo g 
venti.

Jonas Brazauskas sak 
Nėra visai naujiena jeų 
šuva žmogui įkanda, b 
kada žmogus šuniui įkan< 
tai naujiena.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“DIRVA” PADUODA VISJ 
VĖLIAUSIAS IR PILNIA 
SIAS SPORTO NAUJIENA 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVI 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

baltą apsiaustą, kitas vienuolis laikė rau
doną apsiaustą, o trečias sunkius prastus 
purvinus batus. Į tuos Konradą jave, ap
dengė baltais marškiniais ir paskui, kal
bant vyskupui tam tikras maldas, užmetė 
raudoną skraistę ant jo. Balti marškiniai 
reiškė dorybę; raudonas užmetalas per
statė kraują kurį turės už Kristaus tikė
jimą pralieti, prastos klumpės reiškė že
mę iš kurios paėjo ir į kurią turės sugryž- 
ti. Vyskupas kalbėjo prisieką ir liepė 
Konradui sekti jį:

— Aš Konradas prisiekiu, Akivaizdo
je Visagalio, Sutvertojo Dangaus ir Že
mės, jog busiu ištikimas bažnyčios ir ti
kėjimo tarnas ir kovosiu savo jiegomis ir 
gyvasčia prieš VISUS krikščionybės prie
šus ir netikėlius ir eisiu kur mane mano 
vadai siųs ar šauks tikėjimo darbams at
likti. Taip man padėk Dieve. Amen.

Pabučiavo jis kryžių, ir nuėmus nuo 
jo pirmesnius užmetalus užmauta Teuto
nų Ordeno apvalkalas — balti marškiniai 
su juodu kryžium priešakyje ir užpakaly
je, ir atsistojęs, giliai atsikvėpęs, su kitais 
ritieriais, naujas kryžeivis ėjo iš bažny
čios.

Moterys ir mergos, kairėje bažnyčioj 
sėdėdamos, matydamos naują patogų vy
rą į ritierius priimamą, tik ir kuždėjosi ir 
laukė turniro, kuris prasidės antrą Sek
minių dieną. Katrė akis išlepus gal but 
labiausia žiurėjo į Konradą, ir jos akyse 
matėsi ašaros, kurios reiškė sykiu ir su
sigraužimą ir džiaugsmą.

Ottonas vedėsi naują krikščionį ir 
naują ritierį į savo rumus ir ten, su kitais 
ritieriais, turėjo puotą. Dabar Šeirys pa
matė visą puošnumą Brandenburgo pilies 
valdovo — skarbus kokius jis tuose rū
muose turėjo. Matė brangiausius daiktus 
iš rytų žemių, kurie daugiausia buvo iš
plėšti užpuolimuose Palestinos miestų, ka
ruose vaduojant iš netikėlių Šventąją Že
mę. Kas tokių skarbų netrokštų!

(Bus daugiau)

| JUOKIS 
H ir Svietas Juoksis 
B sykiu su Tavimi

Pakalbėję apie neskai 
mą laikraščių Lietuve 
turime užsiminti ir a] 
musų žmonelius Ameril 
je. Štai kokių yra žmon:

Vieni užeina krautuv 
ir perkasi laikraštį. Pa: 
kai jam kad tai yra sen 
kokių dviejų ar trijų sav 
čių (toks pasitaiko likti, 
nauji išeina). Jis atsal 
Vistiek; ot taip sau pa 
skaitysiu ką rašo....

Tokie žmoneliai tepaž 
ri į laikraštį kokius ke 
sykius į metus.

Kiti yra tokie: turi i 
sistatę valandą ir net r 
nutą kada žino laikraš 
buna gatavas ir atėję pa 
ima, snigs ar lis. Kiti : 
ka su tokiu pat įtempir 
kelis laikraščius.

Kiti yra tokie: ateina 1 
kiom dviem ar viena die 
anksčiau ir klausia: Ar j 
gatavas šios savaitės lai 
raštis? O kitą savaitę 
praleidžia visai nepirkęs 
nematęs.

Tokiems išrodo kad la: 
raštis irgi neturi sau ] 
skirtų išėjimo dienų, išei 
taip sau kada nors ir v 
kas.

Yra ir tokių kad paėi 
savaitinį laikraštį varto 
apžiūrėjęs klausiau Ar < 
dienraštis? Kelis sykius 
savaitę išeina?

Tas pats ir su prenun 
ratoriais. Vieni pasigiri

Skaitau šį laikraštį n 
pat . pirmutinės dienos 
pasirodymo ir niekad i 
manau skirtis.

Kiti prenumeratas atna 
jina iškalno, o kiti ban 
jei dviem dienom perank: 
gavo paraginimą. Pask 
išlaukia du mėnesius iki t 
simoka, o jeigu sulaikai r
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I KELIAUJANT PO 
| LIETUVA

Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm.
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Aplankymas Londono
Dabar parašysiu apie an

trą dalį musų kelionės lai
vu, iš Londono j Klaipėdą.

Birželio 18 d. mes pasie
kėm Anglijos uostą Sout
hampton 10 vai. vakare. Iš 
laivo išlipę tą pat vakarą 
išvažiavom Į Londoną. Jau 
buvo 3 vai. nakties, tai iš 
stoties mus nuvežė Į hote- 
lį. Važiavom apie 200 ke
leivių vienu sykiu, tai iš 
stoties susodino visus Į bu- 
sus, kurie nugabeno vienus 
j vieną hotelj, o mus kitus 
į tam tikrą United States 
Linijos namą.

Londone turėjom laiko 
tris dienas iki išeis laivas 
i Klaipėdą. Taigi mes pa
sinaudojom proga apžiūrė
ti tą garsų pasaulinį did
miestį. Pasidalinę į grupes 
po penkias ypatas pasi
ėmėm po taksi ir. vandra- 
vojame po miestą. Apžiū
rėjom karaliaus Jurgio pa- 
locius, Hyde Parką, St. Ja
mes Parką ir visokias svar
biausias vietas Londone.

Kelionė į Klaipėdą
Birželio 21 d. apleidome 

Londoną ir išplaukėm lai
vu “Baltonia”" Klaipėdos 
linkui. Laivas pradėjo ei

ti 2 vai. naktį. Klausiu ko
dėl taip vėlai, laivas išeina,i 
paaiškino kad vanduo kas 
šešios valandos nupuola ir 
pakyla tai reikia laukti iki 
pakils, kad laivai galėtų iš 
dumblo pakilti ir išplaukti.

Šiaurės jura plaukėm vi
są dieną Birželio 22, ir tik 
nedėlioj, 23 dieną, 12 vai. 
įvažiavom į Vokiečių kana
lą, kurį pervažiuoti ėmė iki 
9 vai. vakaro. Po to vėl iš
ėjom į juras, tai yra Balti
jos juras, už kurių rytinia
me šone jau guli Lietuva, 
bet jas dar reikia perplau
kti, kitaip nepasieksi.

Birželio 25 d. ryte pasie
kėm Danzigą, kur matėm 
iškilmingą Lenkų ekskur
santų priėmimą. Tuo lai
vu atplaukė jų apie 400 iš 
Chicagos. Kuomet laivas 
artinosi prie kranto Len
kų kariškas benas kad už-

binės, sušilt, nes oras buvo 
apišaltis. Po himno jie vėl 
drožė maršus, tik klausyk 
ir norėk.

Iš
mo
mės
šim.

Tuojau mus sutiko ir Lie-

traukė maršą net visas pa
jūris skambėjo nuo bubnų 
garsų. Lenkų' visos senu
tės susigraudino ir pradėjo 
verkti kad jų vaikai taip 
gražiai juos sutinka. Žiū
rint į juos mus visus ap
ėmė graudumas.

•'Lenkams išlipus, mes iš
ėjom į Danzigą pasidairyti, į įuvos šaulių atstovai, ku-

tokio netikėto sutiki- 
nepaprastai džiaugė- 
ir niekados neužmir-

IŠ PETRAIČIO PATY 
RIMU LIETUVOJE

kus. Tik mane vieną stotį 
pravežį ir nuvežė į Tilžę, 
o tenai tai užpuolė Vokie
čiai, mat, neturėjau Vokiš
kos vizos. Turėjau vidur- '

nes laivas čia stovėjo visą 3 
dieną. Daugiausia paėmė į 
laiko iki iškrovė Ameriko- , 
niškus automobilius Essex, , 
jų atvežė, apie 200. - ;
Kaip mus sutiko Klaipėdoj

Birželio 26 d. anksti ry
te, jau šviesoje, 4 valandą ' 
laivas išplaukė į Klaipėdą.

Mes visi tarp savęs ėmėm 
kalbėtis kaip mus kas pasi
tiks Klaipėdoj. Petraitis 
sako, galiu tikrai sakyt kad 
musų “grinorių” Klaipėdoj 
niekas nepasitiks.

Apie 2 vai, po pietų visi 
sulipom į Viršų, nes jau bu
vom prie Klaipėdos uosto— 
laivas sukosi į prieplauką.

. Pamatėm pirmiausia 'gyvą 
daiktą — tai tramvajų, ku
ris krantu pravažiavo, po 

_• to pasimatė vienas kitas 
automobilis, o toliau žiūri
me daugybė . žmonių priė- 
stotėje laukia laivo atei
nant. Na ir privažiuojant 
prie kranto pamatėm Lie
tuvos karišką orkestrą ga
tavai laukiant,- ir kad už
trauks mums.,maršą tai ir 
mums visiems ašaros pra
dėjo riedėt kai žirniai: Or
kestras visą laiką grojo iki 
musų laivą pritraukė su
stojimui, o kai laivas visai 
sustojo orkestras užgrojo 
Lietuvos Himną: Orkestrui 
pasivaišint mes .sumetėm a- 
pie 12 dolariiį ant valsty-

mus į Victo- 
Ten mums bu- 
pietųs ir pri-

rie nusivedė 
ria viešbutį, 
vo suruošta 
segta kiekvienam po gra
žią gyvą rožę.

Šaulių vadas, p. Bruve- 
laitis, labai gražią kalbą 
pasakė, kviesdamas Ameri
kiečius pasilikti Klaipėdos 
krašte ir vyt visus Vokie
čius laukan.

Po pietų mus apvedžiojo 
po Klaipėdą aprūdydami 
visas gražesnes vietas. Bu
vom nuėję į 
ilsisi žuvę už 
vę karžygiai, 
tas vietas.

Vakare 8:40 vai. kitus iš
leidau į Kauną, tik mes ke
li likom Klaipėdoj, kaip tai 
Raževičiene su duktere, A'. 
Murauskas; Petraitis ir aš.

Ant rytojaus, Birželio 28 
d., mes visi likusieji ir ma- 

'• no brolis Jonas, kuris atva
žiavo iš Kauno niane spe- 

• cialiai patikti, ir jo drau
gas Jurgis Kilbauskas, nu
važiavom į Palangą, tą gar-

■ šią Žemaičių vietelę. Visą
■ dieną vaikštinėjom, apžiu- 

rinėjom visas vietas, pajū
rį, Birutes kalną ir tt. Ap
ėjom labai daug vietų, pri
sipirkom gintarų Palangos 
mieste, o vakare vėl gry- 
žom ątgąį. į Klaipėdą. .Tie 
du miestai netoli viens nuo 
kito.

kapines, kur 
Lietuvos lais- 
ir šiaip į ki-

Pirmi žygiai po Lietuvą 
• Birželio 27 d. apie pietus 
automobiliu nuvažiavom Į 
Palangą, rūpėjo pamatyt ta 
garsi Palangos jura, Biru
tes kalnas, o taipgi ir gar-1 naktį važiuot į Lietuvos pu- 
sus gintaro karolių fabri-lsę. Tai kaltė gelžkelio tar

nautojų kad neskelbia ka
da į kokią stotį įvažiuoja. 
Tas turėtų būti sutvarkyta 
kitaip.

Vasiliauskas liko Klaipė
doj pas savo gimines porai 
savaičių.

Nuo čia prasidėjo musų 
paskiros kelionės po Lietu- 
vą.

Birž. 29 d. Šį rytą atsi
kėlęs Pagėgiuose, Mažojoje 
Lietuvoje, žiuriu iš viešbu
čio lango, toliau matosi tur
gus. Nagi sakau eisiu į 
turgų pasidairyt. Priva
žiavę ūkininkų su Įvairiau
siais dalykais, su lentomis’, 
tvoromis, malkomis, grėb
liais, šakėmis, klumpėmis1 
ir visokiais kitais dalykais. 
Vežimuose paršiukai žvie
gia, vištos kvėksi, ir tt. Pa
klausiau vieno ūkininko ko- 

1 del paršiukus tokius jaunus 
1 parduoda, nepalaiko ilgiau. 
1 Atsakė negalima ilgiau lau- 
; kti, pinigų reikia sėklai 
! pirkti. • ,

Žmonės nusiskundžia ne
turtu, bet vis giriasi kad 
Mažojoj Lietuvoj geriau tu
ri negu didžiojoj. Sako, 
nuvažiavęs į Lietuvą pama
tysi. Mat, ten daug labiau 
nuo pereitos vasaros nu
kentėjo,

“Prašom sėstis!”
Kuomet Prosijat šiuo

Lengvu Budu
Darbas eina greičiau kuomet naudoji Elektrišką 

Prosytoją. Su jo pagalba, penkių valandų prosijimas 
galima atlikti į tris valandas arba trumpiau.

Galit sėdėt sau patogiai ir tiktai valdyti skalbinius 
leidžiant per Prosytoją. Stiprus vienodas spaudimas 
Elektriško Prosytojo suteikia skalbiniams gražų, švel
nų viršų.

Kodėl neatlikti savo prosijimą šiuo lengvesniu, 
greitesniu, geresniu budu? Elektriški Prosytojai par- 9 
siduoda lengvomis išlygomis ir lengvais išsimokėjimais.
Jie tuojau patys už save užsimoka.

Sulyginkit visus didumus ir tipus Elek
triškų Prosytojų Parodoje Visko Elek
triško del Namų, 14-tas Aukštas, Hotel 
Statler. Nieko tenai neparduodama. 
Patirsit viską čionai apie Prosytojus; 
pirkit kur jums patinka.

i

The Electrical league

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

Naudotų Karų 
B ar genai

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.

Sugryžom vakarienei pas 
mano švogerį Kapitoną V. 
Koškulį, Biržietį, ir mano 
seserį. Ji mus visus labai 
gražiai pavaišino ne tik val
giais bet ir valstybine, ir 
čia jau nereikėjo per langus 
dairytig ar kas nemato, 
kaip jus ten Clevelande li
kę darot.

Mane labai gražiai pasi
tiko mano giminės, nes čia 
pat 7-tame pulke randasi 
švogeris Kap. Koškulis, ma
no sesuo, taipgi atvažiavo 
brolis Jonas su draugu net 
iš Kauno.

Laivui artinantis prie 
kranto jau pamačiau saviš
kius stovint ant kranto ir 
laukiant. Kaip tik laivas 
sustojo jie visi keturi pir
miausia įšoko į laivą. Lai
vo taip vadinamas stewart 
užfundijo mums visiems, 
nes mat pamatė mano švo
gerį pilnoj kariškoj unifor
moj.

Musų sutikimą gražiai 
aprašė "Lietuvos Keleivis”, 
Klaipėdos laikraštis, tik be
veik niekas nežinojom ką 
apie mus rašo, nes tas laik
raštis spausdinamas Vokiš
kom raidėm.

14-tas Aukštas —HOTEL STATLER— Prosepct 3466 •

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit' teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

■■iiiiiiib

AKRONIEČ1U ŽINIAI
PRENUMERATOS

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

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 

„ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor- 
.dais.■ Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
154 Wooster Avė. Akron, O.

Telefonas Main 5807

kai. Tas buvo labai įdomu i 
pamatyt. Atrodė kad esam < 
koks šimtas metų atgal: ' 
gintaro apdirbimo mašinos i 
sukama žmogaus spėka, lyg 
girnos, vienok daiktus iš
dirba labai gražius.

Po pietų 3 vai. pietavom 
Palangos Kurhauze.

Palanga tai jau tikrai 
Lietuviška, nes visą laiką 
buvo po Lietuva, o Klaipė
doj reikia skaitytis su Vo
kiečiais. Ten gatvių ir įs
taigų iškabos yra Lietuviš
kai ir Vokiškai, ir kalbant 
Lietuviškai retenybe išgir
sti. Palanga tau jau savas 
kraštas ir kalba vien tik 
Lietuviškai.

Pavakarį 5 valandą gry- 
žom į Klaipėdą, Povilas Va- 

. silauskas užsikvietė pas sa- 
; vo švogerį, Kapitoną Koš

kulį, kur turėjom puikią I 
. vakarienę. Po vakarienės, 
. Jonas Vasiliauskas su savo 

draugu, Kauno operos ba- 
letistai, sulošė mums dalį 
operos, tuomi mus pralink
smino.

Po vakarienės išėjom su 
kapitonu pažiūrėt patikri
nimo Lietuvos kareivių.' Iš
ėjo trys kuopos eilėmis Į 
didelį kiemą ir varė savo 
užduotis. . Kareivinės labai 
geros, kaizerio išstatytos.

Pirmiausia trimitas su
komandavo į eiles. Paskui 
užtrimtavo giedot “Tėve 
musų”, po to Lietuvos Him
ną.

Žiūrint į savus, Lietuvos 
kareivius Lietuviškai gie
dant apėmė graudus sma
gumas. Čia būnant jautie
si lyg sapnuoji, viskas taip 
netikėta, nepaprasta, visi 
valdininkai ir tarnautojai 
kaip gelžkeliuose taip ir ki
tur kalba Lietuviškai. Ma
tosi Lietuviškos gražios u- 
niformos, kaktose žirgvai- 
kio ženklai, guzikai irgi su 
žirgvaikiais.

Kapų aplankymas
Birž. 28 d. ryte išėjom 

į kapines pažiūrėt kur ilsi
si aštuoni Lietuvos drąsuo
liai žuvę užimant Klaipėdą 
nuo Francuzų 1922 metais. 
Su mumis buvo vienas gy
vas, Jonas Vasiliauskas, ku
ris iš tolimų Biržų atbėgo, 
jaunas vaikiščias, ir gerai 
atsižymėjo, už ką dabar ga
vęs iš valdžios atlyginimą 
ir dovanas.

Prie žuvusiųjų kapų pa
statytas paminklas Lietu
vos šaulių pastangomis.

■ Tik matosi ant jų žymės' 
Vokiečių vandalizmo, neš 
paminklas akmęnais apdau
žytas. Vokiečiai nekenčia 
kad tose kapinėse guli jų 
priešai. Kapinės yra gra
žiame pušyne, Vokiečių iš-

■ augytame.
1 Paskui nuėjom į Lietu- 
1 vių klubą, pavalgėm pietus, 
ir po pietų pradėjom skirs-

■ tytis i savo tėviškes. Mu
rauskas ir Raževičiene su 
duktere patraukė į Kauną,

■ o aš važiavau į Smalinin-

Savoj Lietuvoj
Po pietų parvažiavau į 

Jurbarką, ir tiesa, čia skir
tumas kaip diena nuo nak
ties. Mažojoj Lietuvoj tro
bos visos murinės, o musų 
krašte šiaudais dengtos, 
medinės, ant nekuriu stogi.j 
ir šiaudų nėra.

Pats Jurbarkas irgi pra
stas, iki praėjau keletą ga
tvių maniau kad kojas rei
kės išsisukt. Tą dieną Jur
barke buvo Šv. Petro atlai- 
lai, žmonių pilnos gatvės ir 
aludės, vyrų ir moterų, ne
žiūrint dejavimų kad buvo 
blogi metai. Paklausus at
sako kad buvo blogi, bet ne 
visiems.

Aplankiau biedną senukę 
Mažeikienę ir įteikiau do
vaną $5, kurią įdavė jos 
duktė iš Clevelando. Senu
tė skundėsi, kad bloga gy
venti, Sako velyk mirti ne
gu taip skursti. Apsiver
kė iš džiaugsmo dovaną ga
vus.

Vakare temstant parva
žiavau pas savo švogerį 
Zdanavičių, priėmė labai 
gražiai. Aplankiau ir švo
gerį Navicką, pamačiau sa
vo gimtąją vietelę, Pasky- 
mų kaime, Vadžgirio para
pijoj.

Birželio 30 ir Liepos 1-3 
praleidau tarp savo gimi
nių, apvaikščiojau savo se
nus takelius ir pasimačiau 
su savo senais pažystamais.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.
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kymo, pasirodo, nepriešin- 
gas butų tam ir Kauno 
miesto burmistras p. J. Vi
leišis. “L‘ A.”

tų vienas vyresnis burmis
tras. Tada bent geriau bu
tų tvarkomas lygiai visas 
miestas. Ypač tas naudinga 
butų pradžios švietimo, svei
katos ir švaros atžvilgiais 
tvarkai visame mieste pa
laikyti.

Paklausta dėl tokio mies
to administracijos pertvar-

dą rytą atvažiavo į Nidą, 
kur išbuvo beveik iki 12 va
landos. Ten jie apsižiūrėjo 
visas žymesnes vietas ir y- 
pač didelio susidomėjimo 
svečiuos sukėlė vadinamoji 
“Lietuvos Sachara.” Tie re
giniai ir kalnuotos smėlio 
pakrantės padarė svečiams 
gilaus įspūdžio.

“L. A.”

tautos veikėjo Vydūno ap
dovanojimas Gedimino or- 
denu. Užsienių reikalų mi
nisterijos generalinis sekre
torius dr. Zaunius vyriau
sybės vardu įteikė Vydūnui 
III laips. Gedimino ordeną 
ir Nepriklausomybės me
dalį. Šia proga dr. Zaunius 
pasakė labai gražią ir įspū
dingą kalbą, kurioj nurodė 
į gerbiamojo Vydūno nuo
pelnus tautai ir valstybei, 
prisimindamas iš paties sa
vo .jaunų dienų, kaip tais lai
kais Vydūnas savo nenuil
stama energija ir pasišven
timu skleidė tautinio susi
pratimo idėją nutautintų 
lietuvių, ypač jaunimo tar
pe, ragindamas visus prisi
dėti prie aktingo lietuvių 
tautinio darbo. Šį naudingą 
ir didelės reikšmės Lietuvai 
turintį darbą gerbiamas 
Vydūnas ligšiol atsidavęs 
sėkmingai tęsia. Baigdamas 
savo kalbą dr. Zaunius pa
reiškė, kad vyriausybė,, at
sižvelgdama į šiuos didelius 
Vydūno nuopelnus lietuvių 
tautai ir valstybei, pavedė 
jam įteikti šiam veikėjui III 
laipsnio Gedimino ordeną ir 

avvjn.ę xo xxcvux.vx, wp.uu.xy. Nepriklausomybės medalį, 
sekmadienį apie pusiau 11 Visi dalyvavę šioj cere- 
valandą vakaro., Tam pat monijoj svečiai karštai svei- 
laive apie 11 vai. vakare vi- kino rašytoją Vydūną, 
siems svečiams dalyvaujant Pernakvoję laive svečiai 
įvyko Lietuvos rašytojo ir vakar apie pusiau 9 valan-

$ IŠ LIETUVOS 0^ ] Birželio 24 d. šventoj, kaip

“Dirvos” redakto-

Su šia ekskursija atvyko 
33 lietuviai. Iš jų dalis mano 
Lietuvoje įsigyti ukius ir vi
sai apsigyventi. “L.A.”

mus vasara gana 
Jei retkarčiais pa
tik atgaivino nuo

Ši Vasara Lietuvoje 
Šilta

" Mikas Buturlovas rašo iš 
Kauno 
riui:

“Pas 
karšta, 
lyja tai
dienos karščio nuvytusius 
augalus ir šiek tiek pašva
rina orą.
"“Nuo pat pradžios pava

sario viešieji darbai Kaune 
eina pilnu tempu. Laisvės 
Alėja tik dabar priėjo prie 
savo normalaus būvio, nes 
visą laiką čia keletą šimtų 
žmonių knisosi žemėje, ka
sė ravus, dėjo vamzdžius 
vandentekiui ir požeminių 
telefonų tinklui pravesti. 
Greitu laiku mieste telefo
no stulpų nebus, visi laidai 
eis požeminiais kabeliais į 
tam tikrus punktus, o iš čia 
skirsis kvartalais į namus. 
Tas, aišku,'pagražins mies
tą, kuris ir taip gražinasi 
naujai statomais namais.

“Nuo šilumos žmonės sle- 
' piasi kur kas mėgsta: vie

ni važiuoja į Panemunę i 
mišką, kiti į pliažą maudy
tis. Dabar turime du plia
žu, vienas prie Nemuno, o 
kitas prie Nerio. Maudo
si visi bendrai (žinoma, su 
kostiumais), ypač pavaka
riais daugybė žmonių susi
renka, kaip antys taškosi 
vandenyje.

“Miesto valdyba susirū
pino kad žmonės nepriger- 
tų, nurodė tam tikras vie
tas kur galima maudytis ir 
reikalui esant čia dežuruo- 
ja keletą valčių suteikti pa
galbą nelaimėje.

“Čia nesenai buvo šiur
pulingas atsitikimas Šan
čiuose : vienas mokytojas 
išvedė mokyklą maudytis, 
ir keturi vaikučiai prigėrė. 
Du berniukai net iš vienos 
šeimynos broliukai.”

Apie “Dirvos” Ekskur
siją

Birželio mėn. 26 d., apie 
13 vai. įplaukė Klaipėdos 
uostan United Baltic Kor- 
poration laivas “Baltonija”, 
kuriuo atvažiavo Amerikos 
lietuvių ekskursija “Dirvos” 
suruošta.

Amerikiečius sutiko pul
ko orkestrą, vietos šauliai. 
Atlikus visus formalumus, 
atvykusieji svečiai buvo į 
‘Viktorijos’ viešbutį nuves- 
dinti, kur šauliai jiems kavą 
suruošė. į

Su ašaromis akyęe viena 
amerikietė pasakojo, kad ji, 
girdi, niekuomet netikėjusi 
tokio nuoširdaus priėmimo 
iš/lietuvių pusės ir tik da
bar supranta kad Lietuvos 
niekinimas buvo tik blogos 
valios žmonių provokacija.

Feen^mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

jau buvo pranešta, daly va vol 
ir buvę Lietuvoj Tautų Są
jungos svečiai: generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas 
p. Sugimura, sekretoriaus 
politinės sekcijos narys p. 
Ro'ddolop p. Aghniedes, p. 
Pasthouhof ir kunigaikšty
tė Gabrielė Radvilaitė, o 
taip pat lydėjusieji juos iš 
Kauno užsienių reikalų mi
nisterijos generalinis sekre
torius dr. Zaunius, Lietuvos 
ministeris Berlyne p. Sid
zikauskas, užsienių reikalų 
ministerijos referentas Tau
tų Sąjungos klausimais dr. 
Sakalauskas, “Eltos” direk
torius dr. Turauskas, infor
macijų skyriaus

DIDYSIS ŠAULIU PA
RADAS KAUNE

Birželio 23-čiai dienai ma
ža Šaulių Šventės, vardo, 
nes tai kožnu momentu bu
vo tikras šaulių jėgos para
das. Jėgos ne tyčia demon
struojamos, o trykštančias 
lūkesių, kol bus sunaudota 
didžiam tautos siekimui re
alizuoti.

Jau Birž. 22 Kauno pul- p-le Avietėnaitė ir Respu- 
sas buvo nepaprastas. Uni- blikos Prezidento 
formuotų šaulių pavienių ir nia Valušienė. 
būriais—rikuotėj, su vėlia
vomis, su orkestrais galėjai 
sutikti kiekvienu momentu. 
Ypač visų akį traukė uni
formuotos ar. tautiškais ru
bais apsitaisusios 
šaulės — jų buvo 
daug.

Iš viso Kauno 
per 10,000 šaulių, kurių tar
pe 2,000 merginų. Tai tik 
atstovai. Iš to jau galima 
numanyti, kokia jėga 
visa organizacija.

“L,

merginos 
netikėtai

susilankė

yra

Nužudė eigulį ir sužeidė jo 
žmoną.

Birželio m. 23 d Klaipė
dos krašto gyventojas Vin
cas Šemeta atėjęs į Eržvil
ko valšč. pas Šilinės eigulį 
A. Eišmonta išsivedė jį į 
mišką, neva, turėdamas ka
žin ką svarbų pranešti— 
nužudė ir paslėpė lavoną.

Vėliau Šemėta sugrįžo 
atgal į eigulio namus ir iš
viliojęs eigulio žmoną į miš
ką kėsinosi ir ją nužudyti. 
Tačiau, piktadariui kažin 
kas sukliudė ir jis paliko ją 
sužalojęs.

Šis įvykis tuoj buvo patir
tas ir policija sulaikė žmog
žudį.

Praslinkus parai Eišmon- 
tienė atgavo sąmonę ir pa
pasakojo kalbamas smulk
menas.

Eišmonto lavonas atge- 
bentas į namus. Žudynių 
paslaptingumas sukėlė kai
mo gyventojuose įvairių į- 
vykio aiškinimų .

Policija veda smulkų ty
rinėjimą.

L. A.”

Liūdnas vakaruškos galas.
Birželio mėn. 23 d. Bal- 

beriškių valš., Jesos k. pas 
pil. J. Žilinską buvo suruo
šta vakaruška. Dauguma 
dalyvių kiek įsikaušę ėmė 
triukšmauti ir pačiame va
karuškos karštyj kilo muš
tynės, per kurias liko sun
kiai sužalotas i galvą pil. St. 
Galinis, kilęs iš 'Venarunij 
k., Alytaus apsk.

Stasys Galinis nuo žaizdų
mirė. Policija sulaikė 8 mu- 
šeikus, kurie įtariami turė
ję tikslą Galinį nužudyti.

“L. A.”
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 j

referentė

duktė po-

Šventės iškilmės užsienio 
svečius labai sudomino, ku-1 
rie panašaus niekuomet nė
ra matę, o nuoširdus sutiki
mas ir priėmimas padarė 
jiems malonų įspūdį. Iš 
Rambyno svečiai garlaiviu 
“Vilnius”, kuriuo jie buvo I 
atvykę iš Kauno, išplaukė ‘

KAUNO MIESTAS 
NEIŠSITENKA

Ypatingai intensyviai ple
čiantis naujų namų staty
bai miesto periferijose, rim
tai atrodo, kad Kaunas jo
kiu budu neišsiteks dabar
tinėse savo sienose. Ypač 
dar pagerėjus susisiekimui j 
su periferijomis. Ir miesto 
valdyba dabar susirupinus 
kad greičiau butų praplės
tos miesto ribos.

Taip labai plečiantis Kau
no miestui, randasi rimtas 
reikalas ir patį miestą su
tvarkyt kitų didmiesčių pa
vyzdžiu. Būtent, reiktų Kau 
no miestas padalinti į ko
kius 9 ar 10 rajonų. Kiek
vienas rajonas turėtų tada 
turėti ir atskirą savo bur
mistrą. O visam miestui bu-

O ROSEDALE ?! 
Dry Gleaning Cb.|

Rand. 7906 Ž

I
|
t
į " " C. F. PETRAITIS,* Prop, 

j 6702 Superior Ave.,
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Į Serganti Vyrai ir Moterys Į 
E Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- E 
f mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, | 
= tą patarnavimą tęsiu ir toliau.

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

Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prpf. 
EHRLICH'O 60.6 ir 914. Pilnai išbandau kraują 
ir analizuoju šlapumą.

= Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš- 
Ę ku metodu. Ką'padariau jiems tą noriai padarysiu, ir 
= jums. Ateikit ir pasitarki! su manim nuodugniai apie 
= savo ligą savoj kalboj. ~
= KOMI SLAPTOJE.

| Dr. BAILEY “Specialistas | 
| ' Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. | 
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E
= ■ Mes kalbame Lietuviškai. E

Siimiiiiiiiiiiiiiii.I®sikirpk ir laik>’k kada bl,s reika,insaiiiiiiiiiiiiiiiiiiu3

VJSI PASITARIMAI UžLAI-

THE
C H ALLEN GER

Karšto Vandens
Patogumo Kal
bos ant ko visi

Sutinka
CVEIKATA ir švarumas moder

niškuose namuose priklauso 
nuo bėgančio ištekliaus karšto 
vandens.

Gazinis vandens šildyto jas iš
riša klausimą nuolatinio turėjimo 
karto vandens, lengvu budu ir pi
giai.

Yra tokio didumo ir rūšies mo
derniškų gazinių vandens šildyto- 
jų kokių tik kuriam namui reikia, 
už kainas ir išlygas atitinkamas 
kievienam kišeniui.

Paklausk bile ko, arba klausk
pas mus.

The Cleveland Heater Co
1900 West 112th St. Cleveland, Ohio

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiam ir sukrąunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

has the right

Iššaukia įvairumą musų Spalvų Parodoj
Ateikit pamatyt grožę ir įvairybę kokią Essex teikia be 
jokio priedinio primokėjimo. Kiekviename kitame atsi
tikime kur tik reikia kokio parodymo pirmenybės Essex 
visada gatavas pasirodyti. Jis iššaukia veikimą, stylių, 
patogumą, puošnumą prieš bent kokios kainos karą. Jo- 
kis kitas nesuteikia jums tiek už jūsų pinigus kokius jus
sudedat pirkdami.
Didelis, pilnos mieros “Six”. Gražus pažiūrėti. . Daug 
vietos ir patogus. SUPER-SIX motoras — lęnkia visus 
iki 70 mylių Į valandą.

Gausus Pasirinkimas Hydrauliški trankymų sulaiky- 
Spalvų be Ekstra Lėšų tojai, 4 ratų breksai, radiatorio 

uždarytoj as ir oro valytojas ei
na už tą pat kainą. \
Pats suskaitysit iki $100 “eks
tra” ką Essex teikia dykai.

695
ANO W-ATFACT9UT

ir aukščiau iš dirbtuvės
Jūsų dabartinis karas gal bus

Pirkimo Planas suteikia jums žemiausias galimas išlygas. •
uždengs reikalingą {mokėjimą. H. M. C.

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch
3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph 4332

NORTHEASTERN 
West Side Sales Branch 

6375 Lorain Ave. Rand. 4227

CAR CO.
WAshington

ATlantic

FAirmount

BLAUSHILD MOTOR 
12100 Kinsman Ad. 

ESPER MOTOR SALES 
3858 W. 25th St. 

FISHER MOTOR SALES 
4374 Mayfield Rd.

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

V.‘. L ." 
7107 Euclid Ave. 

17601

Dover

14461

13908

3800

2910

8552

8930

1042

2920

___ ____ GArfield 
W. BAKER KING MOTOR CO.

PEnnsylvania
MERKLE MOTOR SALES, Inc.

Lorain Ave. CLearwater
SCHNEIDER MOTOR SALES

Center, O. Westlake 31
THE K. F. SPIETH CO.

Euclid Ave. EDdy 2522
ROY TURNER MOTOR SALES CO.
St. Clair Ave. . . GLenville 2552

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

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

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

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
Broadway BRoadway 0038

SOLON GARAGE 
Solon. Ohio 

D. I. STERLING & SON
Berep, 171 «W

5411

Berea. 0.
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Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese SPORTAS
| 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Sarpaliaus Atsakymas 
JuškaiVisų Tautų Iškilmė 

Luna Parke
Clevelando viešo pasilin

ksminimo valdyba vėl su
tuokia visas tautas kurios 
dalyvavo Visų Tautų Paro
doj pereitą žiemą miesto

Lietuvos Vyčių seimas. 
Rugpjūčio 5, 6 ir 7 d. Lie
tuvių salėje bus L. V. sei
mas. Visos seimo komisi
jos sujudo darbuotis. L. V. 
25-tos kuopos choras jau 
turi daug dainų išmokęs ir

DIDELIS VAKARAS

lando ir abelnai Ohio pub- piono garbę, bet nutarė ap- 
leisti- savo skyrių ir eiti į 
sunkiuosius laimės jieškoti. 
Jis sveria toli daugiau, ne
gu 175 svarus, taigi skaito
si sunkiuoju, ir dabar ban
dys kibti prie Šarkio ir ki
tų.

a°j pereitą žiemą miesto daf. vis lavinasi> jis suside.i 
auditorijoj, dalyvauti ben- da - daugumos Vyčių, ne- 
duAin oiTAntAin T Įima PartfO , . __ 0 \droje šventėje Luna Parke 
Rugpjūčio (August) 11 d. 
sekmadienį. Tai bus dide
lė ir nepaprasta iškilmė.

Luna Park turi stadijoną' 
kuriame telpa į .38,000 pub- j 
likos. Ten galės susirinkti 
visos Clevelando tautos ir 
pamatyti savo žmonių at
liekamą programą.

Bus įvairus programai ir 
prie to sporto rungtynės. 
Komaras jau užkviestas 
nuo Lietuvių, kitos tautos Į 
pastatys savo stipruolius ir 
bus perstatyta puikios im
tynės.

Pelnas nuo šios iškilmės 
bus išrengimui visų tautų 
bendro flioto (gėlių veži
mo) orlaivių parodoje, ku
ri prasidės Rugpjūčio pa
baigoje.

Prie šitos šventės rengi
mo prisidėjo jau 22 tautos.

Lietuviams bus nepato
gu, nes tą pačią dieną ren
giama parapijos piknikas.

“Lietuviškos Vestuvės”
Jeigu Lietuviai galėtų su

kelti reikalingus pinigus — 
nors pora šimtų dolarių, ga
lėtų dalyvauti Gėlių Paro
doje su savo originaliu ve
žimu: galėtų išrengti dro- 
bynose vežimą su ketvertu 
arklių, su drobynomis gėlė
mis išrėdytomis, ir porelės 
tautiškuose rūbuose galėtų 
vežime važiuoti, atvaizduo
jant Lietuviškas vestuves.

Kitokį dalyką Lietuviams 
neapsimokėtų rengti.

Gėlių paroda įvyks Rug
pjūčio (August) 24 d., šeš
tadienį.

Liepos 30 d., antradienio j Karolis Sarpalius, maty- 
vakare, Lietuvių salėj ren-1 damas kad Bostonietis Pr. 
giama gražus vakaras su’ 
programų, dainomis ir kal
bomis, Lietuvos nuo neder- 

I liaus nukentėjusių šelpi- 
|mui. Dainuos L. Vyčių 25 
1 kuopos choras, taipgi bus 
solo ir duetų, po vadovyste 
V. Greičiaus.

i Kalbės chemikas P. J.

Juška prie jo nuolat kabi
nėjasi norėdamas persiimt 
ir pertikrint savo spėkas,! 
praneša kad jisai yra visai 
pasiruošęs su Juška persi
imt, tegul tik tam bus pa
skiriama diena ir vieta.

Sarpalius dabar užsiima 
-vien tik imtynėmis ir visai

likai kmįs geresnis.
Kitų miestų Lietuviai ir

gi galės pasinaudoti proga 
pamatyti du Lietuvius mil
žinus imantis.

Marotta, patyręs kad F. 
Juška žada atvykt j Cleve- 
landą, ruošia tuo pačiu lai
ku jam imtynes Taylor 
Bowl su svetimtaučiu. Tai
gi Juškos pribuvimas dvi
gubai užtikrintas ir risty- 
nių mylėtojai galės visapu
siai pasinaudoti.

PIGIAI PARSIDUODA
Saldainių, Cigarų, ir Mokyklos 

reikmenų krautuvė, $400 savaitiniu 
ineigų garantuota. Parsiduos pigiai. 
Telefonuokit Eddy 4716. Arba ma- 
tykit Zimėrman, agentą. 1406 
105 St. nuo 8 iki 9 vakare.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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

T. NEURA
2041 Hamilton avė.

kurių Teatrališko choro na- 
I rių ir Bažnytinio choro na- 
Įrių. Viso netoli šimto dai
nininkų. -; x. u.■ vien lik uiiLyneiiiis ir visai

Trijų vakarų programas ^Liris, ir bus kitokių pa-'sako nesibaido Juškos gąs- 
bus maždaug sekantis: Pir-'marginimų. Idinimų. Kad pasisekė Ko-
madienio vakare, Rugp, 5, , Nepraleiskit šio vakaro, {marą suriest tai tas pats 
L. V. 25 kp. mėgėjai vaidins atsilankykit ir paremkit sa-; pasisekė ir Sarpahui pada- 
puikų veikalą, “Apkalbos Y0,. brolluf Lietuvoje. Po ryt ir abudu prieš Komarą 
ir Meilė”, ir kalbės Kun. M11S centus. pridėję prie turi lygiai vienodą laimėji- 
Boreisis is Detroito. Am 
tradienio vak., bus koncer
tas ir šokiai. Koncerte, a-

puikų veikalą, “Apkalbos

s part vietinių ir L. V. choro, 
1 prisižadėjo dainuoti solo p.

Juška ir p-lė Z. Zeleninkai- 
tė. Trečiadienio vak., bus 
vakarienė svečiams ir dele
gatams. Visas seimo ren
gimas eina gražioj tvarkoj 
ir tikimasi gerų pasekmių 
ir apie 150 delegatų.

Vytis.

Jauni Lietuviai per radio. 
Rugpjūčio 4 d., sekmadieni, 
lygiai 12:30 v. dieną, Grei
čių vaikai pildys programą 
WHK stotyje. Vincas Grei
čius, Jaunasis, sugros kele
tą klasiškų šmotelių smui
ką, o Regina Greičiūtė jam 
akompanuos. Bus taipgi 
šešiom rankom pianu skam
binama V. Greičiaus para
šyti Lietuvių tautiški šo
kiai. Aržuolas.

kitų padarysim didelį darJmą.
b?- Rengėjai.! Panaudodama šią progą

--- “Dirva” ruošia savo pikni-; ’ 
Banionio išvažiavi m a s Jką, kuriame turės susikibti 

Pereitą nedėldienį Bačiuko!Juška su Sarpalium ir pa- 
farmoje buvo gražus tauti- -L ---------
pinkų išvažiavimas, kuria
me dalyvavo apie 60 ypatų 
dviejų lyčių, bet vienų min
čių. Tas viskas stojosi tik 
ačiū darbščiam V. P. Ba- 
nioniui, ir jo išjudinimu vi
si turėjo gerus laikus. Tau
tininkai šią vasarą ypač ap
snūdę buvo, -ir jam vienam 
pajudinus visi noriai važia
vo, linksmai ir draugiškai 
laiką leido, ir kai skirstėsi 
norėjo kad dar tik prasidė
tų. Diena netruko praeiti, 
prie skanių valgių, linksmų 
kalbų ir įvairių žaislų. Ne- 
stokavo ir augančio jauni
mo, kurie dalyvaudami su 
savo tėvais parodo kad my
li su Lietuviais būti.

Pusbuožė.

Dainos neįvyko. Trečia' 
dienio vakare turėjo būti 
Gordon parke dainos ir šo-; 
kiai Lietuvių ir dviejų kitų 
tautų, bet apie 6 valandą 
užėjo lietus ir lijo iki vėlu' 
mai, taigi programas nega
lėjo Įvykti. ' ' ■. ' V

Aną savaitę išlijo Vokie
čių programą, šį sykį Lietu-: 
vių ir kitų. Gal bus pa
skirta kitas vakaras. ■ Bus 
pranešta vėliau.

REIKALAUJU PARTNERIO
Noriu gaut pusininką atidarymui 

valgyklos (restauranto). Geistina 
Lietuvė merging Ubba našlė, kur 
dirbus valgykloj ir moka gerai 'val
gius gamint ir gerai supranta šitą 
biznį ir nori ąnt saves biznį turėti 
prašau atsišaukti. ™ ' 
suteiksiu laišku; ... .. ____
iš Ohio valstijos galima butų 
tart ypatiškai. .

/ , K. YUŠZKA 
1810 So< 6th St. Columbus,

Platesnių ž:nių 
Jeigu atsišauktu! 

pasi

Ohic

Kelionės j Rusiją. Uni
ted States Lines sutvarkė 
ekskursijas į sovietų Rusi
ją ir kas nori gali apsilan
kyti. “Dirvos” agentūra 
įgaliota parduoti laivakor
tes. Trečia klesa kelionė įjsažierių į 
abu galu iš New Yorko ir doje tilps sekančiame nu 
atgal kainuoja $335 ir tak- meryje. 
sai.

Kas norėtų dykai nuva
žiuoti (bet negalės gryžt) 
lai dabar padurnavoja su 
protesto mitingais prieš 
Chinus ir kitus kapitalis
tus už tai kad sovietų agen
tai Chinijoje areštuoti ir 
išvyti.

“Dirvos” Ekskursijas pa-1 
paveikslas Klaipė- Į

“Margutis” atėjo ir išeis 
jeigu jus nepasiskubinsit 
ateiti.

A. S. KULBIS-CKAS 
Laisnuotaš

Real Estate ir Insurance
■, Parduodam Namus, Lotus, Far- 
mas, gražiausiose dalyse miesto ii 
gerose vietose. Jeigu manot pirkt

I'ar norit parduoti kreipkitės. Arbr 
j ieško t randavoti, ar norit paranda 
yoti. visuomet atsiminkit mus.,

Telefonuokit, iŠ toliau rašykit lai
škais.
Garfield 2738 Eddy 1095J

12008 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

Po koncerto. Liepos 18 
d. atsibuvo Vinco Greičiaus 
piano mokinių koncertas. 
Publikos j News auditoriją 
atsilankė koncerto pasi
klausyti apie 200. Labiau
sia programe pasižymėjo 
Greičių vaikai, Vincas su 
smuiką .ir Regina ant pia
no. Dalyvavo programe 35 
mokiniai ir visi gražiai sa
vo užduotį išpildė.

Riėšutas.

Kas nori užsimokėt į Tė-I 
vynės Mylėtojų Draugiją iri 
gauti “Dailės Milžinus” ii* 
Dr. Šliupo “Hygieną ’ už- 
neškit mokėsią su savo kny- 
gel į “Dirvą” pas Draugi
jos pirmininką.

K. E. YOCHUS

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Leonas Paleckis .. Lt. 100 
Ona Ignatavičienė ...
Grasilda Murauskienė
Mikolas Grigaliūnas .
Antanas Jonaitis ....
Pranė Vilčinskienė . .
Vincas Juška ...........
Katrė Trepečka .......

Kreipkitės vėl:

50 
150 
100 
200 
150 
150 
200

,, a vedimeDirvos - - Agentūra salinių
6820 Superier Avr Cleveland, O. dargo?

Aplankykit Elektrišką 
Namą

Minios žmonių iš Lakewood ir ki
tų dalių Clevelando aplankė Electri
cal League’s Trečių 1929 Metų Ele
ktrišką Namą 17706 Naragansett 
Road, Lake wood.

Ši Lyga užkviečia kiekvieną Cle- 
velandietį atsilankyti ir apžiūrėti tą 
namą iki jis užsidarys. Inėjimas 
dykai ir nieko nesiūloma parduoti. 
Namas atviras kasdien, ir sekma* 
lieniais, nuo 2 iki 9 po pietų. Už
sidarys Rugp. 9 d.

Tas namas yra dviejų aukštų, pa- 
budavojo Samman Investment Co., 
pažymus Lakewood’o budavotojai.

Electrical League ypatingai kvie
čia ‘Dirvos’ skaitytojus apsilankyti 
tame name ir apžiūrėti kaip gali* 
ma su elektros pagalba {rengti vi* 
siškai modemišką namą.

Tarp žingeidžių dalykų kuriuos 
tame name matysit yra šie:

2. Pilnas suvedimas elektriškų 
padargų, su visais reikalingais na
mų parankamais, ir daug naujų vė
liausių išradimų.

2. Namų apšvietimos paties pas- 
kiausio ištobulinimo, duoda ne tik
tai daug šviesos, bet taipgi dailos 
išžiūrą ir apsaugoja akis nuo ait
rios šviesos.

3. Paskiausį išvystymą vielų su
vedimo. Vielų suvedimas ir švie
sos sutaikyta pagal ypatišką Lygos 
ekspertų nurodymą.

Vienas žymus dalykas vielų su
vedime tai pridėjimas užtektinai ,pa- 

’ j skylelių - reikalingam prisi
jungimui bent kokio elektriško pa-

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 
išprosyt .............
išprosyt ..............

Moterims
išvalyt ir išprosyt 
dresė išvalyt ir

VISUOMET!

Loughran Nuėjo į Sun
kiuosius

Nesenai tapęs pusiau sun
kaus svorio čampionu kum
štininkas Tommy Loughran 
Liepos 17 d. turėjo kumš-l 
tynęs už čampionatą su ki
tu, James Braddock, kuris 
norėjo jo vainiką atimti. 
Bet Loughran sayo priešą 
sumušė, palaiko savo čam-

sirodyt katras geresnis.
Per laiškus ir laikraštį 

nėra jokia imtynė. Reikia.*’ 
nuvažiuot į. Neuros daržą “DIRVOS” Agentūra 
ir ten, gražiai išsivilkus ii*1 
ant matraso sustojus per
sitikrinti.

Neura ant to sutiko, ir 
paskyrė “Dirvos” piknikui 
dieną Augusto 25, sekma
dienį. Iki to laiko dar abu 
smarkuoliai galės gerai pa
siruoši ir pasirodys Cleve-

PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

50c 
,45c 
.20c

1.50Koatas
šilkinė

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
/gi

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 68TH ST. 
Rand. 6729.

GEROS FARMOS
66 akrai į pietus nuo Unionville, 

40 akrų vynuogių, 8 akrai 
vaistų, karvės, 
padargai; 
barių namas, 
budinkai; prie 
kas mainys į 
ra.

206 akrų, į 
geri 
akrų 
liaj, 
ūkio 
akrjai 
ąkrų .... V1 - 
puikiai augia; geros ganyklos, me
džiai. Pelninga farma, galit padaryt 
pinigo;
kelio, route 44. 
gali likti, gausit didelę paskolą. Su
tinka mainyt ant apartmento arba 
lamo.

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

visokių 
arkliai, vištos, ūkio 

traktorius, geras 8 kam- 
didelis tvartas, kiti 
gero kelio. Savinin- 
gerą Clevelande na-

pietus nuo Mantua, 
elektros šviesa, 1C 

karvės, 6 kiti gyvu- 
; traktorius, visokį

3.5 akrai avižų, 2.
25 akrai

budinkai, 
vaisių, 8 1 
5 arkliai; 
padargai.

kviečių, 25 akrai komų. 1‘ 
bulvių,’40 akrų šieno, viską:

geros ganyklos,

geriausia žemė, p:de didelio 
Mažas mortgėčius

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

618 E. 107th St. Eddy 4243W

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
vaikus, tėvus.“DIRVA”

6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio
PARSIDUODA NAMAS 

arba mainais ant automobilio kai
po {mokėjimo, arba loto1 ar pavienio 
namo. Namas yra 2 šeimynų, po
5 kambarius. Kreipkitės

13728 EAGLESMERE AVĖ. 
Euclid Beach karas.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

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

j^UOMET kalbat per telefoną, kalbėkit 
vienodu lygiu tonu. Tuomet ypata ki

tame gale gali jus aiškiausia ir lengviau
sia suprasti.

Jeigu negalit prisišaukti sau reikalin
go numerio tai prašykit Supervisor. Pa
sakykit jai kame dalykas 'ramiai ir ji žiū
rės pataisyti dalyką.

Telefonas gali būti jums nepaprastai 
didelės svarbos ir parahkiirtio. Jis lengva 
naudoti — tik kalbėkit į jį natūraliai kaip 
kalbėtumėt veidas į veidą stovėdami su 
savo reikalinga ypata.

The Ohio Bell Telephone Company

Harley Davidson Sales Co 
3628 Prospect Ave.

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

kitur. Tėmykit

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

aKESEES

Clevelande Lietuvis Artistas X

X

S

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

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

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

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

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

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

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

Cleveland and Buffalo Division ' Geveland and Pt. Stanley, Can., Div.
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00 mld- 

p. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 15th. Jane 29th to September 7th.

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

New Lową 
Fares

Vienintelis
Fotografas t 

+ 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES į 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti T 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- X 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- ? 

no paprastai traukiamų fotografijų. 4. 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. X 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 4* 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- T 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- ? 

tografijas visokių kitų traukinių *

1197 E. 79th St. Cleveland^ 
“Studija su dviem parodos langais” Ž 
— Telefonas Randolph 3535 — j

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darau ant už
sakymai 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 

antrašą:

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisinga patarnavimą.

;**;**;-*H~H**i**:**J**H

a. s. Bartkus!

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS-DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialietar 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampai E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo lO jyte iki 4 — nuo 6 iki_8.vakare.

N edeldieniaU nuo 10 iki 1.
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