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Sustreikavo 500,000
MUŠIMUI ALGŲ

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Bellair, O. — Trijose an- 
gliakasyklose netoli čia iš
dėta pranešimai jog nuo 
Rugp. 1 d. bus darbinin
kams numušta nuo algų 101 
nuoš. Tuo paliečiama 800 
angliakasių.

Yonkers, N. Y. — Smith 
& Son Co., karpetų audiny- 
čios savininkai, pagal vieno 
tų ąavininkų mirties paliki
mo, išdalino tarp 1,100 se
niausių tos kompanijos dar
bininkų $1,500,000. Visi ga
vo po $1,000 kurie išdirbo 
20 ar daugiau metų tai įs
taigai. Viso ten dirba 7,500 
darbininkų. - J

Rosario, Argentinoj, ap 
šaukta generalis streikas 
prijautimui laivų prieplau
kų darbininkams kurie su
streikavo po nesusitaikymo 
už algas.

Boise, Idaho. — Meška 
išgąsdino 2,000 aVių, ku
rios pradėjo be atodairos 
bėgti ir nukritę muo sta
taus kranto 400 jų užsimu
šė.

Stiklo darbai Amerikoje 
per pirmą šių metų pusme
tį buvo žymiai geresni ne
gu pernai tuo pat laiku. Šy- 
met išleista 73,414,143 kėt- 
virtainės pėdos, arba net 
9,121,000 pėdų daugiau ne-. 

%u tuo, laiku 1928 m.

Tai loKomotivas. North
ern Pacific gelžkelio lini
ja įsigijo 125 pėdų ilgio lo- 
komotivą, su virš 1,000,000 
sunkumo, ant 34 ratų.

Detroit. — Murray dirb
tuvėj kuri gamina automo
biliams viršus sustreikavo 
virš 1,000 darbininkų reika
laudami $1 į valandą mo- 
kesties ir astuonių valandų 
darbo į dieną.

New Yorke viena firma 
gavo sovietij Rusijos kon
traktą būdavojimui Mask
vos srityje moderniškų ke
lių. Kontraktas apima še
šių metų periodą ir $150,; 
000,000 pinigų sumą.

Manchester, Anglija. — 
Lancashire prasidėjo audė
jų streikas — didžiausias 
Anglijos industrijoje strei
kas po 1926 metų genera

lly streiko.
Apie pusė milijono audė

jų apleido savo darbus,, su
stabdydami 1,500 audinyčių 
judėjimą.

Streikas kilo iš priežas
ties audinyčių savininkų 
numažinimo darbininkams 
algų. Vietoj sutikti dirbti 
už 1214 nuošimčių mažiau 
audėjai nutarė streikuoti.

Nekurtos audinyčios dir
ba, nes darbininkai sutiko 
priimti algų 'sumažinimą, 
bet jų yra nedaug.

Jeigu Streikas užsitęs sa
vaitę laiko dar 100,000 dar
bininkų turės likti be dar
bo, kurie yra surišti su va
tos .audinyčių darbais.

Streikeriai savaitės bė
giu nustos po apie penkis 
milijonus dolarių algomis.

Valdžia bandė tarpinin
kauti ir sutaikyti darbinin
kus su fabrikantais, bet iš 
to nieko neišėjo.

Audinyčių darbininkų už
darbis buvo apie $8 į sa
vaitę, dabar numušta iki $7 
ir dar iš to išimama darbi
ninkų apdraudos mokestis. 
Apie $2.50 ar $3 turi mokė
ti nuomos už namus į Sa
vaitę, taigi lieka apie $3 ar 
$4 pragyvenimui.

Peiping, Ghinija. — Mo-I Auburn, Ill. — Pasekda- 
hametonai užpuolę Dangar kalinių sukilimą Clinton 
miestą, Činghai provineijo-1 kalėjime, kelios dienos pir- 
je, išžudė 20,000 Chinų gy-Įmiau, čia sukilo VOO kali- 
ventojų — beveik visus vy- ir užvedė kovą kuri tę
vus nuo 17 iki 70 metų am-'sėsi virš penkias valandas, 
žiaus, moteris nužudė tik j Kaliniai užgrobė šautuvus, 
kelias.

Chinai, bado nusilpninti, džius ir desperatiškai ko- 
mažai galėjo užpuolikams vojo norėdami išsimušti į 

I priešintis.
I Užpuolimo priežastis bu- 'mūšio abiem pusėm, kuo- 

Suv. Valstijoms ir Ang- vus • ..................
lijai pasireiškus jog Sulai
kys budavojimą kariškų lai
vų, tą pat pareiškia ir Ja
ponija. Japonijos vyriau
sybė nusprendė numažint 
nuo kariško laivyno ir ka- 
riumenės biudžeto $14,120,- 
000.

Taipgi nubalsavo sulai
kyti išleidimą $31,000,000 iš 
seniau paskirtų laivyno ir 
armijos dalykams pinigų.

revolverius ir kulkosvai-

STUDENTAI

IR JAPONIJA PRISIDE
DA

16 ŽUVO ANT LAIVO
Viduržemio jurose laike 

kariško laivo praktikos su- 
sprogus kanuolei užmušta 
16 kareivių.

1 ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Ekvadore, Moyurgo mie

stelis nukentėjo nuo žemės 
drebėjimo. Manoma bus į 
60 žmonių užmušta.

“GRAFAS” VĖL AT
SKRIS

Vokiečių dirižabris “Graf 
Zeppelin” vėl ruošiasi skris
ti Amerikon su 20 pasažie- 
rių. Išskris šiose dienose.

KOMUNISTAI DEMON- 
MONSTRUOJA

New Yorke komunistai 
buvo surengę protesto de
monstraciją prieš Chinus 
jų gyvenamame distrikte. 
Mitingas tęsėsi tik pusę va
landos, nes Chinai užpuolė 
juos ir apmėtė arbūzais, 
tomatėm ir kitais supuvu
siais vaisiais. Policija ko
munistus išlydėjo iš tos sri
ties, kelis Chinus suėmė.

laisvę. Po pasitraukimo iš

religiškas fanatizmas. Į met sargai nuėjo jieškoti 
Tas atsitiko praeitą žiemą, I daugiau pagalbos, pasek- 
ąpie ką žinias-surinko vie- mes buvo tokios: du kali
nas Amerikos misijonierius niai užmušti, keturi sargy- 
kuris ten lankėsi. biniai sužeisti, aštuoni ka-

Toks pat Sukilimas buvo liniai pabėgę, apie 40 kali- 
peręitą metą Kansu provin- nių apsiginklavę kulkosvai- 
cijoj, kur buvę užmušta Į džiaišužsidrutino rūbų siu- 
200,000 Chinų. / :

Šie atsitikimai vienok nė
ra tokie baisus, nes 1877 
metais Kansu provincijoje 
Mohametonų susirėmime su 
Chinais žuvo 14,000,000 gy
vasčių. miausi kriminalistai, nutei-

------------- :-------- sti visam amžiui už žudys-
tes. • i

nių apsiginklavę 
I džiaiš užsidrutin*
vykioj. Gaisras padarė Į 
$250,000 nuostolių.

Kalėjimo sargybai į 
galbą pribuvo valstijos 
riumenė.

Sukilimą vadovavo

pa- 
ka-

vasčių.
žy-

Italija pradėjo vieną iš 
plačiausių kelių budavoji- 
mo programą kokis kada 
paskirose Europos šalyse 
buvo. Tam paskirta apie 
$36,000,000.

GASTONIJOS STREIKE- 
RIŲ TEISMAS

Gastonia, N. C. — Delei 
šio pavasario audėjų strei
ko ir keleto kriminališku- 
mų papildytų laike susirė
mimų streikerių su polici
ja bei Birželio 7 d. nušovi
mo policijos viršininko ir 
sužeidimo, kitų trijų polici- 
jantų, prasidėjo byla 23 vy
rų ir moterų, kurių 15 įtar
ti žudystėje, kiti pasikėsi
nime prie žudysčių.

Išvengimui vienpusišku
mo ir kitokių negrovių nu
tarta bylas perkelti Į kitą 
apskritį.

Tarp suimtų yra keli ko-Į 
munistai organizatoriai ir 
kurstytojai prie riaušių,! 
taigi bolševikai kelia bai
siausi lermą ir prašo aukų.

Komunistams nebus ko 
tiek labai rėkti kadangi 
trys ar keturios suimtos jų 
moterys nekaltinamos pir- daugiau demonstracijų už 
mo laipsnio žudystėje. Į sovietų rojų.

Samcbore, netoli Zagre
bo, Jugoslavijoj, susirėmi
me su policija užmušta trys 
komunistai. Jie užsibari- 

Ikadavo namuose ir nenorė
dami pasiduoti atsišaudė.

Prahoj, Čekoslovakijoje, 
suimta 107 komunistai ir 
40 jų partijos vadų. Rasta 
atsišaukimai kelti sumiši
mus Rugpi 1 d., Rusijos re
voliucijos sukaktuvėse.

ir daugybė žmonių

BAISI EKSPLOZIJA 
CHINIJOJ

Yunnanf, Chinįjoj, Lie-' 
■pos 11 d. ištiko-bsįlsus spro
gimas amunicijos ’Sandėlių; 
mieste išardyta virš 1,000 
namų
užmušta. Nuo sprogimų že
mė sukratyta kaip, laike 
žiaurių žemės drebėjimų.

Po nelaimės, gatvėse iš
statyta ginkluota sargyba 
ir padryta apkasai su kul 
kosvaidžiais atmušimui už
einančių padaužų plėšikų.

TAIKOSI AR NESITAI- 
KO?

Washington. — Chinijos 
ministeris pranešė Suvien. 
Valstijų sekretoriui kad 

1 sovietų vyriausybės ir Ghi- 
nijos atstovai Berline pra
deda tarybas susitaikymui.

Iš Maskvos tuo tarpu 
eina pranešimai kurie 
ginčija tą žinią.

Maskvos carai bijo 
riaut, nes žino kad jeigu iš
ves kariumenę į karą tai 
po karo tie kareiviai gryš 
jau po kitų vadovyste — 
jau ne kaipo komunistai.

Bet komunistams svarbu 
ilgiau tęsti nesitaikymą. 
nes tolau budu gali parė- 

ikaut tamsiems darbinin
kams kaip ten Mandžurijoj 
Chinai ‘baisiai kankina’ so
vietų piliečius.

Reikia pamulkinimo įmo
nių įgijimui tamsių žmone- 

llįų prijautimo.

at-

ka-

Sučmė jaunus komunistu 
organizatorius. Ishpeming, 
Mich. — Du jauni komunis
tų jaunimo organizatoriai 
tapo uždaryti kalėjime už 
kurstymą prie betvarkės. 
Devyni kiti jaunoliai, nuo 
14 iki 22 metų, paliuosuoti 
po pasižadėjimo nerengti

Devyni iš kiekvienų de
šimts pasaulyje esančių au
tomobilių yra Amerikos iš
dirbinio. Tokiu budu Ame
rikos automobilių industri
ja užkariavus visą pasaulį. 
Daugybėj šalių Amerikos 
automobilių išdirbėjai įstei
gė savo dirbtuvės kur su
dedama atgabenami suar- 

I dyti automobiliai.

Apkaltinti Pasikėsinime Į ir teroristiniais aktais nu- 
esamąją Lietuvos 
ir tuo tikslu buvo 
sukilimo komitetų, 
plečkaitininkų lite

ratūrą, ir organizavo iš kai 
kurių savo narių tarpo te
roristinės grupės, kurių v.ij- 
na š. m. gegužės mėn. 6 d. 
miesto sode darė užpuolimą 
prieš p. ministerį pirminin-

versti 
valdžią

Kaunas. Liepos 10 (Elta) sudarę 
Š. m. liepos mėn. 4—8 d. ka- platino 
ro lauko teismas nagrinėjo 
gegužės mėn. 6. d. atentato 
organizatorių Mėšliaus Vin
co, Pavilčiaus 'Vytauto, Ša- 
fo Edvardo ir Čepėno Pra
no bylai

Visi išvardinti buvo prl-jką ir jo palydovus, 
pažinti kalti tuo, kad prisi- K__ iri_____„„1
dengdami “Aušrininkų” or
ganizacija, priklausė kitoms Sunk, darbų kalėjimu ligi 
slaptoms organizacijoms ir I gyvos galvos, 2) Pavilčių V. 
rengėsi ginkluotu sukilimu

ant Voldemaro

18 DIENU IŠBUVIMO 
ORE REKORDAS

AUTOMOBILIŲ U ŽM U-.
ŠIMAI RĄDIDĖJO - mis.

Karo teismas nuteisė kal
ti namuosius: Mėšlių V.

15 metų, 3) 'Šafą Edvardą-- 
6 metais ir Čepėną 4 metais.

”L.Ž.“

St. Louis, Mo. — Du la
kūnai, Jackson and O’Bri- 
ne, pasiekė naują pasižy
mėjimą išskraidydami ore 
be nusileidimo per 420 va
landų, 21 minutą ir 30 sd- 
kundų. Jie praviršijo Ka
lifornijos lakūnų rekoydr, 
17-u valandomis, 8.7 miriutb Jj

r Surinktos žinios riš TBkh-^eJų rėmėjai pareiškė kau 
dėsnių mieštų Suv. Valsti
jose parodo kad per mėne
sį iki Liepos 13 d. automo
bilių nelaimėse žuvo 635 
ypatos. Tuo pat laikų per
nai žuvo tik 523.

Nuo pereitų metų' Liepos 
mėnesio iki šių metų tai pat 
dienai 78 miestuose auto
mobilių nelaimėse užmušta 
7,91.1 ypatų.

Automobiliams važiuo
jant per gelžkelių bėgius 
pernai užmušta 2,568.

po sumušimo rekordo raini* 
nams mokės po $100 už 
kiekvieną ilgiau išbūtą va
landą, ir kadangi jie išbu 
vo. net 173 valandas ilgiau 
tai abu uždirbo net $31,255. 
Geras pelnas, ar ne?

Jie nusileido Liepos 30 d. 
vakare.

Du kiti lakūnai Minnc- 
apolyje, bandydami naujam’ 
rekordui, nukrito ir užsi
mušė.

United States Lines

LIETUVA 
puikiaisiais Amerikos nuosavais 

Transatlantikiniais garlaiviais .

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ
16 ŽMONIŲ

Specialise
Ekskursija
Rugpjučio-August 17 

puikiu

S.S .Leviathan
(per Cherbourg^) 

pasaulio didžiausiu 
garlaiviu ‘SŪIRO POINCARES 

MINISTERIJA
Paryžius. — Francuzijos 

rezig- 
ir su 
kabi- 
įteikė 

Bet bu-

Maskva. — Habarovske, premjeras Poincare
Sibire, komunistų valdžia 
sugavo ir sušaudė 16 žmo
nių, kuriuos apkaltino no
rėjime susprogdyt sovietij 
amunicijos stotį. Jie buvę 
caristai ir veikę prieš ko
munistų valdžią su tikslu 
ją išversti.

Tie baltgvardiečiai veikę 
išvien su Chinais ir tankiai 
pereidavę rubežių į Man- 
džuriją. Sušaudytieji esą 
buvę Kolčako ir kitų ko
munistų priešų oficieriai.

Ši porelė amžinai sutiki
me gyvens. Netoli War
renville, Ill., naujavedžių 
porelei su kita pora važiuo
jant pasivažinėti ant jų au
tomobilio užlėkė elektriš
kas traukinis ir visus už
mušė.

Pavogė namą. Montanoj 
(Suv. Valstijose) yra pa
prasta pavogt galvijus ir 
parduot kitam. Bet nesenai 
buvo atsitikimas kad pavo
gė namą, nunešė ant kitos 
žemės ir pardavė. Policija 
dabar jieško vagies.

Asmeniškai lydės Mr. JOHN 
KURTYCZ, gerai žinomas 

United States Lines 
atstovasnavo iš vyriausybės 

juo pasitraukė visas 
netas. Rezignaciją 
delei nesveikatos.
vo ir kitos priežastys, jo 
nesutarimas su seimu.

Prezidentas Doumergue 
užkvietė seną politikierių. 
Aristide Briand, sudaryti 
naują kabinetą.

VIS ARTYN DANGAUS
Chicago. — Illinois Cen

tral gelžkelio kompanija 
planuoja statyti 70 aukštų 
budinką ant Randolph st., 
kuris kainuos $22,000,000. 
Tai bus keletu pėdų arčiau 
dangaus negu galima iš da
bartinių budinkų įžengti.

Vidurvasaris — puikiausias 
laikas grįžti į savo tėvynę!

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

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

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

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

United 
States Line®

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

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeano pasaulyje. 
Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš r:

BERENGARIA AQUITANIA
o paskui sausiem iu į Kauną. 
Painatykit pakeliu Londoną.
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva-

Ikortės Į abudu galu iš New

j CUNARD LINE 1022 Chesler fe . .
Cleveland, Ohio

Išpiaukimai iš New 1 
milžinų ekspresinių laivų '

MAURETANIA
'orko į Kauną $203 ir bran-i 

giau. Atskiri kambariai, er-i 
dvi vieta, geras naminis vai-1 
gis, mandagus patarnavimas.i 
Del kitų informacijų klaus-1 
kite bile Cunard Agento, ar-1



Korespondencijos Greensburg, Pa. — Neto
li čia upelyje rasta lavonas 
nežinomo žmogaus, visas

PITTSBURGH, PA.

Tautiečių veikimas. Mu
sų veiklesni Lietuviai susi
spietė į A. L. T. Sandaros 
kuopų sąryšį ir S. L. A. 3- 
čią Apskritį. Paliuosuot šį 
apskritį nuo bolševikų rei
kėjo gana padirbėt, bet už
tai dabar galim pasidžiaug
ti, nes padaryta naudingas 
darbas Susivienijimui ir 
pačiam apskričiui.

Laike bolševikų viešpata
vimo 3-me apskrityje man 
teko, būti jo iždininku — 
tai buvo 1927 metais. Ap
skričio turto į savo rankas 
paėmiau $8.88, ir tai buvo 
užpelnytas per suvirš porą

mas Pabaltijo čampionato 
garbę ir dovanas. Klaipė
doj per jį važinėjo kariš
kos armotos ir sunkieji ar
kliai. Vyras kuria ne bile 
kas gali lygintis.

Bet Aleliunas jo nenusi
gąsta, jis sako: “Pittsbur- 
gas yra mano tvirtovė, ir. 
aš laikysiuosi. Tegul Šim
kus patirs su kuo turi rei
kalą, nes dar su manim ne- 
sičiupinėjo.”

Piknikas bus Amšiejaus 
farm oje, McKees Rocks, vi
siems gerai žinomoj vietoj. 
McKees Rocks visai netoli 
nuo Pittsburgo.

J. Virbickas.

•kulkomis sušaudytas. Tos 
apielinkės išvaizda rodo 
kad jis buvo nušautas ir 
nutemptas į upelį.

Waynesburg, Pa. — Pa
tekęs po puolančiu akmeniu 
kasykloje, užmuštas Aug. 
Richanansky, 50 m. anglia- 
kasis Poland Coal Co. ka
sykloje. Liko žmona ir 4 
maži vaikai.

New Kensington, Pa. — 
United States Aluminum 
Co. skelbia jog ruošiasi sta
tyt naują mašinšapę vietoj 
,eno bravoro ant Ninth st. 
ir prie Arnold statys prie- 
dines dirbtuves, kam vis
kam paskirta $1,000,000 su

metą darbavimosi. Dabar 
gi, pora metų pasidarbavus 
be tų Lietuviškų vėžių-rau- 
donųjų, kurie visą darbą j 
užpakalį traukdavo, šian
dien Apskričio ižde randa
si suvirš $500.

Ir pirmiau būdavo ren
giama piknikai ir baliai, bet 
vietoj pelno apskritis gau
davo nuostolius, viską bol
ševikai trukdydavo, ardy
davo, pavydėdavo.

Nuo jų atsikračius, kas 
tik buvo rengiama vis su
traukė gausią publiką, su 
didele nauda.

Tas reiškia kad rimtesni 
Lietuviai nepritaria bolše
vikams ir nesilanko kur jie 
dalyvauja.

Jau laikas visų kolonijų 
darbuotojams ir SLA. kuo
poms pasiųsti bolševikus^ i 
popėčkį su vištomis, ir paC* 
matysit kad kitokis veiki
mas bus ir geresnes pasek
mes neš.

Sandariečiai ruošiasi prie 
pikniko. Rugpjūčio 14 d.

Liberty pieninės streikas 
pasibaigė, bet dabar prasi
dėjo byla šešių streikerių 
už aną savaitę nuvertimą į 
upę tos kompanijos vežimo 
su pieno bonkomis. Kom
panija reikalauja kad jie 
butų nubausti.

Allegheny apskrityje už- 
I daryta net 18 vieškelių tai
symo tikslams ir Pittsbur- 
giečiai išvaižavę automobi
liais ant gud taim negali 
perdaug smarkiai šonke- 
liais važinėti.

Pereitą savaitę rasta gat
vėj automobiliu primuštas 
Stasys Zaleskis, 33 m., iš 
Homestead. McKeęsporto 
policija sulaikė John Vadą, 
,23 m., kurčią ir nebylį au
tomobilistą už Zaleskio su
žeidimą. Vadui jfeuJ 192$ 
ip. buvo atimta leidimas ąu- 
tomobiliu važinėti, delei fi
ziškų trukumų, bet jis vis 
važinėja.

ma.

Sharon, Pa. — Studen
tas, 19 m. amžiaus, nušovė 
savo tėvą, Petrą Latinčič, 
laike naminių vaidų. Mo
tina liudijo kad tėvas parė
jo namon girtas ir pradėjo 
ją mušti. Ji pašaukė sūnų, 
kurį pamatęs tėvas puolėsi 
su revolveriu. Tada sūnūs 
išsitraukė, savo revolverį ir 
tėvą nušovė. Šovikas tapo 
išteisintas.

Wilkes Barre, Pa. Dina
mito sprogimez netoli čia, 
White Havene, Peerless 
sprogstamų medegų išdir- 
bystėje, užmušta du darbi
ninkai ir du sužeista.

THOMAS, W. VA.
. -.. .Ajngliąkąsjlklose pr'ądėj o 
truputį geriau dirbt.

Oi’ąs Čionai toks: ko ne 
kasdįen lyja, bet malonu.

Vasarą kalnai, kad ir ma
žais medeliais apaugę, da-

Sandaros kuopų sąryšis tu 
rėš milžinišką pikniką su 
imtynėmis ir kitais pamar- 
ginimais.

Chicagos Dzukui Bance- 
vičiųi pabijojus musų vieti
nio Aleliuno ir nepribuvus 
imtynėms SLA. apskričio 
piknike, nekurie kaltino už 
jo nepribuvimą rengėjus.

Dabar, Sandaros pikni
kui prieš Aleliuną užkvies
ta tikras geras ristikas, ku
liam stokjardų ‘čampionai’ 
negali lygintis, tai Juozas 
Šimkus. Aleliunas juokavo 
sakydamas “kvieskit man 
tokį imtiką kuris manęs 
nesibijo”. Kada išgirdo jog 
užkviesta Šimkus, Aleliu- 
liunui net plaukai ant pa
kaušio pasistojo. Juk Šim
kus virš metai laiko nuga
lėjo savo svorio pasaulinį 
čampioną, Šimkus nepapra-j 
štai atsižymėjo 
pereitą vasarą, parsivežda-

Pasikorė. Joseph Stern, 
40 m., nuo 56 Chautauqua 
st., gavo savo šeimininkės 
įsakymą apleisti jos na
mus. Spėjama kad iš su
sigraužimo delei to išvary
mo, jisai parašė savo pali
kimą, pavesdamas $150 ką 
turėjo šeimininkėms 10 me
tų vaikui, ir pats pasikorė 
savo kambaryje.

Lietuvoje Iri jį

Užsimušė. Prie Twenty 
Second st. tilto rasta negy
vas žmogus, Joseph Reiser. 
Išsyk manyta kad jis buvo 
piktadarių užmuštas, bet 
policija patyrinėjus priėjo 
išvados jog jis pats nušo
ko ir užsimušė. Išsyk ne
siimta saužudystės teorijos 
del to kad lavonas rasta ga
na toli nuo tilto. Bet pasir 
rodė kad jis šokdamas pa
taikė ant vario vielos, ku- 

numetė tolyn. Viela
rasta nutraukta.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ |
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
pomirtinių. Pašalpą išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- e 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai sauna laikrait) "T4- j 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kalaoa. 4

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 3
Pašalpos Skyriai — S6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3

Del platesnių informacijų kreipkite! iiue adreavi «

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3
307 W. 30th Street New York. N. Y. W

C
DEXnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZt

ro malonumą. Kur ne kur 
paukštelis sugieda. Vasa
ra nors ir trumpa bet ma
loni, karščių didelių nėra, 
o naktimis gana vėsu bu
na.

Pas p. Subačius vaišėsna 
iš Chicagos atvažiavo jos 
sesuo, Barbora Sereikienė.

Iš Thomas išvažiavo i 
Detroitą pasikieminėt Bar
bora Milkintaitė, Jono Mil- 
kinto duktė, mokyklos mo
kytoja.

Kazys Milkintas išvažia
vo pasivažinėti, žada lanky
tis Clevelande, Detroite, o 
gal ir Chicagą pasieks.

Pas savo tėvus buvo at
važiavęs iš Detroito p. Ži- 
džiunas keletui dienų pa
viešėti.

Krakauskienės duktė pe
reitą metą baigė vaistinin- 
kystės mokslą, po to metus 
laiko praktikavo, pasek
mingai išlaikė kvotimus ir 
gavo vietą. Ji bene pirma 
šioj srityj Lietuvaitė bai
gus tą profesiją.

Pinavijas.

CHICAGO, ILL.
Komunistai ruošiasi. Su 

dideliu įtempimu musų rau
donukai ruošiasi prie 1930 
metų Susivienijimo Lietu
vių i Amerikoje seimo. Iš 
savo “centro” gauna viso
kius slaptus įsakymus ir 
dirba kad užvaldžius tą or
ganizaciją “darbininkų” o- 
balsiu.

Kiek matyt,.- musų komu
nistams sekasi tamsius dar
bininkus mulkint, ir jie iš 
to naudojasi. Jie savo spau
doj ir atsišaukimuose rėkia 
kad “darbininkai” turi už- 
valdyt Susivienijimą, taigi 
nekurie darbininkai ir tiki 
kad Susivienijimą dabar 
valdo ir naudojasi kokie 
deimantuoti buržujai, kapi
talistai ar kapitalistų vai
kai.

Tik akli darbininkai tam 
tiki. Susipratę, blaivaus ir 
prakilnaus proto darbinin 
kai senai žino kad Susivie
nijimo centro žmonės ir vi
sas štabas susideda iš pa
prastų darbininkų ateivių 
iš Lietuvos arba jų vaikų.

Visi taipgi gerai žino kas 
yra tie “darbininkai” kurie 
taip seilę ryja į SLA. iždą 
žiūrėdami. Tai yra keli pa 
daužos, be amato, be vietv 
komunistėliai agitatoriai, iš 
darbininkų prakaito maiti
nusi jau keli desėtkai me
tų. Visi juos pažysta ir ži
no kas jie do vilkai ir ko 
jieško. Tik tamsus darbi
ninkas, kuriam komunistą': 
spėjo protą užnuodint, ti
ki kad jeigu, jie balsuos už 
raudonuosius tai tada Susi
vienijimas bus darbininku 
rankose.

Išdalies galima tą išverst 
į teisybę: Susivienijimas 
kaipo organizacija suside
danti iš darbininkų, ir' liktų 
iš vardo darbininkų, bet vi
sas iždas pereitų į komu 
nistų kišenius, ir netruktų 
kelios savaitės kaip sutirp
tų ir dingtų. Tie “darbi
ninkai” tuoj išnyktų, išsi
slapstytų po visą pasaulį ii 
įsigiję dvarus arba palocius 
gyventų. Atminkit, milijo 
nas dolarių suvirš turto tai 
ne keli tūkstančiai dolarių.

Taigi, tamsus darbinin 
kai, kurie norit padaryt po
nais savo dabar badaujan
čius .vadus “darbininkus’' 
galit ruoštis balsuoti už 
juos. Jeigu jums rupi jų 
pilvas, o ne jūsų pačių ii 
ne jūsų šeimynos gerovė 
remkit juos. Sfinks

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri 

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ip už knygas.

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

Į Kanados Į
Naujienos |

E_________ —7. J
Kanados Miškai Dega
Per visą Kanadą nuo vie

no pakraščio iki kito dega 
miškai ir prie gesinimo su
tuokta tūkstančiai žmonių. 
Naudojama net orlaiviai.

Tuo pat laiku viešpatau
ja dideli karščiai, kurie at
siliepia ant javų.

Ūkininkai susiduria su 
didžiausiais nuostoliais pa
čiose derlingiausiose pro
vincijose delei karšto oro. 
Ši vasara nepaprastai kar
šta, vietomis siekia iki 104 
laipsnių.

Ontario ir Quebec pro
vincijose javų derlius bus 
menkesnis negu spėta, del 
didelių karščių. Jau net 
viešos pamaldos laikoma ir 
šaukiamasi Dievo lietaus.

Nekuriose vietose pri
stigs pieno, sviesto ir sūrio 
jeigu greitu laiku nepasi
rodys lietaus.

Kanada Skaitys Šmu- 
gelninkus

Kanados vyriausybė ruo
šiasi padaryti sąrasą visų 
kurie ežerais ir kitokiu bil
du pristato Suv. Valstijoms 
svaiginančius gėrimus. No
ri ištirti ar jie yrh Kana
dos piliečiai ar gal patys S. 
Valstijų piliečiai persikėlę 
į Kanados pusę užsiima iš
siuntinėjimu alkoh o 1 i n i ų 
gėrimų.

Jeigu Kanadiečių Juo už
siimančių skaičius didelis 
tai bus perleista įstatymas 
uždraudžiantis šmugeliuoti 
degtinę į Suv. Valstijas.

KANADOS ŠIAURĖS 
VYSTYMĄSI

Kanados Pacific gelžke- 
lio linija ruošiasi pradėti

Britiškoj Kolumbijoj, kur 
yra aukso, anglies, vario, 
medžio, ir javai gerai auga. 
Ten prasidės plaukimas vi
sokio, plauko darbininkų ir 
laimės jieškotojų.

AKRON, OHIO

Vyčiai išnyko. Keli me
tai atgal Akrone buvo ka
na skaitlinga Vyčių kuopa. 
Dabar jų nėra nei vieno. 
Nesenai vienas jų buvęs na
rys išsikėlė į Detroitą.

1918 m. S. Rodavičia Su
tvėrė čia abiejų lyčių jau
nimo draugiją, kuri plačiai 
užsiėmė tautišku veikimu. 
Ji buvo po globa Šv. Sta
nislovo draugijos. Tai bu
vo žibintuvas Akrono Lie
tuvių.

1919 metais atvažiavus į 
Akroną Kun. Janušui, vie
toj tverti nuosavus Vyčius 
jisai ištraukė narius iš jau
nimo draugijos ir sulipdė 
Vyčių kuopą. Nors tas ne
patiko Akrono Lietuviams, 
bet jie prieš kunigą kovot 
nenorėjo.

Pradžioj Vyčiai šiaip taip 
gyveno su kunigu. Atsiba- 
ladojus iš Baltimorės į čia 
J. Vasiliauskui ir Stakniui 
kilo maišatienė. Kun. Ja- 
nušas ir S. Rodavičia, ma
tydami jų neteisingus dar
bus ir skriaudimą Ameri
kos Lietuvių (J. Vasiliaus
kas tuo laiku buvo Katali
kų Susivienijimo ir Lietu
vių Amerikos Pramonės b- 
vės prezidentu ir turėjo ge
rą progą prie platesnių mi
nių prieiti), jam tapo pasi
priešinta ir pranešta’ visuo
menei kad neremtų jo dar
bų. Už Vasiliauską stojo 
Šimutis, tuolaikinis “Gar
so” redaktorius, it visas 
Vyčių štabas. Nuo to ir 
prasidėjo karas: vieni per 
“Garsą” rėkė vienaip, o an
tri per “Vanagą” sakė kaip

pa net kerštavo parapijai 
ir kunigui ir net boikotuo
davo parapijos parengi
mus už tai kad kunigas nė
jo su Vasiliausku.

Kada tuolaikinis “Vyčio” 
redaktorius buvo degtinėje 
paskendęs, per kelis mėne
sius virš 1,000 narių nusto
jo, tai. Vyčiai savo seime 
prieš tai nieko nesakė, bet 
Akrono Vyčių atstovams 
reikalaujant Kun. Janušą 
nubausti, į tai seimas at
kreipė atidą, po ko per ke
lis metus tęsta karas su 
Kun. Janušu ir patys nyko.

Kun. Janušui apleidus 
Akroną pribuvo Kun. Cy- 
belis, kuriam nekurie buvę 
Vyčiai padėjo samagonkę 
dirbt ir pardavinėt. Kada 
kunigas už tai pakliuvo ir 
teisme liko nubaustas, vys
kupas jį iš Akrono išviso. 
Su tuo pranyko ir Vyčiai 
šiame mieste.

Rugp. 5 d. Clevelande 
prasidės Vyčių seimas, bus 
atstovų iš plačiai, bet iš šio 
miesto nieko nesimatys, ne
žiūrint kad Akronas yra 
arčiausias Clevelandui.

Neprotingi kerštavimai 
privedė šios kolonijos Vy
čių kuopą prie galo.

Keliautojas.

, Piknikas. SLA. 354 kuo
pa ruošiasi prie didelio pik
niko šį nedėldienį, Rugp. 4 
dieną, Sidaro farmoj. ■ Bus 
geri muzikantai, gros viso
kius šokius. Visi kviečia
mi atsilankyti. R-

vystyti didelį 200 ketvir- ištikro yra. Tam mažai kas 
tainių mylių plotą šiaurinėj tikėjo, vietine Vyčių kuo

AKRONIEČIŲ ŽINIAI
1 PRENUMERATOS
jKt*no '/toasibaięia prenumeratą už 

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

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva”

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

Didele žingeidi senoviška apysaka

NE TĄ PALAIDOJO
Providence, R. I. — Vie

na moteris buvo pasimetus 
su vyru per septynis me
tus. Šiose dienose rasta ne
gyvas žmogus, ir ta mote
ris pripažino kad tai buvo 
jos vyras. Ji gavo jo ap
draudos pinigus ir palaido
jo. Bet po laidotuvių atsi
rado jos vyras, taigi ji pa
laidojo ne savo. Kas tas 
negyvasis buvo nepatiria.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Columbia ir O. Keh 

Lietuviškus 
Rekordus.

Itching Skin
(^Mietely Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimples. 
Blemishes and ocher annoying skin irri
tations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
Gun way. to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poiwc, 
£vy. All druggists 35c, 60c, $100.

zemo
FOR SKIN IRRITATiaHfi

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



JAUNIMO ORGANI
ZAVIMO R EI KA L V

Neorganizuotas Jaunimas
Skaitant musų laikraš

čius, ypatingai paskutiniu 
laiku, ryškiai pastebima 

/susirūpinimas musų jauni
mo organizavimo reikalu.

Manau kad bus- leista 
“Dirvoje” ir man, kaipo 
vienam iš jaunuolių, pagvil
denti šį taip svarbų klausi-! 
mą Lietuvių išeivijos gyve
nime. /

Teisingai pasakius, Lie
tuvių jaunimas Amerikoje! 
musų tautiniam darbui ma
žai žinomas, ir svarbiausiai; 
tam darbui neorganizuotas. I 
Tačiau negalima jaunuo
liams primesti stoką noro 
organizuotis (tas tankiai 
spaudoje pastebimą), nes 
mes neretai gyvenime ir 
spaudoje patėmijame - jog, 
yra daug Lietuvių jaunuo
lių priklausančių Ameriko
niškose organizacijose ir 
nekurie ■ iš jų pasižymėję 
savo darbais ir kaipo tokie 
užima vadovaujamąsias pa
reigas organizacijose.

lės, Įvairių parengimų tam- 
. priai surištų su sportu, ir 

tt. Žinoma, gal senesniems 
tai nepatiktų, todėl yra bū
tina prie draugijų padary
ti jaunimo skyrius, arba 
atskiras (vyresniems pri
žiūrint) kuopeles, kuriose, 
apart įvairių margumynų, 

[butų nors trumpais bruo- 
žais gvildenama .bei aiški
nama, jaunimui supranta
moje dvasioje, musų tauti- 

,niai reikalai bei mokinama 
Lietuvių kalbos ir rašybos.

Tokie jaunuoliai, priklau- 
|sę prie draugijų skyrių, su
jaugę taptų tikrais susipra
tusiais Lietuviais ir orga
nizacijų nariais. Kada čia 
gimęs ir suaugęs jaunimas 
bus suamerikonėjęs ųebus ; 
laikas imtis jų organizavi
mo. \

kviečiami.
Dabartiniu laiku veiki

mas apsilpo, nes vieni veik
liausių narių sukurė šei
mas, kiti apleido Pittsbur
gh

Norint mus jaunimo vei
kimą sustiprinti ir palaiky
ti reikalinga didelių orga-|venęs 101 Main St.,, Anna- 
nizacijų kurios remtų jau- į polis, Md., buvęs Lietuvos

Įmeti kad jų tarpe buvo to
kių kuriems sunku buvo 
susikalbėti Lietuviškai, y- 
patingai taisyklingai ištar
ti žodžius. Ta draugija su
būrė visas Lietuvių jauni
mo jiegas tautiniam darbui.

Dviejų metų gyvavimo 
laikotarpyje surengė apie 
aštuonetą teatrų su koncer
tinėm dalim, kurių daugu-lnimą, surištų jų organiza- Kariumenės karys, 
ma visapusiai pasisekė, be cijas krūvon, iš kurių pasi- f' 1

Bersonas, Boleslovas, ar
ba Ben Berson, 1926 m. gy
venęs Cheswick, Allegheny 
Co., Pa., Box 135; kilęs iš 
Kėdainių apskr., Palėpių

čerakavičius, Izidorius, 
Kajetono ir Jievos sūnūs, 
kilęs iš Kurpikų km., Kau
piškio v., Vilkaviškio apskr., 
gyvenęs Mahanoy City ir

kaimo, Josvainių valsčiau; vėliau Mahanoy Plains, Pa., 
ieško tėvas Martynas. esą miręs 1918-1924 m. ne- 

Jasaitis, Jonas, seniau gy- žinomoj parapijoj. '
esą miręs 1918-1924 m. n<

Kriščiūnas Juozas, taip
gi vadinęsis Krish ir Kris
tian, kilęs iš Panasupio km., 

Martas, Chonelis, gimęs Padovinio v., Mariampolės
to eilę piknikų ir kitų pa- darytų stipri jiega musų 1895 m. Kovarsko miestely, apskr., esą miręs neturtai 
m Q rn’ini'mn T V’ rl ClkkO T’ nen I nniTTin'nn ! TlLwnmizVArt nvxnlrM , mm z>t v —________ C<1__________ .1 1- T»

NAUJI RAŠTAI

Myli dirbti savo Tautai
Kad musų jaunuoliams y- 

ra malonus Lietuvių tauti
nis darbas (žinoma, ne vien 

1 sausos tais reikalais pra- 
Ant kiek man teko susi-|kždbos ir diskusijos) galiu 

pažinti su jaunimu, jų tar-1 kaipo pavyzdį nurodyti Lie
pė esant ir juos organizuo
jant, turiu pasakyti kad jų 
nesispietimas prie musų ir 
nepriklausymas musų orga
nizacijose gludi tame kad 
musų organizacijos- neturi I 
to kas jaunimui būtinai rei
kalinga pritraukimui ir iš
laikymui prie savęs. Jiems.L_.,_ r____
reikalinga duoti meno-dai- abiejų lyčių.

(.tuvių Tautinę Meno Dr-ją
Į Pittsburge.

Štai pluoštas žinių iš L.
T. J. M. dr-jos judėjimo.

Į Prieš porą metų atvykęs 
iš Lietuvos j Pittsburgą su
kūriau, vietiniams prigelb- 

| stint, viršminėtą draugiją. 
■Joje priklausė jaunuoliai 

Turiu pažy-j

marginimų. J 
vienas Lietuvių parengimas I 
neapsieina be meno draugi-j dabar vadovauja Sus. Lie
jos narių dalyvavimo pro- Į tuvių Amerikoje. Jeigu tils 
grame.

Vakarus rengiant, buvo 
stengiamasi parinkti veika
lus kurie žadintų tautinę 
sąmonę.

Pradžią buvo sunki, ypa
tingai statant teatralinius 
veikalus su neprityrusiais 
scenoje jaunuoliais, nemo
kančiais tinkamai Lietuviš
kai kalbėti. Tačiau linksma 
man būdavo su jais dirbti, 
kuomet pasekmės buvo pui
kios. Po poros metų dar
buotės, tie jaunuoliai kurie 
vos Lietuviškai susikalbėjo 
šiandien puikiai Lietuvių 
kalbą vartoja.

Tiesa, turėjome 
Lietuvių kalbos 
kurioje kuopelės 
šiaip jaunuoliai 
savo tėvų kalbos 
bos.

L. T. J. M. dr-ja savo gy
vavimą laikotarpyje prisi
dėjo prie visų tautinių bei 
visuomeninių reikalų savo 
koncertais kur tik buvo

Ir dabar nei išeivijos gyvenime. j Ukmergės apskr., tarnevęs 
Jaunimo organiza v i m ą j Lietuvos kariuomenėje.

■ j švailachas, Abromas, gi- 
: męs 1894 m. Giedraičių 

miestely, Ukmergės apskr., 
gyvenęs 517 Varet-St. Bos
ton, Mass., kviečiamas at
siminti savo karuomenės 
rezervisto liudymą.

Zganas Jokūbas, Izrajo 
sūnūs, bu v. 1-jo pėstininkų 
pulko ir vėliau 3-jo pėst. 
pulko karys, gimęs 1900 m., 
žydų tikėjimo, kviečiamasi Tauragės apskr. 
atsiimti savo rezervisto liu-Į 
dymą.

Kuliašius, Ignas, kilęs iš 
Otskavičių kaimo, Kamajų 
valšč., Švenčionių apskr., 
baltgudys, iki 1913 m. gy
venęs Boston; Mass.

Jurkionienė- Ramanau
skaitė, Palmira, seniau gy
venusi Livingston, Ill., P. O. 
Box 689.

gyviau ir energingiau dar- 
bą varys tikiu galės pasiek
ti gerų pasekmių.

Visi gi, per įvairias or
ganizacijas, turime imtis 
jaunimo organizavimo dar
bo, o kai jaunimas turės 
kur šlietis ir ką veikti mie
lai prie tokių organizacijų 
dėsis. Paul Dargis.

namuose, Shenandoah Pa., 
nežinia kada ir kur.

Matiejaitis, Andrius, kilęs 
iš Dotnavos valšč., tarnavęs 
Amerikos armijoj ir miręs 
kareiviu Brooklyn, N. Y. Jo 
draugai prašomi pranešti 
ar jis buvo kada vedęs ar 
ne.

Paulikas, Antanas, Mo
tiejaus sūnūs, Amerikon at
vykęs 1919 m. į Philadelphia 
Pa., kilęs iš Gaurės valšč.,

PAJIEŠKOMA

įsteigę 
mokyklą, 
nariai ir 
mokinosi 
ir rašy-

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c.BUVO PO $1.00

Bartkus Antanas, karan 
mobolizuotas iš Massachu
setts valstybės ir neva din
gęs karo lauke. Kas apie jį 
ką nors žino, prašoma pra
nešti. -

Simanavičius, Kazys, gy
venęs 4 Kaplan Ave., Jamai
ca, L. L, N. Y., mirė 1923 
m. ir paliko žmoną Lietuvo
je Žmona nežino kokioje 
bendrovėje jis buvo apdrau
stas. Žinios labai reikalingos

Kvederas Juozas, Ameri
kon atvykęs 1914 m. ir gy
venęs Chaldon St, Staford 
ar Hartford, Conn., kilęs iš 
Žagarės valšč. ■

Bajierčius, Juozas, nuo 
Šakių.

Cibulskis, Jonas, kilęs nuo 
Kėdainių, tarnavęs Ameri
kos karuomenėje pasaulinio 
karo metu, seniau dirbęs 
prie laivų. Giminių žinio
mis esąs žuvęs kare;

Graužias, Jonas, arba 
John Valentino, seniau gy
venęs 6416 Third Ave., 
Brooklyn, N. Y. Motina ne
turi žinių jau 3 metai.

Misevičius, Mykolas, kilęs j 
iš Laužynės kaimo, Taurą- ! 
ges apskr., seniau gyvenęs j 
29 So. Hollyok, Kansas City, I 
Kansas ar tai Illinois vals- j 
štybėje, neva miręs apie 4 | 
mėn. atgal. |

Zoba, Pranas-Frank, mi j 
ręs 1928 m. Brooklyne; spė- I 
jania, kad jis kilęs iš Lietų- | 
vos ir tenai turįs giminių. I 
Prašoma apie jį žinių. |

Vilkonis, Klemensas, mi- | 
ręs 1928 m. Brooklyne ar I 
New* Yorke, dirbo National | 
Bisquit Co., New Yorke. !

Į Nėra žinių apie jo šeimą ir j 
iš kur jis yra kilęs. !

šiupenis-šiupienis, Anta- | 
nas, iki 1928 m. gyvenęs 103 j 
East 21st St., Bayonne, N. I 
J. j

Vaitekūnas, Juozas, iki ! 
1921 m. gyvenęs šiais adre
sais: 200 ar 209 N. 12th St. Į 
ir 1210 Winter St., Phila- į 
delphia, Pa. Ieško duktė. |

Vargalis Antanas, Vinco •i !sūnūs, Amerikon atvykęs j 
1913 m. ir gyvenęs Athens į 
St, Boston, Mass, Neva bu- j 
vęs kare. Ieško tėvas. j

Labanauskas, Feliksas. į 
seniau gyvenęs 830 3rd St, Į 
Beliot, Wis., kilęs iš Šiaulių I 
apskr., bene Kruopių miest. j 
Ieško sesuo. i

Matulevičius, Vincas, gy
venęs Wyatt, W. Va., nėra 
žinios ar jis gyvas ar miręs.

Smirnavičius - Smirnovas 
Aleksandras, seniau prieš 
1924 m. gyvenęs Natron, Pa. 
Allegheny Co,, Box 256.

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

Gudonai (Guthones) ar
ba Gotai, Lietuvių Tautos 
Giminiečiai. Dr. Aleksan
dro M. Račkaus traktatas 
apie Gudonų etnologiją, is
toriją, Gudonų viešpatąvi- 

■ mą Italijoje ir Ispanijoje, 
numizmatiką, kalbą, pavar- 

, des, etc.
' Knygą išleista dviejose 

kalbose, Angliškai ir Lietu
viškai, vienas puslapis'einą 
viena kalba, kitas kita. Vei- 
kalas paruoštas aiškią k: 1 
ba ir tinka skaityti kaip 

Į Lietuviui taip ir Ameriko
nui. Ypač Lietuvių šeimy
noje kur yra čia gimusio 
jaunimo ta knyga naudin
ga turėti.

Knyga yra 432 pusi, di
dumo ir talpina 75 iliustra
cijas.

Spauda “Draugo”, 1929, 
Chicago, Ill.

Aprašymas apima Auš- 
rogudus ir Baltgudžius, už 
kurių kilmę varžosi kelių 
tautų mokslininkai; taipgi 
apimama ir Geruliai, ku
rie aiškiausia priskirti Lie
tuviams.

Istoriją mėgstantiems ši 
knyga bus labai naudinga .

KANDIDAS

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
knygą.j— viso 152 puslapių —atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

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

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

Užmokesti siųskit pašto štampais.

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

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Aye. Cleveland, Ohio

Tai yra knyga parašyta garsaus Francuzų filosofo 
VOLTAIRE. Bet tai nėra filosofišką knyga, bet graži 
pamokinanti apysaka, kuri kiekvienam patiks taip kaip 
patiko kitos nekurios labai žingeidžios “Dirvos“ laidos 
knygos. “KANDIDAS” yra “Dirvos” laidos knyga, 
'ją vertė Karolis Vairas, ir kurie ją skaitė labai džiaugia
si. Patiks ji ir jums.

Dalykas einasi apie vieno jauno nepatyrusio vaikino 
gerus ir negerus, smagius ir liūdnus, drąsius ir, pavojin
gus žygius besibastant po įvairias pasaulio dalis.

Voltaire taip įdomiai viską aprašo, net vietomis pa
sako perdrąsiai, peratvirai prietikius ir padavimus kad 
užtai ši knyga tapo cenzorių ginčijama ar valia ją leist 
Amerikoje platint. Š'ventesni ir padoresni žmonės užsi
manė priverst valdžią kad uždraustų “KANDIDĄ” pla
tint, bet po kelių mėnesių ginčų ir svarstymų “KANDI
DAS” išgelbėta nuo pasmerkimo.

“Dirva” tą knygą išleido jau keli metai atgal, bet 
dar turi likusių keliolika‘knygų. Kas žingeidaujat pasi- 
skubinkit. Ypač del to kad dabar atiduodama tik puse 
kainos. Knyga yra 170 pūsi, didumo, aiškaus druko, 
kaip kitos “Dirvos" knygos, ir lengva skaityti.
Popieros viršeliais tik 50c.

(Suv. Valstijose galit siųsti pašto ženkleliais po 2c.)
Audimo viršeliais $1.00.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



CHINAI ATBUNDA

Dienos Klausimais
46 TAUTOS PR1&M& KELLOGGO PAKTĄ

«--------------------------------------
Washingtone, Liepos, 24 

d., akiavizdoje 46 valstybių 
atstovų, sykiu ir Lietuvos, 
prezidentas Hoover iškil
mingai paskelbė ineinančiu 
galėn Kellogg’o paktą, ku
riuo tos visos valstybės iš
sižada karingu keliu imtis 
rišti savo nesusipratimus 
su kaimynais, pirm negu 
nebus padėta visos pastan
gos taikos tarybomis nesu
sipratimą išrišti.

Toje cermonijoje dalyva
vo ir buvęs prezidentas 
Coolidge ir pats Kellogg, 
kuris buvo valstybės sekre
torium prie Coolidge, ku
rio vardą ta sutartis turi.

Viskas kas lieka nuo da
bar tai toms valstybėms sa
vo pasirašytą dokumentą 
laikyti už reikšmingą ir ne
suminti jo kokiame menka
me užsikarščiavime.

tik pradėtas. Žmonės gavo 
sėklos, gavo maisto, gavo 
pinigų, ir atsipeikėjo. Ka
da atsistojo ant kojų nors 
kiek, tai reikia sustoti šel
pimą, nes ir aukoti nusi
bos. Riekia atimti nuo ko
mitetų rankų darbą pa
skelbiant jį užbaigtu. Bet 
įsiplaukę aukos vis eina, 
taigi pinigų atliko. Juos 
nutarta paskirti ligoninės 
statymui. .

Bet asiliškam komunistų 
proteliui tas pasirodė lyg 
vilties žvaigždelė....

Jie dabar darbininkus 
mulkins apie “fašistų” “pa
sidalinimą”1 pinigais, nes 
mat komunistėliai patys tą 
padarė.

Kiek Išgerta “Pilkosios”. 
Lietuvoje per pirmus pen
kis šių metų mėnesius iš
gerta valstybinės degtinės 
už 16,480,940 litų. Pernai 
per tą pat laiką išgerta už 
18,612/735 litų.

Tas parodo ant kiek šy- 
met nukentėję buvo nuo 
pereitų metų nederliaus — 
do milijonai litų yra labai 
mažas nuošimtis.

Vokietija turi 1,026 ka
lėjimų. Iš jų 260 jau užda
ryti, nes neturi ką Į juos 
dėti.

Per 1927 metus Vokieti
jos kalėjimuose gyventojai 
apmažėjo net ant 12,000 ir 
jeigu taip toliau mažės tai 
greit kalėjimai bus visai 
nereikalingi.

| DIVORSAS
I
j Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė

prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

(Tąsa iš pereito num.) Karosas: Vartok savo smegeninę nors
Scena 4. kiek.... Matai, jis vienas prie abiejų....

Komunistų pagrasinimas 
Chinijai išeis ant gero Chi- 
nams, o Maskvai ant blogo.

Chinijos prezidentas, bu
vęs komunistas, paskui nuo 
jų pasišalinęs, gen. Kai Šek 
išleido manifesto į visą tau
tą ragindamas Chiniją su-

Grąžins Bažnyčias
Meksikos vidaus reikalų 

ministerija Įsakė visų vals
tijų valdžioms grąžinti , vy
riausybei visas katalikų ba
žnyčias kubios tik buvo pa
imtos ir naudojamos kito
kiam negu dievmaldystės 
tikslui. Jos bus grąžintos 
bažnyčios valdžiai religiš
kiems tikslams.

Taip tai palengva Meksi
koj atgryš taiką tarp Vals
tybės ir bažnyčios.

Asiliškas Rėkavimas 
ar •

Komunistų laikraščiai ne
išpasakytai nudžiugo; Ir 
ko nenudžiugs, juk jiems 
nesenai užminta ant uode
gos už klastingą aukų aik- 
vojimą — surinko pinigus 
Lietuvai, ir suvalgė patys, 
o štai1 pamatė pranešimą 
kad Centralinis Komitetas 
Šiaurės Lietuvai Šelpti ta
po likviduotas ir kad už li
kusius pinigus numatoma 
statyti Šiauliuose ligoninė

Ir štai kaip tie asilai už- 
žvengia:

“Nė žodelio apie sugrą
žinimą pinigų aukotojams. 
Kur tau fašistai grąžins: 
bile sučiupo, jie juos mokės 
savo tikslams sunaudoti. 
Ligoninė tiek ir tegaus.... 
Žmonės aukojo baduoliams, 
o pinigai nuėjo fašistams i 
kišenių. Mes sakėme kad 
taip bus. Dabar tas fašis
tų šmugelis iškilo aikštėn.”

Ar reikia didesnio asiliš
ko protavimo už šitą?

Kame čia šuo pakstas? 
Nagi štai kame. Visi jau 
žino kad komunistai mela
gingais tikslais rinko pini
gus neva baduoliams Lietu
voje šelpti, ir pinigus patys 
surijo. Visai į Lietuvą ne
siuntė, net alkaniems dar
bininkams komunistams.

Už tai jie atsidūrė keblio
je padėtyje. Vagys sugau
ti. Vienok, kad užrėkus 
savo kriminališką 'Barbą, 
jie pasinaudoja proga įtar
ti kitus ir rėksmu ant kitų 
nukreipti nuo savęs kaltin
tojų akis.

Lietuvoj šelpimo darbas 
ėjo visą žiemą, ne dabar,

LIAUDIES DAINA
Gražiai dainavom gerdami alų, 
Visi patogiai apsėdę statą —

Lylia, ai lylia, lylia ai lialia,
Visi patogiai apsėdę stalą. .' 

Gražu kai kalba musų seneliai 
Kaip kitkart darė dar jų „tėveliai -r-

Lylia/ in tt".:
Lietuviai kitkart buvo laimingi, 
Miškais ir pievom buvo turtingi —

Lylia, ir tt.
Jie nesigynė kas kam tikėjo,
Vienas į kitą meiliai žiurėjo —

Lylia, ir tt.
Lietuviai kitkart meiliai gyveno,
Kaip ir naminiai medžiai paseno,

Lylia, ir tt.
Lietuviai kitkart buvo vyžuoti,
Bet jie mokėjo gražiai dainuoti,

Lylia, ir tt.
Gražiai skambėjo tas balso ūkas, 
Į dangų kilo kaip garbės rūkas —

Lylia, ir tt.
Dabar išjuokia rubus senelių
Namie padirbtus baltų linelių,

Lylia, ir tt. / (.
Dabar trinyčiais nieks nenešioja, 
Vamzdžiais, skudučiais nieks nebegroja,

Lylia, ir tt.
Seniau turėjo pinigų puodus,
Deldo nešiojo suglostę kuodus,

Lylia, ir tt.
Dabar kaip ežys kiekvienas pučias,
Nors jo kišenius ir yra tuščias,

Lylia, ir tt.
Kaip vasarojuj priauga usnių
Taip tarp Lietuvių visokių susnių — 

Lylia, ir tt.
Pad. O. Gogelienė.

MINIJA UPĖ 
Minija, upe, tu maža upele, 
Krašte Žemaitijos teki kai saulelė; 
Ant krantų tavo karklynai siūbuoja, 
Vasaros naktimis lakštutės dainuoja; 
Toliau nuo krantelių ant žalių lankelių 
Yra daug suminta vingiuotų takelių — 
Ten Žeriiaičiai ėjo, tuos takelius mynė, 
Savo brangią šalį nuo priešų vis gynė. 
Už žalių lankelių ant aukštų kalnelių 
Daug tenai žaliuoja šimtmečių medelių. 
Vėjelis juos glosto, šakeles linguoja, 
Gegutės atlėkus linksmai ten kukuoja. 
Minija, upe, tu maža upele, 
Esi surakinta geležies tilteliu;
'Vežimai važiuoja, sunkybes kilnoja, 
Minija upė nei nesudejuoja.

Stasys Gargždiškis.

Karosas (nuduoda nematęs Leitenanto): 
Ak, atsiprašau, tamistėle, jei pertraukėme 
kalbą.... Nesitikėjome.... (Duoda kėdę, 
abu jam pasitarnauja). Ar valdiškais rei
kalais ar privatiniais lankotės?

Leit.: Privatiniais, tamista. Ir tikiu 
čia sueiti sau reikalingas ypatas.

Karosas: Iki ateis, gal ponas sutiksite 
išgert su mumis stiklą arbatos ?....

Leit.: Ačiū, ponas, mielai. Tikiu jos 
čia užeis, kitur nežinau kur jieškoti.

Dielė (sau): Ačiū Dievui kad ne musų 
jieško. Tikriausia tai bus jo meilužė sul 
drauge bėganti Amerikon....

Karosas: Meldžiu, tamista, į musų pri
vatinį kabinetą.

Leit.: Ačiū, tamista.
(Abu vedasi Leitenantą, sodina, pri- 
tarnauja, duoda arbatos, degtinės, ci
gare tų.)

Scena 5.
Į laukiamąjį kambarį ineina Keidė ir Ro

zalija.
Keidė: Sy, Ma, šičia yra ofisas. Per- 

čenčiuosim šifkartes ii’ galėsim gryžt per 
Paryžių.

Rozalija: Kiek tu trobelio pridarei su 
savo Paryžium. Jau man norisi but (čia 
paminėt savo miesto vardą) ir dacol.

Keidė: Ma, dont talk fuliš, buvus Eu
ropoj .ir nematyt Paryžiaus tai kam dar 
ir pinigus spendyt?....

Rozalija: Orait, orai t, perčenčiuokim. 
Paklausk šios leidųkės.

Keidė (prie Sekretorės): Excuse me, 
miss, maybe you speak English?

■ Sekretorė: Atsiprašau, aš tik Lietuviš- 
• kai ir Vokiškai kalbu. Girdėjau judvi mo

kat Lietuviškai.
Keidė: Šiur, ale tu išrodai į Ameriko

nišką stenografę tai aš misliau kad moki 
Angliškai.... Foni, Ma, kad ir čia ofi
suose merginos išrodo kaip Amerikoniš
kos fleperkos....

Rozalija: Toks stailas per visą svietu. 
Ale eik prie biznio, turim žiūrėt savo vy
rų, nudylys kur ir vėl reiks Su palicmonais 
jieškot. Kitus tokius domes sunku butų ir 
rast.

(Leitenantas klausosi, girdėdamas iš 
laukiamojo moteriškus balsus.)

Keilė: Panele, mes norim perčenčiuot 
šifkartes kad galėtume Šerburge sėst, ba 
norim sustos Paryžiuje.

Sekr.: Prašau sėstis, ponas užimtas. 
Gal tuoj ateis.

Leit. : Atsiprašau, pažiūrėsiu kas at
ėjo, gal mano jieškomos ypatos.

Karosas ir Dielė (šoka prie durelių): 
Pavelysite, mudu tamistai pasitarnausim. 
(Eina prie durelių, atsidaro, pamato Kei- 
dę ir Rozaliją ir nusigandę atšoka. Vie
nas į kitą baimingai pasižiūri.)

Karosas (mandagiai) : Aš manau, ta
mista, ponas leitenante, pats pažvelgsite, 
geriau persitikrinsite ar tos.../

Leit.' (prieina prie durų, žiuri, žiuri, ir 
tuoj bėga į laukiamąjį, griebia Rozaliją į 
glėbi): Rožyte, Rožyte, širdele tu mano! 
Taip netikėtai! Taip norėjau susitikt!

(Dielė ir karosas tykiai užsidaro sa
vo duris, per langelį tėmija ir baimi
nasi. Dielė krapšto sau pakaušį.)

Rozalija (akis ištempus žiurėjus, irgi 
apkabina Leitenantą): Antanėli mano! 
Iš kur tave Dievas atnešė? (Bučiuojasi, 
glamonėjasi Keidė ištolo žiuri.)

Rozalija: Antanėli, štai mano duktė, 
Keidutė. Tu jos gal visai nesitikėjai?....

Leit.: Nujaučiau, Rožyte.« .. Jieškojau 
jūsų abiejų. (Kita ranka apkabina Kei- 
dę, myluoja jas abi.)

Dielė: Perkūnas trenktų.... Sakiau 
bėgkim! Vis daugiau ir daugiau kilpų 
mums statoma.... Ką darysi kai jis už
simanys mus su jomis supažindint? Juk 
tai tos pačios musų Kauniškės, už kurias 
belangėj sėdėjom...., 

Čia yra kokia nors paslaptis.... kilti prieš “Raudoną impe-
Dielė: Tai kas tau iš to? O jeigu jo- rializmą”.

dvi jam pasiskųs ant musų? Tiesiog kil-i Nereikia begėdingesnio 
pos ant kilpų.... Sakiau kad baisų sap-| dalyko kaip sovietų carų
ną sapnavau....

Karosas: Nesupranti: vietoj jis mus, 
mes jį į kilpas įvesim.... Ar neatmeni 
kad jodvi Kaune ištekėjo už tų Amerikie
čių? Ar nesupranti, kodėl jis pirmiau 
prie senesnėsės kabinosi?

Dielė: Ir aš Kaune prie senosios kibau, 
o kas atsitiko?

Karosas: Dabar atsitiks jam.... čia 
yra vienas iš dviejų: arba jis jas Kaune 
susipažinęs atsekė čionai ii’ mano pasipi
nigauti, arba yra jos meilužis iš senų lai
kų, ir ta jaunoji yra jų duktė.... Tikėk 
man, bus dolarių....

Dielė: O aš nujaučiu kad mums bus be
langė ....

Karosas: Mesk kvailiojęs, reikia gal
vot, ir galvot greitai ką padaryt.... (abu
du užsimąsto.)

Rozalija: Antanėli, papasakok kaip tu 
čia pakliuvai? Visai nesitikėjau j ag ta
vęs gyvo....

Leit.: Nedaug ir reikėjo iki mirties, 
Rožyte.... Su Lenkais kariaujant visko 
buvo. Dabar atkėlė mus į Klaipėdą, ir gir
dėdamas kad tu lankaisi Lietuvoj suma
niau del visko pasiteiraut čia apie judvi.

Keidė: 'tai musų lokė kad suėjom. Be 
biškio butume apsilenkę ir nebūtume nei 
susipažinę. Atėjom šifkartes apčenčiuot, 
rytoj butume išvažiavę į Paryžių....

Rozalija: Apkeist, apmainyt laivakor-* 
tės, sakyk. Žinai, Antanėli, mes pripra
tę Amerikoniškai maišyt.

(Leitenantas nusijuokia, vėl jas apka
bina, myluoją.) I

Karosas (žiūrėdamas per langelį): Pui
kus, didelis skandalas, ir pinigų bus, tik 
reikia ką sugalvot. Ar dar nieko nesuma
nei?

Dielė: Nieko. Otų?....
Karosas : Žinai ką, reikia .duot žinią jų 

vyrams....
Dielė: Tai eik pas jų vyrus. Ar užmir

šai ką jie mums padarė Kaune ir Palan
goj? Patys pakliusim kai vilkai uodegas 
į aketę įmerkę....

Karosas: Susimildamas, nerėk iki ne
muša. Suprask, mudu viską matom, ir už 
palaikymą paslapties to kas čia dedasi tu
rės- mokėti ne litais bet dolariais. Anie 
gi, už išdavimą kas su jų moterimis daro
si irgi sausai neapsieis.... Prieš mus tu
rės tylėt, nes pagrąsinsim karininku. Su 
juo šposų juk nenorės krėst.

Dielė: Aš manau kad ir nekrės. O mu
du per kurią skylę šoksim ?....

Scena 6.
Tarpduryj pasirodo Frenkis, raudona no- 
sia, skrybėlė ant šalies. Pamatęs moteris 
apsikabinusius su Leitenantu, sužaksi, ir 
negarsiai taręs “Ekskiuzmi”, nueina sau, 

nepatėmytas.
(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
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
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo...

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

pagrąsinimas karu jeigu 
Chinai savo žemėje neduo
da bolševikams ponauti.

Maskva, parodydama vil
ko dantis Chinijai pasirodė 
visoje savo šviesoje. Dar
bininkai Chinai pamato ko 
Maskvos “darbininkų val
džia” nori.

Maskva gi, pagrąsinus 
Chinijai, pati nusigando. 
Chinija stovi beveik tokia
me pat skurdo laipsnyje 
kaip Rusija. Bet Chinija 
daug didesnė, ir prie to jai 
gelbėtų kitos valstybės prięš 
sovietus. Kitas dalykas, į 
karo frontą Rusijai labai 
toli. Kurie Lietuviai daly
vavo Rusų-Japortu kare ži
no gerai tą frontą. Viskas 
sukasi aplink tą patį punk
tą kaip ir anuomet.

Nepagelbėtų nei obalsiai 
apie pasaulio proletarą nei 
kraugerius Maskvai laimė
ti.

EI, VYRAI, ATSIŽIU- 
RĖKIT!

Amerikos moterų madų 
nustatytojai savo suvažia
vime New Yorke išsprendė 
nuo šio rudens . ilginti mo
terų suknias. Paveizdan, 
nauja mada reikalauja kad 
suknelė butų trims coliais 
žemiau kelių. Taigi, vyru
čiai, liko dar trys mėnesiai 
laiko, po to jau moterų ke
lių nematysit....

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
Iš AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

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 Į LIETUVĄ
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

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

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 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.

I Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80. 

| Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
' “TRIMITO" Adresas: Kaunas,

4 Laisvės Alėja 20. Lithuania, j



DIRVA

Apysaka 
iš 

13-to 
šimtmečio

-(K. S. Karpius]^

Kryžeivis Lietuvių
Krikštijimo

Dienų

(Tąsa iš pereito num.)
Štai mes matome Šeirį linksmą, ap

šauktą ritierių ir kryžeiviu — prisiekusį 
imti ginklą ir kovoti prieš visus netikė
lius kokius tik bažnyčia savo priešais lai
ko — reiškia ir prieš savo pačių žmones, 
prieš pagonis Lietuvius, kurių krikščio- , 
nys taip nekentė ir kurie buvo arčiausia 
Europos krikščionims pasiekti.

Ar jis jau užmiršo savo kerštą ir sa
vo prisieką tėvui? Ar praleis ant visadės 
neatsimokėjęs krikščionims už jų darbus 
Lietuvių-Prusij žemėse, ir dar pats eis 
su jais savo žmones žudyti?....

Kaip vanduo, lašas po lašo į akmenį 
krisdamas, duobę išmuša, taip kitų įtek
mė paveikia į žmogaus protą ir iš vieno
kio padaro jį kitokiu, tik dabar dar neži
nom ar ant visados Šeirys Konradu virto.

Parėjo Šeirys į sau naują paskirtą 
kambarį, iš kur jau nebuvo matyt to gėly
no, kuriame kasdien Katrę matydavo: jis 
radosi kitoje pilies pusėje, iš kur matėsi 
bažnyčia ir kiti šios salos pusės namai.

Palikęs vienas, apsičiupinėjęs savo 
naujus šarvus, apmąstęs savo naujas- pri- 
siekas, vaikinas graudžiai apsiverkė: Ma
nė sau: Ką gi aš’padariau? Gal laukia 
ten manęs Angutė, gal laukia motinėlė? 
Gal jau dagirdo kad esu gyvas ir nelais
vėj ir renka išpirkimą.... Jeigu taip ir 
butų tai jis vistiek ^avo naujo pasiryžimo 
laikysis, pasakys joms kad jau krikščio
nis, kad pažino ir atsivertė prie tikrojo 
Dievo, ir negryš prie jų jeigu jos'neapsi
krikštys .... Po teisybei gi jį čia rišo 
Katrė.,..

Bet nei paukštelis nenulėkė į Lietuvą 
ir nepasakė, nei vėjai nepakuždėjo tenai 
kad Šeirys yra gyvas, kad liko tarp krikš
čionių jų darbams varyti, kuomet Lietuvoj 
jis laikomas mirusiu. O kas tuo tarpu 
ten, jo tėviškėje, dėjosi, paskaitysime vė-

Ritierystės Laikai
Tie buvo garsiausi Europoj ritierystės 

laikai — garsumas buvo pasiekęs aukš
čiausią pagarbą, ir riterių gyvenimas to
se dienose buvo garbingas ir įvairus. Apie 
juos daug knygų prirašyta, poetų daug 
pridainuota, ir net tose pačiose dienose ke
liaujanti dainiai, eidami iš vienos šalies 
ar miesto į kitą, apie juos dainas dainavo, 
sakmes sakė, nekuriuos net perdaug gar
bingais ir garsiais padarė, kad jų vardai 
ir šiandien mums žinomi.

Šalip karo, kame turėdavo atsižymė
ti arba panešti pralaimėjimus, ritieriai už
siiminėjo įvairiais žaislais, kuriuose iškel
davo savo narsumą, už ką buvo garbina
mi moterų akyse, o kitų vyrų širdyse už
sitraukdavo pavydo. -Žaisluose ne vienas 
biednas ritieris (žinoma, aukštos kilmės) 
laimėdavo sau turtingas ir kilnias mer
gaites.

Iki vyras pasiekė ritierystę jis turėjo 
mokėti visko ko tik reikalauja vyriškas 
narsumas. Iš pat jaunystės mokinosi me
džioti paukščius ir žvėris, paskiau, suėjus 
1.4 metų amžiaus, būdavo išduodamas j ka
rališką arba valdovišką dvarą, pačiam ka
raliui ar jo ritieriams už palydovus žais
luose, kelionėse ir karuose, ir mokinosi 
narsumo ir karo žygių. Apie tokią tvar
ką Lietuvių pagonų gyvenime nekalbama 
daug, bet nėra abejonės kad Lietuviai ir-

mokėjo kautis raitas ilgais jiešmais, kar
dais, ir ant žemės stačias; mokėjo įpratint 
ne jotą arklį, nes ir jo kare naudotas ark
lys buvo jo paties prijaukintas ir labai 
smarkus; mokėjo sakalais medžioti ir rai
tas nudėti bent smarkiausi girių žvėrį.

Europos vakaruose tarp krikščionių 
kalbama apie griežtas ritieriškas taisyk
les kurių ritieriai turėjo laikytis, nors ir 
pas pagonis tas buvo žinoma, nes padavi
mai kokie apie tai likę apie nekuriuos Lie
tuvos kunigaikščius sako kad jie ritieriš- 
kų taisyklių laikėsi iki paskutinio taško 
net karuose su krikščionimis ritieriaiš. 
Taip esant, be abejo ir žemesnės kilmės 
vyrai ir vadai apie tokias taisykles žinojo.

Negalima sakyt kad vakarų ritieriai 
nesulaužydavo tų taisyklių, už ką kiti .juos 
pašalindavo su gėda iš savo eilių. Daug 
tokių gyveno klastomis ir žiaurumais, pa
naudodami sa^o narsumą, skriausdami 
silpnuosius, išniekindami moteris. Užtai 
labiau gerbiami buvo padorieji, ir ypač pa
skubdavo kaipo karžygiai tie kurie niek
šinguosius nugalėdavo.

Net ir žaisluose buvo kerštautojų ir 
klastas naudojančių tuščiai garbei įgyti, 
bet žaisluose vyresnieji labai saugodavo 
taisyklių ir prasižengęs užsitraukdavo pa
nieką ir būdavo iš žaislų išmetamas.

Bendrai, gera tvarka, apsiėjimas pri
klausė ne nuo nustatytų taisyklių, bet nuo 
žmogaus budo, kaip yra ir po šiai dienai.

Ritieriui doru dalyku buvo nesidi-1 
džiuoti ir nesigirti savo darbais, bei ne- 
prisiskirti sau garbės jeigu nebuvo vertas. |

Svarbiausias ir žingeidžiausias ritie
rių pasilinksminimas, buvo kautynės ant 
arklių, ir tas būdavo didėlė iškilmė; su
plaukdavo į kautynes daugybė didžiūnų ir 
sujodavo ritierių. Nepasilikdavo ir po
nios ir panelės, ir, reikia pasakyti, daugis 
ritierių' tik del jų ir dalyvaudavo kauty
nėse, net tiesiog už jas, ir narsuolis galė
davo laimėti sau gražuolę, gerai pasirodęs 
prieš kitus savo narsumu.

Per Sekmines Brandenburge būdavo, 
kaip jau minėjome, beveik visos Teutonų 
žemės ritierių kautynė. Prieš Sekmines 
jau rinkosi į pilį kviesti svečiai — didžiū
nai iš arti ir toli, su savo moterimis ir 
dukterimis, o ritieriai galėjo dalyvauti — 
ir dalyvaudavo — ir nekviesti ir galėjo 
net neišsiduoti kas jie tokie ii’ iš kur, tik 
pasižymėjimo jiešką. Atjodavo jų iš to
li, ir būdavo taip pat iš visai arti ir vieti
niai. Visi būdavo arba apšaukti narsuo
liai, bet būdavo ir tokių kurie patys save 
tokiais laikė. Laikas nuo laiko atsiras
davę naujų tokių kurie nesenai į ritierius 
būdavo priimti. Jie jieškodavo pasižymė
jimo ir žaisluose — kaip būdavo pasižy
mėję karuose.

Tarp naujų ritierių dabar buvo Kon
radas, kurs nors pats nesiruošė kautynė
se dalyvauti, bet buvo 
ir Ottono. Jis norėjo 
vėliau kada stoti arba 
nomas į kitą turnirą.

Šios kautynės buvo ilgesnės negu pa
prastai, nes tęsėsi dvi savaites laiko. Mat, 
Ottonas ruošė sutuoktuves Katrės su Aus
trų hercogu Leopoldu, todėl turnirą gar
sino labai plačiai kad jis butų kuodi džiau
siąs ir kad dalyvautų kuodaugiausia ritie
rių.

įkurstytas Katrės 
tik prisižiūrėti, ir 
nuvykti kur neži-

Katrė ir Konradas
gi neatsiliko, nes ir pas juos narsumas 
buvo labai apvertinamas ir narsuoliai ap
dainuojami, ir Seirys-Konradas buvo ga
bus medžioklėje, su tėvu dalyvavo karuose 
kaipo patarnautojas, o namie su jaunais 
ir net senesniais turėdavo kautynes ir da
lyvaudavo tolimesnėse srityse Lietuvių 
ruošiamose kautynėse, nors dar buvo jau
nas. Taigi jam Europos vakarų gyveni
mas ir ritieriški darbai nebuvo nauji. Jis

Abbė Frederikas Ottonui sakė, kada 
Katrė atvers Šeirį prie tikėjimo, jos dar
bas bus\atliktas ir jie galės savo siekius 
toliau vykinti. Katrė kaip tik spėjo at
versti musų pagonį geru laiku prieš Sek
mines, ir Ottono iškilmė pilnai nusisekus. 
Bet jie nežinojo kaip toli Katrės ir Šeirio 
buvo nueita jų meilės takais.

Kada pilis džiaugsmingai laukė her
cogo Leopoldo, Katrė su Konradu varė sa-

vo slaptą meilės darbą, ir norą saugojama 
| visų, ji rado progas savo pamylėtą jauni

kį sueiti. Ji jau žinojo ko hercogas at
vyksta, bet jo nepažinojo ir negalėjo my
lėt, dar labiau todėl kad jos širdis pamilo 
musų jauną Lietuvį. Ji nuo Konrado slė
pė šitą žinią, bijodama jo širdį suskau- 
dint ir sykiu bijodama jo netekti. Ji štai 
į ką viltis dėjo. Ateina kautynės. Bus

• hercogas, bus Konradas, ir jeigu tik bus, 
proga Konradui su Leopoldu susikauti jis

• galėtų....
; Konradas tuo tarpu gyveno jos mei

le ir svajojo apie jos grožę, nenujausda- 
. mas kad neužilgo patirs sau skaudžią ži

nią. - )
Štai Sekminių rytas.;— pilyje didžiau

sia šventė. Pribuvę visi svečiai, o ritie
riai vis renkasi ir renkasi?; '

Beveik visos Europos štukoriai-bastu- 
nai ir keliaujanti dainiai čia pribuvo, ap
dainuoti karžygius ir sudėti naujas dai
nas apie naujus atsižymėjusius vyrus.

Visoj saloj buvo nustatyta palapinės, 
kuriose buvo stovyklos sujojusių ritierių 
su jų palydovais. Ritierių buvo virš šim
to vyrų, kurie visi išrodė narsus ir didelį: 
jų šarvai žėrėjo auksu ir sidabru, ant šal
mų plevesavo įvairių 'spalvų plunksnos. 
Arkliai gražių gražiausi, širmiai, bėri, šy
vi, juodi, balti. Ritierių palydovai irgi 
buvo nemažiau narsus vyrai, bet jauni, ir ■ 
paprastuose, nors puošniuose rūbuose, ir 
su savo vadais sudarė didelį pulką salos j 
gyventojų.

Pribuvo ritierių iš Ispanijos, iš Angli
jos, iš Francuzijos, iš Austrijos, iš Čekijos 
ir kitų krikščioniškų šalių, ir iš Paryžiaus 
atvyko pora Arabų svečių, narsių vyrų, 
kurie Europoj viešėjo. Turnire visiems 
užtikrinta apsauga ir neliečiamybė ir ne

galėjo būti jokių kerštavimų, nors susi
tiktų ritieris ir savo priešą iš pirmiau.

Laukta atvykstant hercogo Leopoldo, 
kuris jau artinosi su buriu savo ritierių, 

> palydovų ir su šiaip svečiais. Katrės gal-
• vą labai graužė šita žinia, bet kaip pasa-
• kyti Konradui kas jai tas Leopoldas, apie 
į kurį jis žinojo iš. vardo, -o tuoj patirs ir 
; ko jis atvyksta. . r
į Vakare prieš Hercogo pribuvimą, jiedu 

susitiko paupyje prie didelio gluosnio, ku
rio vienos šakos buvę, nųsikorusioš’ į van
denį, kitos dengė daug ploto, iš pievos pu
sės. I ' ' :■ i z?

Kodėl tokia pasikeitus, Katriute, ir 
kas tavo mintis sunkina? — užklausė jis.

— Todėl kad turiu tau pasakyti tai 
kas labai nemalonu sakyti, — atsakė Kat
rė, — ir bijau prasitarti, Konrodai.

— Sakyk, brangi, gal bus galima ne
malonumus išvengti ir vėl busi linksma. ..

— Tas dalykas neišvengtinas, kitaip 
kaip.... — ir nutilo.

— Tik kaip? kodėl nebaigi, kodėl ne
sakai ir neleidi man tau pagelbėt?

— Brangusis, J>u dalyvausi turnire ?
— Taip, nes tą pažadėjau tau seniau, 

ir margrovui.
— Tas mane taip džiugina.... tai]) 

džiugina. Ar kausies už mane ?....
— Katriute, ir be pažadėjimo ir ne

pažinodamas tavęs, jei išjojęs prieš žiūrė
tojus, bučiaU pamatęs tave, man butum 
pridavus spėkų kautis, ir tik tavo garbei 
savo pastangas dėčiau....

Džiaugėsi Katrė, nabagė meilės per
imta mergaitė, ir jos protą suko ypatingos 
mintys, kurias ji tuoj rengėsi Konradui 
išdėti.

(Bus daugiau)TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didele knyga

■••t.

620 Puslapių

$2.00
AUGYBE “Dirvos” skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 
metų atgal įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ”, bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie norės įsigyti ją 

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo virbeliuose — 
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."D I R V A”

6820 Superior Ave. , Cleveland, Ohio

ir Svietas Juoksis 
§ sykiu su Tavimi

MEILUŽĖS BALSAS
Sugryžk, bernužėli, 
Aš laukiu tavęs, 
Sugryžk ir priglauski 
-Prie savo širdies.........

Be tavęs aš niekur 
Nerandu ramumo, 
Kur žengiu, kur einu 
Sutinku liūdnumą.

Nelinksmina manęs 
Šviesumas saulelės, 
Nei gėlių gražumas, 
Nei paukšlių dainelės;

Nelinksmina manęs
Pavasario diena, *
Aš verkiu, dejuoju 
Ir liūdžiu viena.

Sugryžk, bernužėli,
Aš laukiu tavęs, 
Sugryžk ir priglausk 
Prie savo širdies.

W. Fal-tas.

Kada jis pamandrės
Guzaitis jaunasis sake 

Guzaičiui seniui:
— Tėve, aš noriu vesti.
— Ne, vaike, tam reika

lui tu šiandien esi dar per
kvailas. Palauk metus.

Guzaitis jaunasis laukia 
metus.

Kada vieneri metai pra
ėjo jis sako tėvui:

— Tėve, aš noriu vesti.
— Ne, vaike, tokiam rei

kalui tu šiandien dar per
kvailas. Palauk dvejus me
tus.

Guzaitis jaunasis vėl lau
kia.

Kada dveji metai praėjo 
jis Sako tėvui:

— Tėve, aš noriu vesti.
— Ne, vaike, tokiam rei

kalui perkvailas. Palauk

Guzaitis jaunasis verkia:
— Bet, tėve, kaip. ilgai 

aš busiu perkvailas vesti?
— Taip ilgai, — atsakė 

tėvas, — kol tu pagaliau 
apie vedybas užmirši, vąi- 
ke. ‘“Vėpla”.

pasi- 
sąjun-

matyti

Viename musų komunis
tėlių laikraštyje patalpinta 
fotografija, po kuria padė
ta toks parašas:

“Raudonarmiečiai 
rengę ginti sovietų 
g?”-

Tame paveiksle
tiktai du .šuneliai ir du pus
berniai.

Darbininkai gali būti tik
ri kad komunistai nei vie? 
nas neis sovietų sąjungą 
ginti, užtai nei savo pavei
kslų neįsidėjo. Varytų pa
prastus darbininkus ir jau
nimą, jeigu karas kiltų.

. .1
Nežino kainos

— Kur tu, Vincuk, gavai 
tą naują dirželį?

— Krautuvėje.
— Kiek jis kainuoja?
— Kai aš jį pirkau niekę 

krautuvėje nebuvo.

Durnas sumanymas. Lie? 
tuvos katalikų dienraštis 
“Rytas” kelia sumanymą 
sušaukti suvažiavimą visų 
žmonių kurie tik nešioja 
Vytauto vardą.

Ką jie suvažiavę turėtų 
veikti? Ar žiūrėti vieni į 
kitus ir jieškoti panašumų 
į Vytautą? _



IŠ PETRAIČIO PATY.
RIMŲ LIETUVOJE

Kaune
Liepos 5 d. Šiandien po 

Kauną savo čeverykus plė
šiu. Aplankiau kareivi Jur
gį Bakšį kareivinėse ir įtei
kiau jo brolio Juozo iš Cle
veland© dovaną.

Einant pasitaikė labai li
jo, nei po nagu neliko sau
sa, taip sulijo.

Kaune įspūdžių daug, ki
tu sykiu apsakysiu.

Per kelias dienas apėjau 
svarbiausias gatves ir val
stybines įstaigas, kaip' tai, 
gražiausi budinką Valsty
binį-banką, paštą, valstybi-

Liepos 6 d. Šiandien vi
są dieną gūžinėjau po Kau
ną, susipažinau su keletu 
Kauno biznierių. Kaune 
kai kurie biznieriai gyvena 
geriau negu Amerikoje — 
darbininkai jiems dirba, o 
jie patys ponauja. Gerai 
ir ponaut kad darbininkai 
dirba po keliolika valandų 
į dieną už 5 litus, nors pra
gyvenimas gana brangus. 
Norint pavalgyt taip kaip 
Amerikoj reikia mokėt už 
pietus 3 litai 50c ir dau
giau.

Pavyzdžiui paduosiu su-

“Dirvos” ekskursantai Klaipėdoje, “Victoria” viešbučio kieme. Paveiksle matysit savo 
pažystamus Clevelandiečius, ir taipgi pasažierius iš kitų miestų. Prie jų yra jų sutiktojai, 
Šaulių atstovai. Paveikslas trauktas pirmą dieną kaip tik pasiekė Klaipėdą.

KAMAJAI
Kamajų miestelis randa

si Rokiškio apskrities ribo
se. ■ Pro jį eina vieškelis i 
Uteną, nuo kur prasideda 
plentas į Kauną. Seniau 
susisiekimas buvo palaiko
mas tik arkliais, dabar au-

šią stotį buvo atkeltas To
torių kariumenės vadas, 
kuris padėjo sumušti kry
žeivius.

Kunigaikščiui Jog a i 1 a i

nę operą ir daug tokių, ap
žiurėjau privatinius bankus 
ir tt. Tik keistai išrodo 
kad bankai, paštas ir daug 
kitų viešų įstaigų randasi 
antrame ir trečiame aukš
te, kai reikia surast turi iš
kėlęs galvą jieškot.

Bankuose, taip kaip ir 
valstybinėse įstaigose dar
bininkų matosi gana daug, 
tik nežinia ar jie visi ten 
reikalingi.

Sėdint viešbutyje palei 
langą girdžiu ką tai gie
dant kad net miestas skam
ba. Pažiūriu, nagi lydi na- 
bašninką, po to tuojau ir 
kitą. Paskiau žiuriu eina 
didelis buris moterų su bal-. 
tom skepetaitėm, ir keli vy
rai, kunigas su visa proce
sija giedodami. Kur ėjo 
neteko sužinoti. Keista iš
rodo kad Amerikoj gatvėj 
ir kalbėt Lietuviškai sar- 
matinas, o čia net drąsiai 
gieda, nors tie balsai neko
kį skambėjimą turit

rašą maisto kainų:
Duonos kilogramas 60c.. 

Lietuviškais ’pinigais (kilo
gramas yra 2!Z> svarų); 
sviesto kilogramas 9 litai; 
desėtkas kiaušinių 2 1. 30c. ; 
pieno kvorta 50c.; kiaulie
na mėsa 4 litai kilo; veršie
na —• 1.89 1.; jautiena 
2.50 L, bulvės 70c kilo, '■ti
krus — 1.15 1. Amerikoniš
ka kava taip pat kaip ir 
Amerikoj, bet mes jos čia 
negaunam.

Vakare 7 valandą Vytau
to parke atsibuvo Koopera
cijų Sąjungos iškilmė, da
lyvavo daug karininkų, in- 
tiligentijos ir studentų, vi
so buvo apie 5,000 žmonių.

Programas buy'o toks: 
pirmiausia griežė kareivių 
raitelių benas, paskui buvo 
paskaitos, choras sudaina
vo keletą patriotiškų dai
nelių. Pirmiausia dainavo 
himną, paskui- “Mes be Vil
niaus .nenurimsim”, iš ope
ros trys artistai atlošė ne

ilgą veikalėlį. Viskas išėjo 
labai puikiai. Po progra- 
mo kiti nuėjo namon, o ki
ti šokt ir pagert, Šokiai 
čia dabar tokie pat kaip 
Amerikoje: kraiposi, vie
nas kitą tąso kiek tik galė
dami.

Liepos 7 d. Šiandien už 
tikau ir garsų Karo Muze- 
jų. Labai įdomu pamatyt, 
ir ten atnaujina Lietuvys
tės jausmus. Po pietų ap
lankiau Kaminskų gimines, 
sakė labai ilgai manęs lau
kė. Gyvena tuo tarpu ge
rai, tik nemalonu kad Mu 
riutė serga, ir kiek supran
tama tai mirtina liga, džio
va, ir jos iš ligoninės ne-l 
paleidžia.

Liepos 8 d. Ryte atsi
kėlęs einu gatve, žiuriu vy
ras įsilipęs į stulpą rėkau 
ja; vėliau supratau kad jis 
telefonus peržiūrinėja.

Einu toliau, žiuriu kitiis 
nepaprastas dalykas: nagi

moterys neša plytas ir ce- bti. Garbė Lietuviams.
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mentą maišo prie budavo- 
jamo namo. Klausiu kiek 
uždirba, atsakė 5 litus į 10 
valandų.

Kaune daug namų buda- 
vojama naujų ir perdirba
ma senų ir visur matosi 
moterų dirbant. Daug mo
terų matosi dirbant ant ge
ležinkelių bėgių, šluojant 
gatves ir prie kitokių pur
vinų darbų. Moterys , Lie
tuvoje turi daugiau teisių 
negu musų moterėlės Ame
rikoje.

Liepos 9 d. Šiandien bu
vo labai gražu tai visą die
ną buvo patikrinimas arba 
kitaip sakant manevrai la
kūnų. Ką jie ore išdirbo! 
Nuėjęs prie Nemuno ir at
sigulęs beveik visą dieną į 
■juos tėmijau. Teko matyt 
lakūnų Anglijoj ir Francu- 
zijoj, bet nei pusę tiek ne
parodė. Matyt musų Lie
tuviai labai drąsus, vieni 
krinta užsimuša, kiti ima 
jų vietas ir stengiasi dar 
gražiau ir mandžiau išdir-
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Liepos 10 d. šiandien su
tikau savo kaimynę Cleve- 
landietę, p. štaupienę tai 
su ja ir-su Štaupo broliu 
studentu išėjom daugiau po 
Kauną vandravot. Apėjom 
žymesnes vietas, muzejus 
ir parkus — viena diena 
apėjom visą miestą.

Liepos 11 d. šiandien 
naujo nieko neradau ir ne
mačiau. Prieš pietus su
maniau nuvažiuot į Alek
sotą aplankyt Kalvaitienės 
seserį, suteikiau įduotą do
vanėlę, kas ją labai nudžiu
gino.

Nors sakiau kad nieko 
naujo nemačiau, bet jeigu 
reiktų visus įspūdžius su- 
rašyt tai reiktų “Dirvą” 
dvigubai padidint.

Noriu pasakyt vieną da
lyką, kad tamsus Lietuvos 
ūkininkai yra labai bešir
džiai, net gaila žiūrėt kaip 
jie gyvulėlius koroja. Alek
sote, kur ilgas kelias > eina į 
kalną, žiuriu ūkininkas va
žiuoja prieš kalną, matyt

Gražus Nauji

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės;
Tinka visiems giminėms 
ir draugams j Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

pIETINĖ pusė Publik Skvero ir sritis už jos 
matė dideles permainas nuo to kai šis pavei

kslas traukta ankstyvuose ’90 metuose. Šis vai
zdas rodo į pietus sekant Ontaro Street; pavei
kslas traukta nuo stogo dabartinio Society for 
Savings Buildingo. Patėmykit labai aukštą ži
burio stulpą dešinėj viduryje, iš kurio manyta 
apšviest visą Aikštę.

Per aštuoniasdešimts metų permainų Society 
for Savings buvo viena visiškai pastovi įstaiga 
šiame mieste, taupymų bankas kuriuo Clevelan- 
diečiai išmoko kuopilniausįa pasitikėti.

Incorporated 1849

fferlrtĮj
in tht (Sity of ffileveland 

public ’square

No. 1
SVEIKINIMAS

Taupymų Sąskaita Kiekienam Amžiui
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No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ
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piktas už ką nors. Vežėsi 
įsidėjęs vežime kiaulę, gal 
už tai buvo piktas kad ne
pardavė. Žiūriu, kiaulė pri
rišta už užpakalinių kojų, 
o pirmutinės kojos išlindę 
per drobynas ir ratai jas 
trina. Aš surikau: “Žmo
gau, tu kįaulei kojas išsu- 

i'.kysi.” Pasižurėjęs, jis' man 
Į atsakė: “Galas neims”.

Gyvulių kankinimas čia 
taipgi draudžiama ir bau
džiama, bet paskui visų ne-

I suseki osi.

Sako Merginos turi 
Žinoti Šitą
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KAINA
Laiškas ir yokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c) 
du laiškų ...... 12c

visus keturis.... 24c 
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Už
Už

Galit užsisakyt tiek laiš
ku kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 
.Cleveland, Ohio.
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Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštą kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

tobusais. Vieškelį norima 
paversti plentu.

Prieš karą gyventojų bu
vo 1113, dabar yra tik vie
nas tūkstantis.

Čia esti garsus kermo- 
šiai Šv. Kazimiero ir Šv. 

įJono. Į šiuos kermošius 
Į privažiuodavo beveik iš vi- 
Į sos Europos kišenvagių, 
įvairių aferistų, monelnin- 
kų, šposininkų, Turkesta
no, Mongolijos ir net pietų 
Azijos pirklių. Todėl mies
telis buvo pradėjęs augti 
ne tik gyventojų skaičium 
bet ir namų statyba žymiai 
daugėjo.

Išaugo puiki dviem bok
štais muro bažnyčia, klebo
nija, “austerija”, garsus ir 
didelis traktierius.

1885 metais gaisras su
naikino žymią dalį mieste
lio, bet per desėtką metų 
miestelis vėl liko atstatytas.

1900 metais Vėl gaisras 
sunaikino 21 trobesį, ir jų 
vietoj tapo išstatyta kele
tas muro namų.

1908 metais gaisras su
naikino didžią dalį mieste
lio, sudegė net muro garsu
sis “austerijos” traktierius. 
Nuo to miestelis iki šiai 
dienai neatėjo į save.

Padegimas daryta tyčio
mis, ir tapo sugautas Žy
das, Iveras Icka. Ji kai
miečiai buvo pasamdę kad 
degintų miestelį, kad jis 
negalėtų plėstis ant jų že
mės.

“Koplyčkalnis”
Jau yra virš keturi šim

tai metų kai miestelis pra
sidėjo.. Pirmiau jis stovėjo 
7 kilometrai arčiau prie 
Rokiškio. Dabar toj vietoj 
randasi Skrebiškio dvaras 
ir miesto griuvėsiai vadi
nami “koplyčkalnis”. Šiuo 
koplyčkalniu domėjosi Ru
sai, Vokiečiai, bet galutinai 
neištyrė skiepų ir muro 
paslapčių. Dabar toj vie
toj yra kalnas ir ant jo/au
ga didelės eglės. Kaimečiai 
šį kalną kasinėja ir randa 
įvairių ragų, indų, ginklų 
ir kitokių daiktų. Ypač la
bai yra geros plytos, ką kai
miečiai mėgsta lupinėti ir 
statosi kaminus.

Vakare pro “koplyčkal- 
nį” eidamas keleivis žegno
jasi ir dreba iš baimės kad 
jo “vaiduoklis” nepasmau
gtų. Ta baile pasinaudoja 
plėšikai ir aš to kalno išlin
dę ir apiplėšę ar nužudę 
žmogų mažai buvo jieško- 
mi, nes skaityta tai velnio 
darbu.

Prie “kapčiakalnio” se
niau buvo ežeras 8 kilome
trų ilgio ir 6 kil. pločio, ir 
apie jį auga tankus ir mil
žiniškas miškas, kuriame 
veisėsi bebrai, meškos, vil
kai, kiaunės, garniai ir a- 
puokai.

Šį miestelį pastatė Lietu
vos Kunigaikštis Gedimi
nas; jis mėgdavęs medžio
klę ir čia būdavo kaipo me
džioklės stotis.

Algirdo ir Keistučio lai
kais, tai yra 1342 metais, i

tapus krikščioniu Totorių 
vado rūmuose buvę įtaisy
ta koplyčia, nuo ko -matyt 
ir patys griuvėsiai įgijo 
vardą “koplyčkąlnis”. Kry
žeiviai /šiuos Totorių vado 
rumus sugriovė.

Dabar prie koplyčkalnio 
esantis ežeras yra užaugęs 
ir saulei šviečiant blizga 
nedidelė akis.

Sakoma kad iš to Toto
rių vado rūmų griuvėsių 
pradėjo statyti naują mie
stą toliau į pietus, ką ir už- 
vadino nuo jo vardo, Kama
jai (jo vardas buvęs Ka- 
maj).

šimtas metų atgal, kada 
visa dvasiškija dvokė po
niškumu ir Lenkiškumu, 
Kamajuose vikaravo dai
nius kunigas Strazdelis. Jis 
buvo gal pirmas ir pasku
tinis tikras Romos katali
kų kunigas. Jis savo nuo
dėmių neslėpė, bet su pa
šaipa kėlė aikštėn. Jis tu
rėjo mylimąją ir su ja su
gyveno sūnų, kurį laikė kle
bonijoj. Jis nesislėpė kad 
turi mylimąją, bet net gar
sinos!: “Čiulba strazdas vi
ta burna atradęs varną 
durną”. Tai jo paties žo
džiai. •

Vyskupui pabarus kam 
jis laiko sūnų klebonijoje, 
nes tai esą pažeminimas ku
nigų luomo, Strazdelis at- 
sąkė jog “ii' Dievas turėjo 
sūnų”. Jis' nebijojo vysku
pui akyse tiesas pasakyti.

“Man rodos kad Kristus 
auksinės kepurės ir lazdos 
neturėjo?” jis sykį užklau
sęs vyskupo.

Strazdelis buvęs didelis 
šposininkas, kaip knygoje 
“Strazdelio Gyvenimas” iš
dėstoma. Jam mirus, buvo 
palaidotas pakaruoklių vie
toje. Bet vyskupui dažino- 
jus kad jis yra autorius 
garsių giesmių “Pulkim ant 
Kelių” ir • “Dievas muši] 
Gelbėtojas” ir kitų, įsakė 
apmūryti kapus. Tuo bil
du kun. Strazdelio kūnas 
liko šventoj vietoj.

Dabar jo kapas yra ap
leistas, kunigai apie jį ne
sirūpina, o net ir bijo jo 
vardą minėti, nes jis jiems 
krislas akyse.

Tai tiek dabar, garsus 
Kamajų miestelis.

P. Kriukelis.

!
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks . mažas 
dalikas gali neleisti junta eiti 
pinpin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —* tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekopu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 

.Louis, U. S. A.
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NAMŲ STATYBA 
KAUNE

Kaunas. Namų statyba 
mieste eina labai gyvai. Že
mutiniame mieste tiesiog 
valandomis auga nauji mu
ro namai. Dalis jų bus gan 
apšti ir gana gražus. Y- 
pač didelis matyt išaugs 
d-ro Gudavičiaus namas 
Gedimino ir Duonelaičio 
gatvių kampe. Iš gražesnių
jų namų jau visai baigia
mas p. Meierovičiaus trijų 
aukštų namas Laisvės alė
jos ir Vytauto prospekto 
kampe. Daugely vietų žemu
tiniame mieste pristatomi 
mūriniams namams antras 
ir trečias aukštai. Tai pa
skatino senai lauktų van- 
dentekio ir kanalizacijos 
nūn beveik jau baigiamas 
įvedimas.

Miesto vadyba tikisi, kad 
iš viso naujų namų šiemet 
busią pastatyta mieste 
gal dar daugiau, kaip per
nai. Bent naujų butų—tai 
šiemet tikrai nemažiau, kaip 
pernai, busią paruošta.

“L.Ž.”

PERKŪNIJOS
Naumiestyj žaibas įtren

kė katalikų bažnyčios bok- 
štan taip kad Šv. Petro sto- 
vyla nuo altoriaus nukrito 
ir iškrito pro muro skylę 
laukan.

Dotnavoj perkūnas 
trenkė penkias karves.

nu-

du keleiviai, o kiti gelžke- 
liečiai.

TAI BENT DRAUGAS
Jakiškiai, Rokiškio v. — 

Birželio 23 d. vestuvėse 
vaikinas D. nepergražiai 
pradėjo elgtis. Jo draugas 
M. išsikvietė į priemenę pa
mokyti mandagumo.

Pasakęs kad taip negra
žu elgtis, dar plaštaka su- 
tėškė per žandą. D. to ne
pamėgo ir išsitraukęs pei
lį sunkiai sužeidė draugui 
ranką ir dūrė į pilvą, bet 
peilis nuslydo šonan.

P. Kriukelis.
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TILTAS PER NEVĖŽĮ
Per Nevėžį ties Raudon

dvariu, kur eina kelias au
tobusams susisiekti tarp 
Klaipėdos ir Kauno, šymet 
susisiekimo ministerija pa
statys naują modernišką 
tiltą, 800,000 litų vertės.
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LIETUVOS VIDAUS 
JIEGOS DIDELĖS

Birželio 21 d. visos Lie
tuvos stotys gyvai judėjo 
nuo vykstančių į Kauną 
Šaulių apvaikščioti 10 me- 

- tų sukaktuves nuo Šaulių 
Sąjungos įsisteigimo.

Tūkstančiai vyrų ir mer- 
X gaičių, Šaulių uniformose ir 

tautiškuose rūbuose, 
gražų 
laukia 
gando 
vidaus

Teko nugirsti Panevėžio 
stotyje nusiminimo kalbą, 
kurią kalbėjo pulkelis Len
kiškų studentų: “Musų val
džia (suprask Lenkų) kvai
la kad rūpinasi apie Vil
niaus miestą. Šitie (su
prask šauliai) pilki muži
kai ir kumščiais Vilnių at
ims. O' tada mums bus 
šnapšt.”

Žinoma, to ir verti esat.
P. Kriukelis.

Žaibas Trenkė į Bažny
čios Bokštą

Naumiestis, (Šk.). Iš 4 į 
5 d. liepos mėn. Naumiesty 
ir apielinkėje buvo dideli 
žaibavimai su perkūnijomis. 
Vienas perkūnas taip smar
kiai trenkė, kad visas mies
tas sudrebėjo. Balsas buvo 
milžiniškas. Seni žmonės 
pasakoja, kad jie tokio trenk 
smo, kaip gyvi esą, negir
dėjo. Kadangi jis trenkė 
virš miesto, tai buvo many
ta, kad jis įtrenkė į kokį 
nors namą. Todėl kai kurie 
smalsuoliai, praėjus lietui 
ir perkūnąvimui, išėjo ieš
koti ar kur nieko ypatingo 
nerado. Tik rytą paaiškėjo 
kad žaibas trenkė į bažny
čios bokštą, į kurį nuo 1783 
m., tai yra nuo to laiko kai 
stovi bažnyčia, nė karto ne 
buvo įtrenkęs joks žaibas. 
Bokšte perkūnsargio nebu
vo, nors bokštas turi suvir- 
šum 70 metrų aukščio. Ir 
tai labai keista, kad bok
štas išstovėjęs apie 150 me 
tų nebuvo nė kartą perkūno 
paliestas. Žaibas padarė 
bokšte daug skylių, dargi 
tokių, kokių karo metų ar- 
motų kulkos neįstengė pa
daryti. Kiek galima spręsti 
žaibas buvo labai smarkus. 
Tik tas labai keista, kad 
tas vienas žaibas taip ypa
tingai sužalojo bokšte. Pa
sirodo, kad žaibas trenkęs į 
vieną bokšto kampą jį pra
mušė ; paskui kažin kaip 
atsimušęs aplink tarp dvie
jų bokštų, švento Petro sto
vykla, kuri nukrito ant šven 
toriaus ir padarė didelę 
duobę, paskui iš ten apsi
sukęs aplink, pramušė vėl 
vieną sieną ir išėjo į atvirą 
lauką. Tokiu budu sužalota ; 
gana smarkiai trijose vie- s 
tose. Nuostolių padaryta 1 
keliems tūkstančiams litų, i 
Visi mini, kad žaibas pra
mušė sieną, nepakliuvo Į 
bokšto vidurį. Nes jeigu bu
tų pakliuvęs į vidų, tai bu
tų visą išdraskę ir iškėlę 
gaisrą. “L. ž.

KĄ VEIKIA SIRVYDAS 
LIETUVOJE

Gavau iš Amerikos 17 
laiškų, kuriuose žingeiduo- 
liai klausia manęs ką vei
kia pp. Sirvydai pargryžę 
į Lietuvą.

Vieni rašo, girdėję kad 
Sirvydai pirkę dvaro cen
trą ir kad patapę dideliais 
fašistais.

Kadangi tarp klausinėto- 
jų yra “Dirvos” skaityto- 
tojai tai duodu atsakymą 
per “Dirvą”.

Gandai apie dvarus yra 
melas. Sirvydai Jūžintuo
se pirko palaikę gryčutę ir 
mažą kąsnelį žemės. Gy
vena neatremontuotoj. Vei
kia švietimo darbe, rašinė
ja į laikraščius ir dirba 
,prie savo žodyno.

Ponia Širvydienė 
si vargšais.

Reikėtų daugi au 
vai tokių žmonių.

Jų antrašas toks: 
tai, Rokiškio ap.

P. Kriukelis.

rūpina-

Lietu-

Južin-

KAUNO NAUJIENOS
Lietuvos šaulių Sąjunga 

rengiasi statyti Kaune di-
• delius namus Lietuviškame
• stiliuje.
1 Kauno miesto savivaldy

bei viena didelė Vokiečių 
firma pasiūlė įvesti elek
tros tramvajų už 8,000,000 
litų, duodant du trečdaliu 
tos sumos kaipo paskolą 15 
metų ant 8 nuoš. Miesto 
savivaldybė skaito kad per
daug aukšti nuošimčiai, to
dėl siūlymą nepriėmė. Ta 
firma ir toliau veda dery
bas, darydama iš savo pu
sės nuolaidas.

Kaune labai atpigo kai
miškas sviestas. Gero svie
sto galima *pirkti kilogra
mą už 4.50 lt.

Kaune atpigo duona iki 
60c kilogramui.

Rugp. 9 d. Kaune bus 
nagrinėjama slaptos komu
nistų spaustuvės .“Sparta- 1 
ko” savininkų byla kariu-j 
menės teisme.

| PABUDO IŠ SALI 

DAUS MIEGO

s (Feljetonas)
Jonas Cimuliukas, gelž- 

kelio tarnautojas, gavęs po
rą šimtelių litų algos, bufe
te gerai pasistiprino, gerai 
užsigėrė valstybinės ant 
drąsos kad nakties laike ei
nant velniai nesipainiotų 
po kojų.

Kad sniegas ir arkliniai 
kupstai nestumdytų į šo
nus nutarė eiti gelžkeliu.

Paėjęs kokį kilometrą pa
juto kad jam šilta ir pavar
gęs.,

“Kodėl man nepasilsėti 
kad ir ant gelžkelio, juk 
dabar laisvė ir asmens ne
liečiamybė !”

Cimuliukas, laisvas Lie
tuvos pilietis, išsitiesė tarp 
bėgių ir pradėjo knarkti 
kaip lovoje prie bobos šo
no.

Tuo sykiu nuo Abelių, iš
verstom akim kai smakas

J uodas, Neužmirškit saviškių- Kanadoj, 
už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ 
TIES ALYTUM

Liepos 6 d. nakties laiku 
Alytaus stotyje, prie Simo- 
foro, beeinąs nuo Kauno 
pasažierinis traukinis susi
dūrė su tavoriniu tuščiu 
traukiniu. Daug vagonų 
sudaužyta. Žmonių užmuš
tų nėra, tik šeši sužeisti, 

. kurie patalpinti Alytaus li- 
goninkėj. Iš sužeistų yra

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

BA*®:....-*--1“1
Same Price for Over 

38 Years 
25 ounces for 25/ 

Pure—Economical 
Efficient

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVĘRnSŽnt

LIETUVOS ČIGONAI
Kur tik pasisuksi dabar 

vasarą prie miesto, visur 
sutiksi juodą čigonėlę, kuri 
įkyriai peršasi “pavaražyt” 
—“visą teisybę” iš kortų pa
sakyti. Atrodo, lyg tų čigo
nų visos begalės pas mus 
butų. Iš tikrųjų tuo tarpu 
gali dar ir būti apie 4,000 
žmonių (skaitant ir vaikus) 
visoje Lietuvoje. Jie dabar 
yra legalus Lietuvos pilie
čiai—turi vidaus pasus. Veik 
visi katalikų tikybos. Yra 
jau ir sėslių, savo žemės 
turinčių. Šių daugiausia yra 
Subačiuje—apie 17 šeimy
nų, viso apie 190 žmonių. 
Daugumas čigonų tačiau 
niekaip negali atprasti nuo 
vagabondiško gyvenimo. 
Tiesiog vengia turėti nuo
latinį darbą ir nuolatinę 
gyvenimo vietą.

Patys čigonai skundžiasi 
kad jiems Lietuvoje esą per- 
mažai laisvės. Girdi, Lietu
vos valdžia neleidžianti 
jiems stovėti giriose ir lais
vai bastytis po visą kraštą. 
Todėl daugelis jų bėga Len
kijon.

Ligšiol esą ten iš Lietuvos 
išbėgę per tikstantį čigonų. 
Ir dabar esą paliai pačią 
administracijos liniją apie 
Giedraičius susispietę apie 
500 čigonų, kurie pastigu
siai žvalgosi į aną pusę li
nijos. “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

Feen&mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 

kaip Gumą
KITO SKONIO NE- 

JAUSIT TIK MĖTŲ

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—S5c and 65c jars and tūbos. 
Children’s Muaterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

SANDARA”
atūžė traukinis.
tamsus ir nemandagus gar-1 Pietų Amerikoj ir kitur — 
vežis su savo kabliais su
čiupo pilietį už kalnieriaus, 

, papurtė gerai ir pradėjo
vilkti.

“Jurgi, nesišeliok, ba kai 
atsistosiu tai per snukį gau
si”, barėsi pabudęs Cimu
liukas.

Apnešiotų kailiniukų tru
ko kalnierius, garvežis pa
liovė Cimuliuką tempęs.

Garvežiui paleidus vago
nai jo nelietė, bet jų dundė
jimas nedavė jam užmigti.

“Jurgi, liaukis daužęs pe- 
čedengtį, duok man ramiai 
miegot!” — rėkė Cimuliu
kas.

Kai traukinis praėjo, Ci
muliukas atsistojo, pačiupi
nėjo nubrauktą savo nosį ir 
suplėšytus kailinukus ir ta
rė:

“Vot tai tau nepriklauso
ma Lietuva: ir pasilsėt nė
ra kur! Tuojau ir visokie 
velniai apstoja!”

Ir murmėdamas traukė 
namole.

VISUOMET!

P. Kriukelis

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
įSandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

SANDARA atlieka įvairius spaudos darbus: nuo viziti
nės kortelės iki storiausios knygos; gražiai, pi
giai ir greitai.

SANDARA (Val-Moht Calendar Co.) spausdina įvairios 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: Dę-Lux, Wall 
Pockets, Hąngerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai
rioms biznio šakoms.

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, Ill

REIKALAUJU PARTNERIO
Noriu gaut ’ pusininką atidarymui 

valgyklos (restauranto). Geistina 
Lietuvė mergina arba našlė, kuri 
dirbus valgykloj ir moka gerai val
gius gamint ir gerai supranta šitą 
biznį ir nori ant savęs biznį turėti 
prašau atsišaukti. 
suteiksiu laišku.
iš Ohio valstijos galima butų 
tart ypatiškai.

K. YUSZKA
1810 So. 6th St. Columbus,

Platesnių žinių 
Jeigu atsišauktu t 

pasi- 
(33

Ohio

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

ĄTSILIEPKIT tele
fono šaukimui ne

laukdami nieko. Jei
gu leisit skambučiui 
skambint, operatorė. 
gali pasakyt kad jū
sų galas neatsiliepia. 
Tada -ypata kuri jus 
šaukė vėliau turi vėl 
bandyt jus šaukt.

Kuomet pabaigiat 
pasikalbėjimą būti
nai užkabykit ragelį 
atgal .kur reikia. Ka
da ragelis nėra už
kabintas operatorės 
negali jūsų telefono 
skambinti.

. , The Ohio Bell 
Telephone Company
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| Serganti Vyrai ir Moterys į 

= Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- f 
| mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, f 
s 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, s 
Galvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- E' 
jerumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir E 
Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. E

Cleveland and Ft Stanley, Can., Div.
Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid

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

< Connections at Jjluffaloand Port Stanley for Canadian and Eastern points.

New Lpw
' Fares

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

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

r$4.5O one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 -and up

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

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

Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš- E 
ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir E 
jums. Ateikit ir pasitarki t su manim nuodugniai apie = 
savo ligą savoj kalboj. VISI PASITARIMAI UžLAI- E 
KOMI SLAPTOJE.

Dr. BAILEY “Specialistas’ |
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. f 

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

ŠlllHllllllllllllllH.Išsikirpk Sit* ir laikyk kada bl,s rcikalin8alllllllllillllIlllllS

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

LakeErie. C&B Line Steamers aremagnincent floating notels with large com
fortable staterooms, excellent, dining room service and courteous attendants.

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

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

r n.; arrivnig'7:30a. in., (E. S. T«) 
May 1st to November 15th.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO
Generališki per kraustyto jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandui pa- 

kuo j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohfc.



Kas Girdėt Clevelande-ApieJinkese Į SPORTAS “DIRVOS” PIKNIKAS
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 i

SLA. 14 Kp. Narių Atidai-'
Kuopos sekantis susirin

kimas yra perkeliamas iš j 
seredos į ketvergo vakarą,! 
ir bus Rugpjūčio-August. 8 į 
d., ką nariai prašomi įsitė-i 
myti. j

Tas padaroma delei sa-, 
Įėję įvykstančio Vyčių sei-, 
mo musų reguliarioj susirin-' 
kimo laiku.

Šiame ’ susirinkime daly-. 
vaus ir SLA. 14 kp. pirmi-, 
ninkas ir dabartinis Cent
ro organizatorius A. Žu
kas.

Toleshi SLA. 14 kp. susi
rinkimai vėl bus paprastu j 
laiku, t. y. pirmą seredą 
kiekvieno mėnesio.

V. P. Banionis, Į 
SLA. 14 kp. sekr.

Lietuvių koncertas Gor
don Parke įvyks penktadie
nio vakare, Rugp. 2 d., nes 
pereitą savaitę del lietaus 
negalėjo įvykti. Bus Lietu
viškos dainos vadovaujant 
J. Čižauskui, taipgi bus pa
rinktų šokėjų Lietuviški 
šokiai.

Solo dainuos art. Marijo
na čižauskienė ir p-lė Ele
na Grigiutė. Tą pat vaka
rą programą duos ir Rusi
nai bei Rusai. Prasidės 8 
vai. vakare.

Art. Marijona Cižauskie- koncerto p. Čižauskienė 
nė, kuri dainuos solo Lietu-' 
vių programe šį penktadie
nį Gordon parke, miesto I rų Sąjungos 26- 
surengtame koncerte. Pra-j Moterų Sąjungos 
džia 8 vai. vakare. Tuoj po' ’

iš
vyksta į New Britam, Ct., 
kur atstovaus vietinę Mote
rų Sąjungos 26-tą kuopą 

_ > seime. Ji 
dainuos ir seimo koncerte.

Nauja pilietė. Birutė ir 
P. J. Žiuris iš North Olm
stead, O., Liepos 27 d. su
silaukė dukrelės. Poni Žiu- 
rienė su kūdikiu randasi 
Šv. Jono ligoninėj, 
jaučiasi gerai.

Abi

“Lietuviška Veseilia’’ 
antras rekordas, 3 ii’ 4 
lis, įgrajyta Mahanojaus 
Lietuviško Mainerių Or
kestro, jau gatavas ir ga
lima gauti “Dirvos” krau
tuvėje.

Visiems patiko pirmas 
“Veseilios” rękordas, pa
tiks ir šitas. Stengkitės įsi
gyti. Šis taipgi yra 12 co
lių dydžio ir kainuoja $1.25.

da-

Apsivedė. Liepos 27 d. 
Šv. Jurgio bažnyčioje tapo 
surišti moterystės ryšiu 
Simas Pangonis su p-le Ele
na Cirkeliute. Vestuvių ba
lius buvo Lietuvių salėje, 
dalyvaujant dideliam bū
riui giminių ir draugų.

Jaunavedžiai išvažiavo į 
rytines valstijas praleisti 
savo “honey moon”. Lin
kėtina jiems smagaus gy
venimo.

Lankėsi Juozas Petraitis 
iš Pittsburgo, Ch. Petrai
čio brolis.

Užėjo karščiai. Clevelan- 
de pereitą savaitę ir šią ga
na karštas oras, temperatū
ra siekia iki 90 laipsnių. 
Žmonės visur jieško atsivė- 
dinimo ir nekurie prigeria 
ežere ir upėse, kiti užsimu
ša automobiliuose besiva- 
žinėdami. Namie sėdėt per- 
šilta.

VISŲ TAUTŲ DIENA
LUNA PARKE

Sekmadieni, Rugp. 11 d.v. ' j vid vu uai ui u i n n a m o
ruošiamos Visų Tautų Is- kalbas apie pasidalinimą 
kilmės programas jau pu- kapitalistų turtų, peršau- 
sėtinai sutvarkytas. Komi-iįag }aįke užpuolimo restau- 
sijos suskirstyta įvairiems ranto ant 233 Superior av. 
darbams. 'Jis revolveriu užpuolė res-

Dienos laiku, nuo 2 vai., taurauto savininką ir pa- 
P°„. Pie^U, prasidės Soccer grokė $70, bet tuo tarpu 
losimas tarp geriausių šio policijantas užėjo ir bebė- 
miesto sportininkų. - ~ [

Ten pat yra didelė salė, 
kurioje atsibus šokiai ir vi
si dalyvaujantieji galės pa; 
silinksminti kada nusibos į 
kitus dalykus žiūrėti.

Bus dainų ir šokių pro
gramas visų tautų kurios 
tik prisidės.

Vakare bus tarptautiškos 
imtynės, kuriose dalyvaus 
geriausi imtikai iš įvairių 
tautų. Lietuviai pastato sa
vo žymius vyrus, Komarą, 
arba Sarpalių.

Inėjimas į Luna parką 
visiems bus dovanai, tikie 
tus reikės gauti “Dirvoje” 
arba kitur. j

Už tam tikras programo 
dalis reikės tenai užsimokė
ti. Ineiga pažiūrėt imty
nių bus $1.50 ir $1. Imty
nes vadovauja Marotta ir 
sudarys visai geras.

įvairiuose tos dienos ko
mitetuose yra Lietuvių at-' 
stovai. Darbas vadovauja
mas po priežiūra Clevelan
do miesto viešo pasilinks
minimo komisijonierius — 
tas pats kuris tvarkė per
eita žiemą Visų Tautų Iš
dirbinių parodą.

Šios dienos pelnas skiria
ma Visų Tautų flioto išren- 
gimui orlaivininkystės pa
rodoje Rugp. 24 d.

Peršovė komunistą vagi. 
Vienas karštas komunistė
lis, kuris miesto aikštėje 
sakydavo darbi n i n k a m s

> apie pasidalinimą 
, peršau-

|gantį peršovė, jis dar spė
jo įšokti į aUtdttiobilį ir nu- 
, važiavo, tačiau tas polici, 
iantas komunistą gerai pa
žinojo, todėl už keliu valan- 

' dų surado jį jo kambaryje, 
peršautą, jo mylimoji rišo 
i am žaizdas. Jis paimtas į 
ligonbutį. Mergina sakė 
nežinojus kad jis yra plėši
kas. jis jai girdavosi kad iš 
butlegeriavimo daro pini
gus.

Ligoninėj, kriminalistu 
skyriuje, vyrukas gavo pro
gą permąstyti savo “svieto 
lyginimo” programą.

Komunistai be’ abejo šoks 
rinkt aukų jo gynimui ir 
prirodymui kad jis nebuvo 
vagis, tik darbininkų reika
lų gynėjas. Pas komunistus 
tas yra paprasta.

SARPALIUS IR JUŠ- 
KA IMSIS RUGP. 25

i Viskas jau suruošta di- 
. deliam “Dirvos” piknikui, 
kuris bus paskutinis tokis 

I puikus šios vasaros sezo- 
jne. Bus didelis, puikus ir 
I žingeidus, nes pasisekė su
poruoti du dideliu Lietuvių 

I vyru, Karolį Sarpalių su 
! Pranu Juška iš Bostono, 
du musų milžinus ir įžy- 

•miausius imtikus kokius
Lietuviai pasaulyje turi — 

I nes nei Lietuvoje nei kito
kie jokioje šalyje tokių pra- 
| garsėjusių musų imtikų ne- 
I siranda.
Į Sarpalius ir Juška tai 
į kaip du milžinai iš senovės 
I musų tautos pasakų išžen- 
j gę Į šias dienas. Nepapraš
yta jų spėka, neparastas su- 
I budavojimas ir gabumai, ir 
i jie šiame “Dirvos” piknike 
dirbs sau pritinkamą milži-

■ nų galiūnų darbą, kurį bus. 
verta visiems pamatyti.

Nuo šito jų susirėmimo irI 
pasekmių priklausys kuris 
iš jų viešpataus Clevelande 
ateinančią žiemą ir gal per 
kelis metus toliau.

Tuomi žingeidaujasi ne 
tik vietos Lietuviai bet ir 
miesto imtynm. promoteriai 
ir net kitų Ohio miestų pro
moteriai.! Jie jieško geres
nių ir geresnių vyrų, ir ačiū 
dievams Clevelando Lietu-, 
viai iki šiol buvo laimingi 
galėdami patiekti tokius I 
kurie nustūmė už pečių vi* 
sų kitų tautų galiūnus. .Kelnės

Ar Sarpalius ar Juška ar Siutas 
Komaras dar vistiek vieš-{Kelnės 
pa taus Clevelande, bet kad 
Juška ir Sarpalius turi lai-!Knatas 
mėjimus .ant Komaro tai šakinė 
lieka tik jiedviem išspręsti I 
savo viršenybę.

Kitų kolonijų Lietuviais 
žingeidaujasi kada bus Juš-

Lietuviską Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šia patogia valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Nedšlioj Rugp-Aug. 25
Neuroš Darže

Karolis 'Sarpalius

kos su Sarpalium imtynės. 
•Taigi dabar jau galutinai 
skelbiame jog bus Rugpju- 
čio-August 25, nedėlioj, ži
nomoj Neuros farmoj, prie 
Brunswick, Ohio.

K. E. YOCHUS
j Duokit išvalyt ir išprosyt Se
inus rubus ir išrodys kaip nauji. 
.Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
I Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 

išvalyt ir -išprosyt 50c 
išprosyt .. 45c

išprosyt, ................. 20c
Moterims 

išvalyt ir išprosyt 1.50 
isiiKine dvėsė išvalyt ir 
| išprosyt ..........................1.50

Vasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

ŠARKIS SU SMĖLINGU {bet Šarkis yra dabartiniu 
VISTIEK MUŠIS čampionu, nes Tunney , ir

I s ,. Dempsey iš čampionu eilėsPora menesių nepraslm-l.
1 kus įvyks Lietuvio Jack Į——----------------------------
j Sharkey su Vokiečiu Max.
Schmehngu kumštynes, tik | 

i dar nežinia kur.
Į New Yorko atletų komi-į 
sijai atėmus iš Smėlingo j

I leidimą kumščiuotis už ne- i 
i stojimą kumščiuotis su ki-1 
tu kumštininku, kam buvo ’ 
ir sutartis padaryta, Ma- 

I dison Square Garden New
I Yorke korporacija deda pa-i 
1 stangas panaikinti tą su-1 
spendavimą arba rasti kitą!

1 geręsnę vietą, jeigu New) 
Yorke negalės, ir ten reng
ti kumštynes.

Keturi dideli miestai jau 
duoda pasiūlymus rengti , 
kumštynes juose.

New Yorko komisija grą- 
sina promoteriams teismu 
jeigu jie darytų biznį su| 
suspenduotu boksininku, oi 
promoteriai to neatsižvelg-Į 
darni vistiek ruošiasi dide-l 
liam darbui.

Kadangi dabar jau bus 
išspręsta pasaulinis kumšti-Į 
ninku čampionas tai šios 
kumštynės bus didelės ir 
svarbios.

Jack Šarkis nėra pripa
žintas čampionu, bet per jį 
tik galės būti išrinkta čam
pionas — tokią svarbią vie
tą boksininkų pasaulyje jis 
užima.

Iki šiolei, kas norėjo būti 
čampionu turėjo sumušti 
esantį čampioną, o dabar 
turi sumušti Šarkį.

Sunku spėti katras lai
mės, Lietuvis ar Vokietis, 1

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

NASH

Naudotų Karų 
Bargenai 

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

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

TheZucker Nash Co
6816 Superior Ave. 

atdara vakarais.

Ruošiama statyti $2,000,- 
000 vertės orlaivių stotis 
rytiniame Clevelando šone. 
Darbas bus pradėtas mėne
sio bėgiu. Bus vežiojama 
pasažieriai tarp Kanados 
ir kitų punktų.

Clevelando teisme perei
tą metą civilių j ieškinių by
lose skundėjai išgavo net 
S24.362.870. Teismas ištar
dė 12,642 bylas ir 5152 di- 
vorsų bylas, iš jų 844 mo
terys gavo divorsus.

RICHMAN BROS. PADI
DINA DIRBTUVĘ

DABUD»AVOS PENKIS AUKŠTUS, 
IMS DAR 800 SIUVĖJŲ.

Richman 'Rros. Co. savo Clevelan
do dirbtuves žymiai padidins, taip 
kad galės gauti darbo dar 800 dar
bininkų prie dabartinių 3,000 darbi
ninku.

. Dabudavos dar penkių aukštų bu- 
dinkų. Žymiai padidindami rūbų ga
myba steigs daugiau krautuvių vi
sose miesto dalyse, prie dabar jau 
esančių keturių krautuvių, sako N. 
G. Richman, direktorių tarybos pir
mininkas.

Naujo budinko darbas tuoj prasi
dės ir bus gatavas apie Spalių 1 d 

Dirbtuvė apsididins 100,000 ket
virtainių pėdų grindų vietos.

Ši kompanija šiais metais atidary 
naujas krautuves Daytone, Scran
ton. Pa.. Kalamzoo, Mich., ir Chi- 
cgoje. Šį rudenį bus atidaryta Al
toona, Pa., ir pirma krautuvėse iš- 
miestyje Clevelande Broadway-E. 55 
st. distrikte.

Dabartiniu laiku ši kompanija tū
ri 38 krautuves 37 svarbiuose mie
stuose,- prie to labai plačiai varo 
biznį užsakymo per paštų.

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

618 E. 107th St. Eddy 4243V/

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

Harley Davidson Sales Co. 
3628 Prospect Ave.

• Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

Iki šios savaitės pradžios 
Clevelando srityje automo
biliais suvažinėta apie 140 
ypatų nuo metų pradžios.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Galit muštis ir peštis, ši 
valstijos egzaminų terminą 
iš Clevelando srities išlaikė 
kvotimus 172 nauji advoka
tai. Aplikantų iš čia buvo 
net 302, bet ne vis perėjo 
kvotimus.

Bus kam apgint atsitikus 
byloms teisme.

Clevelande tveriasi trečia 
didžiausia Amerikos korpo
racija. Tai bus Anglies 
Korporacija, kuri suims j 
savo globą 7-nių valstijų 
minkštos anglies kasyklas. 
Jos turtas sieks apie du bi
lijonu dolarių.

NAMAS PARSIDUODA 
4 šeimynų 

paskirais porčiais, 
nauji vandens šildytojai, didelis 
mūrinis garadžius su visais įrengi
mais. ~ 
natvės. 
nyčios.

muro apartnu- 
gerame 

vandens šildytojai,

Parduoda savininlqa.i
Randasi arti Lietuvių baž- 
Kreiukitės pat į namą 

1431 EAST p6TH ST.

FARMA
Labai pigiai parsiduoda 80. aknj 

farma su gerais budinkais, žemė i 
rūšies. Kas nori gali pirkti su gy
vuliais, žemdirbystės įrankiais ir su 
'šių ’metų' derlium. Parduodam del' 
senatvės. Platesnių žinių kreipki
tės rašydami Lietuviškai (33)

E. KRIVITZKY
R. No. 3' Scottville, Mich.

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
'nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400”
Mes turim juos 

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gų patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

■iiiii

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

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

Patyręs Laikrodi
ninkas sayo 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 Mokyklų 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 teisingų patarnavimų.

X

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

X 
t 
X

kitur. Tėmykit

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

Perkraustyto jas ant vietos ir į Tolimus Miestus — 
nedaro skirtumo kur ir kada.

Naudokitės proga. Dabar kainos numažintos. ’
JOHN OBLAK

1161 East 61 St. Rand. 2730 Cleveland, Ohio

SERGANTI ŽMONES 
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
«- Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 46 metU pasekmingu medikaliu 
Mįf patyrimu, naudoja naujausius Euro-

pinius metodus' ir vaistus ir atsiekia 
HKX■ , stebėtinas pasekmes gydyme visokių

krauJ° 5mi. reumatizmo, nerviškumo, 
■ skilvio ir vidurių negerovių, odos li-

teĮ' 'r su tuo bendrų.
Egzaminavimas su X-Ray mašina 

V . “’•S I *r kitais budais yra beskausmis ir
L . i | tokis tikras kad negalima padaryti
L tJ klaidos pažinimui jūsų ligos.

J- | .i?> šlapumų ir kitus dalykus
« -s išegzaminuoja.

I..-' ' ' l Jeigu jūsų liga neišgydoma .
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž- 

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų 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. Kampas Ė. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldienials nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis U

'i 
it


