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IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANTRU KARTU AT
SILANKĖ AMERI

KOJE

KODĖL KOMUNISTAI 
PRIVALO ARDYT 

UNIJAS

Charlotte, N. C. — Pie
tinių valstijų organizuoti ir 
neorganizuoti audėjai šau
kiami suvažiavimui Spalių 
12 ir 13 dieną. Šaukia Na
tional Textile Workers U- 
nion su tikslu bendrai nu
statyti pietinių valstijų au
dėjų reikalavimus audiny- 
čių savininkams.

Kankakee, Ill. — Penki 
New York Central gelžke- 
lio darbininkai užmušta 
lėkus ant jų traukiniui 
ke darbo prie taisymo 
gių.

lai- 
bė-

Anglijos audėjų streikas 
tęsiasi'. Valdžia stengią^i 
sutaikyt darbininkus su au 
dinyčių savininkais. , Strei
kuoja apie pusė milijono 
vyrų ir moterų, uždaryta 
apie 2,000 -dirbtuvių. Kom
panijos numušė nuo algų 
12'/» nuoš., del to streikas 
kilo.

Lakehurst, N. J. — Didis 
Vokiečių dirižablis, “Graf 
Zeppelin”, pribuvo Į -Ame
riką antru kartu, atskris
damas per Atlantiką į 95 
valandas, 17 valandų trum
piau negu pirmu savo atsi
lankymu pernai.

Jis nusileido čionai Rugp. 
4 dieną vakare, atlikdamas 
5,331 mylią kelionės, ka
dangi pasuko tolesniu ke
liu, per Viduržeminę jurą 
ii- Azores salas.

Atvežė keliolika pasažie
rių, vieną vogtinai įsigavu-j 
si 'Vokietuką, pora beždžio
nių, vieną pianą ir 600 ką-’

Dr. Eckener, zeppelino 
valdytojas, planuoja skris
ti juo* aplink žemę su su
stojimais Vokietijoj, Japo
nijoj ir Kalifornijoj. Iške
liavo jame 22 pasažieriai ir 
40 darbininkų užžiurėtojų. 
Apleido Nen Yorką Rugp. 
7 d. naktį.

Pennsylvanijos gelžkelio 
linijos .37,000 darbininkų 
kurie dirba prie kelių už- 
žiurėjimo nuo Rugp. 16 d’ 
pradės dirbti po 8 valandas 
į dieną vietoj 10 kaip iki 
šiolei.

20 angliakasių užmušta. 
Hokkaido saloj, Japonijoj, 
ištikus sprogimui anglies 
kasykloje užmušta 20 dar
bininkų. '

“RAUDONOJI DIENA” 
EUROPOJ PRAĖJO

RAMIAI
Paryžius. — Komunistų 

rengta “raudonoji diena” 
paminėjimui 15 metij su
kaktuvių nuo karo prasidė
jimo, pasmerkimui karų ii 
kapitalizmo ir protestams 
prieš Chiniją visoj Europoj

19 darbininkų užmušta. 
Iš Transylvanijos (Ruma- 
nijos) ateina žinios kad 
streikuojančių angliakasių 
susirėmime su policija už
mušta 19 darbininkų. Dar
bininkai buvo pradėję ar
dyt kasyklos savastį.

Arras, Francuzija. —An- 
gliakasyklos eksplozijoj už
mušta aštuoni darbininkai

Tokio, Japonija. — Japo
nijos sostinės darbininkai 
susiduria su didele bedar
be, kuomet baigiasi miesto 
atstatymo darbai 
džia negali rasti' 
užsiėmimų. Algos 
nupuolė, mokama
60 iki 90 Amerikoniškų 
centų į dieną, moterims 35 
iki 40 centų. Amatninkai 
gauna $1.40, $1.50 į dieną. Į vyru.

ir vai- 
daugiau 

žymiai 
vyrams

Amerikoje prasidėjo tri
kampė varšytinė už ypatiš- ko sukilimai trijuose dįde- 
ką buvusio caro Mikalojaus Huosė Amerikos kalėjimuo- 
turtą, kurio sakoma esą a-
pie $100,000,oĮ)0. Užvesta mažai, tik po du ar tris, ne
bylia, kuri užsitęs teismuo- žiūrint jų didelių pastangų 
še per daug 'metų. ' pabėgti arba pridaryti di- 

Sovietų valdžia yra pas- dėlių nuostolių.
kutinę prisikabinus prie to 
turto, kurio didumą sako- Kansas valstijos kalėjime, 
ma esą sudėta šioje šalyje. Sukilimą vadovavo šeši il- 

į yra giems terminams nuteisti 
Du kaliniai 

nušauta, vienas pats nusi
šovė po sužeidimo sargybi
nio, kada matė nepabėgs.

Tuo susidomėjo preziden
tas Hoover ir pataria 
gerinti kalinių padėtį.

! Kita iš reikalautojų

se. Nušauta kalinių labai

Rugp. 6 d. riaušės kilo

Amerikos Darbo Federa-! moteris, kuri sakosi esanti kriminalistai.
cija užprotestavo preziden- jauniausia caro duktė, iš- 

[ tui .Hooverui kam jis nu- trukus nuo bolševikų nužu- 
' sprendė sulaikyt kariškų dymo ir ištekėjus už tūlo 

laivų budajovimą.
Sulaikyta būdavo j i m a s 

trijų laivų kurie dirbta val
diškose dirbtuvėse, o du ki
tu laivu kuriuos stato pri
vatinės kompanijos leidžia
ma baigti. Darbininkai ku
rie dirbo prie anų trijų lai 
vų netenka darbo. \

Anot komunistų, . išeina 
kad unija stovi už karusi ir 
darbininkų žudymą, nes no
ri būdavot kariškus laivus. 
Už tai komunistai lenda i 

[unijas ir jas griauna.
Kam reikalinga kariški) 

,laivų, ęovietų rajuje darbi
ninkai žudoma paprastu 
senu šautuvu, užtenka tik 
išsitarti žodis prieš komi
sarą arba jo vaiką.

Čaikovskio. Caro kiti gi
minės, kurie tikrina kad ta 
moteris esanti tiktai apsi
metus caro 
gavingai ja 
gi nori caro

Maskvos
jog pinigai kokie kur butų 
caro vardu yra konfiskuo
jami ir skaitosi sovietų val
džios savastimi.

Čaikovskienės 
renka Įrodymus 
tiesų buvo caro

O .-kiti advokatai. atsto
vauja kitas caro gimines ir 
nori jiems, bylą laimėti. . .

duktere ir ap- 
vadinasi, taip- 
pinigus gauti.
carukai sako

advokatai 
kad ji iš- 
duktė.

pa-

VIENVARDYSTĖ 
PAVOJINGA

Ft. Worth, Texas. — Čia 
įvyko štai koks atsitikimas. 
Kelios dienos pirmiau, Es
telle Evington Dean ir jos 
vyras, A. E. Dean, matė 
laikraščiuose kaip tame pat 
mieste gyvenančiai kitai po
rai, kuri turi lygiai tuos 
pat vardus, kas tai atsiti
ko ir jie abu turėjo gar
daus juoko.

Rugp. 1 d. Dean paskai
tė laikraštyje kad Ėstelle

“BREMEN” VĖL PADA
RĖ REKORDĄ

Vokietijos' laivas “Bre
men”, kuris nesenai atplau
kė pirmai savo kelionei į 
Ameriką, sumušdamas An
glijos laivo “Mauretanijos” 
greitumo rekordą, dabar 
vėl, gryždamas atgal, pada
rė naują rekordą, sumušda
mas pats savo pirmą re
kordą. “Bremen” perplau
kė Atlantiką atgal į 4 die
nas, 14 valandų, arba 5 va 
landomis greičiau negu į 
vakarus plaukiant.

GADINIMAS GELŽKE- 
LIAMS BIZNIO

Šalip privatinių automo
bilių, 
nėja
Su v. Valstijose dabar jau 
veikia net 95,000 autobusų, 
kuriais per metus perveža 
2,500,000 pasažierių. Bušai, 
savo kelionėse apima 263,- 
000 mylių, geležinkeliai api
ma 240,000 mylių.

Bendrai per metą auto
busai pravažiuos 2,500,000,- 
000 mylių, tačiau gelžkelių 
traukiniai pravažiuos daug 
daugiau, 35,000,000,000 my
lių. Gelžkeliais yežinėji- 
mas stovi žymiai aukščiau, 
bet jau junta puolimą savo 
biznio tai daugelis gelžke
lių linijų turi savo pačių 
operuojamus busus, šalip 
nepriklausomų kompanijų

kuriais žmonės važi- 
iš miestij Į miestus,

19 PRIGĖRĖ BELGIJOJ
Ostend. — Dviem .eks

kursiniam laivam susimu
šus ir apvirtus juroje visai 
netoli krašto, 1£) žmonių 
prigėrė.

praėjo sulyginamai ramiai. Fvington Dean gavo divor-
Francuzijoj, kur komu-Į 

nistai ir labai padurnavoja, 
apsieita be didelių inciden
tų. Paryžiuje areštuota a- 
pie 900 ypatų.

Kur tik galėjo, komunis
tai pasidirbdino Chinijos 
generolo Kai-šeko pavidalą 
ir jį viešai degino, parody
mui savo neapikantos tam 
žmogui kuris keli metai at
gal skaitėsi jų 
bet vėliau 
užpakalį.

Suėmė
Kolumbijoj, Pietų Ąmeri- 
koj, areštuota 250 komu 
n is tų riaušėse Rugp. 1 
kame užmušta 12 ypatų.

“draugu”, 
atsuko Maskvai

« *
250 komunistų.

d.,

UŽMUŠTA 15 SUKI
LĖLIŲ

Meksikoj pereitą savaitę, 
Jalisco valstijoje, kariume- 
nės susirėmime su sukilė
liais pastarųjų užmušta 15

[są nuo savo vyro. Persi
gandęs iš to, vyras nusišo
vė. Moteris parėjus rado 
jį negyvą, o persiskyrimą 
gavo anos kitos poros mo
teris.

CHINŲ SAVITARPINĖ 
ŽUDYNĖ

Tarp Chinų šioje šalyje 
vėl prasidėjo savitarpinis 
žudymasi. Koks tai kerš
tavimas eina tarp jų orga
nizacijų, Hip Sing ir On 
Leong, ir už mažą nieką 
jie ima vieni kitus šaudyti 
arba kaip kitaip nudaigoti.

1924-25 metais tokiam jų 
teriojimuisi prasidėjus iš
žudyta 72 Chinai.

SUVAŽINĖJO SAVO 
ŽMONĄ

Elkhart, Ind. — Tram
vajaus motormanas, va
žiuodamas paskutinį sykį 
su tramvajum naktį pro sa
vo namą, išgirdo automobi-i —--------------- —
lį žviegiant laike sulaiky-|v?> 74 metų, kuris iš pat 
mo, ir niio automobilio nu- i mažens mėgdavo sūnų muš-

Nušovė tėvą. Bellows 
Falls, Vt. — 42 metų am
žiaus sūnūs nušovė savo tė-

krito po tramvajum mote
ris. Jis bandė tramvajų su
laikyt, bet del bėgių slidu- 
mo negalėjo ir moterį su
važinėjo. Ji su pora vai
kučių vakarais eidavo su 
juo pavažiuoti kada jis va
žiuodavo paskutinį dienos 
važiavimą. Einant per gat
vę ant jos užlėkė automobi
lis ir parmušė po važiuo
jančiu tramvajum.

ti ir dabar norėjo sumušti. 
Nežiūrint seno amžiaus tė
vas buvo stiprus ir skaitė
si tvirčiausias toje srityje 
žmogus. Piktumas tarp tė
vo ir sunaus iškilo už pra
žuvimą kelių kiaušinių iš 
tėvo vištinės.

Glendale, W. Va. — Ka
sykloje, nukritus iš viršaus 
akmeniui užmušta Joseph 
Morsel, 38 m.

Į KĄ IR VIŠTOS IŠSI- 
GEMA!

Omaha, Neb. — Dr. R. 
T. Renwald, vištų ūkio mė
gėjas, dirbo dirbo ir paga
linus padarė vištas išgamo
mis. Jo pastangomis,, iš
sivystė vištos be sparnų ir 
be aštrių nagų. Jos deda 
kiaušinius visą metą išti
sai, kuomet sparnuotos viš
tos laike plunksnų • metimo 
nustoja dėjusios. Bespar
nės' vištos padeda po apie 
300 kiaušinių Į metus.

Naujas vištas lengviau 
užlaikyti kieme, nes jos' 
gali sparnais išlėkti 
kapstyti.

ne- 
nei

West Orange, N. J. —Į iš bėdos, skausmų ar susi- 
Garsus išradėjas Edisonas graužimo ir kada iš mela- 
šį pavasarį Sumanė išrink- gystės nepasinaudoji pats.” 
ti iš Visų Su v. Valstijų ga- -----------------------
biausį moksle jaunuolį ir) PASAULINIS SKAUTŲ 
duoti jam paramą toliau 
mokytis, su minčia kad jis 
gal kada užimtų paties Edi
sono vietą, jeigu taip ga
bus butų.

‘Visos 48 valstijos ir Ko
lumbijos distriktas išrinko 
po vieną iš savo gabiausių 
jaunuolių ir nusiuntė į Edi
sono miestą, Edisono lėšo
mis, egzaminams. ..Egzami
nai buvo nepaprasti ir sun
kus, if enedykai reikalavo 
tikrai gabių jaunuolių.

Penki vaikinukai egza
minuose išėjo' gana aukštai 
ii” stovėjo gana arti vienas 
kito. Pirmiausią vietą tu-

> rėjo Wilbur B. Huston, iš 
! Seattle, Wash., 16 m. am

žiaus, Episkopalų vyskupo
1 sūnūs.

Teisėjais buvo pažymų: j 
įvairių mokslo šakų ii' už-l 
siėmimų vyrai, tarp jų pat; Į 
Edison, Fordas, ir Lind
bergh“ ' *

Kad teisingai tuos penki* 
išsprendus ir vieną, išskyrų? 
geriausiu, teisėjai po for
malių egzaminų pasikvietė 
juos sekančią dieną, Rugp 
2, šiaip sau pasikalbėjimui 
visai nesakydami kad tai 
kvotimai. Šiuose neforma 
liuose .kvotimuose Huston 
išrastas gabiausiu už kitu 
keturis.

Kiti keturi "irgi gaus ke
turių metų mokslo lėšas 
technologijos kolegijose.

Huston pasirinko įstoti į 
Massachusetts Technologi
jos institutą, kur speciali
zuosis chemijos inžinierys- 
tėj. Kuomet tą mokslą pa
baigs jam bus duota proga 
įstoti į Edisono laboratori
ją jeigu jam patiks ir jeigu 
jo mokslo rekordai bus pa 
tenkinanti. »

Visi tie 49 vaikinai, ku
rie kvotimams suvažiavo, 
sudarė savo klubą ir susi
tarė po 10 metų, 1939 me
tais, Suvažiuoti į krūvą ir 
pasirodyti vienas kitam ką 
kas atsiekė.

Tarp klausimų jaunuo
liams buvo išstatyta net te
kis, “Kada pavelytina pa 
meluoti?’ Hustono atsa
kymas buvo: “Tik tada jei 
galima išgelbėt kitą ypątą

SUVAŽIAVIMAS
Anglijoj suvažiavo apie 

50,000 vaikų skautų iš visų 
šalių. Vieni yra sausžemio 
skautai, kiti jūriniai skau
tai. Jų iškilmėje dalyvavo 
Vali jos princas ir kiti An
glijos didžiūnai.

Nežinia ar dalyvavo kas 
iš Lietuvos, nors Lietuvoje 
jūrinių ir sausžemio skautų* 
organizacijos gerai gyvuo
ja.

United States Lines

Speciąliškos 
Ekskursijos įLIETUVĄ

Rugsėjo išplaukimai:
S. S. Prea. Harding

Rugsėjo 4. ,
S. S. Republic

S. S. Levial.h-'n 
Rugsėjo 7.— Ru~sėjo 26.

S. S. Pres. Rsosevclt 
Rugsėj-j 11.

S. S. Geo. IVishir.gton 
Rugsėjo 18. .

Rugsėjo 27.
Leviathan plaukia per 

Cherbourg^.
Visi kiti laivai tiesiog i B r e. n

išrink

yra

uiė

draugystę tarp savo tautiečių, ir i 
prilygstantį Traus-Atlantic laivuo 
valgi ir pasilinksminimą. Taipogi m 
prižiurom viską Jums/ iš rnksto ir a 
saugojam nuo kelionės keblumų.

Informacijų apie kainas ir tt.' pa 
lauskit savo vietinio laivų kompani;

^agento-arba rašykit tiesiog į

United 
States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, 9. 

45 Broadway, New York City

PASIMETĖLIAI
Anglijoje surinkta žinios 

sulyg kurių virš du milijo
nai vedusių porų gyvena 
pasimetusios. Kas metai jų 
pasimeta po 30,000. Svar
biausia pasimetimų prieža
stis yra vienų ar kitų ne
ištikimybė, žiaurumas, ap
leidimas šeimynos, ir tt.

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

IBERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA j 
o paskui sausžemiu i Kauna, y.or’co L?20® T ?>ran-|

iPamatykit pakeliu London?. KlaU'. atskiri kambariai, er-j
Taipgi tiesiai i Londoną kas dvi vieta geras naminis val-
Pėtnvčia nauji,’aliejų varomi ?JS: ™anda.S?s patarnavimas, j
laivai. Trečios klesos laiva- .P-f <>tų informacijų klaus-

I kertes į abudu galu iš New £ite bile Cunard Agento, ar-
I ha rašykit pas:

CUNARD LINE 1022 Chester . 19n. n.. jCleveland, Ohio J
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Durnai. Pittsburgas pa-' 

. dėjo daug pastangų praša- 
linimui durnų, ir gerokai tą 
nemalonumą apmažino, bet 
visiškai fabrikų durnų pra
šalint negali, ir kiek matyt 
dar per eilę metų taip tu
rės būti.

Prie dirbtuvių, savo du
rnais prisideda ir gelžke- 
liai. Gelžkeliai turės elek- 
trifikuotis, tada tai durnai 
visai apmažės.

Artinantis rinkimams čia 
eina didelė politikierių ko
va. Nekurie deda didžiau
sias pastangas kad dabar
tinis majoras Kline nebūtų 
daugiau išrinktas.

Vienijasi 4-rios plieno iš- 
dirbystės. Blaw-Knox Co. 
varo tarybas su trimis ki* 
tomis plieno išdirbystėmis, 
iŠ kurių susidarys viena iš 
svarbiausių plieno dirbtu
vių šioje šalyje.

Sandariečių piknikas. Šį 
sekmadienį, Amšiejaus far- 
moj, įvyksta didelis Sanda
riečių piknikas, kuriame, 
šalip kitko, dalyvauja du 
žymus imtikai, Juozas Šim
kus su Kaziu Aleliunu, vie
tiniu.

DAYTON, OHIO
Patenkinti nauju klebo

nu. Jau paslinko keli mė
nesiai kaip čia klebonauja 
Kun. S. Bistras, bet para- 
pijonai iki šiol yra paten
kinti jo tvarka. Mat, kle
bonas mokina katalikų ti
kėjimo reikalavimų, taipgi 
darbuojasi ir Lietuvių tau
tos labui.

Kadangi parapija yra 
biedna tai ruošiama didelis 
bazaras parapijos naudai, 
kuris įvyks vakarais Rug
pjūčio 16, 17, 23 ir 24 dd. 
Pasitiki kad dalyvaus vie
tos ;Ir apielinkės Lietuviai.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Tulas laikas atgal komu
nistai buvo besilaižą apie 
B. Bukšnaitj ir iš jo išver
stos operetės ‘Grigutis’ pa
sidarė nemažai dolarių del 
senvičių. Tačiau tas flir
tas tarp jų greitai praėjo ir 
komunistai savo priprastu 
gabumu Bukšnaitj pradėjo 
kandžioti ir šmeižti, pada
rydami tą žmogų niekam 
vertu sutvėrimu ir didele 
baidykle raudonukams.

SCRANTON, PA.

Nori uždraust krutančius 
yienatinį sek-

Suardė komunistų mitin
gą. Vietos policija Rugp. 1 
d. išardė komunistų rengtą 
mitingą Nortsaidėj, suim
dama 42 ypatų. Tarp jų su
imta viena moteris iš Cle
veland©, kuri buvo atstovė 
nuo jaunų komunistų par
tijos. Kuomet ji rengėsi Į paveikslus, 
kalbėti policija sulaikė ir madienio pasilinksminimą, 
paėmė po areštu. i krutančius paveikslus, ku-

Betvarkės beveik jokios rie rodoma ’ miesto parkuo- 
iš to nekilo, nes kai aršes- se, dvasiškiai nori iš žmo- 
nius komunistus suėmė pa-jnių atimti, manydami kad 
prasti darbininkai išsiskir- žmonės eis į bažnyčią mel
ste visai nepasigesdami kad j stis. Čia gyvuoja senas įs- 
prakalbų nebuvo. Darbi- tatymas draudžiantis sek- 
ninkai eina taip sau pasi- madienį laikyti atdarus te
klausyti ir viskas. atrus ir rengti kokius nors

Komunistams labai pa- Į pasilinksminimus su įzan- 
tinka kad juos areštuoja: 
tada jų laikraščiai ir pa
daužos lenda prie darbinin
kų ir kaulina aukų.

Rūpinasi Lietuva. Lietu
vių katalikiškų organizaci
jų veikėjai dažinoję kad 
kad musų kongresmanas 
Roy Fitzgerald vyks į Ge
neva Tautų Sąjungos kon
ferencijom pasiuntė delega
ciją pas jį prašyti palaikyti 
Lietuvos klausimą ten, jei
gu kiltų svarstymas ' Lietu
vių-Lenkų ginčo, ką jis pa 
sižadėjo padaryti.

“Laisvė” su džiaugsmu 
praneša kad Anglijos susi
pratę bedarbiai akmenimis 
daužė MacDonaldo namą, o 
kad tie “susipratę” Angli
jos komunistiniai valkatos 
už savo tokį karžygiškumą 
gavo nuo policijos atlygini
mą tai “Laisvės” komunis
tiniai valkatos gvoltu šau
kia buk policija brutališkai 
darbininkus puolė. Tame 
nieko nėra baisaus: koks 
uždarbis toks ir atlygini
mas.

Kun. M. Valatka pribu
vo čia pas kun. Sinkevičių, 
ir pirmą sykį inėjęs į‘ Lie
tuvių Tautinę Bažnyčią su
dėjo prisieką prieš altorių 
ir dalyvaujančius bažnyčio
je žmones kad'•tarnaus ši
toje bažnyčioje Dievui ir 
Lietuvių tautai iki savo gy
vos galvos.

Kiek apie jį patyriau be
sikalbant, galima sakyti 
Kun. Valatka yra manda
gus, inteligentiškas ir auk
štos dvasios žmogus, turi 
gražią iškalbą. Tai vėl di
delis smūgis Romos bažny
čiai netekus tokio prakil
naus kunigo.

Linkėtina Kun. Valatkai 
ilgiausių metų darbuotis 
musų tautai.

Čia pereitą savaitę lan
kėsi Clevelandietis biznie
rius Jonas Brazauskas su 
savo žmona ir sunum. Po
ni Brazauskienė yra Scran- 
tonietė. Jie leidžia vakaci- 
jas rytinėse valstijose. Iš
važiavo pasidairyt po New 
Yorką. Bačių Juozas.

KO LIETUVIAMS 
LABIAUSIA REIKIA

riau butų mums kad Aipe- 
rikiečiai duotų supratimo, į 
o ne aukų.

Mes vargstame del to kad 
nemokame gyventi.

P. Kriukelis.

ūkininkai biedni AKRON, OHIO

ga. Miestas pradėjo rodyt 
parkuose dykai krutamus 
paveikslus, ir prieš tai dva
siškiai sukilo kai širšės ir 
lenda į miesto valdybą rei
kalaudami uždrausti. rody
mą.

Lietuvis barzdaskutis. Tš 
Akrono atsikėlė čia barz
daskutis ir plaukų kirpėjas 
inusų tautietais Apšega; jis 
atidarė savo įstaigą pui
kioj ir parankioj vietoj — 
ant Troy ir Walter gatvių. 
Patartina visiems 
yiąms- jį lankyti.

Lietu-

THOMAS, W. VA.
Našlės Kalinaus k i e n ė s

Susprogdino duonkepyk- 
lą. A. Drobnieskio duonke- 
pyklon, ant 3192 McClure 
avė., kas tai padėjo bombą 
ir dikčiai apgadino. Savi
ninkas sako kad jam nuo
lat kerštavęs buvęs jo dar- sūnūs Bronius lanko Mor- 
, - • i .. • T'—u gantown universitetą. Mok

slas jam labai gerai sekasi. 
Antras jos sūnūs šią vasa
rą baigė šiame mieste high 
school mokyklą ir žada ru
denį stot į aukštesną mo
kyklą. Duktė Jieva yra 
pradinės mokyklos moky
toja.

Nors Kalinauskienė turi 
didelę šeimyną ir pati vie
na augino, bet turėdama 
gerus vaikus yra patenkin
ta; kiek išgali tiek stengia
si duot vaikams mokslo.

Daug Amerikoj butų bu- 
Norristown, Pa. — Pa- vę pamokytų Lietuvių ir 

sėkmėje meiliško pavydo 
dvi ypatos mirę ir trečia 
mirtinai susižeidus.

Viena mergina draugavo 
su vaikinu per pora metų. 
Bet pereitą savaitę ji išva
žiavo pasivažinėti su kitu. 
Pirmasis palūkėjęs gryž- 
tančių, 
nušovė 
sišovė 
mas.

bininkas unijistas. Drob- 
nieski atsisakė pasirašyti 
sutartį su unija.

Užmušė darbe. Alleghe- 
' ny Steel Co. Brackenridge 

dirbtuvėj užmuštas Micha
el Yanceko iš Natrona.

Indiana, Pa. — Kerosi- 
nui užsidegus ir eksploda- 
vus sudegė trys namai Bue
na Vista anglies kompani
jos Dias miestelyje. Nuo 
ugnies žuvo dvi ypatos.

■ ’ Lietuvaitės gražuolės ve
dasi. Pastaru laiku apsive
dė trys panelės, Nauraus- 
kaitė, Ražauskaitė ir Ki- 
žiųtė. Tik gaila kad nei 
viejią*j os w negalėj o susiras
ti sau LJėtuvio jaunikio, vi
sos išėjo už svetimtaučių.

Skandalinga viešnia. Vie
na moterėlė atvažiavo iš 
Detrųito paviešėti, bet na
bagė, turbut daugiau nu
vargo per keletą dienų kal
bėdama ant savo brolio ir 
jo kaimynės, kuri atlieka 
jo namų ruošą ir padėjo iš- 
augyti jo vaikus gerai, 
kaipo našlio.

Žinantieji iš pirmiau tos 
moterėlės taradaišką j liežu
vį niekas jos kalboms do
mės nekreipė, tik pasibjau
rėjo jos pasielgimu.

Brooklyn© komunistiniai 
valkatos per savo organą 
graudžiai sudejavo kad 
Brooklyno policija uždare 
marmūzę kniurkliui Siur- 
bai ir kad papai Pruseikai 
nedavė nei išsižioti, tačiau 
tas laikraštis nei puse lupų 
neprasitaria kad komunis
tuojanti gyvūnai kaip ko
kie paršai be'jokio leidimo 
buvo susikraustę į žmonių I 
surengtus1 išvažiavimus ir 
teršdami Liėtuvių vardą 
norėjo Į^ykdinti 1 komunis
tuojančių valkatų diktatū
rą. • sįlriK.

Turbūt' jau perdaug tie 
raudoni padaužos išbadėję 
kad per uždarytas duris 
lenda Į žmonių parengimus, 
iš kurių tik policijos buožė 
tegali išvyti lauk.

Superior ežero geležies 
rudos kasyklos išleido Lie
pos mėnesį 10,670,882 tonus 
rudos, arba 1,691,183 tonus 
daugiau negu pereitą metą 
tą pat mėnesį.

Per keturis mėnesius iki 
Rugp. 1 d. pervežta 22,910,- 
820 tonų, hrba 9,135,996 to
nais daugiau negu per tiek 
pat laiko pernai. 1 '

Sustreikavo duobkasiai. 
Long Island 'City,1 L. I. — 
Katalikų Kalvarijos' kapi
nės? sustreikavo duobka
siai ir kiti prie kapų dir
banti darbininkai, delei ka
pinių valdybos pašalinimo 
iš darbo jų unijos pirminin
ko. Keliolika lavonų atvež
ta laidojimui liko neužkas- ma keletas prieglaudų iš 
ti iki» streikas baigsis.

Centas po cento sukrau
nama litas. Ta tauta kuri 
nemoka būti taupi, kuri ne
moka gerbti savo ir kitų 
turto niekados neišbris iš 
vargo.

Lietuvos
užtai kad nemoka gerbti 
savo turto.
mą išstovi įšalęs žemėse 
lauke, dalgis irgi kur riog
so sąšlavų krūvoje; pakin
ktai kur kampe sumesti ar 
ore iškabyti pusta.

Nors ir šventadienės dra
panos, voliojamos po lovą, 
o kepusės mylima vieta tai 
pasuolis.

Inteligentijos tarpe irgi 
tas pats. Batas ar drapa-, 
nos biskutį prakiuro ir jau 
blinkt į šiukšlyną, o Žydai 
susirinkę ir sulopę jam pa
čiam už naują parduoda.

Knygos pasiskolintos iš 
knygynų esti subadomos, 
sutepamos, ir net paveiks
lėliai iškerpami.

Kaip kaimiečiai taip ir 
inteligentija negerbia miš
kų. Jei eigulis nemato tai 
medeliai yra laužomi ir 
draskomi be jokios asme
niškos naudos. Prie kelių 
pasodinti medeliai augti 
negali, nes jie išlaužiami 
stumbinėmis akliams sušer
ti.

Mačiau vienoje valsčiaus 
įstaigoje kad sargas dienų 
dienomis nerašytais ir ma
žai rašytais popieriais ku
pina krosnį. Reikia para
šyti keletą žodžių, tai rašo
ma ant viso lapo p'opierio. 
Reikia šafirografuoti tuks-. 
tantis kokių popierių, o pa
daroma dešimts tukštančių 
Likusieji kaitina krasnį.

Taigi visoj Lietuvoj vien 
tik valsčių netaupumas su
ėda keletą šimtų tūkstan
čių litų, kuriais butų gali

Plūgas per žie- Prakalbos. Rugp. 10 d., 
7 vai. vakare, 772 Raymond 
st. salėje, vietos SLA. 198- 
ta ir 354-ta kuopos rengia 
viešas prakalbas, kuriose 
kalbės Antanas Žukas, Su
sivienijimo Centralinis or
ganizatorius. Visuomenė 
bendrai kviečiama atsilan
kyti ir pasiklausyti nau
dingų paaiškinimų apie or- 
ganizacijinį gyvenimą ir 
svarbą darbininkui prigu
lėti į Susivienijimą, kuris 
apsaugoja žmogų ligoje ir 
jo šeimyną atsitikime jo 
mirties. Aukų nebus ren
kama. Ramoška.

Kanados
Naujienos

palūkėjęs 
prisitaikęs juodu 

ir paskui pats per
sunkia! susižeisda-

geras vietas turinčių jeigu 
daugiau tokių motinų bu
tų buvę kaip ji.

Netoli čia, Kempton prie
miestyje angliakasykloj su
sižeidė Lietuvis, Kuskis, gy
dosi Davis ligoninėje.

Kazys ir Barbora Mil- 
kintai sugryžo iš Detroito, 
kur viešėjo ps gimines. Vai
šėmis labai patenkinti.

Pinavijas.
Hinjun

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipi] išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai grauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

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

Del platesniu informacijų kreipkitės ilua adruai

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

Nelaimingos mirtys, 
met nuo pradžios metų 
je srityje nuo automobilių 
nelaimių susižeidimų ir 
mirčių skaičius padidėjo — 
yra tokių dienų kad, žūsta 
ar susižeidžia po keletą y- 
patų. Seniau tokių atsiti
kimų mažai būdavo.

Taip pat dirbtuvėse ir 
budavojimo darbuos^ daug 
darbininkų užmušama arba 
sužeidžiama.

Šį- 
šio-

Darbai silpnėja. Dabar
tiniu laiku šiame mieste 
darbai apsilpnėjo, turbut iš 
tos priežasties kad dirbtu
vėse laiko vasarines atosto
gas po pora savaičių. Po 
atostogų, į rudenį darbai 
vėl pradės geriau eiti.

J. A. U.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Columbia ir O. Keh 

Lietuviškus 
Rekordus.

Komunistai : pasisa v i n ę 
aukas suririktas šiaurinei 
Lietuvai ir norėdami pa
slėpti tą savo bjaurią pri- 
gavystę paskelbė kad jie 
grąžins tiems kurie prista
tys kvitas kad aukavo, o 
kad komunistai aukaujan
tiems nėra davę jokių kvi
tų liudija ir tas kad kolo
nijų komunistiniai komite
tai visų aukautojų vardu 
skyrė aukas -komunistų Įs
taigoms.

Ar čia ne prigavystė?

VOKIEČIŲ KILIMAS 
IR PASIŽYMĖJIMAI
Vokietija, nusilpninta po 

pasaulinio kąro ir apkrau
ta didesniais mokesniais, 
vistiek iškilo pirmenybėje 
daugelyje atvejų.

Padirbdino didžiausį - ir 
greičiausį pasauyje jurų 
laivą, “Bremen”.

Didžiausį ir greičiausį 
dirižablį, “Graf Zeppelin".

Didžiausį lėktuvą, “Dor
nier D0-X”.

Greičiausį ir pavojingiau
si karišką laivą, “Ersatz 
Preussen”.

Daug ko sunkaus pergy
veno Vokietija po karo, bet 
per 10 metų- audrų prasi
mušė atgal prie savo mok
sliškų ir techniškų pasižy
mėjimų.

laikyti. Tiesą pasakius, ge-

Gaisrai trukdo vasaroto
jams. Toronto. — Esant 
sausai vasarai, miškams iš
džiūvus pradėjo siausti gi
rių gaisrai. Ugnis paliečia 
ir labiausia mėgiamas vasa
rojimo sritis arba užstojus 
kelius į tas sritis davažiuo- 
ti. J

Šiaurinėj Ontario ir ry
tinėj Manitoba valstijose 
prie miškų gaisrų gesinimo' 
darbuojasi šimtai žmonių.

Vancouver saloj ' miško 
gaisras persimetė į kitą pu
sę upės. Oras vis karštas 
ir sausas ir jokiu budu ne
galima su ugnia apsidirbti.

Per Columbia upę ugnis 
persimetė iš Suv. Valstijų 
į Kanados pusę*. Miškai de- , 
ga plotais po keletą mylių.

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

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai 

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

■A .. . _ _

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Vytauto Jubiliejui 
Artėjant

. Lietuvos visuomenė su-(tautoj Vytauto idealai. Tai 
kruto ruoštis švęsti Vytau- butų gražiausias ir malo- 
to Didžiojo 500 metų mir- niausiąs Vytautui pamin- 
ties sukaktuves. Įsikūrė netjklas.

i i. ... jej §jatjjen mes gedim be 
1 Vilniaus ir trečdalio Lietu

vos tai turėtume prisimin-
• ti, jog Vytautui teko per-
• gyventi daug liūdnesni ir 
, sunkesni laikai. 1387. m., ki

tą dieną po Krėvos unijos.
. visa Lietuva buvo inkorpo- 
> ruota Lenkijon. Vilniuje ir
• kituose iLetuvos rytų ir pie- 
, tų miestuose stovėjo lenki] 
, įgula.

Lietuvos vakarai ir šiau
rė buvo užimti kryžiuočių. 
Rodėsi kad Lietuva buvo 
žuvusi be vilties. Bet Vytau
tui pavyko ne tik viskas iš
gelbėti, bet ir pakelti Lietu
vą į tokį galybės laipsnį, ko
kiame ji prieš tai nėra bu
vusi. Taigi Vytauto laikų 
prisiminimas, pažinimas tų 
kelių, kuriais jis ėjo Lietu
vą gelbėdamas ne tik turė
tų mus sustiprinti, sukelti 
mumyse viltį, bet galėtų 
mums ir nurodyti ne vieną 
naudingą vadovaujančią 
mintį. Todėl mums rodos, 
jog reikėtų ir Vytauto ju
biliejaus šventimą nukreip
ti daugiausia šiton pusėn. 
Didvyrių kultas yra labai 
reikalingas. Tikybos dau
giausia yra pagrįstos did
vyrių kultu, j 
riausias tikslas 
žmonėms kelrodį ir pavyz
dį. Didvyriai, tai idėjos, ku
riomis gerbėjai seka.

Vytautas yra žymiausias 
lietuvių tautos didvyris. Jis 
bus bene didžiausias geni
jus, kokį lietuvių tauta yra 
davusi.

Genijai ir jų idėjos ne
mirštama.

Todėl besiartinančio jubi
liejaus vyriausias tikslas 
butų iškelti tą genijų ir am
žių ūkanos, nušviesti jį, kad 
jis busų visas matomas ir 
parodyti jį musų tautai. 
Žiūrėdama į jį tauta galėtų 
daug ką prisiminti ir daug 
ko išmokti. Ir tai butų did
žiausias Vytauto pagerbi
mas ir gražiausias jam pa
minklas. “L. A.”

vyriausias sukaktuvių ko
mitetas. Iš to matyti, kad 
bus dar ir kiti komitetai.

į Vyriausiais komitetas tu
ri didelių sumanymų. Tarp 
jų pastatyti grandiozinį, 
[Vytauto vertą paminklą.

Ir pavieni asmens iškelia 
įvairių sumanymų. Ponas 
Donatas Malinauskas, se
nas už lietuvybę kovotojas, 
priminė, jog divyrio kaulai, 
šventvagiškos rankos išar
dyti ir išmėtyti, neturi kar- 

• sto. Todėl jis siūlo rinkti 
aukas didvyrio karstui pa
dirbdinti. Jis siūlo, kad kar
stas butų sidarbrinis ir pats 
pirmas šiam tikslui pauka- 
vi žymią sumą. P. Malinau- 

. skas mano jog karstą pa
dirbdinus Vilniun nuvyktu 
lietuvių delegacija, kuri iš
kilmingai sudėtų į tą karstą 
brangias relikvijas.

Kiekvienas pripažins kad 
p. Malinausko sumanymas 
labai gražus ir remtinas. 
Tiktai mums kyla abejonių 
dėl jo praktiško įvykdini- 
mo. Didelis klausimas ar 
lenkai tokią delegaciją Vil
niun leistų. O jei ir leistų, 
itai' sir verta butų prašyti 
lenkų malonės, kad leistų, 
atiduoti pagarbą kaulams 
to, kurs lenku labiausiai ne
kentė, su jais kovojo kol lai
svės neiškovojo?

Ąr neperskaudu but did
vyrio šešėliui, kad sostinėn, 
iš kurios, jis valdė iki Dono, 
Juodųjų jūrių, Karpatų ir 
Bugo, lietuviai atvyksta su 
lenkiškomis, “przepustko- 
mis” atiduoti jam pagar
bos? Todėl ar iš tikro ne 
verčiau butų Vytauto kar
stą, jei jis bus pagamintas, 
laikyt Kaune Karo muze- 
juj,' kol mes galėsim grįžti 
Vilniun jau be lenkiškų 
“przepustkų”, kaip šeimi
ninkai ir tada tinkamu 
dvyriui iškilmingumu 
kaulus pegerbsim.

Didžiausias skausmas 
Vytauto šešėliui ir mums, 
kad 500 metų jo mirties su
kaktuvėms jo sostinė, jo 
pelenai yra rankose tų, su 
kuriais jis tiek daug kovijo 
ir kuriuos nugalėjo. O da
bar tas pats priešas ne tik 
plačiai išsiskleidė toj vietoj, 
kur stovėjo didvyrio soso- 
tas, bet stengiasi išnaikinti 
visus jo ir lietuvybės pėd 
sakus, šventvagiškas did
vyrio kaulų išdraskymas ir 
jo karališkos karūnos įvy
kusių nelaimių prognozas.

Bet mes neabejojam, jog 
ateis laikas, kad lietusiai su 
atitinkama pagarba ir iškil
mingumu suteiks poilsį did
vyrio kaulams ir gražins 
jam priešo pavogtą karūną.

Nors dar ir neturėdami 
Vytauto ir Lietuvos sosti
nės, vistiek ruoškimės kaip 
galim geriau pagerbti at
minimą. Tinkamiausias bū
das didvyrius gerbti, tai 
persiimti jų dvasią ir ide
alais. Taigi ir mums besi
ruošiantiems’svęsti Vytauto 
jubiliejų reikėtų daugiausia 
rūpintis atgaivinti musų

di- 
jo

ir

VII VI
Šito kulto vy- 
las yra duoti

KIŠENINIS

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

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

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

perbuda- 
parsiduo-

Harley Davidson
3628 Prospect

Sekmadienio rytais
Atdara vakarais ir

Sales Co. 
Ave.

FORDAI LAIMI PIR
MENYBĘ RUSIJOJE
Kad sovietų proletarijo- 

šiams nereikia geresnių au
tomobilių kaip fordukai pa
rodė faktas lenktynėse. 

. Nesenai'buvo daryta au
tomobilių lenktynės iš Mas
kvos iki Nižni Novgorodo 
ir atgal. Dalyvavo 45 įvai
rių išdirbimų automobiliai. 
Fordai tose lenktynėse lai
mėjo pirmą, antrą ir trečią 
dovaną. Reiškia jiems ge
riausia sovietų rojaus ke
liai tinka.

Fordukai bėgo bendrai 
po 41 mylią į valandą, pa
siekdami kartais iki. 49 my
lių, o kitokie automobiliai , 
padarė tik po 34 mylias į 
valandą. į

Taigi Rusijos darbinin-|]antik0 dugne 
kai, kurie turi laisvę ten' 
gyventi kaip Amerikoj gy
vena buržujai, dabar galės 
važinėti fordukais. Tik ne
laimė kad tie darbininkai, 
pusbadžiai gyvendami, nei 
vienas neturi iš ko forduką 
nusipirkti. O komisarai ir 
kiti dykaduoniai fordukus 
laiko prastais ir važinėja 
puikiais dideliais automo
biliais, nepaisydami kokis 
automobilis lenktynes lai
mės.

VA TAI KIBĄ IR KO
MUNISTAI LĖKS!

Amerika nors vieną ko- 
munistšką žygi turės už- 
girti, norės ar nenorės, ir 
tai bus komunistiško orlai
vio atskridimas į Ameriką 
— jeigu raudoni uievai lai-j 
mins lakūnų žygį.

Jeigu komunistai atskris žiniški jurų laivai, 
tai jie padarys didesnį kiekvienas kainuos po $25,- 
žygį negu padarė kiti, ku- 000,000 ir 
rie tik atskrido arba nu
skrido į Europą per Atlan- 
tiką. Maskva toliau negu 
Paryžius ir Roma, kur jau 
Amerikonai nuskrido. Rei
kia komunistams sėst ir 
pabandyt žygį į vakarus, 

į kas nenusisekė nei Len 
kams nei daugeliui kitų ir

I jie dabar ilsisi kur nors At-

Bet komunistai žada da
ryt kitaip, jie neskris į 
karus bet į rytus, per 
birą, į tą pusę į kurią dau
giau lakūnams sekasi.

Jų kelionė yra 12,000 my
lių. Iš Sibiro jie skristų į 
San Francisco, paskui Chi- 
cagą, tada į New Yorką.

Amerikos valdžia sutin • 
ka juos įsileisti.

U. S. LINES STATYS “Leviathan”, žymiausi lai- 
DU LAIVU DIDESNIU vą United States Linijos, 

UŽ LEVIATHAN ibuvusŠ Vokieči,i “Vater- 
----------  ■ land”. Abu bus kiek ilges- 

Kainuos po $25,000,000, bus(ni negu “Leviathan”, turės 
po 956 pėdas ilgio, 56,000 
tonų sunkumo, ir ant syk 
suims 
laivų 
vi.

Tą _ 
kuomet ant “Leviathano" I 
važiavo su 500 svečių i Bos
toną, kur tas laivas palik
ta pusmetiniam pertaisy
mui ir numaliavojimui. Tos 
kompanijos nusist a t y m u 
bus budavoti po vieną nau
ją laivą kas metai palaiky-

po 956 pėdas ilgio, po 
56,000 tonų, ir veš 
4,000 Pasažierių.

Anksti 1930 metais
I pradėta statyt du nauji mil- 

kurie

bus
4,000 pasažierių. Tų 
pavyzdžiai jau gata-

pranešė Mr. Sheedy

va-
Si-

bus savastimi
United States Lines, skel
bia tos linijos operavinio 
korporacijos prezid e n t a s 
Joseph E. Sheedy.

Budavojami bus 
delphijoj, Newport 
arba Camden, N. J. 
traktas pagal kurio v
W. Chapman, bankierius, *r neužsileisti svetimų šalių 
nesenai paėmė. United Sta- Į kompeticijai.
tęs Lines iš valdžios reika-j “Leviathan” iškeltas iš 
lauja kad tie laivai butų vandens be vargo ir keli 
pabudavoti bėgyj trijų me- šimtai 
tų.

Tie laivai bus panašus į;

Phila-
Newą
Kon Imui Amerikos , prekybinio
paul laivyno aukštame laipsnyje

darbininkų tuojau 
pradėjo darbą, kuris truko 
dešimts dienų.

SAKO, VISATA YRA 
TUŠČIAVIDURĖ

Jo vardas yra Bo- 
kuris vadinasi save, 

Elijošium”. Jisai 
iš Washingtono su

New Yorke atsirado vie
nas žmogelis, kuris tiki jog 
pagal jo delno ruožų Die
vas apreiškia jam savo pa
slaptis, 
demer, 
“Nauju 
atvyko
pora / tūkstančių dolarių ir 
keletu savo naujų teorijų, 
kurių viena yra kad visata 
yra su tuščiu viduriu, kiau
ra ir turi keturis išmatavi
mus.

Anot jo, mes esam kai 
sėklos arbūzo viduryje. Tą 
jis skelbia savo naujai įren- 
gtoj vietoj, ant Fifth avę., 
Neew Yorke. Prie ineigos 
turi išdėjęs iškabą: “Prana
šas Elijošius tarpe jūsų — 
ateikit ir pamatykit”.

Pilnas dalykas turi tik
tai tris išmieravimus — il
gį, plotį ir storį. Bet kiau
ras arba tuščiaviduris turi 
keturis — ilgį, plotį, storį 
ir minus, sako jis. Jis tu
ri pasidirbdinęs visatos pla
ną pagal savo supratimo ir 
visiems r odinėja.

AR ILGAI VOKIEČIAI 
DŽIAUGSIS?

Vokiečių naujas laivas, 
į Bremen”, sumušęs greitu
mo rekordą kelionėj per 
Atlantiką, neilgai džiaugsis 
ta garbe. Francuzai giria
si ruošią planus laivui ku
ris užtemdins viską kas tik 
šiandien pluko ant vande
nų. , ' i. . ..y,

United States Linija pla
nuoja statyti du milžinišku 
laivu, po už $25,000,000, kuį 
rie taipgi pralenks visus 
dabar esančius.

Tas reiškia kad kelionė 
tarp Europos ir Amerikos 
liks tik keturių dienų klau
simas, taip kad į ten nuva
žiuot ir gryžt, saugiu budu, 
laivais, bus visai menkas 
dalykas.

Reiktų kad kokia nors li
nija pradėtų mažint kainas. 
Dabar visos turi' sutartį ir 
laikosi darbininkams per- 
brangių kainų.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

gimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiimiiiiiiiiumiiiiiiiimmimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiims 

Į Serganti Vyrai ir Moterys Į 
j Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- E 
| mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, | 
: tą patarnavimą tęsiu ir toliau. a
: M Aš gydau visas chroniškas ir- keblias Ii- a
: ?as vyrų ir moterų su geromis pasekmė- E
: mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- a
: leistas Žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, S
š f !mP*^*w*~* Galvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- § 
- "*’erumus> Anemia, Lumbago, Skaudų ir Ę

*■. J Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. a

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

Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš
ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
jums. Ateikit ir pasitarkit su manim nuodugniai apie 
savo ligą savoj kalboj. VISI PASITARIMAI UŽLAI
KOMI SLAPTOJE.

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

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.

Mes kalbame Lietuviškai.
l^llllllllllllllllllll.,“8ikirPk Sit’ la'kyk kada bus reikalin£'a||||||||||||||||f|((gį

Paul W. Chapman, prezi
dentas United States Lini
jos, taipgi pribuvo tuo di
deliu laivu. Tai buvo jo 
pirma kelionė tuo milžinu 
laivu, nežiūrint kad jis yra 
prezidentas didžiausios pa
saulyje laivų kompanijos.

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

with

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s M u st erole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

Feeira-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

KANDIDAS

Tai yra knyga parašyta garsaus Francuzų filosofo 
VOLTAIRE. Bet tai nėra filosofiška 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. Šventesni 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 pusi, didumo, aiškaus druko, 
kaip kitos “Dirvos” knygos, ir lengva skaityti.
Popieros viršeliais tik 50c. Audimo viršeliais $1.00.

(Suv. Valstijose galit siųsti pašto ženkleliais po 2c.)

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c.

Knygos jau visai Baigiasi — pasinaudokit šia proga iki dar nepervelai!
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NE SKAITYMAS
--------------------------------

’ vimu?
1 Nei vienas laikraštis ne-

i “Musų Rytojui’’
’ sensacingumo, o tas reiškia

gPAUDOS platinimo klau
simas Lietuvoje nėrą

sviestu pateptas, kaip ma- prjmeta
tosi iš pranešimo po “Spau
dos plątinĮmo mėnesio ’ pa-|įęa(] jame yra fcas nors ge. 

ro ir patraukiančio.
’ 'Lietuvos redaktoriai la
bai smerkia mintį “pataika-

baigos. “Lietuvos Aidas’ 
rašo:

“25 metų musų spaudos Įf
atgavimo jubilejaus proga 
periodinė musų spauda bu
vo paskelbus spaudos plati
nimo mėnesį. Deja, šis kil
nus ir svarbus sumanymas

vimo masėms”, diduomenei, 
užtai griežtai laikosi nusi
statymo laikraštį vesti tik 
taip kad patiktų jam pa
čiam, pačiam redaktoriui,

praėjo be jokio dvasios pa
kilimo, be jokio susidomė
jimo iš musų visuomenės 
pusės. Del to žinoma šis 
sumanymas ir negalėjo duo
ti jokių žymesnių rezulta
tų.”

Kaip Lietuvoje skaity
mas mėgiamas parodo se
kanti “L. Aido” žodžiai:

ir tas aiškiai matosi, nes' 
skaitant Lietuvos laikraštį 
tuoj jauti kaip redaktorius 
stengiasi jame rodyti savo 
mokslingumą, mokėjimą ke
leto svetimų žodžių, ir tt.

Tuščia, bevertė politiką 
yra kitas akmuo kuris sve
ria laikraštį prie žemės ir 
neduoda jam pakilti.

Geras uždarbis. Buvęs 
New Yorko valstijos guber
natorius Smith, pralaimėjęs 
kandidatas pereituose pre
zidento rinkimuose, rašo į 
“Saturday Evening Post” 
savo praeities gyvenimą, už 
ką gauna po $2 nuo žodžio.

Už pirmą straipsnį iš 
9,300 žodžių gavo $18,600. 
Už aštuonis savo straips
nius paims $148,800, arba 
tik. $1,200 mažiau negu pre
zidentas Hoover gaus už du 
metu savo prezidentavimo. 
Ir visai niekas nerupi.

I “į) IVORS AS
Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė

prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

“Kalbant apie skaitymą 
pas ipųs, negalimą nepažy
mėti to skirtumo koks yra 
tavp aukštesniųjų ir žemes- 
niųjų musų visuomenės 
slųogsnių. Žemesnieji mu
sų sluogsniai, ypač ūkinin
kai, palyginti skaito pro
porciniai daugiau negu mu
sų aukštieji sluogsniai, ta-, 
riąmoji inteligentija.”

Vytauto Jubilejus ir 
Amerikiečiai

Dar Amerikos Lietuvių 
spaudoje nieko nekalbama 
apie ruošimąsi minėti Vy
tauto 500 metų mirties su
kaktuves. Bet daugybė A- 
pierikiečių jau ruošiasi ki
tą yąsąrą važiuoti į Lįętm 
vą ten padėti -jubilejų ąp? 
vaikščioti.

Girtų Suvažinėjimas 
Rusijoje

Leningrade pereitą metą 
gatvėse suvažinėta 2,00CĮ 
žmonių. Suvirš du trečda
liai jų buvo girti.

Taigi klausimas kas tie 
girti buvo: komisarai ar 
paprasti darbo žmoneliai? 
Jeigu komisarai tai jie nei 
kiek nepasitaisė ir nepa
metė senos caro činovnikų 
mados. Jeigu paprasti dar
bininkai tai reiškia kad ir 
dabar Rusijoj žmonėse jo
kios permainos ir idealiz
mo nėra.

Aiškiau tariant, viskas 
ten buvo kaip yra, išskyrus 
kąd darbininkams užsisėdo 
ąnt sprandų kiti carai.-

Tariamoji Lietuvos inte- 
ligentija štai kaip apibudi
nama sąryšyje su neskaity- 
mu, kas labai atitinka ir 
musų, inteligentijai Amę^i- 
koje:

“Neskaitymas pas musų 
inteligentus taip įsivyrąvęs 
jog yra tokių kurie net di
džiuojasi tuo. ‘Aš laikrąš-. 
čių neskaitau’, pareiškia su 
pasididžiavimu toks pseu- 
dointeligentas tams uęlis. 
Dąr butų ne taip baisu jei
gu jis vietoj laikraščių skai
tytų ką kitą. Bet dalykas 
tas kad jis visiškai nieko 
neskaito, jis nieko nežino, 
nieko nesupranta ir niekuo 
nesiinteresuoja. Jis veda 
gyvulio gyvenimą: valgo, 
miega, atlieka kitas fiziolo
gijos funkcijas ir atsėdi še- 
šiąs valandas biure. Vaka
rais eina palošti kortomis, 
o dieną dilina šaligatvius.”

Toks tai atvaizdas didu
mus Lietuvos inteligentų ir 
todėl labai negražus.

* *
Neskaitymas tarp Lietu

vių gal nėra’ daug žemes
nis negu pas kitas tautas, 
tilę kad musų tauta mąžą 
tai laikraščiai, nors turi bū
ti tokie kaip kitų tautų, ne
gauna tiek daug skaitytojų 
kad užsimokėtų laikraščio 
išsilaikymas. Tikrai gali
ma sakyti, jeigu Lietuvių 
butų dusyk daugiau tai ir

GYVENIMO KELIU
Kai gyvenau tėviškėlėj 

. Visad džiaugsmas sielą kėlė, 
Tada man niek§ nerūpėjo 
Globoje mielų tėvelių.

i Be nerimo siela mano — 
Troško skrist už okeano,

Tat prie progos pirmutinės 
Iškeliavau iš tėvynės.

Pilna galvelė svajonių
Apie gyvenimą ponių —

Kaip jos lengvai namuos ruošias, 
Ir kasdieną šilkais puošias;

Paskui geria arbatėlę,
Šneka, plepa apie meilę....

Bet pasiekus “aukso šalį”
Net akyse darės žalia:

Miesto gatvės aukštos, karštos, 
Kaip per jomarką užgrūstos — 

Žmonės skubą, prakajtuoti, 
Jų veidai dulkėm nukloti....

Moterys — su glėbiais maisto
Prie' krautuvių stumdos, švaistos;

Gatvės pilnos ir vaikelių, 
Purvinų lyg 'but paršelių....

Tie tramvajai ūžia, tarška, 
Jais važiuojant dantys barška.

Ot, sakau, tai “aukso žemė”, 
Išsvajota mano “laimė”....

Nepakęsiu, nepriprasiu, 
Aš be laiko čionai žusiu...

(Tąsa iš pereito num.)
Keidė (prie Sekretorės): Kaip greitai 

musų šifkartės bus redi, panele?
Seki-.: Tai yra, norit žinot ar ponas 

galės jas apkeist? Aš pasiteirausiu. (Iš
eina pas Karosą).

Karosas (nusigandęs): Ar jos manęs 
reikalauja? Pasakyk kad musų nei vieno 
jau nėra, lai palieka laivakortes ir tegul 
sugryš po pietų. Mudu turim užbaigt kon
fidencialius reikalus, panele, ir nenorim 
būti trukdomi.

Dielė: Pasakyk, meldžiamoji, kad mes 
sakėm pasakyt kad musų nėra....

Karosas, Durak ... Tylėk, aš duodu 
panelei instrukcijas. Aš liepiu pasakyt 
kad musų visai nėra. Supranti, panele, 
mes nenorėtume rodytis ir trukdyt ponui 
karininkui.... (Mirkteli, parodo į besi- 
glamonėjančius.)

(Sekretorė išeina į laukiamąjį.)
Sekr.: Atleisite, ponas su sekretorium 

išėjo su svarbiais reikalais. Gal ateisite 
po pietų?

Leitenantas: Jeigu taip, mano brangi 
Rožyte, tai ateisim po pietų. (Apsikabina 
Rozaliją. Keidė tuo tąrpu .prie Sekreto
rės.)

Scena 7.
Duryse pasirodo Marė. Pamačius tuodu 

apsikabinusiu neapsakomai nustemba. 
Marė (pati sau): Ot, divorsas bus....

bus divorsas..:. (tyliai išeiną, pažiūri dar- 
prie lango pristojus ir nubėga.) •

Leitenantas: Žinote ką, yrą laiko, ei
nam sirmanim, aš jums Klaipėdą aprody- 
dysiu. Po pietų sugryšim laivakorčių. 
(Visi išeina.)

Karosas: Girdi, ir jis kalba apie laiva
kortes. Gal jie sykiu kur bėgs.... Sa
kiau-; bus dolarių....

. Dipt ė: Tuščią jų tų do.larįų, džiau'gkiš 
kad išėjo. Klausyk tų manęs, bėgkim kor 
lei dar durys atviros. Aš suuodžiu blogą 
kvapsnį....

Karosas: O aš priešingai, suuodžiu la
bai gerą kvapsnį.... Dabar tik prieikim 
prie jųdviejų vyrų....

Dielė: Na tai tu eik pas jų vyrus, aš 
tąu nekliudysiu.

Karosas: Jie rųielaį viekų užmirš kąda 
pasakysim kas dedasi su jų moterimis.

Scena 8.
Atsiskubina Marė ir atsitempia Pempę'? 

Prie lango atsargiai prisikįša.
• Sukiša galvas per langą.

’ Marė: Nėra jau.... (Eina į vidų) Na
gi va čia aš juos mačiau.... Susikabinę, 
tik myluojasi, be jokios gėdos.... Lai
mingi mudu kad dorai dukterį išauginom 
ir tokį dorą vyrą gavo....

Pempė: Ką tu šneki, Meri, ims ji ii” 
pristos kokį nepažystamą....

Marė: Ilgai ima susipažint? Ypač tie 
Lietuvos apicieriai prie Amerikonkų tai 
kai musės prie mąliasų....

Pempė: Tai kibą važiuojam namon, ga
li ir apie tave imt suktis.

Marė: Aš ne tokia. Su manim fonių 
mat nekrės. Ale ką norėt iš tų dviejų... 
po saliunus papratusios, tai bile tik vy
ras ....

retorę, mirkteli).
Pempė: Kokias sorkes judu su Mere 

krečiat? Jis nors girtas, o tu?....
Frenkis: Ar judu matėt ką aš mačiau?
Pempė: Mes niekad tiek nematysim 

kaip tu, Frenki, tu viską matai po du....
Frenkis: Ale aš nesenai čia mačiau net 

tris___
Marė: Ar ii’ tu matei ką aš mačiau?!
Frenkis: Kąi Styvio boba laikė apsika

binus kokį ten apicierą, o Džiovo Keidė 
seilę rijo į jį žiūrėdama?....

Marė (Pempei): Sy, ar aš ne teisybę 
sakiau? Frenkis neduos meluot.

Pempė: Jeigu taip yra tai reikia jas 
persergėt, tegul apsivačina, ba vyrai ga
li trobelio padaryt....

Marė: Ne trobelis bus, ale divorsas... 
Aš su tokia boba nei dienos negyvenčiau! 
Sueisim Styvį, taip nepraeis!....

Karosas: Čiortas ta boba.... neišeiną. 
Jeigu tas senis vienas paliktų mes jam vis
ką išpasakotume....

Dielė: Juo ilgiau aš čia bunu tuo sto
resnės man šio namo sienos darosi.... 
(Šluosto prakaitą).

Fyenkis (ištolo žiūrinėja į Sekretorę, ei
na artyn, priėjęs iš šono mirkteli, pakibi
na pirštu po smakru) O ju, beiby!.........

(Sekretorė rustai nuo jo nusisuka, 
Jis prieina iš kito šono ir vėl mirksi 
ir kibina. Ji vėl sukasi šalin. Frenkis 
pakrapšto sau pakaušį, pamislina.) 

Frenkis: Jau žinau, ju sanavagan....
Be dolario čia nei mergos pakibirit nega
li.... Duosiu penkinę, gal duos kišą...

(Išsitraukia penkinę, ištiesia išilgai 
perlenktą, už galo laikydamas suką 
ja Sekretorei po akių, kišdamas lupas 
artyn prie jos bučiuoti. Sekretorė 
drožia jam per žąndą ir vėl nusisuka 
į kitą pusę.)

Frenkis (suraukęs nosį nueina): Km 
kia tu partikli.... Go tu grass....

Marė: Sei, Frenki, einam tuoj surast 
Styvį. Tegul apsivačina kad nepalikti] 
ant juoko. Koman, Džian. (Pagriebus 
už rąnkų abu vyru ir vedasi. Frenkis dar 
pamoja Sekretorei bai-bai.)

(Tiems išėjus, sueina į didįjį kambarį 
Karosas ir Dielė, pykdami kad Pempė 
irgi išėjo. Paseka iki durų, paskui 
nusiminę gryžįa.)

Karosas: Tai ragana, ėmė žmogų ir 
išsitempė....

Dielė: Žiūrėk kad sugryžųs tave ne
išsitemptų,. iš Palangos gerai atsimena.

(Uždanga.)

(Bus daugiau)

LIETUVOJ 
ŽEMLAPIAI

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

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

kės tik po 25c.)
“DIRVOS” KNYGYNAS

skaitytojų butų dusyk dau
giau.

Paskui dar eina laikraš
čio žingeidumas, kas trau
kia arba atstumia skaityto
ją. Tas pats “Lietuvos Ai
das” pasako kad “Musų Ry
tojus” aptarnauja 80,000 
šeimų. Kodėl “Lietuvos Ai
das”, “Lietuvos Žinios” ar
ba kuris kitas laikraštis la
bai toli pasilikę nuo “Mu
sų Rytojaus” savo ąptąrna-

Vai gryšiu atgal tėvynėn,
Tėvo ukėn prigimtinėn, 

Kur vasarą kvepia oras — 
Ten dainuoti imą noras.

Ten linksmai čiulba paukšteliai, 
Tenai myl’ mane tėveliai.

Po langais ten žydi gėlės 
Ir augą žalios rūtelės;

- Ten gyvent geriau mylėjau, 
Nors ir dirbt sunkiau turėjau.

Daug meiliau tėvynėj būtį
Neg’ tarp svetimųjų skursti....

gegutė.

Pempė: Lisen, Meri, persitikrink ar nė
ra koks giminė. Taip greitai neįtąrdinėk.

Marė: Giminei? Ko kabinėtųsi ąnt kak
lo jeigu giminė? Dar bus fonių kąda mo
tiną su duktere už jį susifaituos.... Nais 
vyras...'.

Karosas (savo kambaryje, Dielei): Ma
tai kas ten? Kad tik tą boba išeitų, tas 
senis padės mums prieit prie jų vyrų.

Dielė: Tai eik pasakyt jai kad išeitų! 
Iš Palangos pažysti....

Sceną 9.
Ateina Frenkis. Per langą galvą kyštelė

jęs pažiūri. Eina į vidų.
Frenkis: Ar ir judu atėjot sopkių pą- 

žiurėt? . .i... (Priėjęs apsuka aplink Sek-

STEIGIMAS ŽYDŲ , 
VALSTYBĖS, TIK

KOMEDIJA
IŠ Maskvos praneša jog 

sovietų valdžia užbaigė pla
nus įsteigimo Žydų valsty
bės Biro Badjąn distriktę. 
prie Amūro upės Sibire.

Jų nuomone, tai busianti 
didžiausia nepriklausoma 
Žydų šalis pasaulyje ir bus 
dalis sovietų republikų su 
visa kita bolševikų tvarka. 
Paskirta žemės plotas di
desnis negu Francųzija.

Dąbar tik reikia priviliot 
Žydus į 'tą “jų respubliką” 
keliauti. Bet komunistai 
matyt tik tiek proto turį 
kad nesupranta jog be gi- 
šefto Žydai negyvens. Su 
kuo jie ten biznį varys, jei 
patys vieni suvažiuos? 0 
kitąs dalykas, jie nei neva
žiuos, net akliausi Žydai 
komunistai.

Reiktų pavest šmotelį Si
biro musų komunistėliams, 
kurie Amerikoje per kapi
talistus neišsitenka.

Įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimuj. Neląikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V A”
6820 Superior ąve. _ ęievęland, O.

SPALVUOTA AVĄLINĖ
, VYRAMS

Nup to laiko kaip vyęai 
dėvi avalines, jįe nežilojo. j 
jokios kitos spalvos šąlip 
juodps ir rudos. Rot ši W 
denį pasirodys kas nqrs 
nąujo vyrų avalinių spalvo
se, sąkp avalinių gaminto- j 
jai. Visur kųodidžiąusjąs. 
spalvįpgumąs, moterys dė
vi kųomąrgiaųsia, automo
biliai įvairiausių spalvų, 
kodėl vyrai negali tųyėfį 
įvairumo ąvąlįi}ėje?

Šį rudenį svarbiausią pa- 
-mąina < bus į mėlynos odos i 
avalinę. Bus taipgi dviejų I 
maišytų spalvų autuvu.

TMD. Centro Valdyba | 
K. S. Karpavičius —: Pirmininkas 

6820 Superior Aye. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkal 

1420 Howe Street, Racine, tjia
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. r. : 
Ą. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P- O. Box 127, New York City

DRAUGIJOJ —
Ką veiksit rudęns metu?..

Štai Įjopiedija *'■ Į į

DIVORSAS’
naujausia, linksniiąųsia, 
lengviausia vaidinai. 50c.

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

Reikalaukit ^Dirvoj’?

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ'
Už tokią mąžą sumą pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgipmu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva' Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ją- 
me gyvai, teisingai mirgą dienos 
jvykiąi.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamą? 
Liątuvos šaulių laikraštis.

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

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

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

. Laisves "Alėja '20. Lithuania.



DIRVA
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šimtmečio Kryžeivis
-*(K. S. Karpius}*

(Tąsa iš pereito num.) šalis ir tikėjimas liko sa-

Lietuvių 
Krikštijimo 

Dienų

— Žinai, brangus, keno pagarbai šios 
kautynės skirta?

— Žinau kad pas jus toks paprotis 
per Sekmines.

— Bet ąr mąrgrovąs daugiau nieko 
nesakė?

— Ne, nes jis neturi reikalo visiems 
savo yįsų reikalų pasakotis.

— Aš maniau kad nujaųtei.... Tai
gi tas mane ir bauginą.... Girdėjai apie 
hercogą Leopoldą? Atminčiai jo sutuok
tuvių sų....

Negąsdink manęs.... nejaugi?! — 
nusigandęs klausė Konradas.

— Tąip, mylimasis.... Rytoj bus pa
skelbta mano sutuoktuvės sų juo, ir tą aš 
tau noriu pranešti....

— Ak, Katriute, tai tu mane suve
džiojai, tą viską žinodamą.... Sudiev ąnt 
visados! Ar galių aš svetimo sužiedotinę 
vilioti ir priimti jos meilę? Argi aš ne- 
prisiekiaų visoms ritierio padorumo tai
syklėms?.... Jeigu seniau tą bučiau ži
nojęs. ... —: ir norėjo bėgti šalin nuo . jos.

— Konradai, ar tu nemyli manęs? 
Nepalik mane kada man tavęs labiausią 
reikia!

— Nenoriu prasižengti tąvo dėdei įr 
užsitraukti jp neapikanįą. Jis taye skyrė 
Leopoldui ir taip turi būti.... Aš turiu 
bųti ųųošąliąi įr laikyti jo sužiedotinę pa
garboje.

— Ąrgi tų kalbėtum šitąįp jeigu ma
ne mylėtum kaip sakai? Ar tu ne ritie- 
ris, ar tu negali kautis su juo už mane?

— Galiu, ir galėčiau kitame atsitiki
me, jeigu dėdės nebūtų yiskas iškalno ta
vo ir Leopoldo 'sūŽiedotuvėms ir vestu
vėms suruoštas. Dabar reiškia tik mano 
įsimaišymą į svetimus reikalus.

— Brangusis, jeigu tų kausies su juo, 
ir pataikęs mirtinai jį suleisi, argi bus ta
vo kąltė jeigu jisai mirs?

— Tų kalbi kaip klastinga moteris. 
Aš atsisakau priėš Leopoldą stoti, 
jo pusėje.

— O tų kalbi kai bailys, jeigu 
darysi. Ąr ritįęris atsisakytų jeigu
ką mylėtų? Ąš kalbu kaip jauna mer
gaitė, kurį pažirto tikrą meilę ir tave la
bai, labai mylį!

— Bet nekalbėk niap apie klastingą 
sužeidimą Leopoldo, nes aš prarasčiau sa
vo rįtįerįšką garbę!....

— Ar pesįkoveį tų sų žvėrimis, ar ne
pasitaikė tau, ginantis nuo šerno ar lokio, 
apsigynime jį nužudyti? Ai’ tu negali in- 
erzint hercogą iki jis įgaus žvėries jaus
mą ir taus duos progą besiginant jį su
žeisti? ....

— Katriute, jeigu tikrai mane myli, 
negundink prie klastų, nes aš greit galiu 
pradėt apgailaut kad paklausiau tavęs ir 
apsikrįkštinau.... Niekados mano šalies 
mergos nekurstė vyrų prie tokių žygių. 
Mudu turime skirtis, ir skirtis ant visa
dos, nors ir širdys plyštų.... Laikyk sa
vo žodį Leopoldui.

— Mylimasis, nepalik manęs, neap
leisk. Duok man viską pasakyti. Aš nie
kados hercogui žodžio nedaviau, jo nepa
žystu ir nenoriu pažinti; tik tave pamilau 
pirma savo meįlę.... Ąrgi tu to nema- 
taį?.... Dėdė už mane jam pažadus pa
darė, žinai kad moterų žodis nįeko nerei
škia.

Apsipylė mergaitė ašaromis. Vietoj 
bėgti šalin, Konradas pagailo ir prikląu- 
pė prie jos, sėdinčios po medžiu ant suolo. .

— Gelbėčiau tave, bet tik visais tei
singais budais. Klastų man neįkąlbinėk, 
ir jeigu kito išėjimo įš to nėrą, ląi būną . 
tavo dėdės vąlią, o aš tąyę atminsiu am- ■ 
žinai.... Pamilau tave savo nelaisvės va- i j 
landose, tu ųušvieteį tamsą mano kalėjį- i 
mo, tu prąskąi^idM maU svetimos šalies

Stosiu

šitaip 
tikrai

dangų, ir man ši
vas — bet tik del tavęs.... Gražiai ir ty
rai tave pamilau, nejaugi galėčiau dasi- 
leisti klastų toliau....

— Mylimasis mano.... kad tu supra
stum mano padėtį tu taip nekalbėtum.... 
Tiesa, tas tau nedaug kainuos: tu išeisi, 
kitur rasi kitas mylimas, ir tąve mylės ir 
vilios kitos, bet kur aš atsidursiu: nelais 
vėj, prie to nepažystamo ir rūstaus žmo
gaus, kurio verge turėsiu būti....

Graudžiai verkė mergaitė, apkabinus 
jo kaklą. Po valandėlės ji aprimo.

— Ar žinai ką, mylimasis: aš suma
niau kitą išėjimą....

— Nagi, pasakyk, Katriute, ką....
— Aš manau kad tu galėsi su manim 

būti ir hercogo pilyje. Jeigu nesutinki 
visai hercogo atsikratyti, lai jis lieka gy
vas, aš busiu jo moteris, bet tąve mylėsiu, 
ir prašysiu dędęs leisti ir taye į manQ nąu- 
jus namus,

Sugriebė Konradas mergaitei už ran
kų virš alkūnių taip stipriai kad jį net nu-r 
tirpo iš nuogandos. Mėnesienoj pritrau
kęs jos veidą arti savęs žiurėjo jai Į akis, 
ar prieš jį randasi laumė, ar ta patį tyra, 
jauna mergaitė.... Matė iš jos akių te
kant dideles ąšaras.

— Ar pas jus tokis paprotis, iš pat 
jaunystės mokytis svetimoteriauti, kad tų, 
tokia jauna, žinai apie tai ir mane gundai 
su tavim keliauti? Ąr toks jūsų tikėji
mas ir ar jis tp nędraudžią?

— Nekankink, paleisk man rankąs... 
Aš maniau karį tu tam pritarsi. Skęstan
tis ir už šiaudo griebiasi.... Mielasis, ąr' 
manai kad aš gyvensiu be tavęs? Ąr tų 
nori matyt mąno lavoną vietoje mąnęs, 
linksmos ir taye mylinčios?

— Bet net pagonų tikėjimas prįe to 
neleidžia, ir nereikalauk to iš ritierio.....

Nuleido mergaitė galvą, susigėdus, iš 
savo drąsaus pasiūlymo tokiam kurs buvo 
perjaunas taip daryti kaip daro kiti krik
ščionių ritieriaį, apie Ką Katrė, nors jau
ną, žinojo, nes ir/tuomet pletkai išeidavo 
ąpie nepadorų gyvenimą kitų didžiūnų mo: 
terų, kurių vyrai karuose dienas leisdąyo. 
Jos kaltint už tai negalima, ji ne kitu tįks- 
lu tą sumanė kaip tik degdama meilę prie 
Konrado, kurio tuoj turi netektį, o pati 
tenka tam kurio nekęs visą gyvenimą....

— Pabučiuok mane, mylimasis, pas- 
kutini’ kartą, įr lai likimas mane globo
ja.... Linkiu aš tau laimės, nes tu ją ga
lėsi atsiekti, bet ką aš gaunu pats gerai ži
nai. ... Gyvenimas toks brangus tapo ka
da tave pažinau, bet dabar kartus pavir
to.... Gyvensiu aš del tavęs, del tavęs 
gyvastį laikysiu kūne, svajosiu apie ta
ve.... ir tik tąve prisivaizdindama jauąiu 
kad gyvenu.... Laikyk savo prisiekas ir 
buk ištikimas savo vardui....

— Užmiršk mane, brangi.... tu gau
ni garbingą vyrą, turtuose skęsi, puikiau
siuose rūmuose gyvensi.... O aš kas — 
tik vargšas ritieris, kurs net bijo į savo 
lizdą gryžti ir parsivesti savo žmoną, jei
gu tave ir gaučiau....

— Užtektų mums mano tėvo paliki
mo, ir čia gyvenant.... Dėdė valdo mu
sų pili, po to kai tėvas karuose žuvo. Ąš 
tik viena esu....

Katrė kalbėjo tiesą, vienok ne jos va
lia buvo savo gyvenimą kurti, dėdė jos Ke
lius nustatė taip Kaip jam tiKo.

Abu jiedu susikabino į glėbį ir bučia
vosi. Katrė taip prikibo jam ant kąklo 
ir lupom į jo lupas, kaip prikibtų gyvatę 
savo aukai ir siurbtų kraują iki gyvybę 
įščįulptų. Tik jos negalima lygint prie 
gyvatės, nes ji bučiavo tyra meile ir galiu 
atsidavimų Šeiriui, su tokiu prįtraukiipu 
prie jo kad galėjo ir pati sau ir įš jq lupu 
kraują išspausti. Juk tąį paskutinis pa
bučiavimas — niekados daugiau jai gal 
nebus lemtą paliesti jo lupąs, jąutė jį,

Tuo tarpu jos ašaros vilgė jo veidus. 
Bet staiga jos raukos ųųki’ito nuo jo kak
lo. Jeigu jis foųtų ją palaikęs savo glėby
je ji kiltu sųkritųs ąnt žplės kaip negyva, 
ji geriau geidė netekti gyvybės dabar ne
gu vėliau jausti hųčįąvįmą — per prievar
tą — to kurio ji negalės mylėti....

Pradėjo švisti, ir jiedu skubiai skyrė
si. Iš jos akių išsibaigė ašaros, iš veidų 
pradingo raudonumas, lupos buvo mėly
nos, kūnas drebėjo, kojos vos panešė ją, o 
akys lyg geste geso, nors vakar taip ug
ningai žėrėjo.... Nes daugiau su Šeiriu 
negalės mylėtis....

Seirys-Konradas labai lėtučiai, vos ko
ją už kojos vilkdamas, slinko į savo kam
barį, kada Katrė nuėjo.
si.... Nes daugiau su 1 
Ietis....

. Jis ii’gi graužė- 
Katrę negalės my-

į šį vąįkiną. Sų-Pažiūrėkim dabar 
maišytas jis kai sudrustąs vanduo. Galva 
jo tuščia- Širdis gelia. Su Katre viskas 
baigta. Pas Angutę gryžt negali, nes jau 
gėdinasi pats savęs: dvejopai prieš ja pra
sižengė — įr pamylėdamas kitą, ir pames
damas sąvp tikėjimą. Pabėgtų iš čia, da
bar yra liuesas, bet Ku.r dėsis? Savo ša
liai ųęręikalingas, prįsįękė būti jos prie-

šu, prisiekė naikinti savo seną tikėjimą ir 
kariauti prieš vigus pagojus. Ęar daųgįąu, 
jam patiko — arba jį sugadiną — krįkš- 
čionįškąs gyvenimas, priprato prie jo, šis 
naujas tikėjimas žavėjantis, papročiai švel
nus, gyvenimas lengvas iv su mažesniu 
vargų atsiekiąmas.

Mylėjo jis Angutę, išvyko, žadėjo gry- 
žti. Kaip jis ją mylėjo, kaip ji buvo jam 
brangi..'. Tai buvo jo pirma meilė, pir
mas pažinimas sielos gelmių, bet pateko 
nelaisvėn, negalėjo gryžti, ir laikas ištry
nė iš jo širdies ir minčių meilę prie jos. 
Gal taip likimo lemta, manė jis, kad jiedu 
negalėtų būti vienas kito, ir ji gal jau se
nai kitą sau gavo, todėl gryžti pas ją bu
tų bereikalingas žygis.

Tiek tik jo mintyse kartais užeidavo 
noras kad nors paukščiu galėtų parskris
ti pažiūrėti savo tėviškėlės, savo motinėlę 
pamatyti, ir nors ištolo pažiūrėti kaip gy
vena Angutė, nes jis jai nieko apart gero 
nelinkėjo. Pamanydavo, kad taip kartais 
vogčiomis parjojus, pažiūrėti, bet tq ne
galima, nes 
ištrukti jei 
krikščionis 
priešas.

žmonės pažins, negalės iš jų 
nenorės likti, o jei patirs kad 
galėtų būti nužudytas kaipo

(Bu'S daugiau)

TIEMS KURIE DAR NETURI

Žmonijos Istorija
Didelė knyga 620 Puslapių

$2.00
AUGYBĖ “Dįrvps” skąitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 

! metų atgal įsigijo “ŽMONIJQS ISTORIJĄ”, bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, įr mes įjįįrjome kad jie norės įsigyti ją 

DABAR. Dar tųrįpie likųsįų nepęr didelį s^ąičįų šios nepaprastos leng
vos skaityti įr 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 kalbą, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikią laužyt galvos kad suprasti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visierps kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yrą knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą fdgsėtką 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 pąste mopey orderį už $2.00, 
laiške ir ąnt voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose,

6820 Supgripr Ąve. Cleveland, Qh*9

ir Svietas Juoksi
sykiu su Tavimi

Šaritkų dručkis si 
šluostosi rangose, 
litą, davė kitą 
bėdą nematytą.

be mąršalk 
vakarėlį 
bernužėliai, 
krūmuos ,

su ražanči

ŠV. JONO DZINGILI 
KAI

Švento Jono vakarėlį 
Dėjau skrynion vainik 
Musų Kaunas slaunas 

miestas
Pagal Nemuną suriesta 
Prie 
Nosį 
Davė 
Gavo
Pas teatrą vyrai imas, 
Tartum' degtų jų klojin 
Pas Perkovskį uja-duja 
Lųka selterį buržujai. 
Masce panie, už tą grie 
Paskui lukšto į aptiek? 
O į vidurį alėjos 
Karštis vasaros užėjo: 
Kvoldai dulka ir padeli 
Be parėdko 
Švento Jono 
Ūžė Kaune 
Panemunėj,

Šančiuos 
Pynės kojos
Aleksote prie makorkos 
Pjaustė pilvus su cizork 
Aržuolynexpo kelmyną 
Frikas darbą padaliną: 
Karvėms — pievą, 

durniams — kotą, 
0 piliečiams mėšlo plol 
Koks čia velnias ar chqk 
Atsisėsti vietos nęrą: 
Ir pas kelmus ir pas tvo 
Sų bonkeĮėm sėdį purps. 
Kąąvęs baubia ir. maure 
Vyrai bonkas korkavoja 
Karvės skersos eina, myl 
Poros šnapsą laka tyki: 
Klumpsi bubnas, katarin 
Apžarginį šoka kinka; 
Klumpsi širdys, klumpsi 

cnatos
Kad patamsyj nesimato. 
Tamsi naktis, uodai kan 
Nusisukit, biesai, sprart 
Švento Jono naktį klaik: 
Daugel razumo nereikia, 
Tik nemiela ta adyna 
Kai į nuovadą vadina. , 
Saulė šypsosi iš tolo, 
0 čia rašo protokolą. 
Galya sukas, vemti trošl 
Rašo orderius be pročki 
Zalat-zalat-zalatoriau

i Pazalatyk man altorių! 
Kur tik einu — liūdna vie 
Viskas marnastis ant 

svieto:
Snapso bonka, pypkės 
smarvė,
Vainikėlis, Friko karvės.

“Vėpli
Nuo Juokų Red.: Del'l 

eilėse mini ‘Friko karves
Kaunas, kaip ir kiti sla 

ni miestai, turi slaunią vi 
tą: Poeto Mickevičiaus s] 
nį. Tai labai graži gamtį 
ka vieta, apaugus daugia 
šia aržuolais, paskui graž 
žole, na ir žinoma yra kr 
mų. Krantas gana stati 
ir aukštas. Ten. nei žib 
rių nėra, nei žmonės net 
ri reikalo, išskyrus jei eit 
pasivaikščioti ir pasigėrė 
garsaus poeto vąrcĮų 
minta vieta.

Bet ir žmonėms tas 
nįs pasidarė svetimas, 
jį užkariavo porelės, ; 
kuriąs eilėse kalbama, 
ten sueina meilautis įr 
sįtolintįnuo visų akių, 
ha sueidavo meilautis, 
dabąr Mickevičiaus slėn 
įą yįąa pievą ąpt kalno p; 
vesta Frikui, kur jis gar. 
sąyp karves. , ,
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IŠ PETRAIČIO PATY
RIMU LIETUVOJE

Pasimatymas su Clevelan- 
diečiais

Liepos 12 d. Šiaidien iš 
ryto Kaune sutinku Luobi- 
kį, kuris su mumis sykiu 
parvažiavo. Sako tuoj aus 
važiuojąs atgal Į Clevelan- 
dą, nusiskundė kad Lietu
voj pergreit pinigai eina.

Vaikščiojant Laisvės A- 
lėja sutinku kitus du musų 
ekskursantus, nagi Lincevi- 
čius. Tie taipgi sakėsi ne
užilgo išvažiuosią atgal.

, Panevėžio apielinkėse
Liepos 13 d. šį vakarą 

kaip 10 vai. pribuvom į Pa
nevėžį. Apsistojau pas se
ną Clevelandietį, Rapolą 
Žitkų, jo viešbutyje. Apie 
Panevėžį parašysiu rytoj.

Kelionė iš Kauno į Pa
nevėžį gana įdomi. Važia

VISUOMET!

Jus galit pasakyt 3359-J, o numeris 
gali but 3395 J, kurio jums reikia.
d. Geriausia yr apažiurėti į telefono 
vardų surašo knygą — tas sutaupys 
laiką. Kalbėkit aiškiai ir tiesiog į kal
bamą triubelę paduodant numerį poro
mis, kaip GArfield 33-59 J.'

Laikykit klausomą ragelį iki šaukia
ma ypata turės progą atsiliepti.
.Ji gali būti viršuje,,apačioje skiepe 

arba išėjus į kiemą.

The Ohio Bell Telephone Company

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

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

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

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

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

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

p. m.. arriving 7:30 a. m., (E. S. T.)
May 1st to November 15th. ___ _ „„. —,_______

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
'$4.50 one way - CLEVELAND to BUFFALO - $8.50 rd. trip 

Autos Carried $6.50 and up
I $3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip 
u Autos Carried $4.50 and up

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

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

New Low* 
Fares

vom autobusu. Dieną va
žiuojant viskas buvo* aiškiai 
matyt laukuose. Laukuose 
viskas išrodė gerai, vasa
rojai gražus, ypatingai ru
giai labai geri, tik matėsi 
butą didelio lietus su vėju, 
taip kad geresni rugiai iš
guldyti, bet nesugadinti. Ši
toj srityje .pernai vasarą 
buvo didelis neužderėjimas, 
šymet jau visai kas kita.

Pats žmonių gyvenimas 
išrodo maždaug toks: daug 
čia matosi kur žmonės gy
vena po vienu stogu su gy
vuliais.

Šioje srityje radosi daug 
ir kelių blogų, važiuojant 
maniau kad ir galvą nukra- 
tys. Papratus Amerikoje 
gerais keliais tai čia jautie
si kitaip. Tiems kurie čia

gyvena patrankymas nieko 
nekenkia.

Lietuvos miestuose mato
mai susitvarkymas gana 
geras, bet išvažiuoji iš mie
sto tai patėmiji kaip daro
ma perdaug monki biznio. 
Kelyje Į Panevėžį iš kitų 
pasažierių patyriau kad bi
lietai autobuse ne visiems 
vienodi, vieni mokėjo po 10 
litų,- kiti po 11, 12 ir net 15 
litų. Ks moka daugiau de
rėtis tas pigiau, važiuoja. 
Be derybų nėra prekybos.

Liepos 14 d. Šiandien ap
ėjau visą Panevėžio mies
tą. Jis daug mažesnis ne
gu Kaunas, bet išžiūra Pa
nevėžio gražesnė. Kaune 
namai užbudavoti ant skly
pų iš priešais ir iš šonų ir 
išro'do kaip padkava. 0 čia 
namai stovi prie g'atvės, o 
kiemai užpakalyje užsodin
ti gėlėmis, daržovėmis ir 
medžiais.

Panevėžys turi ir muze- 
jų, nors -mažą, bet gana į- 
vairų. Turi gražų parką 
pasivaikščiojams, kuris at
imta iš grafo ir padaryta] 
viešų. Aplankiau Clevelan
dietį muzikantą ir muzika
lių instrumentų išdirbę ją 
A. Ramanauską.

Liepos 15 d. Bevaikšti- 
nėdamas po Panevėžį suti
kau visų gerai pažystamą 
Clevelandietį, Antaną Kra- 
nauską. Jis pasivadino va
žiuot pas save, na tai ir va
žiuojam. Kadangi Kranau- 
skas gyvena 24 kilometrai 
nuo Panevėžio tai kelionė 
arkliais buvo gana ilga, 
parvažiavom jau temstant.

P. Muli&lis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotą ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas). 
Taip pgt padarome pasko
las ant -antro mortgečio nuo 
§300 iki §1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- 

) kalaįs prašome kreiptis 
j 1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.
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SERGANTI ŽMONĖS i
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ? 

\ DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į
Dr. Smedley, garsus Specialistas X 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina ❖ 
ir kitais budais yra beskausmis ir T 
tokis tikras kad negalima padaryti ♦:* 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- T 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi «£ 
išegzaminuoja. y

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi- J 
f sos ligos yra išgydomos. T

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 1 
silpnintus kūno organus. ?

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

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland t 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. į

N edeldieniais nuo 10 iki 1. J

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. T

1197 E. 79th St. Cleveland?
“Studija su dviem parodos langais” I 
— Telefonas Randolph 3535 — 'f

A. S. BARTKUS!
T

Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas X
Fotografas ?

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES ?
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. J

T

Antanas matyt turi gerą 
moterį; gražiai priėmė ir 
padarė vakarienę. Jis irgi 
vyras -nesnaudžia, radau 
jo šeimynoj pora vyrų: vie
nas dviejų metų, antras 9 
mėnesių, o trečias....

Liepos 16 d. Ankšti rytą 
išėjom apžiūrėt Kranausko 
ūkės. Ūkė ištikro puiki. 
Trobos labai puikios, viso 
jų ,yra 11 trobesių ir visos 
muro ir. baltai nuteptos. 
Trys dideli sodnai, viso yra 
apie 200 vaisinių medžių, 
tik gaila, kad pereita šalta 
žiema iššaldė apie 75 me
džius. Iššalo ne jo vieno, 
bet visoj Lietuvoj, ir ne tik! 
sodnai bet ir girių medžių 
yra iššalusių, tik ne toks 
didėlis skaičius, Vaisių jo
kių nėra nei ant likusių gy
vų medelių, matėsi tik keli 
obuoliukai. Tie medžiai iš
džiuvę labai keistai, išrodo, 
kad jie buvo sausį per daug 
metų. Kai šaką nulauži me
dis išrodo visai'supuvęs ar 
sutrešęs, o iš viršaus visas 
apsamanojęs.

Liepos 17 d. Šiandien 
neturėdamas ką daugiau 
veikti nuėjau j lauką pem
pių paerzint. Prieinu ar
čiau prie ūkio, nagi žiuriu 
garnio lizdas, ir jau dideli 
garniukai, bet lėkt dar sar- 
matinas, matyt nepaiso kad 
seniai deda visas pastangas 
išviliot iš lizdo; jie tik iš
sižioję laukia maisto.

Einu per lauką, randu 
kupetas šieno, gardžiai kve
piančio. Nutariau sau pa
silsėt. Atsisėdęs palei, ku
petą šieno atsiminiau savo 
piemenystės' laikų darbą — 
sukt švilpukus. fi Bet už po
ros valandų-'užėjęs lietus 
mane nubaidė. -

Liepos 18 d; Šiandien iš 
ryto vėl pradėjau keliaut. 
Kranauskas atvežė mane į 
Krekenavą, kuri reikėjo ap
lankyt Cirkelių gimines ii” 
atiduot dovanas; *

Ribikių kaime sutikau ir-' 
gi vieną Clevelandietį apsi
gyvenusį, bet žada bėgt.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiL

KELIAUJANT PO Į
| LIETUVĄ |

Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm. 1
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Iš Klaipėdos į Biržus
Liepos 9 d. Šiandien at

važiavo iš Biržų mano bro
lis Voicenas savo f ordų ir 
sako: Mes tavęs jokiu budu 
namie negalim sulaukt tai 
atvažiavau parsivežt.

Na tai pradėjau ruoštis 
į namus, nes Klaipėdoj iš
buvau nuo Birželio 26 die
nos iki Liepos 10., tai viso 
14 dienų arba dvi savaites.

Liepos 10 d. Šiandien 
anksti iš ryto išvažiavom. 
Važiuojam iš Klaipėdos 
krašto išstrižai visą Lietu
vą į šiaurryčius, iki pat 
šiaurinio krašto.

Klaipėdos krašto keliu 
važiuojant tėmijau kaip at
rodo laukai — tai matėsi 
labai puikus. Mariau sau, 
pereitą metą sako buvo vi
sai blogi metai, bet jau šy
met atiduos už abejus me
tus ir dar su kaupu.

Pravažiavus apie 50 ki
lometrų nuo Klaipėdos, jau 
didžiojoj Lietuvoj, vienas 
iš musų pasažierių prašė 
sustoti, brolis sulaikė šavo 
fordužėlį labai gražioj vie
toj —- iš abiejų pusių ban
guoja rugiai. Aš kiek to
liau paėjęs į rugius žiuriu 
visai forduko iš rugių ne
matyt — tokie jie dideli ir 
gražus. Kviečiai irgi tokie 
puikus kad žiūrint visus 
džiaugsmas ima.

Nuo Mažeikių iki Šiaulių 
javai matėsi jau menkesni, 
nes čia laukai žemi tai ir 
javai menkesni. Bet žolės 
arba šieno visur matėsi pa
kankamai, taip kad bus gy
vuliams pašaro užtektinai: 
Gyvulių visi turi jau nuo 
pereito meto sumažinę tai 
likusiems pašaro bus įva- 
lias.

Nuo Šiaulių važiuojant į 
Pakruojį, Lygumus, Joniš
kėlį visur matėsi rugiai ir 
vasarojas daug geresni ne
gu Mažeikių-Šiaulių ruožte:

Nuo Pumpėnų iki Pasva
lio jokio sodžiaus jau nėra, 
visi vienkiemiais išsidalinę 
ir niekur gyvulių niekas 
negano, nes kaip žemės iš
dalintos tai gyvulius, kar
ves ir arklius, rištinai riša' 
savo ganyklose, ne taip 
kaip būdavo kada viso so
džiaus bandą kerdžius ga
nydavo krūvoj.

Nuo Pasvalio į Biržus bu
vo apie penki dideli kaimai, 
dabar hera nei vieno, visi 
Vienkiemiais išdalinti.

Vieškelis eina rodos vG 
tik laukais ir laukais, ne
privažiuoji jokio kaimo, ir 
kelias rodos visai ne tas 
kai buvo pirmiau kuomet 
apie 18 metų atgal c.tį va
žinėdavau. Dabar ravai iš 
abiejų pusių kelio iškasta 
ir kėlias žvyru užpiltas -— 
forduku važiuojam kai po 
Amerikonišką šašejų, for- 
dukas pleška net šnjųišda- 
mas.

Dar kas ypatingo. Se
niau šioje srityje Lietuviai 
nešėjo dobilų, o dabar tai 
jų prisėta beveik kiekvie
no ūkininko žemėje ir kiek 
jų matėsi išrodo labai gra

žus.
Netoli Pabiržų turėjom 

sustoti, 'nes gavom “flat 
tire”, tai iki tajerį sulipino 
aš besisukinėdamas priėjau 
prie vieno senuko kuris do
bilus pjovė ir sakau: Na o 
kaip dobilai šymet, tėvuk?]

Jis sako: Šymet atrodo 
užteks dobilų ne tik ark
liams bet ir karvutėms.

Taigi kaip buvo dėta par 
stangos šiaurinę Lietuvą 
gelbėti nuo pereito meto her 
derliaus tai šymet atrodė 
tos pastangos visus pra
džiugins ir nekurtuos visai 
greitai ant kojų atstatys. 
Čia tai ir yra ta šiaurinė 
Lietuva. Kiek matyt visų 
buvo užsėta ir nei vieno 
šmotelio lauko nesimatė 
gryno ir neapdirbto. Val
džia stengėsi duoti visiems 
sėklų laukų . apsisėjimui ir 
pasekmės to tokios kad už- 
rubežinės sėklos davė daug 
geresnę naudą negu pačių 
savos senos sėklos duoda.

Šieną ir dobilus visi labai 
gerai suvežė, nes oras la
bai gražus nuo pat pirmos 
dienos Liepos iki 18-tos — 
per tą visą laiką lietaus vi
sai nebuvo tai žmonės visą 
šieną suėmė.

Kaip Biržai išrodo
Dabar Biržiečiams apie 

Biržus. Miestas dabar tris 
sykius didesnis negu buvo 
virš 15 metų atgal, ir visos 
gatvės akmenais išgrystos. 
Yra elektros stotis, iš ktb 

i rios apšviečia visą miestą,;, 
jau beveik visi gyventojai 
turi susivedę namuose elek
tros šviesą.

Miestas turi grąžų muri
ni pašto budinką ir apskri
ties valdybai namus netoli 
katalikų bažnyčios. Nuo 
bažnyčios tiesiai į tiltą iš- 
brukuota, šaligatviai gra
žus cementiniai sudėta.

Nuo tilto iki Muravian- 
kai išbrukuota ir naujais 
namais užstatyta, ta dalis 
vadinasi naujamiestis. Yra 
apie penkios krautuvės ir 
vienas traktierius, o pilia
kalnis irgi gražiai aptaisy
tas. Pastatyta du pamink
lai — Radvilų gyvenimas 
ir Biržų patekimas Lietu
viams. Per sodą išvestą 
keturi nauji' keliai kur se
niau buvo tik vienas. Pa
statyta didelis namas šokių 
pleciuje, ten orkestras gro
ja šokiams ir Biržiečiai da
ro visokius vakarus.

Liepos 14 d. buvo sureng
ta labai gražus vakaras vie
tos Šaulių skyriaus paštam 
gomis, dalyvavo daug žmo
nių ir matyt, rengėjai turė
jo gražaus pelno.

Sesers laidotuvės
Noriu paminėti ir vieną 

labai liūdną prietikį musų 
šeimynoje, prie visų links
mybių man sųgryžus į sa
vo tėviškę.

Liepos 10 d. atvažiavom 
iš Klaipėdos sykiu Su ma
ino sesute Karalina, jos vy
ru, Kapitonu V. Koškuliu ir 
jų dukrele. Sesuo tik vieną 
dieną čia Biržuose pabuvo 
sveika, ant rytojaus jau at

sigulė į lovą, staiga apsirg- 
dama. Šaukėm vieną gydy
toją ir antrą, ant galo šli- 
šaukėm jų net penkis vie
nų sykiu, bet niekas negel
bėjo. Išvežėm į Kauno ka
ro Ligoninę, bet jau thip 
buvo lemta kad turėjom ne
tekti savo vienatinės sese
lės, kuri ligoninėje ii’ mil’e. 
Dar atvežiau jai iš Cleve- 
lando nuo p. Karpąviciėriės 
gražią dovanėlę, bet neil
gai ja tesidžiaugė. Liepos 
18 d. mirė.

Gavus tą žinią namuose, 
pasidarė nepaprastas! nu
liūdimas ir ašaros. Lau
kėm jos iš Kauno parve- 
žant jau negyvos. Sfehi tė
vai iš to prietikio: kaip tik 
išsilaiko nuo širdies plyši
mo. Tik tą vieną sesutę tu
rėjom ir tą pačią- Liejios 22 
dieną užkasėm amžinam 
atilsiui šalę jos sunaus, įjū
ris-keturi metai atgal irgi 
netikėta mirčia mirė pri
gėrė upėje.

Kiek spėjama tai sųnaus 
mirtis buvo priežastimi jos 
mirties, nes po sunaus niir- 
tieš ji daug sykių budavb 
nualpsta ir gulį po dieną 
ar ilgiau lovoje iki vėl pa
sitaiso. Daktarai rado kad 
reikia daryti operaciją; ir 
darė tris operacijas, jtįęt 
nuo širdies skausmo jpkia 
operacija negelbsti, taigi ir 
ji pagaliaus turėjo atsiskir
ti nuo musų: '

Man atvykus į Klaipėdą 
ji atėjo į prieplauką pasi
tikt, buvo sveika, ir peĮ* dvi 
savaitės pas juos gyvenant 
Klaipėdoj niekas rodos ne
kenkė ir buvo sveika išva- 
žųjflja^^ įgiržus. Bet Lie
pos 12 dieną smarkiai su
sirgo ir' už: šešių dienų mi
rė: i j < į-Av:..

Paliko savo vienturtę-du
krelę Rimutę - ir vytą di
džiausiame nuliudirilej taip
gi tėvelius ir penkis bro
lius, kurių trys;'- (Voicenas, 
Antanas ir Jonas- gyvena 
Lietuvoje, o Ramualdas ir 
aš Amerikoje. Nąiriiė lai
dotuvėse buvom keturi įbro
liai-ir visi ašaras liejam sy
kiu su senais tėveliais.

Jei bučiau nujautęs ■ tokį 
nelaimingą atsitikimą ne
būčiau važiavęs: Gal nfebU- 
tų buvęs toks didelis širdies 
skaudėjimas kai gauni ži
nią už ilgesnio laiko’ ii” iš 
toli.

John Jacoby & Šon
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave: 

KRAUTUVE DIDĖLIŲ VĖRčlV 
49 mėtai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai,

t Tel- CHerry 2370 į 
p. lJkeršįs

X baigęs Teisių Mokyklų Cumber- T 
4. land Universitete; darbuoįus 'įų X 
T Teisių Ofisu advokato T
X Anderson & Marriott f 
f 308 Engineers. Bldg. | 
? kur su visais teisių reikalai! ? 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, it T 
X Rusai draugai kręipdamieiil ta- ? 
T rėš teisingų patarnavimų. ‘ j

Lietuviška Valgykla
6824 Superior, Ay^.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šię patogių valgyklų. Puikus 
valgiai, mandagus pktarną^imM.

CHAS. STONIS
KARŠTOS IR ŠALTOS 

SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energijų ■ ir su
teikit svėikatų. : (62)

1246 Superior aye.
Kiautai į 1243 Payne avė.- <rti- E. 12 -
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# IŠ LIETUVOS *
dagumas, o “unaras” išme-

LIETUVOS KARIU- 
MENĖ

Žiūrint j Lietuvos kariu- 
menę aiškiai matosi kad 
musų tauta turi labai daug 
gerų pusių ir kad tobulu- 
rrio branduolis nėra suge
dęs. O kad už kariumenės 
būvio sienų matosi jaunuo
menė braidžiojanti po gy
venimo purvus už tai gali
ma gerai kaltinti musų in
teligentijų ir dvasiški ją už 
nesugebėjimą to branduo
lio geron dirvon pasėti.

Žiūrėk kaime vaikinas 
apsmukęs, pasišiaušęs lyg 
apuokas, apžėlęs lyg kel
mas, nekalbus lyg mėmė. 
Pabuvęs savo laiką kariu- 
menėje pareina lyg naujas: 
švarus, vikrus, kalbus ir 
net apsipažinęs su raštu ir

mandagumu.
Tankiai esti kad prieš 

kariumenę jaunuoliui ne
galima įkalbėti skaityti lai
kraštis, o iš kariumenės at
ėjęs ne tik kad pats skaito 
bet kai kuris virsta ir spau
dos platintoju. Tai vis ačiū 
kariumenės disciplinai, ku
ri yra griežta, bet naudin
ga ir mokinanti.

Seniau, Rusų laikais, mu
sų įpročiu buvo pamačius 
karininką drebėti iš bailės. 
Bet dabar kareivis Lietu
vos karininko nebijo kaip 
kokio žvėries, bet jo klau
so ir gerbia. Kas nėra bu
vęs karininkų tarpe tas ne
turi supratimo apie musų 
karininkus. Reikia tik ste
bėtis kad šitos inteligenti
jos tarpe viešpatauja gy
vumas, linksmumas, man-1

stas šalin. Todėl ir visa 
Lietuvos liaudis labai ger
bia karius ir jais pasitiki 
kaip kokia tvirtove.

Kai buvo kalbama apie 
pailginimą kariumenės tar
nystės, tas butų ne pro šalį, 
nes per trumpą laiką ka- 
riumenėje musų jaunuoliai 
nesuspėja gražių idėjų už- 
sigrudyti. Sugryžę namon 
kokj laiką gyvena savo iš
moktu kariumenėje gyve
nimu, bet kaime būnant po 
truputį vėl pradeda sugry- 
žti į senas vėžes.

Provincijos ir miestų in
teligentija prieš kaimieti 
turi užrietus nosį, nenori 
su jais ir kalbėtis.

Dvasiškij a, kuri sakosi 
esanti žmonių’ švietėja, nie
ko gero jaunuomenės tar
pe neškiepija kaip tik vie
nas prieš kitą neapikantą ir 
nepasitikėjimą mokslui. Iš 
kunigo burnos nieko kito

hudson Apvaikščiojo dvidešimties metų sukaktuves

hr

Present Plant

The First Hudson

Original Plant The One Millionth Essex

Right:—The Greater 
Hudson of Today

Hudson Motor Car Company ne
senai ramiu budu pažymėjo savo 20 
metų sukaktuves nuo išleidimo į 
pasaulį pirmo Hudson automobilio, 
kas dėjosi Liepos 8, 1909 metais. 
Dabar išėjo iš dirbtuvės 1,779,360- 
tas automobilis, kurį ta kompanija 
išdirbo per savo 20 metų gyvavimo.

Nekurios įžymios skaitlinės iš tos 
kompanijos darbų ir plėtojimosi, su-1 
rinktos šiam prietikiu], r yra sekan
čios: '

jaunuolis negirdi kaip tik, 
“Bedieviai, šėtonai, velnių 
vaikai, muškit bedievius!”

P. Kriukelis.

Iš netoli 1,800,000 automobilių kų 
Hudson kompanija išdirbo, virš du 
trečdaliai buvo išdirbti paskutiniu 
penkių metų bėgiu. Dvidešimts me
tų atgal Hudson pradėjo darbų nu
samdytoj dirbtuvėj tik su. $15,000 
sumokėto kapitalo; dabartinis jos 
turtas yra $69,000,000 ir išmokėjo- 
dalininkams $40,000,000 " gryna i s pi
nigais dividendų.

Ėmė npt devynis mėnesius išdirb-

1 ti pirmutinį Hudson; pirmutinį vi- 
sa metų jų pagaminta 4,107; o da-Į 
bar tas reiškia tik biskį daugiau ne
gu pagaminama per dvi dienas.

Už meto laiko po įsisteigimo Hud
son kompanija stovėjo septyniolik
ta eilėje daugumu išdirbimo; 1916 
metais buvo šeštą; sekančiais me
tais penkta; šiandien gi ji skaito
si trečia didžiausia automobilių iš- 
dirbystė.

Hudson kompanija turėjo tiktai 
keturis prezidentus. Pirmutinis bu
vo J. L. Hudson, kuris tarnavo tiktai 

i trumpų laikų; antras buvo Roy D. 
Chapin, kuris dabar yra tarybos 
direktorių pirmininku; trečias buvo 
R. B. Jackson, kuris nesenai mirė 
Francuzijoje; ketvirtas yra dabar
tinis, William J. McAneeny. Visi 
keturi paėjo iš kompanijos įsteigė
jų eilės.

RUOŠIA “MAISTO

Rugpjūčio Dideliems Prosijimams
Taupykit Laiką ir Darbą Su

ELEKTRIKINIU PROSYTOJU
JUO karštesnis oras tuo daugiau esti prosijimo.

Bet galit atlikti net didelį prosijimą trumpu 
laiku kuomet naudosit Elektrišką Prosytoją. Ir. 
galėsit atlikt darbą daug lengviau ir geriau. Kuo
met prosijat skalbinius su Elektrišku Prosytoju, tą 
darbą atliekat sau sėdėdama patogiai, tiktai vado
vaudama drapanas per mašiną. Nereikia naudoti 
spėkos, nes Elektriškas Prosytojas pats priduoda 
visą spaudimą kokis reikalingas.

oSkalbiniai prosijami su Elektrišku Prosytoju iš
rodo geriau, nes jie turi gražų žibėjimą ir išbaigi
mą, tokį kaip tik mašina gali priduoti.

TAUPYMO MENESI”
Amerikoje ' pradėjo' meit^ į ' madų 

nustatymas specialių dięnų, savai
čių ar mėnesių, atkreipimui žmonių 
atidos į tam tikrų ypatų arba da
lykų.

Pagarbai tam tikrų ypatų mes tu
rim paveizdan. metinę Motinu Die
nų, metinę Tėvų Dienų. Turime 
metinę savaitę pasikrtų v Taupymui, 
kitų savaitę pašvęstų Ugnies Vengi
mui, ir dienų kurioje piliečiai ragi
nami lankyti ligonines, ir net dienų 
žinomų kaipo “Saldžiausių Dienų”, 
kurioj žmonės raginami pirkti sal- 
daines.

Tos “Specialės Dienos’*' yra ypa
tingas dalykas pas Amerikonus. 
Jos nėra šventadieniai, 'nes neper
traukiama darbo. Jos yra skirtin
gos nuo kitų švenčių ir nepriduota 
joms dar jokio tikro vardo.

Šymet bus pridėta dar vienas da
lykas. Tai bus žinomas kaipo Mai
sto Taupymo Mėnuo. Tų maisto 
taupymo mėnesį sumanė elektriška 
industrija, ledo industrija, industri
jos užsiimančios transportavimu ir 

I pardavimu gendančių maistų ir vi
sokios organizacijos kurios rūpinas** 
visuomenės sveikata.

Tas mėnuo bus plačiai skelbiamas 
spaudoje, spausdinta literatūra, vien 
šomis kalbomis ir radio praneši
mais. To tikslas yra įtikinti Ame
rikos žmonėms svarbų tinkamo už
laikymo nykstamų maistų.

Sumanytojai to judėjimo stengsis 
įskiepyti visuomenei sekančius tris 
faktus:

1. Kad maisto gedimas yra labai 
brangus, ir, šalip to, kenksmingas- 
šeimynos sveikatai.

2. Kad maisto gedimas paeina 
nuo bakterijų arba perų mažų 
organizmų kurie įsigauna į maistų 
ir dauginasi.

3. Kad vienatinis būdas sulaiky
mui bakterijų dauginimosi ir tokiu 
budu sulaikymui maisto nuo gedi
mo yra užlaikymas maisto tempe
ratūroje žemiau 50 laipsnių Fahren
heit.

Pinigų sumos kurios nueina nie
kais per metus nuo sugendančio 
maisto yra milžiniškos. ■

Sukėlimui žingeidumo Maisto Tau-

Motorinis pasaulis gavo užtikrinantį prirodymą išnašaus pasitikėtinuino ir 
veikimo Essex the Challenger bėgyje 15 dienų lenktynių garsiame “Tour de 
France”. ,Du Essex dalyviai baigė kelionę ir lenktynes be jokio prietikio ir 
laimėjo žymiai prieš kitus aukštų kainų Amerikos ir Europos karus.

Ne tik Grand Prizas, bet ir Arisaldo Puodukas, už grei
tą pradėjimą; Lyonnais Puodukas, Pyrenees Puodukas, 
Atlantic Puodukas, Brittany Puodukas, Normandy Puo
dukas ir Šiaurės Puodukas taipgi laimėta kaipo dova
nos už Essex the Challenger pasižymėjimą.
“Musų oponentai patys stebėjosi iš greitumo, veikim© 
ir atsakantumo koki Essex the Challenger parodė”, sa
ko M. Lamy, Paryžiaus pardavėjas. “Mes nepatyrėme 
mažiausio mechaniško trukumo visu Kėliu.”
Tokis pat patyrimas, .toks atšakantųmas, 200,000 savi
ninkų rankose, padarė Essex the Challenger visur žino
mu kaipo “The Reliability' Car of ‘the Year.”
DOVER, Super-Six Comerciniai Karai, Jau Gaunami.'

Įvairybė tokia didelė kad turit 
beveik individuali skirtingumą

AN P UP -<f7 HtCTVmr,

Jūsų dabartinis karas gal pa
dengs visą pirmą {mokėjimą. 
The H. M. C. Purchase Plan 
suteikia žemiausias išlygas iš- 
simokėjimams.

Visų mierų ir rūšių Elektriški Prosy tojai
yra išstatyti Parodoje Visko Elektriško 
dėl Namų, 14-tąs aukštas, Hotel Štatler. 
Sulyginkit juos, pasirinkit koks jums, ge
riausia patinka, pirkitės kur jus norit. 
Visi Elektriški Prosytojai parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų.

pymo Mėnesiu, tie kurie to dalyko 
organizavimu užsiima paskelbs tam 
tikrų kontėstų su $25,000 dovanų. 
Kontestas bus atviras kiekvienam
kas tik neturi bendro su maisto šal
dymo- įmonių industrija. Smulkme
nos to kontesto bus paskelbta vėliau 
Cleveland© laikraščiuose.

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

The
14-tas Aukštas

Electrical League
—HOTEL ŠTATLER— Prosepct 3466

FARMOS - FARMOS
DIDELI BARGENAI

Kurie norit apsigyventi šioj di
delėj Lietuvių ūkininkų kolonijoje 
tai čia yra gera proga pasinaudoti.

40 akrų farma, budinkai, javai, 
gyvuliai, viskas už $2700'.

80 akrų, . budinkai, javai, gyvu
liai, viskas už $4500.

80 akrų, budinkai, geri- sodnai, 
miškas, upo^ teka, $2500.

55 akrai, geri budinkai, miško, 
už $1300.

340 akrų dvaras, didelis pulkas 
gyvulių, 1 mailė į miestų, parsiduos 
su viskuo kaip stpyi už $1.3,000, Ver
ta $30,0.00. Duoda išsimokgjimui.

P. A. ANDREKŪS 
Pentwater, Mich.-

West Side Sales Branch 
6375 Lorain Aye. Rand. 4227

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12101) Kinsman Ad. WAshington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. , ATlantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALĖS CO.
2050 E. 105th St GArfield 8930w. baker King motor co.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania 1042

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

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 31

THE K. F. SPIETH CO.
1446,1 Euclid Ave. EDdy 2522

ROY TURNER MOTOR SALES CO,
13908 St. Ciair Ave. GLenville -2552

3746 Prospect Ave.'Rand, 6030.2195 East 55th Street Branch
3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph 4332

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

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

I TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Suoerior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER .MOTOR CO.
5411 Broadway BRoadway 0038

, SOLON GARAGE
Solon, Ohio

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



DIRVA

Kas Girdėt Ctevelande-Apieiinkese
j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

L. VYČIŲ SEIMAS
Rugpjūčio 5, 6 ir 7 dd. Cle- 

velande Įvyko Lietuvos Vyčių 
17-tas seimas. Delegatų daly
vavo apie 50, žymi dalis jų čia 
augęs jaunimas. Dalyvavo pu
sė tuzino kunigų ir keletas ži
nomesnių katalikų visuomenės 
veikėjų.

VISI I LUNA PARK 
NEDĖLIOJ

Didelė ir graži Visų Tautų 
Iškilmė Įvyksta šį sekmadienį 
Luna parke, kame dalyvauja 
apie 25 tautos su 
programais, tarp 
viai.

Nežiūrint kad

savo Įvairiais 
jų ir Lietu-

tą pat dieną
Seimas prasidėjo su pamal- Į įvyksta vietos Lietuvių para- 

domis vietos šv. Jurgio bažny-|Pil°s piknikas, muz. Jonas Či- 
čioje pirmą rytą. Po to sesi-1 žauskas pasistengė sudaryti ir 
jos atsibuvo Lietuvių salėje. - i Lietuvišką programą, taip kad 

. Seimą baigė apie 3 vai. po i Lietuviai nepasiliks užpakalyje 
pietų Rugp. 7 d.

Seimo, laiku oras buvo vėsus 
bet gražus; taigi delegatai tu
rėjo gerus laikus, vietiniams 
vyčiams juos gerai priėmus. 
Kurie pirmą sykį aplankė Cle- 
velandą stengėsi plačiau mies
tą pamatyti. Delegatai pradė
jo suvažiuoti Rugp. 3 d. ir tūli 
dalyvavo vietinės Vyčių 25-tos 
kuopos išvažiavime sekmadienį.

Seime “Dirva” savo reporte
rio neturėjo todėl ir smulkme
nų nepaduodama.

Visais seimo vakarais atsibu
vo parengimai vietinės kuopos 
rupesniu.

Pirmą vakarą buvo vaidini
mas ir: prakalbos. Shivaidinta 
“Apkalbos ir Meilė”, dviejų ak
tų operetė. Veikalas puikus ir 
lošėjai gerai savo užduotis at
liko. Publika buvo labai pa
tenkinta. Dainos taipgi labai 
gražiai išėjo, o gale sudainuo
ta Lietuvos himnas.

fe Tarpuose veikalo buvo kal
bos, geriausia nukalbėjo Kun. 
Bereišis iš Detroito. Jis pasi
rodo pilniausių Lietuvių pat
riotu.

Publikos tą vakarą buvo vi
dutiniai. >

Antradienio vakare buvo ga
na gražus koncertas vadovau
jant V. Greičiui. Choras su- 
dąinavo keletą dainų, prie to 
buvo solo ir duetų dainos.

Kalbėjo Kun.- Navickas, pa
gyrė Clevelandiečius ir raginti 
laikytis Lietuvystės, neištau- 
tėt, tėvus ragino mokyt savo 
vaikus Lietuvystes ir palaiky
mo savo tautos, iš ko bus nau
da jiems patiems ir visiems 
Lietuviams.

Publikos buvo kupina salo. 
Po programo buyo šokiai.

Trečiadienio vakare buvo va- Lietuvių choras vadovaujamas 
kafienė su progralmti. Daly va- Į'muz. Jono Čižausko. 
vo dauguma delegatų ir daug 
vietos svečių.

kitų net didelių tautų.
Kurie norės važiuoti Į para

pijos pikniką galės spėt sugryžt 
į Luna Parko iškilmę vakare, 
nes programas > tęsis 
vakarui.

Tokio dalyko jau 
buvo Clevelande kad 
na dalyvautų tiek daug tautų 
programe.

Visų Tautų programas pra
sidės 2 vai. po pietų, bet kas 
nori gali nuvažiuot į Luna par
ką ir anksčiau.

Po pietų bus Soccer sporto 
rungtynė, o vakare bus imty
nės. Šios rungtynės bus Luna 
stadione, kur sutelpa 35,000 
žmonių.

Rengėjai prašo publikos ne- 
sivėluoti ir programo dalyvių 
pribūti į laiką.

Inėjiriias į parką bus tik 10c. 
Pasitikima kad ši Visų Tautų 
vasarinė iškilmė bus gana Įdo
mi ir atsilankys joje kuodau- 
giausia žmonių. Pelnas eis 
rengimus visų tautų flioto 
laivų parodai, kuri prasidės 
mėnesio 24 d..

iki vėlam

senai ne
viena die-

or- 
šio

šiųDivorsai daugėja. Pinnų 
septyni mėnesių divorsų 
jau beveik siekia visų 
metų buvusias divorsų 

Liepos gale teismuose 
ištardyta 
o pereitą

metų 
bylos 
1928 
bylas.
Clevelande buvo jau 
5133 divorsų bylos, 
visą metą tik 5634.

Apsivedimų leidimų šymet 
iki Liepos mėn. išduota' 6661. 
Pernai visą metą apsivedė 
11,355 poros.

Lietuvių dainos Gordon par
ke. Rugp. 2 d. Gordon parke, 
įvyko Lietuviškas dainų pro
gramas, kur dainavo bendras

Svečiai, šią savaitę Cleve- 
landą užplaukė daug svečių iš 
kitų miestų. Lankėsi redakcijoj 
keliolika Vyčių seimo delega- 

- tų, tarp jų “Vyties” redakto
rius Pr. Zdankus iš Chicagos. 
Detroitiečiai Ktm. Bereišis, J. 
Blažys, štaupas; taipgi atsilan
kė buvęs Clevelando veikėjas 
Kimutis, kuris dabar užsilaiko 
aplink Pittsburgą.

Šiaip svečiai ne delegatai ir 
ne į seimą atvažiavę lankėsi; 
Dr. J. šemoliunas iš Detroito, 
buvęs Clevelandietis;

Iš Akrono lankėsi Gutauskas 
ir Bernotaitis, kurie sako jog 
visas Akronas rengiasi į “Dir
vos” pikniką Rugp. 25 d.

Iš Daytono lankėsi p-lės Ma
rė ir Elena Zęlinkaitės ir Vero
nika Sinkevičiūtė, kurios prisi
pirko daug Lietuviškų knygų.

Iš Thomas, W. Va., lankėsi 
dvi Lietuvaitės, kurios prisi
pirko Lietuviškų rekordų.

Buvo dai
nos choro, soj dainavo p. Ma
rijona čižauskienė, buvo Lietu
viški šokiai. Viskas pasisekė 
gražiai. Kadangi Rusinu vado
vas nepribuvo Lietuviai turėjo 
pailginti programą. Publikos 
buvo keli tūkstančiai.

Dalyvavo ten ir pats miesto 
manadžeris Hopkins, kuris iš 
Lietuvių programa labai 
gėsi ir pagyrė vadovus, 
programo ėjo per radio.

-------------------------------

Principai, ne 
Ypatiškumai
“Faktai, nė ypatos” yra 

obalsiu Progresivės Val
džios Komiteto kovojančio 
prieš siūlomą prie miesto 
Charterio Priedą (Amend
ment). - '

Šį klausimą balsuotojai 
turės išspręsti Antradienį, 
Rugpjugčio (August) 20— 
tai bus išsirinkimas vienos 
iš dviejų miesto valdžių, o 
ne vienos iš dviejų rūšių 
ypatų.
t, Clevelando piliečiai turės 
išspręsti kokią valdžią jie 
geriausia mėgsta. Ar no
rės atgrąžinti senovišką 
majoro tvarką, visų balsa
vimu atmestą 1923 metais, 
ar palaikys dabartinį Ma
nager Plan, kuriuo per še
šis praeitus metus Cleve- 
landui tiek, daug padaryta. 
Tas tai yra vienatinis šių 
balsavimų tiksiąs.

Imdami peržiūrėt faktus 
patirsime kad dabartinė 
administracija padarė Cle
velando žmonėms daugiau 
negu kita kokia miesto val
džios .forma per tokį pat 
laiką.

Taksai miesto reikalams 
sumažėjo, o taksų mokėto
jas gauna daugiau viešo 
patarnavimo.

. Gatvių apšvietimas- ir jų 
išgrindimas žymiai page
rinta. Vieši parkai page
rinti ir padaryti linksmes
niais su koncertais. Pabu- 
davota nauji maudymosi 
prūdai. Garsi šioje šalyje 
miesto Orlaįvių stotis yra 
produktas dabartinės ad
ministracijos, o Miesto Li
goninė ir kiti miesto budin
kai padidinta ir pagerinta.

Pasvarstykime kaip mes 
gaunam musų Miesto Ma- 
nadžerį ir ką jis turi atlik
ti.

Miesto valdžioje pagal 
Manager Plano manadžeri 
renka Miesto Taryba ir jis 
yra miešto reikalų biznio 
galva. Jis tiesioginai atsa- 
komingas prieš- tarybos na
rius kurie jį išrinko. Jis 
tūri daryti taip kaip jie nu
rodo miesto reikaluose. Di
dumos balsais, taryba pra-

šalina ji kada tik kiltų rei
kalas. Jo darbas priklau
so nuo jo gabumų duoti 
taksų mokėtojams daugiau
sia už jų išleidžiamus dola- 
rius.

, Mes stovime už valdymą 
miesto pagal Manager Pla
no, nes musų nuomone tai 
yra daug geriau negu se
na majoro tvarka, todėl pa
tariame Lietuviams Cleve
lando piliečiams balsuoti 
prieš Ąmendmentą. Balsa
vimas bus antradienį, Rug
pjūčio (August) 20 d.

OHIO LIETUVIAI LA
BAI LAUKIA IM-

' TYNIŲ
Ne tik Clevelando bet ir to

limesnių Ohio valstijos miestų 
Lietuviai nepaprastai žingei- 
daujasi “Dirvos” rengiamu di
deliu pikniku, kuriame dalyvaus 
imtynėse Sarpalius su Juška, 
du Lietuvių milžinai imtikai. 
Už juos rodos nėra, kitų aukš
tesnių Lietuvių imtikų, ir gal 
tik pora svetimtaučių Ameriko
je yrą už juos aukštesni.

Imtynė bus nepaprasta, nes 
ir Juška ir Sarpalius nori įsigy
ti Lietuvių čampiono vardą, o 
paskui iš to 
landė.

Clevelando 
ris Marotta,
mu laukia katras iš jų bus lai
mėtojas. Prasidės žiemos se
zonas ir jam reikalinga gerų 
imtikų.

Kurie iš vietinių Lietuvių no-

bizni daryt Cleve-

imtynių promote- 
irgi su nekantru-

E.

džiau-
Dalis

žmonaJonas Brazauskas su 
ir sunum buvo išvažiavę į ry
tines valstijas praleisti savo 
atostogas. Lankėsi Scrantone.
New Yorke ir kitur.

Nesmagus svečiavimas. Par-i 
važiavęs į Lietuvą pasisvečiuo-1 
ti pas savo tėvus, “Dirvos” ad-1 
iministratorius P. Vasiliauskas 
turėjo labai liūdną atsitikimą 
— palaidojo savo seserį po po-1 
ros savaičių linksmo pas ją vie
šėjimo. Plačiau apie tai ant. 
6-to pusi.

Užlaikau didelį rinkinį rašomų Į 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darau ant už-1 
sakymo, išpjaustau raides pas mus: 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių

Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt. |

Patyręs Laikrodi- i 
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašų:

Nušovė. Restaurante ant
14 st., Italas restauranto savi
ninkas antradienį nušovė kitą 
Italą, 38 metų vyrą, kuris pra- paminėjimui, ir tt. 
dėjo nepadoriai kalbėti su sa
vininko 14 metų podukre, val
gyklos patarnautoja. Perser
gėtas taip nesielgti, svečias šo
ko ant savininko su šakute ir 
dūrė jam į krutinę, tada savi
ninkas griebęs revolverį palei-

_ do į užpuoliką kelias kulkas ir 
nušovė.

kitur. Tėmykit

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

“DIRVOS” PIKNIKAS
Kedelioj Rugp-Ąug. 25

Neuros Darže
tynęs matyti. Automobiliais 
atvažiavimas lengvas, keliai 
geri.

ŠARKIS MUŠIS SU TOMMY 
LOUGHRAN

GAVO
Pinigus 
tus per j “Dirvą” šios

ypatos:
Stanislovaitis . . Lt. -1100 
Matonis ....
Laudanskienė

Elzbieta Ajauskienė ........ 100Į
užims | Juozapa tas šarkauskas ... 100 i

250
500

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
12628 Superior ave., cash delica

tessen- krautuve, garantuoju $600. 
savaitinių ineigų, nėra kompetici- 
jos, trumpos valandos, pigi renda, 
parsiduos pigiai del nesutikimo pu
sininku. Matykit Notarą Zimer- 
man, 140G E. 105th St. (35)

Pusiau sunkaus svorio čam- 
pionas, kuris nesenai laimėjo 
savo paskutines muštynes ir 
tą boksininkų klesą apleidęs įs
toja į sunkiųjų eiles, 
vietą Vokiečio Smėlingo kumš- j Mikolas Judickas 
tynėse- su Lietuviu -Jack Šar-jjonas želvis ....

Jonas
Jonas

KAMBARIS ANT RENDOS
1 ar 2 vyrams, patogioj vietoj, 

Į arti į Fisher Body- dirbtuves. Ant 
100 18920 ABBY Avenue, prie E. 185th 

g_ Street. (33)

REIKALAUJU PARTNERIO
Noriu gaut pusininkę atidarymui 

valgyklos (restauranto). Geistina 
Lietuvė mergina arba našlė, kuri 
dirbus valgykloj ir įmoka gerai val
gius gamint ir gerai supranta ši(ę

150'prašau atsišaukti. Platesnių žinių
I suteiksiu laišku. Jeigu atsišauktut 

150, iš Ohio valstijos galima butų pasi
tart ypatiškai. (33

K. YUSZKA
1810 So. Gth St. Columbus, Ohio

. . Z ir i • • • i • • J _ . LlluS gumini ir J4cr<u aupruiiia bll.lkiu, nes tam Vokiečiui jokioje: Grasilda Bluntaitienė ........ 50 biznį ir nori ant savęs biznį turėti
vietoje nėra-progos prieš Šar-|jU0ZaS Visockas '.. 
kį stoti. | Kazys Baltakis ...

Su Loughranu kumštynių! 
promoteriai gali rengti Madi-I 
son Square Garden arenoj New! 
Yorke, o su Smėlingu reikia jie-Į 6820 Super; 
škoti kitų vietų, kur reikia iš
mokėti didelius pinigus sveti
miems, kuomet New Yorke iš
statyta pačių premoterių kor
poracijos ta|m. tikslui arena.

New Yorko valstijos atletų 
komisijoniariai pripažins čam- 
pionu tą kuris laimes — Šarkį 
arba Loughran.

Kumštynė įvyks Rugsėjo 26.

Kreipkitės vėl:

Dirvos” Agentūra
Av. Cleveland, O.

REIKALAUKIT

VINCĄ PRISTOJA PRIE 
ŠARKIO MANADŽERIO

“Vienybė” praneša kad Šar
kio manadžeris Buckley paima 
Juozą Vincą, iLietuvoš ir Pa
baltijo čampioną, į savo globą. 
Buckley pasirašė su Vinča pen-

Gryžda-
Bostoną tas 
sakė sustos

retų prisidėti imtynėse gali at-ikių metų kontraktą, 
eiti “Dirvon” ir paduoti savo i mas iš Chicagos į

Šarkio manadžeris
eiti “Dirvon” ir 
vardus.

Piknikas ir imtynės bus šio I Brooklyne ir tada 
mėnesio 25 d. (nedėlioj), visų 
gerai žinomoj vietoj, Neųroš 
farmoj, Brunswick, Ohio.

Jaunimui šokiams bus gera 
'muzika. Nepraleiskit šios die
nos, nes tai bus paskutinis pik
nikas su imtynėmis. Ypač ki
tų miestų Lietuviai kviečiami, 
kadangi tai yra vienatinė jums 
proga- tokias nepaprastas im- pinigų.

pas visus Lietuvius štor- 
ninkus

“BIRUTĖ S”
Saldainių iš Lietuvos

Jeigu jūsų štominkąs jų 
neturi, praneškite mums 
jo vardą ir adresą kad 
mes galėtume jam pasių-f 
sti pasiūlymą, |

Lithuanian Importing 
Company

818 E. Sixth Street
So. Boston, Mass.

Clevelande “Birutės” sal
dainių galima gauti 'pas 
C. Obei, 1404 E. 66th St.

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

NASH.

labai pamėBostoną. Buckley 
go Vincą kada pamatė kumš
čiuojantis ir pasiryžo paimti į 
savo globą antrą Lietuvį smar
kuolį.

Jeigu viskas įvyks kaip ra
šoma tai Vincai atsidarys ke
lias prie didžiųjų kumštininkų 
ir desętkų tūkstančių dolarių

Prospect 2420

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

kuojam. išleidžienr ir sukraunam.
St. Cluir Aveniu Ch-vehsnd. OJmhi

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. Lietuviams 

kad turiu tik vieną Vaistinė 
(Aptieką) ant kertės E. 82 
st. ir Sowinski avė., po num.

8121 SOWINSKI AVE.
priešais šv. Kazimiero baž
nyčią. Užlaikau visokiausius 
Amerikonįškus ir seno kra- 
jaus vaistus, kaip tai nuo aš
traus ir užsisenėjusio Reu
matizmo, visokių vidurių 
kenkimų, inkstų skaudėjimo, 
visokių lytiškų ligų, k. tai 
triperio ir kitų, kraujo nusil
pnėjimo, išbėrimo* kūno, vei
do šlakų, spuogų, ir kitokių 
priežasčių.

C. PAKELTIS
8121 Sowinski Ave. Cleveland.

Naudotų Karų
Bąrgenai

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

Už niekad negirdėtas
žemas kainas.

TheZuckerNash Co.
6816 Superior Ave,

atdara vakarais.

BALSUOKIT UŽ

Gerą Valdžią
DIRBKIT KAD BUTŲ PALIKTA

Manager Plan
Su mažiau taksų mokamų miestui jus gaunat:

Geresnes Išgrystas Gatves
Geresnį Gatvių Apšvietimą

Švaresnes Gatves
Geresnę Ugnies ir Policijos Apsaugą

Daugiau Vietų Maudymuisi

daug kitų naudingų pagerinimų

TAS SULOPYTAS PRIEN AS TURI BŪTI ATMESTAS

Balsuokit prieš tai Utarnike, August 20
Balsavimui prišingai
Amendmento pažymėk
Ballotą Sekančiai

Headquarters 
1246 Engineers National 

‘p.ank Building 
CHerry 8340

| For the Amendment
Į x | Against the Amendment

The Progressive Government Committee 
Clarence J. Neal, Chairman, 
Edward J. Denison, Exec; Sec’y.

SŪNŪS ĮIEŠKO TĖVO
Prašau atsiliepti kur gyvena Juo

zas Timinskis-Igoris, išvykęs iš Lie
tuvos, Amerikon 1914 m., iš Šiaulių 
ap., Kuršėnų vai. Kas žino apie 
Juozą Timinskį prašau rašyti: 
Antanas Igoriuš Kalvarijos p. 
Mariamp. ap. Psichetrinė ligoninė.

GEROS FARMOS
66 akrai į pietus nuo Unionville, 

40 akrų vynuogių, 8 akrai visokių 
vaistų, karves, arkliai, vištos, ūkio 
padargai; traktorius, geras 8 kam- 

didelis tvartas, kiti 
gero kelio. Savinin- 
gerą Clevelande naj 

pietus nuo Mantua, 
elektros šviesa, 10 

karvės, 6 kiti gyvu- 
; traktorius, visokie 

35 akrai avižų, 22 
, 2: __ : :_____,, 12
40 akrų šieno, viskas 

. geros ganyklos, 
"_ ,

geriausia žemė, prie didelio 
Mažas mortgečius

barių namas, 
budinkai; prie 
kas mainys j

206, akrų, j 
geri 
akrų

budinkai, 
vaisių, 8 
5 arkliai; 
padargai.

kviečių, 25 akrai komų, 
bulvių.

I puikiai auga; geros ganyklos, me
džiai. Pelninga farma, galit padaryt 
pinigo;

j kelio, route 44. I____  ___ __ ___
gali likti, gausit didelę paskolų. Su- 

Į tinka mainyt ant apartmento arba 
namo.

Tų ar kitų real 
matykit Mr. Smith, 
Main 2445.

GROSERNĖ IR __________
KRAUTUVĖ

1466 E. 66th st., prie karų lini
jos, tarp Wade Park ave. ir Lexin
gton ave. 1 kambariai prie krautu
vės gyvenimui, fumasas, garadžius. 
Visokie groseriški dalykai, saldai-1 
niai, cigarai, ice cream. Mainys į 
2 šeimynų namų arba pavienį. Ta 
vieta jums tiks. Savininkas tenai 
pat. Arba šaukit Mr. Smith, 403 
Ulmer Bldg., Main 2445.

ūkio

akrų

estate reikalais
403 Ulmer Bldg.

SALDAINIŲ

FARMA
Labai pigiai parsiduoda 80 akrų 

farma su gerais budinkais, žemė 1 
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
gą patarnavimą pas 
JOHN A. ZUCKER.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės
Siutas
Kelnės

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

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
'Šilkinė

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

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!'

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn-. 2107

Namų Penn. 2715J


