
“BIRIA“ LITHUANIAN WEEKLY
(THE F'ELO)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States.............. $2.00 
Canada and Mexico....-.......... 2.50
Lithuania arid other countries..... 3.00

Advertising rates on application.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO LIEPOS-JULY 18, 1930

DIRVA-’ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė CIevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

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

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XV (15-TI METAI)KAINA 5cNo. 29

IR DARBININKŲ ŽINIOS

I HINDENBURG ŽADA

IŠVAIKYT SEIMĄ
11 EUROPOS TAUTŲ 

PRITARIA “SUVIENY
TOMS VALSTYBĖMS”

! SUIMTAS NEKALTŲ | NUO KARŠČIO MIRĖ 

113 ŽMONIŲĮKALINTOJAS Laiškas iš Lietuvos

144 UŽMUŠTA KASYK
LOJ VOKIETIJOJ

Netoli Neurode, vienoje 
angliakasy kloję ištiko eks
plozija, kame užmušta 144 
darbininkai. Tuo laiku ka
sykloj buvo apie 200 darbi
ninkų, virš 50 išgelbėta su
žeistų. Kiti žuvo, labai ap
degę.

* Baltimore, Md. — Čia su-l Chicago. — Pereitą sa- 
laikytas tūlas John .McDo-1 vaite siaučiant dideliems 
nald, 58 m., kuris sako* kad,karščiams, nuo jų tiesiogi- 
jįd mėteisirigu liudymu 1916. nai ir netiesioginai mirė 113 
mfejtais San1 Francisco tapo I ypatų. Daug prigėrė. Vie- 
įįkąllinti Idii j darbininkų va
dai, Mooney if Billings. Ta
da buvo karo prisirengimo 
demonstracija, kas tai su

drengė sprogimą ir užmušta 
keletas žmonių. Tuoj su
imti tiedu unijistai, o šis 

Paryžius. — Francuzijos MacDonald, niekad jų ne- 
premjero Briando sumany- j matęs ir nepažinęs, liudijo 
mas sudaryti “Suvienytas Į kad jiedu sprogimą suren- 
Europos Valstybes” gauna Į ge, už ką jie ir po šiai die-

I ypatų. Daug prigėrė, 
tomis karštis pasiekė 122 
laipsnius F.

Rašo. A. Argus.

Penki sudegė. Owensbo
ro, Ky. — Alifeja'us šalti
niui užsidegus sudegė ketu
ri vaikai ir vienas suaugę's. 
Aliejus užsidegė laike dar
bo prie jo.

Butte, Mont. —‘ čft- su
streikavo unijistai išvežio- 
tojai Ir automobilių mecha
nikai, kas sutramdė , krau
tuvių pristatymą prekių; '

Streikas kilo delei nuniu- 
šimo algų.

Kansas City. — Unijistai
geležies darbininkai sugry-1 berniams ir senmergėms ir 
žo į darbus po streiko, kuo- [ prie to pagalviniai taksai, 
met unijos viršininkai pa
darė naujas algų sutartis.
Dabar jie gaus po $11 į die
ną, nors feikalavo po $12.

Berlinas. — Prezidentas 
Hindenburg išleido patvar
kymą kuriuomi įveda galėn 
keletą naujų aptaksavimų 
sustiprinimui šalies finan-I pritarimo. Gauta atsaky-’nai sėdi kalėjime. Dabar 
sų. Ministerių kabinetas su- mai nuo 11 šalių kurios su- ju byla bus persvarstyta, 
tiko su prezidento žygiu, 'tinka. Iki Liepos 15 die- " ____ -___

Tokį žygįį Hindenburg naj tikėta gauti atsakymai mi prigėrė TTTRD^F padarė po to kai seimas nu- -- - - - J S1SS1 rKlbEBE JUKUbfc
balsavo nepasitikėjimą mi
nisterijai atmesdamas fi
nansų ministerįo pasiūly
mą sustiprinimo šalies iždo.

Hindenburg pasakė, jei
gu socialistai seime pakels 
balsą prieš diktatūrą, jisai 
visai paleis seimą ir ap
šauks nlaujus1 rinkimus, 
į Vokietija Iturėjo! bėdos su 
savo finansais jau ilgas lai
kas ir delei to klausimo ne
išsprendimų rezignavo du 
finansų ministerial.J. Dabai- 
Hindenburg panaudojo sa
vo geležinę ranką prieš sei
mo atstovų par.tiviską tą- 
synę ir privers geįb.ę.t šalies 
iždą.

Nauju patvarkymu ‘užde
dama didesni taksai ant 
valdžios tarnautojų rir padi
dinama taksai nuo ineigų, 
taipgi įvedama taksai sen-

nuo 26 valstybių.
' Diplomatai labiausia lau- j. 
bė atsakymo Vokietijos ir 
Anglijos. Jos taipgi išrei
škiu tam sumanymui pri
jautimo.

ITALIJA SUTINKA SU
LAIKYT LAIVŲ BU-

DAVOJIMĄ }
Įtempimas 

Francuzijos ir Italijos
tiek palengvėjo kuo- 
Italijos-r-ambasadorius 
pareiškimą, Francųzi-

i Boston, Mass. — Septyni 
jauni turtingų tėvų sunai 
ir dukterys išsiirė'į juras, 
ten juos užpuolė vėtra, ap
vertė laivelį, ir jie, po ke
liolikos valandų laikymosi 
gabaus vienas po kito pri
gėrė, nesulaukdami pagal
bos. Išliko gyvas tik vie
nas, kuris papasakojo atsi
tikimą.

PRIGĖRĖ 220 ŽMONIŲ
Tokio, Japonija. — Pas

kutinės žinios iš Korėjos 
apie potvinių pasekmes pa
rodo kad prigėrusių bus į 
220 žmonių. Vienoj vietoj 
upė staiga pakilus 16 pėdų 
daugiau, pakrantėje nune
šė budistų maldnamį ir 50 
vienuolių^ Daug žmonių 
užgriuvo išplautų krantų 
žemė. Tūkstančiai liko be 
namų. ,

I iš tų valdžia surinks apie 
Į $115,000,030 Į metus.

Morgantown, Pa. :. Čia 
sustreikavo angliakasiai iš 
priežasties algų numažini
mo, bet pastarose dienose 
daugelis gryžo Į darbą nie
ko neiškovoję, tas apsun
kins dar streikuojantiems.

RYKOVAS RADO ŠA
LININKŲ NORS NE

PRITARIA STALINUI

Paryžius. — 
tarp, 
šiek 
met 
dayę
jos: valdžiai jog; Italija su
silaiko nuo. pradėjimo būda
vot! naujus kariškus laivus 
iki Gruodžio mėnesio.

Francuzija taipgi susilai
ko, ir abi tos šalys stengsis 
prieiti prie kokio nors nau
jo susitarimo.

RUSIJOJ DAUG KO STO- 
KA

į Maskva. —• Maskvoj, Le
ningrade ir kituose mies
tuose stoka kaip kurių mai
sto dalykų. Prie to pradė
jo trukti cigare tų, muilo ir 
materijų prastiems apdan
galams siūtis. -Pirmiausia 
tuos dalykus duoda darbi
ninkams.

TĖISME NUŠOVĖ MILI
JONIERIŲ

Los Angeles, Cal. — La:- 
ke tardymo milijonieriaus 
Flint, vienas iš tiesme daly
vavusios publikos, Keatdn, 
isšitraukęs revolverį nušo
vė tą milijonierių ir paskui 
pasidavė policijai, pareikš
damas kad Flint suėdė jo 
gyvenimą nunešdamas vi
są jo turtą, $400,000; ' kuri 
j is buvo pavedęs Flint o fi
nansinėj įstaigai, 0 ji neiš
silaikė ir bankrutavo.

New Philadelphia, Pa. — 
Čia atsidaro dešimts skyrių 
geležies ir plieno išdirbinių 
American Sheet and Tin 
Plate kompanijos,, kurie il
gą laiką nedirbo. Gauna 
darbo apie 550 darbininkų.

Seville, Ispanija. — Perei
tą savaitę apšauktas gene- 
ralis streikas protestui del 
policijos nužudymo vienos 
moteries darbininkės. Strei
kavo apie 40,000 darbinin
kų, darydami įvairiausi sa
botažą, norėjo suardyt ir 
sutramdyt elektros stoties 
veikimą ir darė kitokius 
sumišimus. Policija turėjo 
sunkaus darbo apsaugoti 
viešas įstaigas nuo sabota
žo.

Maskva. — Komunistų 
.suvažiavime Rykovas, ku
riam beveik gręsė Trockio 
likimas, nes jis buvo Stali
no politikos priešas, vėl ta
po išrinktas sovietų prem
jeru ir vyriausiu komunis
tų partijos politbiuro nariu. 
NOrs manyta* kad Rykovas 
ne tik bus išmestas bet gali 
būti ir nubaustas už. savo 
kitokią politiką, bet jo iš
rinkimais parodo kad Stali
nas nėra visiškas diktato
rius ir pats gali būti kada 
nors atmestas.

Stalinas tapo išrinktas 
komunistų partijos sekreto
rium. Ta vieta skaitoma 
svarbiausia. Tomskis savo 
vietą politbiure pralaimėjo.

300

žinių 
karo

Japoniečių imigracija į 
Pietų Ameriką didelė. Per
eitą metą i Braziliją priva
žiavo 15,000 Japonų. .

SAKO UŽMUŠTA 
ŽMONIŲ

Berlinas. — Gauta 
kad Derinje, Turkų
sandėlyje įvyko didelė eks
plozija, kame užmušta apie 
300 žmonių.

POPIEŽIUS PERSERGS-
TI AMERIKĄ NUO 

KOMUNIZMO
Vatikanas. — Popiežius 

rimtai pareiškė persergėji- per įiltą, kurio viena dalis 
mą Suv. Valstijoms “apsi- buvo, iškelta ir motprmanas 
saugoti nuo bolševizmo pla- per miglą nepatėmijo, nu- 
tinimosi Amerikoje šiame 
finansinio nuslūgimo ir be
darbės momente”. Perser
gėjimas- pareikšta Vatikane 
besilankančiam Amerikos, 
katalikų universiteto rėkto-, 
fiui.

. Popiežiaus- nuomonę,; da
bartinis laikąs yra geriau
sia prinokęs bolševizmui 
plėstis... Suv. Valstijų žmo
nės nęįsivąizdina kaip pla
čiai komunizmas., jau. išsi
plėtęs, nei nepęrpraųta aiš
kiai ką jo plėtimasis reiš
kia.,

60 PRIGĖRĖ TRAMVA
JUI NUKRITUS UPĖN 
Buenos Aires, Argentina.

- Tramvajui važiuojant

kritus j vandenį prigėrė 60 
žmonių. ' Daugiausia buvo 
darbininkai važiavę į dar
bą.

SUGAVO 600 LAUKI
NIŲ ARKLIŲ

Bend, Ore. — Vienoje ap- 
skrityj buvo gaudymas lau
kinių arklių, kurių sugauta 
į 600 ir manoma kad jau 
.bus paskutiniai: Arkliai iš
vežta į Portland pardavi
mui.

Kožnas turim po $37.30. 
Remiantis gyventojų skai
čium ir esamu Suv. Valsti
jose kapitalu, ant kiekvie
no, didelio ir mažo, išeina 
po $37.30. Taigi kurie tu
rit daugiau kaip tiek, jus 
turit dalį tų kurie nieko 
neturi.

Tai kur geri laikai! Kali
fornijoj gazolinas automo
biliams parsiduoda po 5c 
galįąnas! ' Bet at. Kalifor-

Papjovė 45 avis. Strongs
ville, O,, šunės papjovė 45 __ ___ __ _______
akis. Šunes gaudomi. | nija labai toli nuo musų.

NEPRIIMA JUODUKIŲ;
Amerikos valdžia šią va

sarą davė lėšų molinoms 
norinčioms aplankyti kapus 
savo sūnų žuvusių Francu- 
zi jo j laike karo. Daug jau 
išvažiavo ir gryžo, bet ka
da. atėjo eilė vežti negres 
motinas šešios laikų linijos 
atsisakė jas priimti. Val
džia turėjo nusamdyt pre
kinį laivą jų vežimui, kas 
sukėlė iš negrų protestus.

5 užsimušė. Meksikos už
lajoj orlaiviu lėkė penki vy
rai. Lėktuvas ore sprogo 
ir visi jie užsimušė. Sako 
kad žaibas lėktuvą mušęs.

Atėmė $60,000.
O. -r- Čia plėšikai 
užpuolė banko pinigų nešė
jus, pagrobė $60,000, bet su 
sargais susišaudžius vienas 
banditas nušautas ir pini-

Canton, 
gatvėje

UŽBAIGĖ KASTI DET
ROITO TUNELĮ

Detroit. — Šiose dienose 
užbaigta kast paskutinė dla- 
lis žemės po Detroito upe- 
ir tokiu budu atsidarė po
žeminė skylė iš Detroito į 
Kanadą. Dviejų skylių su
vedimas į vieną atlikta* su 
ceremonij omis.

Iki skylės prakasimo už
truko trys metai nuo dar
bo pradžios. Tunelis kaš
tuos $25,000,000 ir bus ga
tavas naudojimui šį rudenį.

Žuvis įlindo į gerklę. San 
Juan, Porto Riko. — Vie
nas žvejys turėjo paprotį 
pagautai žuviai perkąsti 
galvą atėmimui jos gyvas
ties. šiaip darant, viena 
žuvis išslydus iš jo rankos 
šmurkštelėjo ir įlindo- jam 
į gerklę,* nuo ko jis ir 
duso.

už

Iš
Ar-
Ta

Išskrido Argentinon. 
New Yorko išskrido į 
gentiną trys lakūnai, 
kelionė yra 9,000 myliij if 
truks 4 dienas. Jiems ga
zolino priduos kiti orlaiviaiudllUlbdo nUbdUtdb Ii pini-r * j . . ,,

gai atgauti. Antras bandi- (pasitikdami kelionėje pa
tas irgi peršautas. I skirtose vietose.

Paroda.
1 Dainų šventė.
į Kaunas. — Sulaukėm vi

sų didžiųjų iškilmių reng
tų Vytautui Didžiajam pa
gerbti. O tos iškilmės buvo 
Paroda, Dainų Šventė ir k.

, Paroda prasidėjo Birže
lio 18 ir su dainų švente bai
gėsi Birželio 21.

Pirmiausia apie parodą. 
Šių metų paroda ypatingai 
buvo skaitlinga. Parodos 
aikštėje nei mažiausia da
lelė žemės nebuvo laisva. 
Visur tik paviljonai, įvai
rus parodon atvežti ekspo
natai. Kadangi oras pasi
taikė gražus tai ir žmonių 
prisirinko nemaža. Per ke
turias dienas, apsilankė ar
ti 150,000 žmonių. Ypatin
gai daug priplaukė ūkinin
kų. Nemažai buvo ir Ame-' 
rikiečių.

Kiek teko pasikalbėti su 
atvykusiais Amerikiečiais, 
jiėins labai patiko musų gy
vuliai, ypatingai arkliai — 
žemaitukai. Gyvulių sky
rius jie ypatingai atidžiai 
apžiūrinėjo, džiaugėsi tokia 
didele Lietuvos ūkio pažan
ga,, Vienas apysenis Čika- 
gietis nusišypsojęs ;prasita- 
rė: 1

— Po šimts pypkių! Pir
ksiu dvaro centruką, įsigy
siu žemaitukų ir nereikės 
man Amerikos!

O taip kalbėjo daug kas. 
Kai kurie Amerikiečiai rim
tai apžiūrėję didžiąją musų 
parodą, pamatę kokią dide
lę pažangą per tą trumpą 
laikotarpį padarė Lietuva, 
rimtai nutarė pasilikti Lie
tuvoje. Tai tokie kurie va
žiavo apsidairyti, ant dve- 
j°.

Kitą dieną buvo Dainų 
Šventė. Dalyvavo net 9,000 
dainininkų ir šeši dūdų or
kestrai. Dainuota papras
tos liaudies dainelės. Tie
sa, još paprastos, bet kai 
užtraukia tą liūdną Lietu
višką liaudies dainą devyni 
tūkstančiai jaunų krūtinių, 
gaunama tikrai gilus, neiš
dildomas įspūdis.

Ypatingai klaus y t-o'j u si 
sužavėjo visoje Lietuvoje 
jaunimo pamylėta daina, 
“Ei, Pasauli, Mes be Vil
niaus N enurimsim! ” 
džiulė klausytojų minia rei
kalavo dainą pakartoti, dar 
kartą išreikšti savo neuž
ginčijamas teises į Vilnių.

Kas atvyko šiais metais 
Lietuvon tikrai nesigaili. 
Per keletą dienų gailėjo pa
žiūrėti musų kultūros bei 
ūkio pažangą, musų įvai
rius laimėjimus.

Vos tik pasibaigė paroda 
ir Amerikiečio Kaune nega
li pagauti. Del didelių kar
ščių (Kaune dabar net 40

laipsnių C), visi išvažinėjo 
į provinciją, į kaimus pas 
gimines. Patys Kauniečiai 
irgi bėga iš miesto. Tokiu 
budu Kaunas dabar apituš- 
tis. Jei kas sekmadienį per
eis Laisvės Alėja tikrai nu
stebs: retą žmogų tesutiks.

Lietuvos gamta šiais me
tais tikrai keista. Kai pra
dėjo lyti tai lijo ištisas ke
lias dienas ir naktis. Visi 
manėm kad tvanas bus. Bet 
po tvano kai pradėjo spir
ginti tai Kaune tikra Afri
ka.

Amerikoje vidutiniai per 
dieną nuo karščių miršta 
apie 15 žmonių. Tiesa, pas 
mus nemiršta, bet vis tik 
nors kitokiu budu, bet tam 
tikra dalis žmonių pas mus 
žūsta. Visi skuba į Nemu
ną maudytis. Ir štai, ma
žiausias neatsargumas ir 
prigeria. I savaitę Lietu
voje vidutiniai paskęsta ne
mažiau 4—5 žmonės. To
kiai mažai valstybei tai di
delis skaičius. Reiktų tuo 
Lietuviams labiau susirū
pinti, daugiau .apsaugoti 
piliečius nuo panašių .nelai
miu.

Sportas.. Visi’ sako, kad 
Lietuvoj Sportas žemai sto
vi. Bet faktai ką kitą ro
do. Pav. Birželio pradžio
je Kaune viešėjo Paryžiaus 
futbolo čampionai. Visi ti
kėjosi kad Paryžiečiai iš 
mūsiškių smarkiai laimės. 
Bet kitaip išėjo. Rungty
nės baigėsi lygiomis. Pran
cūzai vos-vos teįstengė iš
lyginti rezultatus.

Di-

ANGLIJOS SOCIALIS
TŲ BĖDOS

Londonas. — Socialistas 
premjeras MacDonald susi
duria su svarbiu politišku 
'križįu trimis frontais.

Lordų rūmas atmetė so
cialistų siūlytą anglies bi- 

1 lių. Tuo tarpu Liberalų par
tija nutarė neremti socia
listų ir balsuoti prieš jeigu 
reiks tai valdžiai ir atsista
tydinti. Liberatų partijos 
atstovai įstatė socialistus į 
valdžią pridėdami savo bal
sus prie jų, nes vienų neuž
teko išsirinkti.

Taipgi socialistų valdžią 
graužia Indijos klausimas, 
kuris sykiu su kitais blogu
mais prives socialistų val
džią prie griuvimo greitoje 
ateityje.

14 UŽMUŠTA EGIPTE
Aleksandrija, Egiptas. — 

Pastaru laiku Egipte kelio
se vietose buvo politiškos 
riaušės, kuriose nukentėjo 
keliolika žmonių. Užjauti
mui tiems nukentėjusiems 
tapo apšaukta generalis 
streikas, kame užmušta 14 
žmonių.
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Korespondencijos

PITTSBURGH
Iš Sąndariečių veikimo. 

Liepos 8 d. Sandaros kuo
pų sąryšis turėjo savo su
sirinkimą, kuriame buvo 
išduodama raportai iš atsi
buvusio Chicagoj Sandaros' 
seimo.

Toliau, parengimų komi
sija raportavo kad Sanda
ros piknikas rengiama 10 
d. Rugpj. Amšiejaus far- 
moje, kur programe daly
vaus kaipo kalbėtojas San
daros prezidentas Dr. A. J. 
Zimontas iš Chicagos, taip
gi Lietuvos ir Pabaltijo 
čampiojias Juozas Vincą. 
Jis čia suporuotas su Lietu
viu tarp Amerikonų žinomu 
Sparky, 192 svarų. Taigi 
bus visai lygus priešas Vin
cai, kuris sveria 194 sv.

J. Virbickas.

monto gyventojai — virš 
1,200 ypatų — nepaisant už
draudimo, naudojosi mies
to išstatyta plaukykla. Ne- 
kurie dvasiškiai remia žmo
nių reikalavimą atidaryti 
maudykles.

Del keno nors fanatiškų 
užsispyrimų žmonės turi 
kentėti; kiti eina j tolimus 
paupius, kur nėra jokios ap
saugos, ir besimaudydami 
prigeria.

SHENANDOAH, PA. j KAIP IŠVYSTYT LIE
TŪVOS PREKYBĄ'

Užsimušė žmonos akyse. 
Tūlas Daniel J. McCaffrey, 
42 m., nušoko nuo Bloom
field tilto ir užsimužė ant 
gelžkelio bėgių 100 pėdų že
ngiau. Jis išvažiavo auto
mobiliu su savo pačia pasi- 
važinėt. Kuomet užvažia
vo ant tilto ir privažiavo 
prie aukščiausios vietos, jis 
staiga sulaikę automobili, 
nubėgo ir persivertęs per 
tilto užtvarą nušoko. Ma
tė tą ir jo žmona ir daugiau 
važiavusiųjų, bet nei vienas 
nespėjo sulaikyti ar sukliu
dyti jo sąužudystės. <

Pribuvus policijai,: žih'o- 
na negalėjo pasakyt jokios 
aiškios priežasties1 jos vyro 
nusižudymo.

Nusižudė del, kojos. Ge
orge Dundar iš Indianola, 
žinodamas kad jam turės 
būti nupjauta koja, pasirin
kt mirtį negu visą gyveni
mą būti be kojos, ir nusišo
vė. Jo kojos buvo sužeis
tos angliakasykloj pora me
tų atgal ir viena visai su
gedo, daktarai pasakė kad 
ją reiks nupjauti.

Uždrausta maudytis. Se
nas šventadienio užlaikymo 
įstatymas čia draudžia ne 
tik laikyti atidąrus teatrus 
ir kitokius pasilinksmini
mus sekmadieniais, bet net 
maudynės turi būti uždary
tos. Bet Liepos 13 d. Dor-

■> Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

201 N. Wells St., Room 1904 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

Lietuvos ’ Pasiuntinybė 
2622—16th St. N. W.

Washington, D. C. •

Iki Liepos 14 d. Pittsbur- 
go. srityj nuo šių metų pra
džios automobilių nelaimė
se užmušta 102 ypatos, su
žeista 2,860.

Trijų savaičių bėgiu ta
po areštuota 1,100 automo- 

! bilistų už neatsargų važinė- 
[ jimą. Policija pasiryžo su
laikyti perdidelį žmonių už
mušimą arba užsimušimą 
iš priežasties automobilistų 
neatsargumo.

Nužifdė pačią. Policija 
suėmė 62 metų senį, James 
McNab, kuris prisipažino 
nužudęs savo pačią, 53 m. 
Jis ją papjovė perdurdamas 
kaklą ir pilvą, paskui palai

dojo po trepais namų ku
riuose gyveno. Vėliau pats 
bandė nusižudyti taip pat 

I susibadydamas, bet nemirė, 
belaukdamas mirties tapo 

Į suimtas:! r <1 į 1 i R į | i | | į i < ;
Jis išsipasakojo kad susi

vaidijęs su žmona nustūmė 
ją trepą^š 'žemyn', paskui su- 
badė, o'tada per penkias va
landas laikė ją savo ranko
se iki numirė. Po trijų die
nų palaidojo po trepais. 
‘ Kada pats bandė 'nusižu- 
dyt,. po susižeidimo dvi die
nas laukė mirties, bet buvo 
užtiktas ir paimtas ligonbu- 
tin. Jis daba? sveiksta ir. 
bus teisiamas.

$18,000,000 statybai. Pa
aiškėjo kad Pittsburgo sri
tyje bankai ir paskolų įs
taigos dabartiniu laiku tu
ri apie $18,000,000 pinigų 
gatavų išduoti skolinti ant 
gyvenamų namų būdavo j i- 
įno.
; Žinios surinkta iš 46 di
desnių miestų, kurios paro
do kad bilijonai pinigų yra 
gatavi paskoloms, jeigu kas 
nori statytis namus.

Iš “kirvininkų” teismo. 
Birželio 25 d. Pottsvillės 
teisme*’ atsibuvo musų kle
bono Kun. Karaliaus bylą 
su parapijonais už, kunigo 
‘naudojimą kirvių atmuši
nėjime bažnytinės salės už
raktų prieš parapijos komi
teto valią.

Kunigas turėjo du advo
katų. Smarkus jaunąs ka
reiviškas parapijos pirmi
ninkas, Pranas Daugirda, 
stojo prieš, juos teisme ir 
prirodė kunigo ir jo pase
kėjų apsiėjimus, ką išklau
sę net patys kunigo advo
katai pripažino jį kaltu ir 
(išvadino trukšmadariu, o 
ne mokytų ir padorių žmo
gum. Teisėjas pasakęs kad 
jiįž tokį kunigo darbą jam 
priklauso, kalėjimas,; ir, jei 
'dar sykį prasikals prieš pa
rapijoms tai tikrai paklius 
į šaltąją.

Keletas kunigo pasekėjų 
[buvo nuvažiavę pasiklausyt 
'bylos, bet Daugirdai užpro
testavus jie visi buvo išva- 
>ryti.

• Kun. Karaliui priteista 
užmokėti teismo kaštus, su
dėti savo .“pinigais nudaužy
tus užraktus, ką jis ir ėmė
si daryti. Jam tas kaštuos 
.apie $400. Jo dvi bylos su 
parapijonais jam kaštavo 
$10,000.
i į Kitas šios parapijos ku
nigas, ^Šmulkštys, kuris pa- 
kilo išvažiuoti į Jerzųolimą 
ar kur kitur, tapo valdžios 
sulaikytas New Yorke ir' jo 
laukia 'aštrus '-teismas. • <Jię- 
d|r su Kun.|Karaliuiądaukia 
aštrios bausmėš už išnieki
nimą Amerikoniškos vėlia
vos. Tas atsitiko Balandžio 
30 d., mirusių paminėjimo 
dienoje, Naujose Lietuvių 
kapinėse Amerikos legio- 
ninkai iškėlę vėliavą. Abu 
tie kunigai atvažiavę. į ka
pines pamatę Amerikoniš
ką; vėliavą ją išniekino.

Liudininkai to visko davė 
žinįą legioninkams, kurie 
savo keliu apskundė kuni
gus federalei Valdžiai, kuri 
tuoj sulaikė beišvažiuojan
tį Kun- Šmulkštį ir sykių 
su Kun. Karalium šauks pa
siaiškinimui. Sąko Kun. 
Šmulkštys paleistas po už
statų. j. Basanavičius.

10. Gal butų praktiška 
kad Amerikos Lietuvių im- 
porteriai, Amer; Liet. Eko- 
nom. Centrįū ir Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Rū
mams tarpininkaujant, tu
rėtų Lietuvoje savo agen
tūrą, kuri prižiūrėtų užsa
kytų prekių tinkamumą, ge
rą surušiavimą ir supaka-

Akrono

Didelis elektriškas pro
jektas. West Penn Power 
Co. ruošia planus įrengimui 
didelės elektros gamybos 
ant Cheat upės prie West 

[Virginia valstijos. Tas dar
bas reikalaus $70,000,000 ir 

j ikį pilno išsivystymo truks 
110 metų.

PHILADELPHIA,
Vietos Šv. Marijos 

Tautiška Katalikiška

PA.
Liet, 

para-

Amerikos Lietuvių Eko
nominėje Konferencijoje 10 
d. Birželio New Yorke tarp 
kitko Generalinis konsulas 
P. Žadeikis suglaustoj for
moj patiekė konferencijos 
dalyviams keletą- svarbių'. . . . .
pastabų bei pageidavimų,į,yir prekių išsiuntimą 
suformuluotu sekamai:

1. Turint omenyje Lietu
vos atstumą nuo Amerikos,, 
reikia pasirinkti negenda-! v.° P1 °duktų eksportu Ame-

i v • i Į rilrnn iotyiIriTrPii rrantiia iirzmus arba mažai gendamusl 
produktus, kaip va: ginta
rai, medžio produktai,. li
nai, drėbęs, ašutai, rūkyti 
mėsos produktai, saldainiai, 
'džiovinti grybai, ė te. ?

2. - Reikia importui pasi
rinkt tik geriausią produk-1 
tų rūšį.

3. Reikia '■ supažindinti’ 
Lietuvišką ir Amerikonišką 
publiką su. Lietuvos- pro
duktų pavyzdžiais:

a) laikant nuolatines pa
vyzdžių parodėlės: Lietu
vos Konsulatuose, Lietuvių 
bankuose, Vaizbos Butų 
patalpose, laikraščių redak
cijose;

b) paruošiant prekių pa
rodėles, per Ekonom. Kon
ferencijas, laike Vaizbos 
Butų metinių konvencijų, 
laike musų organizacijų 
seimų, laike parodos Chica- 
goje (1933 m.) ir tt.

4. Reikia kad Vaizbos 
Butai, kiekvienas savo mie
ste ir savo valstijoj, pasi
rūpintų surinkti tikras ži
nias apie, krautuvninkų 
skaitlių ir jų'-įpecialybę, iri 
iš' jų sudaryti““importo ko- 
operativą”, kuris skelbtųši 
spaudoj^ ir>pėr sueigas apie 
gau tas * iš. ‘Lietuvos prekes. 
Ten kur toks kooperativas 
negalimas, atskiri krautuv- 
ninkai galėtų! tą rolę pui
kiai atlikti- j

5. Reikalinga kad vietos 
Vaizbos Butai moraliai pa
remtų Lietuvos prekių im
portuotojus ir kad Vaizbos 
Buto narių šeimynos duotų 
pavyzdį visiems: patys var
totų kiek galima daugiau 
Lietuvos prekių ir paragin
tų kitus ir nepraleistų pro
gos pasiūlyt ir savo kaimy
nams Amerikonams.

.6. Reikąlinga kad Vaizbos 
butai patartų Lietuvišku 
prekių importuotojams ne- 
jieškoti didelio pelno, bet 

[ verčiau didinti prekių api- 
vartą.

7. Reikalinga kad Lietu-

Į [laiku.
Į; 11. Svarbu kad Lietuvos
I gamintojai, interesuoti sa-

rikon, išpildytų gautus už
sakymus urnai ir sąžinin
gai, o to negalėdami pada
ryti kad duotų greitą atsa
kymą užsakytojams.

12. Pageidautina kad Lie
tuvos eksportininkai įstei
gtų New Yorke savo gehe- 
ralę agentūrą.

KAS EKSPORTUOJA
MA IŠ LIETUVOS 

Jack Sharkio Saldainės 
“Birutės” saldainių fab

rikas Šiauliuose, pagerbi
mui musų tautiečio boksi
ninko Jack Sharkey, išlei
do naują rūšį saldainių ir 
ją pavadino “Jack Shar
key”. Saldainiai gardus. 
Ant popierėlių yra Sharkio 
paveikslas. Šiomis dieno
mis šių naujų saldainių pri
buvo Amerikon.

Galimybė Lietuvos Durpes 
Importuoti Amerikon

Pasirodo kad Amerikon 
kas j metai atvežama iš už
sienio virš 35,000 tonų dur
pių, už kurias Amerika su
moka virš pusę milijono 
dolarių. Šios durpės yra 
vartojamos, ne kurui bet 
kraikui, nes jos daug šva
resnės ir geresnės už šiau
dus. Tas kraikas gamina
mas iš samaninių durpių.

Lietuvoje šios rūšies dur
pių yra begalo daug. Tie 
kurie kasa durpes kurui 
turi daug bėdos su sama
ninėmis durpėmis, nes jos 
nelabai tinkamos kurui ir 
jas reikia nukasti -ir mesti į 
šalį.

Jonas J. Romanas, pirmi
ninkas Lithuanian Impor
ting Co., šiuo reikalu pra
dėjo rūpintis. Jis kreipėsi 
prie Amerikos durpių nn- 
porterių ir dvi iš stambiau
sių firmų pareiškė norą 
durpes iš Lietuvos pirkti, 
jei ten jas tinkamai paga
mins ir kaina bus prieina
ma;

Naujienos
.1

Abiejų Lietuvių 
nijimų seimai praėjo truk- 
šmingai. Daug kalbėta, gin
čytasi, ir vėl užmiršta, o 
■marmalienė liko ta pati 
kaip buvus. Ar seimai but 
[na ar jų visai nebūtų buvę 
[jokios gerovės iš to orga
nizacijų nariams nėra: nie
ko nebuvo nutarta nors di
dumą patenkinančio. Už
teko to kad darbininkai pri
gulinti Susivienijimų kuo
pose po stambų dolarį pra
kišo, nuvargo ir [iš seimų 
sugryžo apsilaižę kai katė 
pelę prarijus. Tiesą, kuo
pos mokėjo kiek delegatams 
lėšų, bet tai tik lašas ežere 
vandens.

Delegatai sugryžę savo 
kolonijon iš šeinio liko1 šal
ti, neveiklus, o del to kad 
nuvažiavę į seimus pamatė 
savo, viršininkų triksus ir 
stūmimą musų organizaci
jų į prapultį. Tokiais dar
bais viršininkai atima na
rių pasitikėjimą, veiklumą. 
Neužtenką ką' jie savo or
ganuose prirašo pasigyri
mų, bet to tikrenybėj nėra.

Smulkios žinelės
Dvigubos šermenys. Iš 

Šv. Jonb bažnyčios' tapo pa
laidoti J. Tamoscinas, ■ 54 
m., sU savo1 sunum Juozu, 
23 m.1 Jie sekmadienį va
žiavo automobiliu, apvirto 

i į ravą ir ant vietos užsi
mušė.

Serga p. Kutieriė, gydosi 
namuose: , (< .,

Jurgio Barausko duktė 
susirgo difterija, negelbė
jo nei gydytojai; Mirė 12 
d. ir palaidota 14 d. Liepos 
iš buvusios Lietuvių bažny
čios.

Clevelande su reikalais 
lankėsi Akronietis Jonas 
Sarafinas.

Akroniečiai kurie lankėsi 
“Dirvos” piknike Liepos 6 
d. liko labai patenkinti. Da
lyvavo daug Akroniėčių ir

Susivie-1 net jų draugų iš Salem, 0., 
p. Stelmokai. Keliautojas,

J^ušovė už kiaulių vagį. 
Netoli čia vienoje kiaulių 
ukėj tankiai buvo vagiama 
kiaulės. Buvo vienas nak
tinis sargas, bet jo neužte
ko ir paimtai, antras. Jie
du nakties laiku Liepos 15 
d. susišaudė vienas kitą pa
laikydamas už vagį. Vie
nas mirė nuo šūvių, kitas 
atsidūrė ligonbutyje.

AKRON, OHIO
Lietuvis Kalvis

Automobilių garažius. 
Atlieku visokius darbus su
virinimo, taisau visokius 
. rūšies įrankius, darbą ;

atlieku geriausia.
MIKĘ JOCIS

154 Wooster a v. Akron, O.

Labai patogi ir links
ma kelione

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJALIETUVA

Per Gothenburgą, .Švediją 
Su artimais susisiekimais su

KLAIPĖDA
Puikiais Motorlaiviais

Gripsholm Kungsholm
ir

i S./ S., Drottninghoįm

1930 Metais Išplaukia
Laivas; iš '' New Yorko 
GRIPSHOLM '. ’ RUgpjuSio 9 
KUNUSHOLMj i i ; “ , 16
DROTTNINGHOLĄI (23;
GRIPSHOLM Rugsėjo’ fe
KUNGSHOLM “13
DROTTNINGHOLM • i 20
GRIPSHOLM Spalių, 4

Musų laivai yra greiti, dideli ir 
moderniški. Išplaukia beveik kas 
savaitę iš New Yorko ir atgal. 
Jei Tamista manai atlankyti Tė
vynę Lietuvę, platesnių informa
cijų kreipkis prie arčiausio agen
to arba pas:

Swedish American Line
21 State St. New York

Vėlyvos Vasarinės Ekskursij’o

į TĖVYNĘ
Pasirink bent kurį iš sekančių išplaukimų kad užtikrinus nepalygi- 

nomus patogumus kuriais visi United States Lines laivai yra pašau-, 
liniai-atsižymčję.

Gi

gerr
10

! SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ j
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos j
I organizacija Suvienytose Valstijose, J 
! kurios turtas yiršija $1,000,000.00. !
N ’ 4

h Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 1 
! pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
. SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- « 
m Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt “T4- *J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. *

! Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. !
: Pašalpos Skyriai $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. į
k Del platesnių informacijų kreipkitės line adreso:

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

pija Liepos 20 d. rengia di
delį pikniką”' ir atidžirymą 
bei krikštynas savo, parko 
najijai įrengtos - salėsi - Par
kas ' užvardintas Vytauto 
Parku.

Tą dieną, .atsibus- įvairus 
programas: dainos, prakal
bos ir kontestai.

Vietos tautišką parapiją 
valdo Vysk-. M. X. Žukaus
kas. Kor.

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

There’s no need for an aching head to spoil 
your day. At the first warning throb take Dil
lard's Aspergum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard's Aspergum is (he new and 
easier way to take aspirin.

Dillard’s Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. You can take jt 
any time—any place. You need no water to
gulp-it down. There is no unpleasant fitste—- 
ho choking.

Be'cause you chew Dillard's Aspergum the 
aspirin mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities arc effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn hand for 
quick, harmless relief from the pain of head
aches, ncur’algia. neuritis, etc. It helps break up 
a cold, and soothes irritated throats, even such 
severe cases as follow tonsil operations. If your 
druggist does not have Dillard's Aspergum. send 
for free sample to Health Products Corporation, 
Dept. A, 113 North 13 th Street* Newark. N. J.

viškų prekių importuotojai 
-nesivėlintų su užsakymu se
zoninių prekių ir kad neda
rytų ' rizikingų bandymų 
nes vienas nepasisekimas 
gali sugadinti visą biznį at
eičiai. •

8. Reikalinga kad Vaiz
bos Buto nariai ir ypatin
gai Lietuviškų produktų 
importuotojas, atidžiai sek
tų publikos skonį, pastabas 
ir Lietuvos prekėms stato
mus reikalavimus, ir kad 
apie tai visa praneštų savo
Vaizbos Buto valdybai, gi 
ji praneš apie tai artimiau
siam Lietuvos Konsulatui.

9. Kadangi importuojant 
didesnį prekių skaitini išei
na pigiau tai reikėtų kon
centruoti tam tikrų prekių 
užsakymą išanksto nužiū
rėtose, vie tose (sakysim per 
Amerikos Liet. Ekonomini 
Centrą).

Musų Prekyba su Lietuvą
Lithuanian Importing Co. 

Boštone yra pirmutinė įs-; 
taiga kuri užsiima vien tik 
importu Lietuvos produktų 
Amerikon. Ta firma per 
pirmus 11 mėnesių savo vei
kimo jau yra importavus 
Lietuvos prekių už $11,103.

Importavo svarų:
23,666 saldainių už $4,193
21,063 mėsos $6,182

54,3 baravykų . $523
Kitų produktų $203

ii iraii ends
when soothing Žemo is used I 

Right from the first touch, antiseptic^ 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes,' 
and many other skin afflictions.“Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Zemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when šgfe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Rugpjūčio Išplaukimai
S.S. LEVIATHAN.........................Rugpjūčio 2-ra ir 20-ta
Š.S. PRESIDENT HARDING .................Rugpjūčio 6-ta
S.Š. PRESIDENT ROOSEVELT ...........Rugpjūčio 9-ta

, S.S. GEORGE WASHINGTON .............Rugpjūčio 19-ta
S.S. AMERICA ...........................................Rugpjūčio 27-ta
S.S. REPUBLIC ...........................................Rugpjūčio 30-ta

Plaukia į Plymouth — Cherbourg — Southampton Hamburg
Ruoškis būti savo Tėvynėje vėliausioms vasaros ir ankščiausiomis 

rudens savaitėmis kada gamta yra visoje savo grožybėje.
« ' Pirk laivakortes j abu galų!

Keliaunant šiaisa Amerikos laivąis, pinigai kuriuos Jūs praleisite 
pasiliks Amerikoje — tuom padidins salės gerbūvį.

Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 
laivakorčių agentus arba rašykite tiesog į

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE general offices

Robert Ę. Good 45 Broadwny
Hotel Cleveland Building. New York city

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūslę. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsule's” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO PRO
TOKOLAS Iš, SLA.

SEIMO* 

arba:
“Taip mani Dieve Padėk.”

(Tąsa iš per. num.)
Kad socialistai buvo tik

rai pasiryžę šiame seime iš
gelbėt tautiečius nuo komu
nistų tą matėm ir girdėjom 
visais atžvilgiais

Vienas didžiausių jų pa
sikėsinimų išgelbėt buvo 
tai sumanymas pravest ar 
įvest naują konstituciją, 
kurioje socialistas Jurgelio-1 
nis įdėjo punktą “Taip man 
Dieve padėk”, prisiekdini- 
me SLA. Pildomosios Ta
rybos. Ba socialistai labai 
gerai žino -kad komunistai 
bijo Dievo taip kaip Žydas 
lašinių.

Socialistų , buvo sugalvo
ta šitaip: įdės tą punktą j1 
SLA. konstituciją, ir komu
nistai, užuodę “Taip inah 
Dieve padėk”, atsisakys ant 
visados kandidaduoti į Su- 
suvienijimo valdybą, bijo
dami kad nereiktų priimti 
prisiękos ir ištarti tų žo
džių. ■ .

Ale kad atsitiko taip kad 
bolševikai patys iš seimo 
išbėgo ir patys savo susi
rinkime išsirinkę savo “pil
domą tarybą” prisiekė prieš 
Lenino barzdą, o SLA. kon
stitucijoj įrašyti “Dieve pa
dėk” žodžiai atsisuko prieš 
pačius socialistus, tai Gri
gaitis užvedė smarkų ata
ką ir pareikalavo seimo iš
mesti tuos žodžius iš kon
stitucijos.

Tautiečiai, kurie irgi pėt- 
nyčioj mėsą valgo, nors ne
paiso tų “Dieve padėk”, bet 
■norėdami ištirt ar daug so
cialistų seime yra, nutarė 
balsuot už palikimą tų žo
džių, ir pasirodė kad Gri
gaitis liko su 20 pasekėjų.

Bet per naktį Grigaičiui 
pasisekė padaryt stebuklas: 
jis nemigęs lakstė nuo vie
no tautiečio prie kito, tik
rindamas kad jau komunis
tų pavojaus nėra ir nerei
kia to “Dieve padėk”,’ ir se
kančią sesiją Gegužis davė 
perbalsuoti ar SLA. dele
gatai dar turi bijot komu-Į 
nistų ar ne. Pasirodė kad I 
dabar mažiau jau komunis
tų bijota ir už išmetimą 

. “Dieve padėk” balsavo 62 
delegatai, už palikimą vis 
dar buvo 179 balsai, arba-j 
daugiau kaip du trečdaliai. I

Taigi “Taip man Dieve 
padėk” liko konstitucijos 
punktu, kaipo apsauga nuo Į 
komunistų, jeigu dar jie su
manytų sugryžt į Susivie
nijimą ir vėl sumanytų pa- į

Mėgstat Sportą? skaity-| 
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor-, 
tininkus. i

lių, ir niekas nepasiėmęs ir. 
nesuskaičiavęs kad tai yra 
daugiau kaip du trečdaliai, 
sutiko kad dviejų trečdalių 
nebuvo.... '

Ir taip, 318 delegatų, lyg 
žiopliai prabuvę visą savai
tę seime, praleidę desėtkus 
tūkstančių dolarių, išsiskir
stė atmetę tą ką per savai
tę priėmė....

Kitam seimui liko išrišti 
ar 209 balsai prieš 94- suda
ro du trečdaliu ar ne. Bet 
kad kitame seime protoko
las nebus skaitomas ir nie-* 

gi soicalistų planas išgelbėt įkas negirdės apie šitų bal- 
Susivienijimą nuo komunis- savimų pasekmes, taip ir 
tų su pagalba “Dieve pa-Į liks naujai išgalvota arit- 
dėl?’ buvo visai durnas; Imetiką kad 229 balsai prieš 

Ale Grigaitis vistiek bi- 94 nesudaro dviejų trečda- 
jojo kad jam netektų tų< žo-jlių.-‘ 
džių kada nors ištarti (mat, i Kito seimo labiausia no- 

’jis turi akį į “Tėvynės” rė-:|rėjo’ Clevelandas, ale kad 
daktoriaus sėdynę), ir kitą l čia išeina fašistų organas 
sesiją atsistoja ir sako:. • “Dirvą” ir daugelis paten- 

“Draugai! mes turim at-! tuotų delegatų, kurie kas 
mest visą iki šiolei priimtą seimas buna išrenkami, ži- 
naują SLA. konstituciją, ba(nojo. kad jiems nebus sma- , 
seime nebuvo komunistų ir gu abiem pusėm Superijos : 
jie-užvedė prieš mus bylą, vaikščiot, tai balsavo, už ; 
mes galim papult Į bėdą be | Pittsburgą, ir to miesto de- 

nau-1 legatai džiaugėsi galėsią i
I svečius pavaišint dūmais. 1 

Socialistai, iš džiaugsmo : 
kad tautiečiai davėsi jiems i 
išgelbėt save nuo komunis- į 
tų pavojaus, uždarant sei- 1 
mą ir Struraskiui pianu 1 
turavojant,. Lietuvos Him- i 
na giedojo stati.

{Bus daugiau)

siimti sau iždą su milijonu 
dolarių.

- Nabagai, nei socialistai 
advokatai, nei seime tautie
čiai, visai nepagalvojo kad 
komunistai turi užvaldę po 
kolonijas dideles net kata
likiškas draugijas, kurių 
susirinkimai atsidaro ir -už
sidaro su poteriais ir žeg- 
nonėmis, kurių nariai turi 
eiti net ausinės ir atlikti 
viską kitą su tuo surišto.

Visas tas ceremonijas jie 
atmetė ir draugijos virto 
grynai komunistiškos. Tai-

komunistų priimdami 
ją konstituciją.” 1

>Tai buvo jo trečias 
kas išmesti “Taip man 
vė padėk”, ir nežinia

ata- 
Die- 
kur 

tą naktį nakvojo ar nenak-Į 
vėjo Gegužis ir visi kiti de-( 
legatai, ba kaip Grigaitis 
tą įnešimą padavė ir 94 bal
sai nubąįsavo kad atmest, 
o 209 balsai kad paliks, Gįę-| 
gųžis . pasakė kad 209 bal
sai nesudaro dvięjų trendą-

NUTUKUSIAM NEGERAI! '

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių
■ ir ne-piliečių pačias, 

tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

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

Laivų Išplaukimai iš
New Yorko:

“Oscar II” 
“Frederik VIII” 
“United States”

reipkites prie artimiausio jums 
ivakorčių agento visais kelio-

“DIRVA’
6820 Superior avė.

Cleveland, O.
Line

SHIWWtl

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

KELEIVIAI LIETUVON

Kėliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD 

TRAUKINIAIS

Apleidžia Clevelandą 4:00 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

KALBŲ MIŠINYS

Didžiausis it painiausis 
kalbų mišinys,(koks ikišiol 
pasaulyje buvo užtiktas, tai 
Filipinuose. Keleiviams nu
vykus Į Filipinus, pirmiau
sia metasi akin telegramų 
blankos. Nors blankos yra 
skirtos telegramų persiun
timui . tik dviem . kalbom 
(angliška ir ispaniška), vie
nok blankose paaiškinama, 
kad telegramai priimama 
dr ir šiomis kalbomis: fran- 
cuzų, japonų, ilocanų, imba- 
gų, pangasinų, pampagonų, 
tagalogų, žembų, bicolų vi- 
sajanų, ir kodų: oficiališko- 
mis kalbomis angliška ir is
paniška.

Tai yra aštuonios kalbos, 
žmonių vartojamos Filipinų 
salose, kurios sudaro 600 
keturkampių mylių terito
riją, su apie 12 milijonų gy
ventojų. Be čia paminėtų 
kalbų, toje pačioje teritori
joje yra dar apie 87 žargo
nai, kuriuos sudarė susimai
šiusios tautelės, ir tik šitas 
tautelių mišinys tuos žar
gonus vartoja, šiaip iš to
liau atvykęs žmogus, su šito 
mišinio tautelių žmonėmis 
susikalbėt negali, ir net pa'- 
tys vietiniai gyventojai, 
kiek toliau savo gyvenimo 
vietų, su savo kaimynais su
sikalbėt negali.

Visos šios kalbos seniau 
turėjo savo alfabetus, susi
dedančius iš 20-28 raidžių-

LOGIŠKAS . 
SUSISIEKIMAS
A merika-Lietuva

Ą’PBR

KLAIPĖDĄ
Skandinavų Amerikos 

Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abieju 
Respublikų Lietuvos ir Ameri
kos dailiais ir po-puliar iškaiš lai
vais. Nes yra parankiausia ir 
patogiausia Linija Lietuviams 
keleiviams—

® Skandinavų Amerikos 
Linija

ji istege patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams at-

Rugp. 2
™I3

Scandinavian-
American

27 Whitehall St.
130 N. LaSalle St.
218 Washington St.

‘Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin’ 

Chicago, Ill.
Boston Mass. Kai išbandėt perdėjimus

Z/Ju vietoj užsirūkykit Lucky"
Būk blaivus — būk blaivus visiems dalykams, net ir rūky
damas. Venk tos ateities šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, 
jei nori išlaikyti tą modernišką, visada jauną figūrą. "Jų, 
vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus 
kada rųket, pagaminti iš puikiausių tabakų 
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus—“JIE 
SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų gerklę.

*Dr. Yorke-Davies savo garsioj knygoj ’’Maistas Nutukusiems” pataria šį: ’’Joki priemone suliesint! save negelbės jei ligonis neliaus 
valgęs nevalgi© laiku”. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes 
skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, ’’jų vietoj—užsirūkykt Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padi
dina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

C1930, The American Tobacco Co., Mirs

Dabar tik pietiniame krašte 
gyventi mahometonai turi 
savo pastovų alfabetą, kurį 
atsigabeno ir Indijos ir Bor
neo.

Manilloj gi, teatruose ir 
kabaretuose girdisi vien 
žargonas, susidaręs iš taga- 
liogų ispanų kalbų, o jau
nesnės kartos daininkės 
daugiausia dainuoja neya 
angliškai, tačiaus ir čia gir
disi žargonas angliskai-is- 
paniškas, ir klausytojas ne
gali suprast kokia čia kalba 
skamba.

Tokių kalbų mišinių yra 
ir kitose šalyse. Paveizdan, 
tarp Belgijos ir Holandijos 
rubežių .žmonės kalba žar
gonų holandiškai-belgišku, 
dadgiau-mažiau atskiestų 
vokiečių kalba. Reino -teri
torijoj žmonės vartoja mi
šinį vokiečių ir franeuzių 
kalbos, Anglijos kolonijose 
pietinėje Amerikoje dauge
lyje vietų vartojamą anglis-i 
kai-ispaniškas žargonas.'

Rašant “Dirvai”, vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti- greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

“It’s toasted
Jūsų Gerklės Apsauga— Pries knitėjimus—prieš kosulį.

Baltgudijojė ir tūlose Uk- gonus viršija Filipinų taute- 
rainos vietose žmonės kalbailių kalbų mišinys, kokio n:e- 
žargonų . gudiškai-totorišku. kus kitur ikišiol niekas ne
su priemaišomis rusiškos! surado, ir beveik niekas ne
kalbos. Bet šiuos visus žar- sitiki surast kada nors.

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie da-yvaus minėjime 500 .metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

HOLLAND AMERICA LINIJOS 
veliaviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko

RUGPJUČIO-AUGUST 16
Nunižainta laivakorčių kaina i abu galu. Puiki kelione ir ma

lonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas į Klaipė
dą per Rotterdama.

Informacijų klauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Asosiacijos narius:
J. AMBRAZIEJUS

168 Grand St. B’klyn, N. Y. - 
“VIENYBĖ”
® 193 Grand St., B’klyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS

814 Bank St. Waterbury, Ct.
A. S. TREČIOKAS

197 Adams St. Newark, N. J.
J. SEKYS

226 Park St., Hartford, Ct. 
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS

502 South A v. Bridgeport, Ct. x
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago. 
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVICiŲS

05 TJbertv St. Ansonia; Čt.
K. VAIŠNORA
Fr.'.nklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.

J. G. BOGDEN
322 W. Long 'st. DuBois, Pa.

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V. M. STULPINAS '
3255 ' S. Halsted St. Chicago

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa.

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 W. Broadway- 

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTE

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMĖKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

P. BARTKEVICZ
678 N. Main St.' Montello, Mass.

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

Richmond' Trust Co.
2701E. Allegheny av. Phila. Pa.

J. UP.BŠAS
l°i7 Ork St. Lawrence, Mass. 

TP. MGIJS'
1733—24 St. Detroit, Mieli.

MISS J. LEONAITĖ, “Amerikos Lietuvio.“ Agentūra,
14 Vernon St., Worcester, Mass-.

itim

UŽSUK—Lucky Strike šokių 
Orchestrą kas ketvirtadienį' ir 
šeštadienį vakarais, N. B. C. 

tinklą.



Dienos Klausimais Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos Paruošė K. S. K.

KUR TŲ RAUDONUKŲ PROTELIS?

ko-l
p O SLA. seimo, musų 1 
J munistai, išmesti iš sei
mo salės už trukšmavimą, 
sugryžę šaukė-rėkė kad S. 
L. A. nariai nesiųstų savo 
pinigų į centrą, palaikytų 
kuopų ižduose. Mat, jie ti
kėjo kad gal ką peš per teis
mą — gaus atplėšt dalį Su
sivienijimo ir tada trauks 
sau pinigus, darbininkus iš
naudodami, o galiaus ap- 
gaudami. Bet teismas jo
kių priekabių prie legates 
SLA. centro valdybos ne
rado nežiūrint komunistų 
keleto pasikėsinimų prieka
bes išrasti.

Jausdami,* kad niekas iš. 
jų pastangų neišeis, komu
nistai kreipėsi į Pild. Ta
rybą kad priimtų juos at- 

, gal ir dovanotų kaltes. Tą 
darė slaptai, užtylėdami sa- 

. vo žygius savo sumulkin- 
tiems pasekėjams, o vis 

; viešai rėkia aukų ir neva 
-kad nori atsimesti nuo “fa
il šistu”;

Kad 
rius iš 
nės ir 
centro 
aiškinimą kaip daryti su sa
vo mokesčiais tokiose kuo
pose kur komunistai kon
troliuoja, o nariai nori mo
kėti kad nenustotų pašal
pų. Nariams patarta išsi
rinkt savo komitetus ir mo
kėt mokesčius į centrą. '

Tą pranešimą' pamatę,’, 
raudonukai savo spaudoj 
visa gerkle suriko kad cen
tro valdyba -kursto skaldyt 
orgranizacij a,. 1 skaldyt.*; teuor 
pas.

Turi būti pats mulkiau- 
sias tamsuolis kad nepava
dinti šitų komunistų aiški
nimų kvailais.

Kas siųs į centrą mokes
čius tie neskaldys organiza
cijos. Jeigu'5 jie laikys pas 
save pinigus, jie skaldys.

Gal jie laiko “skaldymu” 
tą kad niekas neina prie jų 
Chicagoj sutverto “prole- 
tarijošiško , susivienijimo”, 
kurį jie laiko “legaliu” ir 
“vienatinių’'’, o tikrąjį Su-, 
sivienijimą jie nubalsavo 
“neegzistuojančiu’’, o kuo
pos prie jo neprisideda ir 
nariai net atsimetą .nuo jų 
ir siunčia pinigus po seno
vei į New Yorką.

.Mums negaila-kad komu
nistai tokie mulkiai ir dasi- 
įeidžia sau manyt kad visi 
turi būti mulkiais, tik gaila 
kad jie vis randa tokių ku
rie duodasi mulkint.

išgelbėti S.L.A. na- 
komunistų dumbly- 
sumulkinimo, SLA. 
valdyba išleido pa-

Račkauskas Afrikoj 
Gražiai Priimtas

“Dirvos” redakcija gavo 
iš Johannesburg, Pietų Af
rikos, tris' laikraščius, ku
riuose plačiai aprašoma a- 
pie pribuvimą į Pietų Afri
ką pirmutinio Lietuvos kon
sulo, V. K. Račkausko, su 
žmona. Talpinama ir jų 
abiejų atvaizdai.

Gerb. Račkauskas , gal 
pirmutinis nunešė į tolimą 
dalį Afrikos Lietuvių var
dą ir pirmutinis paleido te
nai spaudoje daug propa
gandos už Lietuvos Respu
bliką. Pasikalbėjime su lai
kraščių atstovais p. Rač
kauskas apsakė apie gali
mybes Pietų Afrikos preky
bos su Lietuva ir ką Afri
ka galėtų iš Lietuvos gauti, 
ką dabar importuoja iš ki
tų šalių.

Pietų Afrika yra Angli
jos kontrolėj.

Pabaltijo Valstybių 
Ekonominė Konferencija

“Musų Rytojaus” prane
šimu, prieš pat parodą ir 
parodos metu Kaune įvyko 
apie 30 įvairių konferenci
jų, kongresų ir suvažiavi
mų.

Syarbiausia iš jų visų, 
turinti tarptautinio pobū
džio, buvo. Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — ekonominė kon
ferencija, įvykus Birželio 
16—19 dd. Konferencijoje 
dalyvavo po keliasdešimts 
atstovų nuo kiekvienos tų 
Valstybių. Aptarta daug 
svarbių klausimų, ir be abe
jonės ši konferencija turės 
didelės reikšmės tų valsty
bių susiartinimui ir bendra
darbiavimui.

Londono laivynų mažini
mo konferencija, kuri tęsė
si tris mėnesius, Anglijai 
kaštavo $83,000, arba po 
$910 j dieną, per 91 dieną. 
Tai svečių, .tai svečių!

Alytus.

MUŠIS
■Tik prašvito — prasidėjo

Baisi, žiauri kova, 
Krauju žemė apsiliejo —

Kai gyhėm Lietuvą.
Kinkos zvimbė, švilpė, staugė,

Kai bitės lakiojo,
Iš rikiuotės vyrus traukė, 

■Mirtį jiems nešiojo.
Daug tad buvo priguldyta

Priešo ir mus brolių.
Daugel eibių pridaryta

Šaudant iš kanuolių.
Užsibaigus šitai kovai

Saulė užtekėjo,
Ir lyg motina, gyvuosius

Šildė) glamonėjo,.
Kazys Polileika.

• (Tąsa iš pereito num.)

FRANCISCO DE 
GOYA

Tardė Prof. Voldemarą
“Liet. Ūkininkas” prane

ša kad pas Prof. Voldema
rą buvo atsilankęs Kauno 
apigardos teismo prokura
tūros atstovas.

Prof. Voldemaras, papra
šęs klausimus patiekti raš
tu, kas buvę padaryta.

Patiekti Prof. Voldema
rui klausimai lietę jo parei
škimus spaudai. Voldema
ras atsakęs kad, esant cen
zūrai, kiekvienas nepagei
daujamas sakinis išbrau
kiamas ir ko nenorima ne- 
perleidžiama. Kas del už
sienio spaudos atstovų tai 
jie taip pat esą kontroliuo
jami. Todėl del pareiški
mų kelti bylą nesą galima, 
atsakęs Prof. Voldemaras.,

Šis tardymas esą buvęs 
pravestas nustatyti tam ar 
Prof. Voldemaro pareiški
muose nebuvę ko neleistino.

VILNIAU!
padangę patrankų. žaibai 
aplinką jų kurtus griausmai — 
tai aušta senai bematytas

Jei raižys 
Ir drebins 
Žinok kad 
Pasaulio galiūnams nežinomas rytas.
Jei Neris šypsosis karžygių kraujais
Ir krantai vėl puošis naujaisiais kapais — 
Žinok kad jau miršta verguvės laikai 
Ir tave vaduoti ateina vaikai!
Tik lauk, senas Vilniau, praauštančio ryto 
Ir kuomet išgirsi garsingą trimitą — 
Žinok kad mes žengiam tave išvaduoti 
Ir mirtiną smūgį engėjui suduoti.
Tik lauk tu, seneli, to ryto aušros,
Ir kaip tik padangė žaibais sužaibuos — 
Žinok kad mes žengiam per aukų aukas 
Ir vėliavą nešam į tavo rankas.
Tik lauk, kantrus Vilniau, kovos valandos, 
To auštančio ryto, tos laisvės dienos — 
Ir musų trispalvė tave vėl papuoš, 
Ir bokšte per amžius laisvai plevėsuos.
Tik lauk, gimtas Vilniau, jau švint pažarai, 
Jau musų karžygių rikiuojas pulkai — 
Jau žvengia žirgai ir jau skamba kardai, 
Jau tuoj duos komandą mus narsus vadai!

Jonas Morkūnas.

Istorikų Nuomonė apie Vytautą ir 
Jo Politiką

Apie Vytautą turime labai plačią li
teratūrą įvairiose kalbose. Apie jį daug 
yra rašę 15-to amžiaus Lietuvių, Gudų, 
Lenkų, Rusų, Ukrainų, Vokiečių ir Italų 
kronikai; Vytautą mini net Francuzų, An
glų, Švedų, Graikų ir kitų tautų raštai.

šešiolikto ir septyniolikto amžiaus is
torikai papildė tų kronikininkų aprašymus 
naujomis žiniomis iš įvairių asmenų pasa
kojimų ir užrašų, o pastarų dviejų amžių 
istorikai ištyrė ir atspausdino paties Vy
tauto laiškus ir kitus apie jį dokumentus, 
gulinčius Rusų, Lenkų ir Vokiečių (dau
giausia Karaliaučiuje) ir Romos popie
žiaus kurijos ar hive. Jau'pats tų žinių 
gausingumas rodo kad Vytautas vaidino 
labai svarbią rolę Europos tautų gyveni
me, ir kad jis turėjo labai daug įtakos 
šiaurinės ir rytinės Europos tautų santi- 
kiams, visai jų istorijai ir kultūrai.

Vytauto vaizdą ir kai kurias jo budo 
žymes-nupiešia Grovas Kyburgas, kryžei
vių atstovas, ąprašyme savo kelionės Lie
tuvoje 1397 metais. Tas aprašymas dau
geliui yra žinomas. Iš tos knygelės gali
ma paduoti sekančią ištrauką apie Vytau
to asmenį:

“Mums vidun inėjus Did. Kunigaikš
tis atsikėlė nuo sekrėtoriško stalo, širdin
gai mus pasveikino, pasodino ir meiliai kal
bėjo. Kiek kartų ištarė vardą Švento Tė
vo Benedikįo XIII, po biskį pasikėlė nuo 
sėdynės ir nusiėmė kepurę; minėdamas, 
vardus Rymųarba Lenkų karaliaus neat- 
sikeldamas kepurę nusiėmė, o kada išta
rė vardą musų Magistro — tik ją kilstelė
jo.... Kalba jis gana gražiai Vokiškai ir 
stvėrėsi Lot^iškos kalbos, tartum norė- 

| damas parbdyt' savo mokslingumą. Nes 
Į jis buvo mokiniu Hauno iš Windenheimo, 
brolio musų zokono, kurs iš pradžių ver
gu, vėliau' prietelium Keistučio tapęs, už
siiminėjo mokymu jo vaikų Trakuose, kur 
ir savo gyvenimą pabaigė. Buvo kalbėta j 
apie tą ritierį: Did. Kunigaikštis gyrė jo 
dorybę bei mokslą ir darodė melagingu
mą seniau paleistos nutarties apie jo atsi
metimą. Veidas Did. Kunigaikščio links
mas, giedrus, jaunuolė tas. Beveik nieko 
hepersimainė nuo laiko kada aš jį Inster- - 
burgo pilyje buvau matęs, tik tuomet ne
buvo taip vikrus. Vienok liguostai išrodo, 
nors gerai nutukęs. Akyse jis turi ypa
tingą meilumą, kurs traukia prie jo kiek
vieną; sakę kad tą jis nuo motinos pavel
dėjęs. Jis mėgsta kitus link savęs patrau
kti labiau mandagumu ne kaip dovanomis. 
Kiekviename apsiėjime su žmonėmis gra
žiai elgiasi jo dvare viešpatauja patogu- : 
pnaąmr mandagumas. Jis niekados per
daug negeria svaiginančių gėrimų; pačia- . 
me valgyme prisilaiko nuosaikumo; ’

“Did. Kunigaikštis yra labai darbštus: * 
viskuo užsiima šalies valdyme, apie viską 
stengiasi žinoti. Kalbėjosi su mumis viso- 1 
kiais klausimais, o tuo tarpu klausė skai- ' 
tymo kokių ten raportu, ir davinėjo viso
kius paliepimus. Žmonės turi prie jo lais
vą priėjimą, bet kas tik nori pasimatymo, 1 
turi tam tikro bajoro pirmiau būti išklau- " 
sinėtas. Kasdien matėme daugybę žmonių 
ateinančių su prašymais, arba su kokiais , 
ten reikalais iš tolimų kraštų. Sunku yra 
suprasti kaip jam užtenka laiko ant tiek ’ 
daug darbo. Kasdien jis klauso šv. mi- 1 
šių; paskui iki pietų pasišvenčia darbams ■ 
kabinete; pietauja trumpai, o po piętų ne
ilgai užtrunka šeimynoje, arba juokdarių 
dvariškių'tarpe. Po tam jis raitas joja 
apžiūrėti įsteigimo kokių dirbtuvių, sta- s 
tymo namų, ir laivų (ant .upės). Jis yra 
griežtas tiktai abaze, prie to pilnas geru
mo; moka pritinkančio  j vietoj atleisti ir 
bausti. Mažai miega, mažai juokiasi; jis 
daugiau yra šaltas ir mąstantis negu purk
štus. Geras ar blogas gauna naujienas, jo 
veide atmainos neparegėsi.”

Bent kiek žinių apie Vytautą suteikia į

“Dirvęs” redakcija gavo 
iš Madrido, Ispanijos, nuo 
Eduardo Navarro septynis 
naujus pašto ženklelius, iš-, 
leistus paminėjimui vieno 

j iš pažymiausių Ispanų dai- 
| iįninko-tapytojo Francisco 
de Goya. Du ženkleliai at
vaizduoja patį de Goya: 
viename pažymima jo gi
mimo ir mirties metai: 1746 
t—1828, antrame — šimtme
tinės sukaktuvės nuo jo mi
rimo: 1828—1928.

Nors jau du metai po de 
Goya mirties šimto metų 
sukaktuvių, matyt apsižiū
rėta tik šį pavasarį ir pra
dėta leisti to dailininko pa
minėjimui ženkleliai.

Kiti penia ženkleliai vaiz
duoja nekuriuos jo kuri
nius. Vienas, didžiausias 
ženklelis iš. visų, vertės “4 
pts” (pesetų), vaizduoja 
gulinčią gražią nuogą mo
terišką. Kiti keturi ženk
leliai, skirti oro paštui, pa
rodo to dailininko įšivaizdi- 
nimus oro skrajojimo, ku
rie yra gana ypatingi ir net 

įkeisti. Viename kokie tai 
trys aitvarai neša oru sta
čią apsirengusią moterišką; 
kitame, oru skrenda keis
tas aitvaras, ant jo matyt 
dar keturios galvos; trečia
me, ore matyt skraido pen
ki žmonės dirbtinais spar-' 
nais; ketvirtame, oru joja 
ant sparnuoto žirgo vyras' 
ir su savim nešasi moteriš
ką.

Atvaizdai labai fantastiš- • 
ki ir gražių spalvų.

Ispąnų .sumanymas, at
kreipti atidą visų tautu į 
savo , naujus ženklelius! ir į 
to dailininko sukaktuves 
yra puiki propaganda.

Gilbertkitas keliauninkas, Francuzas
de Lannoy, kuris 1421 metais, kaipo Ang
lų ir Francuzų karalių pasiuntinis/ ląnkėsi 
pas Vytautą. Gilbert' de Lannoy aprašo 
Vytauto didį turtingumą, vaišingumą- ir 
duosnumą.tjis gavęs iš Vytauto labai daug 
brangių dovanų). Svečiui nepatikę tiktai 
kad Vytautas nedabojęs pasninkų, penk
tadienį valgęs mėsą'....

Kronikininkų žinios apie Vytautą yra 
labai įvairios. Kai kurie Vokiečių kryžei
vių raštininkai nors perstata Vytautą kai
po- labai talentingą karžygį ir valdovą, bet 
vadina jį žiauriu, kerštingu, klastingu ir 
mažai civilizuotu žmogum. Nemažai Vy
tauto neigimo žymių randa ir Rusų rašti
ninkai; jie negali dovanoti jam kataliky
bės palaikymo ir platinimo.

Įdomi; yra apie Vytautą nuomonė vie
no žymiausių 15-to 'amžiaus rašytojo Ita
lo Picėblamini. Jis savo' kronikoj vadina 
Vytautą rimčiausiu ir gudriausiu to laiko 
Europos, valdovu.

Lietuvių ii’ Gūdų kronikose plačiai ra
šoma apie Vytauto karo žygius, apie jo as
menį gi (atsiliepiama su didžiausia pagar
ba. Anot vieno rašytojo: Visų Vytauto 
darbų ir nuopelnų esą negalima ir aprašy
ti, kaip negalima aprašyti dangaus aukš
tumo ir jurų gilumo. Visi Gudų, Ukrai- 

j nų, Rusų ir Totorių kunigaikščiai klausę 
Vytauto, visi Europos karaliai ir pats im
peratorius gerbę ir mylėję Vytautą.

Svarbu pažymėti kad tuose užrašuose 
minima jogo Vytauto tėvą Keistutį ir jo 
motiną Birutę nužudė Jogaila. Tas įvykis 
.smulkiai aprašoma, išvardijama net Jo
gailos pasiųsti' budeliai. Visi Rusų ii’ Vo
kiečių istorikai tą patvirtina, bet kai ku
rie Lenkų istorikai su tuo nesutinka, ir 
rašo buk Keistutis pats nusižudęs..

Apie Vytūuto neįvykusi Vainikavimą 
tuose užrašuose labai mažai tekalbama; 
tiek tik pasakyta kad Vytautas norėjęs 
vainikuotis, Lenkai nesutikę ir. atėmę nuo 
pasiuntinių vainiką-; delei tos priežasties 
Vytautas susirgęs ir miręs.

1 Daugiau apie, vainikavimą kalbama 
kitoj, vadinamoj- Bychovcb kronikoj, be 
abejohėš Lietuvio rašytoj. 'Joje paduoda
ma visai naują versiją. Vainiką'Vytautui 
siuntęs ne imperatorius "■(ciesorius) Zig
mantas,’ bet popiežius. Delei karo • vaini
kas buvęs pervėlai. pasiųstas., Po Vytauto 
mirties vainiką pasiėmę Lenkai ir dova
noję Krokuvos vyskupui. Ta versija vi
sai neatitinka tikriems- istoriniams fak
tams, Vytauto ir popiežiaus laiškų turi
niui; ji tik rodo 16-to amžiaus (nes tame 
laike ta kronika rašyta) Lietuvių bajorų - 
nepasitenkinimą Lenkų politika. Jie dar 
ir tuomet negalėjo dovanoti Lenkams jų 
pasipriešinimo Vytauto vainikhvimui.

(Bus daugiau)
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New 
delight in
Cheese flavor

Still another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk arę 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound package today.

KRAJFT

V/elveefq
V The Delicious New Cheese Food

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
'pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautusrSn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. 
tuvišku išaiškinimu. 95

REIKALAUKIT
6820 Superior Ave.

Su ištarimu ir Lie- 
puslapių didumo---. 35c

‘DIRVOJE”
Cleveland, O.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstu,
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi“ 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Su vikrių-, 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medal”l 
vardo kiekvienoje dėžutėje.
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DIRVA

(Tąsa iš pereito num.)

Gryžo Budrys iš Lenkų žemės su daug 
grobio — gryžo pas motiną su linksma ži
nia, bet gaila pasakyti, tą žinią pats sa
vyje užslėpė.... Kas iš to kad pasakys, 
jeigu ano žodis neišsipildys, arba jeigu ir 
norėdamas Vaisys negalės iš Lenkų ištruk- 

‘ti, kam be reikalo motinai širdį skaudint? 
' Brangus jai Budrys, bet brangesnis butų 
Vaisys, kada išgirstų jog jis gyvas atsi
rado ....

Taigi po sugryžimo, Budrys pats pa
siėmė sielgratižą kęsti ir tylėjo, ir lyg pa
mišęs vaikščiojo ir laukė. Tankiai žiurė- 

.davo Nevėžiu žemyn ar kas neparjoja. 
Ištolo pažintų, nes turi gryžti vienas vy
ras ir viena moteris su kūdikiu. Ėjo ir 
ant piliakalnio ir žiurėjo j tolumas, laukė 
ir kankinosi. Slinko dienos, slinko savai
tės — vienok laukimas buvo ne tuščias:

« Gražią saulėtą dieną, taku Nevėžio pa
krante pasimatė dulkių debesėlis. Tenai 
kas tai. jojo. Buvo dvi ypatos, kurios ar
tinosi-prie pilaitės. Tai buvo ištikro Vai
sys .su savo šeimyna gryžtąs, Budrio ap
sakytais keliais. Ne tiek ėmė jiems išsi
rengti kiek ilgai truko pati kelionė, vog
tinai iš Lenkų išvykstant, nes bandė ir 
mantos šiek tiek parsinešti, taigi nedykai 
Budriui reikėjo tiek ilgai nežinėje laukti. 
• — Brangus mano vyre, — tarę šalia
jojanti Vaisio žmona: — kodėl tai aš šias 
vietas lyg pažystu, jos man lyg matytos, 
lyg aš kada čia buvau....

Ir nekantriai moteriška dairėsi, žin- 
geidavosi.

— Ką gi ten, panašių paupių daug yra, 
gal tau maišosi, — atsakė jis. — Aš tai 
tikrai čia buvau — ‘ ak'čia gimęs ir augęs, 
ir ten ana matyt mano motinos namai — 
mano tėvą Lenkai nužudė ir mane iš čia 
išsigabeno. Paskutiniame kare prie Bzu- 
ros sutikau savo brolį, jis prikalbino mą,- 
ne gryžti, dabar par keliaujam į mano tė
viškę, todėl gali būti linksma, mano bran-, 
gioji, — tiktai dabar pasakė jai teisybę 
Vaisys.

— Į tavo tėviškę?! Tai tu ne Lenkas? 
Tu iš čia buvai išvogtas? Tai tu pargryž- 
ti namon?!.... Laiminga aš, nes tikrai 
ramiai čia gyvensim, nereikės blaškytis. 
Bet klausyk, ir aš šias vietas atmenu, lyg 
per sapną. Menu kad ir mane, mažą mer
gaitę, vieną naktį užpuolime svetimi žmo
nės pagrobė, ir kur atsiradau pati neži
nojau. Rodos kitą kalbą mokėjau, jei gir
dėčiau tą kalbą, kaip ką prisiminčiau. Ir 
jeigu iš čia tikrai paeinu tai tą kalbą tuoj 
išmoksiu........

— Tai, mano brangi, ir tu esi Lietu
vaitė? Garbė Perkūnui kad ne Lenkę 
parsivedu, ir kad musų sūnelis yra , tyro 
Lietuviško kraujo! Daug linksmiau tave 
mano namiškiai priims.

Ištiesų taip ir buvo: Vaisio žmona bu
vo netolimo kaimyno duktė, sykiu su juo 
pagrobta, vos penkių metų mergaitė, ir 
ten pat Lenkuose išauginta, nors paskirai 
vienas nuo kito. Ten jiedu augo, susipa
žino, ir apsivedė. '

Dar jiedu butų ir,toliau kalbėjęsi apie 
tai, bet staiga moteris suklykė:

— Žurėk, ar ne užpuolikai atjoja?!
— Nenusigąsk, tai mano brolis atjoja 

pasitikti....
Ir Vaisys paleido savo arklį smarkiau 

priešakiu, patikt brolį, nes Budrys neri
maudamas skubėjo persitikrint ar ištiesų 
gryžta tas ko jis taip laukia. Neapsako
mai nudžiugo broliai vienas kitą pamatę.

Skubėjo jie į pilaitę, pas motiną, kuri 
pamačius įjojant į kiemą nelauktus sve
čius, pribėgo patikti.

— Motinėle, tai Vaisys sugryžo! — ta
re Budrys, rodos norėdamas griebti ir mes
ti brolį Į nustebusios motinos glėbį.

I /Ištempus akis Dona valanlėdę žiurėjo,! 
ir nedaug reikėjo pažinti, nes Vaisys bu
vo labai panašus į Budrį. I

— Sūneli. Dievai mums tave sugrąži
na!.... — sušuko motina, pravirkdama.

Vaisys griebė motiną į glėbį, ir abudu 
ašarodami džiaugėsi.

— Iš kur gryžti, vaikeli? Kodėl pir
miau nepargryžai?....

— Iš Lenkų?, motinėle.... Ten jie ma
ne laikė ir saugojo, ir kur gryžti nežino
jau, nes nežinojau iš kur paeinu. Karo 
lauke susitikau su Budriu, pažinau jį iš jo 
ženklo kaktoje, ir jis prikalbino mane gry
žti, atbudino manė, nes visas mano lietu- 
viškumaš buvo išnykęs.

Tą išgirdus, motina pažvelgė į Budrį, 
nusistebėdama kodėl jis gryžęs iš karo nie
ko nesakė. Budrys nors tą girdėjo, bet 
trusėsi apie jauną moterišką, brolio žmo
ną, ir jos kūdikį. Matydama ją, Dona už
klausė Vaisio, baimingai eidama prie jos:

— Tai tavo žmona? Ar ji Lenkė?... 
Ar tu mums- Lenkę parvedei?....

— Ne, motin, ji yra Lietuvaitė: ir ji 
tą pat naktį buvo pagrobta kaip aš din
gau, ir Lenkuose augo. Netikėtai ten su
sipažinom. Dabar gryždama prisiminė 
sias vietas, iki šiolei nei ji nei aš nežino
jom kad esam Lietuviai.

— A, tai tikriausia bus Vaibutų duk
relė! Su tavim sykiu apraudojom ir jos. 
Visai į savo motiną panaši.... Ar dar 
moki Lietuviškai? — linksmai ir susijau
dinusiai kalbino Dona savo marčią, ir. tuoj 
ėmė kūdikį iš jos rankų, palengvinimui ke
leivės, ’ o savo džiaugsmui. Marti suprato 
ką jos klausia, bet atsakyt Lietuviškai jau 
nemokėjo.

Dona greitai sušaukė tarnes ir tarnus 
svečius sužiūrėti, o Budrys patyręs kad jo., 
brolio žmona yra Lietuvaitė irgi neapsa- 
komai nudžiugo. Neužsitefš šis kampelis 
nekenčiamu gaigalu....

Visi buvo neapsakomai linksmi. Tuoj 
davė žinią Vaibutienei — nes ir ji jau bu
vo našlė, vyras žuvo keli metai atgal kovo
se prieš kryžeivius. Kada motina pribuvo 
ir pažino savo dukrelę, džiaugėsi kaip tik 
gali džiaugtis motina iš tokio netikėto sa
vo kūdikio atradimo. Dar labiau ji džiau
gėsi kada sužinojo jog Vaisys yra jos žen
tu, kuriam tenka visa jų ūkė, nes daugiau 
vaikų ji neturėjo.

— Vosyte mano, — apkabinus, bučiuo
dama, glamonėdama dukterį, per ašaras 
kalbėjo motina: — laiminga aš tavęs su
laukus, laiminga kad gava tokį šaunų vy
rą.... Tai jūsų kūdikėlis čia? Vaikas 
ar mergaitė?....

— Vaikas, motinėle, musų sūnelis.... 
Dabar Lietuvišką vardą turėsim duoti, — 
atsakė arti buvęs Vaisys.

* * *
Dvi motinos dėkojo dievams už laimin

gą dieną — už pargrąžinimą jų vaikų; du 
broliai džiaugėsi vienas kitu, prisiminda
mi savo jaunystę ir tą mūšį kuriame vie
nas kitą surado; ir kitos dvi sielos — Vo- 
sytė ir jos sūnelis — kvėpavo tyru, malo
niu Lietuvos oru ir džiaugėsi savo nauju 
gyvenimu.

— Motinėle, — tarė garsiai Budrys:— 
ar matai šį ženklą mano galvoj? Vaisys 
pramušė man galvą tą dieną ant piliakal
nio, ir tik ačiū .tam savo tėvynę atrado.

— O judu man melavot apie tai.... 
Turbut taip dievų buvo lemta kad judu 
susipeštumet, nes ištikro be to ženklo vie
nas kito nebūtumėt "pažinę....

Už aukšto Nevėžio kranto, toli už pi
liakalnio, leidosi saulė, linksma, graži, ži
nodama kad rytoj užtekėjus ras dviejų 
kaimynų bajorų ukėse prasdėjusį naują 
jaukų gyvenimą, kokio nematė nuo ano 
pasalingo Vokiečių ir Lenkų užpuolimo.

(GALAS)
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SKAITYKIT!

LABAI

SKAITYKIT! SKAITYKIT! .

SVARBI NA I JIEN A KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

VYTAUTAS 1430—1930

VYTAUTAS DIDYSIS
JJER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-rašė-šaukė “Išleiskit populiarišką LIETU

VOS ISTORIJĄ, kurią galėtų lengvai skaityti ir suprasti ne tik inteligentas bet ir 
paprastas darbininkas.” Taigi štai ta LIETUVOS ISTORIJA, paruošta populiariš- 
kų raštų rašytojo, K. S. Karpavičiaus, užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS”.

. Istorija paruošta pasiremiant keleto tautų daviniais liečiančiais Lietuvą, parašyta 
arba geriau sakant atpasakota paprasta kasdienine musų kalba, kurią suprasti nereikia 
laužyt galvos ir nuvargus beskaitant išėsti nebaigus. Tai yra darbas-'žmogaus Lietuve? 
Istorija, supažindinanti skaitytoją su svarbiausiais musų praeities faktais.

Knyga užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS” iš priežasties šių 500 metų sukaktu
vių nuo Vytauto Didžiojo mirties. Dar daugiau —■ taip užvardinta ir del to kad joje 
bus, šalip Lietuvos Istorijos, sudėta visi padavimai, pasakos, dainos ir romanai iš Vytau
to motinos Birutes, jo tėvo Keistučio, ir paties Vytauto gyvenimo, parašyti įvairių au
torių — Lietuvių ir kitų tautų. Tai pirmas tokis dalykas musų literatūroje, ir turėdami 
ši leidinį stebėsitės kaip daug yra literatūros apie tą musų Tautos Karžygį, kurs gyve
no ir dirbo per 86 metus, 500 metų atgal.

Veikalas bus padalintas į Dvi Knygas: Pirma knyga apims Istoriškus faktus iki 
šių dienų; Antra Knyga — viršminėtus padavimus apie Vytautą ir jo tėvus.

Atminkit kad gausit nepaprastą veikalą: Ar matėt kada Lietuvos Istoriją išleistą 
paveiksluotą? NE! Tas musų knygų leidime nepaprastas dalykas. Tačiau “Dirva”, 
neatsižvelgdama į didelius kaštus paveikslų pagaminimo, surinko desėtkus iliustraci
jų, kurios padaro knygą dusyk malonesnę pažiūrėti ir lengvesnę skaityti.

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
' Kaip ir kitos žingeidžios “Dirvos” knygos, taip ir šita, “VYTAUTAS DIDYSIS”, 

leidžiama prenumeratos keliu, davimui progos kiekvieniam knygų mylėtojui Įsigyti ją 
nupiginta kaina, prisidedant prie išleidimo. Dabar gi bus dar garbingesnis Jūsų prisi
dėjimas,., nes bendrai su “Dirva” išleisit Lietuvos Istoriją, kurios taip visi pageidavo ir 
kuriai lygios — Įskaitant antros knygos svarbumą —-- niekas greitu laiku neišleis.

Kaip ir kitais atvejais, šios knygos bus leidžianta tik apribotas skaičius, o paskui, 
kurie neužsisakys djabar, negalės gauti, kaip negauna kitų K. S. Karpavičiaus veikalų, 
greitai išpirktų ir išsibaigusių. Todėl turėkit savo pareiga užsisakyti sau Lietuvos Is
toriją ir lengvu bodu, patraukiančiais skaitymais^ apsipažinti su garbinga ir didele mu
sų tautos praeitimi.

Virš 300 pusi $1 ir $1.50
Užsisakykit dabar, prisiųsdami $l arba $l .50 už apdarytą. Atminkit, už šitą 

kainą gaunat ABI KNYGAS, viso virš 300 puslapių, kas kaip tik apmoka popierą ir 
iliustracijas, neskaitant darbo. Patartume stengtis išsirašyti'apdarytą knygą, už $1.50, 
nes tai bus knyga ant visados. Tačiau kad šiais bedarbės laikais sunku su pinigais, tai 
leisime knygų ir, popieros viršeliais, už $1.00 (abi knygos).

Gali išsirašyti kas tik nori — nereikia būti “Dirvos” skaitytoju. Visų prenumera
torių vardai tilps knygoje. Prisiųskit pilnus savo vardus ir adresus.

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siuskit sekančiai 33?’ c . t682.0 bupenor Ave. Cleveland, Ohio
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AMERIKOS
KALĖJIMAI
Ohio valstijoje prie vals- 

tijinio kalėjimo Columbus 
mieste yra dapirkta suvirs 
1,000 akrų žemės, kurią ap
dirba, aria, sėja, augina gy
vulius. Ta ūkė augina apie 
800 kiaulių, taip pat daugy
bę karvių, vištų. . Darbus 
ukėje atlieka patys kaliniai 
— ten buna apie 200 kali
nių. Ten dirbti kalinius pa
skiria kalėjimo viršininkas, 
kuris pasirenka patikėtinus 
kad jie nebėgs, daugiausia 
trumpam laikui nuteistus 
už mažesnius nusikaltimus. 
Tą darbą vadina “garbės 
darbu”, išimtinai ant kali
nio garbės žodžio kad ne
pabėgs. Pabėgt iš ten ga
lima, vienok protingi kali
niai to nedaro, išimant viė- 
ną-kitą'žioplį, kuris pabėga. 
Bet tokį greit ir pagauna, 
o pagautam jau ten darbo 
daugiau neduoda, bet užda
ro tarp muro sienų.

Laimingas toks kalinis 
kurį išleidžia ant ūkės dir
bti, nes ten gauna iki sočiai 
pavalgyt, esti tyrame ore 
ir buna pusiau laisvas. Bet 
deja, iš arti 5000 kalinių 
tik apie 200 gauna ten 
bą.

Ohio 
vietas ' 
niams
Columbus, antra Mansfiel-. 
de, ir trečia Marysville — 
ši pastaroji yra moterims 
kalinėms. Prie to turi ke
lias vietas priaugantiems 
vaikams ir mergaitėms, ži
noma paskirai, nė iš vien. 
Ir taip, imant nuo mažiukų 
iki suaugusių, sumestų ap
skričių ir valstijos kąlėji-

valstija turi 
suaugusiems 

laikyti. Viena

dar-

tris 
kali- 
yra

©©©©@©©@@©©©©
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Gražųs Nauji

©

©
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su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

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

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

©

No. 4
MUSŲ ŠALELE

©
©

©
©

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku .............12c
Už visus keturis.... 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.
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Galit užsisakyt tiek laiš- 
kų kiek norit, pridėdami gx 
2c persiuntimo lėšų už — 

kožnus du laišku.

©
©

©
(g) Siųskit pašto ženkleliais 
(®) ir adresuokit: 

t “DIRVA” 
X 6820 Superior Ave. © (a Cleveland, Ohio. 
©@©@©_©@©©©J©.@(^

©
©

muose, pasidaro desėtkai 
tūkstančių kalinių vienoje I 
valstijoje.

Tuos visus kalinius civi
liai žmonės turi užlaikyt— 
neveltui taksai žmonėms y- 
ra keliami kasdien.

Iš tų nuteistų kalinių ir 
pusė nėra kalti, bet kad ka
liniai veltui dirba tai didie
ji politikieriai jų trusu nau
dojasi ir kemša į kalėjimą 
kaltą ar ne. Išrasti kaltais 
ir nekaltus yra lengva, nes 
yra pridaryta visokių Įsta
tymų ir jais galima prisika
binti prie kiekvieno. Jeigu 
teisėjas nors ir nekaltą 
žmogų nuteisia kalėjiman, 
viršininkai turi jį laikyt, 
saugot ir darbą duot, o pel
nas jų kliūva .politikieriams.

Kartą Liepos 4 dieną į 
kalinius kalbėjo pats vals
tijos gubernatorius Dona- 
hey, pasakydamas: “Aš ži
nau kad jūsų čia pusė yra 
nekaltų, bet aš negaliu jus 
paliuosuot, nes tie kurie 
mane išrinko reikalauja jų 
valią pildyt.” Tiesa, guber
natorius savo valstijoj ant 
kalinių didesnę galę turi 
negu turėdavo Rusų caras 
ant savo žmonių, nes nors 
teismas ir ant kartuvių nu
teisia žmogžudį, guberna
torius gali jį paliuosuot vi
sai ar permainyt bausmę. 
Kožnas kalinis labai laukia 
gubernatoriaus rinkimų ir 
nori kad kitą išrinktų, ma
nydami kad gaus kolų pa
lengvinimą. ...

Iš buvusių Ohio valstijos 
gubernatorių piliečiams ir 
kaliniams buvo geriausias 
gubernatorius Cox iš Day- 
ton, pinigų registravimo 
mašinų fabrikantas. Jisai 
nekuriems kaliniams suma
žino bausmes, nekuriuos iš
leido, o kurių nebuvo gali
ma paliuosuot, tai nupirko 
kaliniams ūkę ir ten paleį- 

I do dirbti, kur kaliniai gavo 
gerai pavalgyt. Tokių gu
bernatorių šioje šalyje ma
žai tesiranda. Keli metai 
atgal Texas valstijos gu
bernatorė moteris Fergu
son taip elgėsi su kaliniais. 
Ji daugumą kalinių paliub- 
savo, nekuriems sutrumpi
no bausmes. Kalėjime liko 
tik tie kurių jokiu budu ne
galima išleisti į liuosybę.

Pinavijas.
(Bus daugiau)

I taną. . Teko susipažinti su
TZ’ rj I svečiais, kurie yra tautiškų

| minčių ir prakilnus žmonės. 
.. • • | Leimonų yra penki biJNaujienos Jį du gyvena Clevelande,

Leimonų yra penki broliai, 
i, vie- 

| j nas Torontoj, o du Lietu- 
‘ Į voj.

Clevelandiečiams Toronto
, v . miestas labai patiko, p. Lei-Negrazųs jaunimo elgė- Į - - -

šiai. Per kelis pastarus me
tus iš Lietuvos atvyko dau
giausia jaunuolių. Išvjų ne- 
kurie pasiaukštino save in
teligentais ir gyrėsi Lietu
voje buvę aukšto luomo | 
žmonėmis, 
visi gerbtų ir laikytų moky- i 
tais, daug žinančiais.

Liepos 6 d. čia buvo su- 
renga S. ir D. K. L. draugi
jos piknikas. Publikos at
silankė gana daug. Buvo iri 
minimi “inteligentai”. Va
žiuojant į pikniką jie su
manė susiėję išsikaušt kad I 
butų linksmesni ir greičiau 
surastų pikniko vietą. Tą j 
ir padarė. Piknike tie in- i kams: 
teligentai dar sumanė eiti 
daugiau išsigerti, nuvyko 
pas farmerį, rado gerą 
žmogų, kuris trokštančius 
pagirdė. Kiti jau nepajie- 
gė į pikniką gryžti. Farme- 
ris tiems “aukštiems inteli
gentams” pasitarnavo gra
žiai: paguldė patvarčiais ir 
vištinėse. Buvo tokių ku
rie dar pajiegė ateiti į pik
niką, ir ten ėmė kelti truk- 
šmą ir negražiai žmones 
kolioti, žinodami kad nega
lima bus greitu laiku poli
cijos prisišaukti ir juos nu
malšinti.

Iš jų dabar musų žmonės 
turi gardaus juoko, o tie 

skundžiasi 
kad farmeris juos negra
žiai “priėmė”, o vištos net 
“įžeidė”....

Negražu taip Lietuviams 
elgtis ir žeminti savo tautą, 
ypač atvykusiems iš Lietu
vos, 'kurie net pamokytais 
save skaito. šluotkotis.

TORONTO, ONT.

monienė žadėjo už poros 
mėnesių vėl čia apsilankyti 
su savo sesute. Jie čia pa
buvo penkias dienai ir iš
važiavo atgal. Torontietis.

nori kad juos Į

“inteligentai”

Lankėsi svečiai iš Cleve- 
lando. Liepos 3 d. čia lan
kėsi Kazys Leimonas su sa
vo žmona ir dviem vaikais 
ir jo švogeris Alaburda. Jie 
atvažiavo automobiliu, ap
sistojo* pas savo brolį An-

i
li

For pyorrhea

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

SVARBUS PRANEŠIMAS
Svarbi naujiena namų savinin- 

___įsitaisiau mašiną nuimti nuo 
sienų senas popieras lengvai ir grei
tai. Daug popieros ant lubų' nesi
laiko, greit atpuola arba sutrūksta, 
tada kaltina popieriuotoją. Jeigu 
nuplėši seną popierą ir uždėsi nau
ją tai popieriuotojas savo darbą ga
rantuoja. Antras dalykas, nuplėšus 
seną popierą pleisteris susitaiso kur 
yra sutrukęs arba skylėtas.

Dar pranešu kas numažinau kainą 
už popieriavimą — per tris mėne
sius gausit darbą daug pigiau.

FRANK F. SAMUOLIS (29) 
618 5. 107. St. Eddy 4243-W.

Lietuvos Lietuviai ateina j
• Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

BEFORE 
ANY DATE 
—DO THIS

No one likes o person whose 
breath is bad. So be sure to 
keep your breath beyond sus
picion. You can do this by 
gargling with Listerine, the safe 
antiseptic—improves mouth 
hygierte, checks infection 
and destroys odors instantly. 
Lambert Pharmacol Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A

USTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

Tel-CHerry 2370 1
P. J. KERŠIS ?T 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- t 
land Universitete, darbuojas su X 
Teisių Ofisu advokato į
Anderson & Marriott j; 
308 Engineers Bldg. Į

•£ kur su visais teisių reikalais 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ii 

Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
f rėš teisingą patarnavimą.

Į

i

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1930 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

; Atnąujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės išvalyt ir išprosyt 
Siutas išprosyt _____________. 
Kelnes išprosyt ___________

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

.išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penų. 2107 

Namų telefonas Penn: 1099M

$1.00
. 50c

45c
20c

and 
dis- 
and

For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs 
more serious 
eases of nose 
throat.

Prospect 2420.

THE E W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Pęrkraųstome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietitvpje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokjo turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba' atsi

lankyki t ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio
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| KOKIU LAIVU IR LAIKU

| atkeliavote Į Ameriką?
- Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo į Ameriką. = 
= Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiva- E
“ kortes visomis linijomis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki- =
s mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius E
E valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus doleriais Lietu- =
= voje. Panaudokite mano ilgų metų patyrimą, kreipkitės ypatiš- E
E kai arba per laiškus. • • - s

| G. K u n a š a u s k a s
= Žinomas fer 20 metų 179 EAST 3RD STREET =
3 tuo pačiu antrašu. NEW YORK, N. Y. E
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Incorporated. 1849

in the City of (Cleveland 
public Square

Dėkit Taupymus į Taupymų Banką

t

Kur Jus Neitumėt

KUR JUS NEVYKTUMĖT Į

ATOSTOGAS VISUR REIKIA

PINIGŲ. TRAVELERS ČE-

KlAI IR KREDITO LAIŠKAI

YRA GERI VISUR. JIE YRA

SAUGIAUSI IR PATOGIAU-

SI KELIAVIMŲ PINIGŲ FOR-

MA.

PARSIDUODA ŠIAME BANKE

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtinę, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytų? ■ 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- Sj 
MIAUSIA SURANDU PRIEŽA1ŠTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. IBĮ 

Mano patyrimas- metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- Ja 
kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- If 
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- SE 
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama ■ 
be skausmo nauju gydymo Metodu. Sį

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- JĮĮ
EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manės.
Ką pądariap jiems tą galiu padaryti ir jums. ||S

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 8U
nuo to kreipkitės i mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- m
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR BAILEY ‘specialistas-|
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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I JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
| • ATWATER KENT IR EARL RADIOS

Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir .dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro.

Parduodam laikrodžius, laikrodė
lius, deimantus,, taipgi taisom Viso
kius laikrodėlius.
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S IŠ LIETUVOS %
BRAZILIJOS “LAIMĖ”
Rokiškis: — Gegužės mė

nesį gavau iš Brazilijos ke
letą laiškų. Išeiviai nusi
skundžia savo nelaimingu 
likimų.

Baranauskas nors ir ge-. 
ras amatninkas, bet prie 
darbų neprieina, nes perse- 
nas, 50 metų.

Daščioras rašo: Tiek blo
ga Brazilijoj kad ir pasi
karti nėra iš kb.

Liriunas rašo: .Nors ir 
esu amatninkas, bet gal ba
du nemirsiu. Pinigų ne
laukiu 1

Nakas rašo: Sudžiūvau 
kaip šaką. Jei norite'mane 
išgelbėt nuo mirties siųskit 
man pinigus šugryžimui .,

Kaip Mes Artėjam prie 
Vilniaus

Panelės Prievarta Ligoni- , 
nėn

Rokiškis. — Gegužės 31 
d. čia tapo suimta keliolika 
jaunų merginų^ kurios užsi
iminėjo prostitucija. Pusė 
jų buvo užsikrėtusįos lyti'eš 
ligomis. Sergančios išvež
tos į Panevėžio ligoninę.

Sugauta Stambi Rūbų 
Vagilė

Rokiškis. — Gegužės 31 
d. tapo suimta rūbų vogi- 
kė M. Pas ją rasta bran
gių rūbų ir ji pati šilkuose 
šnabždėjo^ ;

■į P. B. Kriukelis.

SMULKIOS ŽINIOS 
Keli Lietuvos kariumenės

dalių viršifiinkai, del jų vie
tų panaikinimo, yra iš ka
riškos tarnybos atleisti, ke
li kiti viršininkai pakeisti 
jų pareigose.

Kauno laikraščių praneši
mu, Lietuvos Prezidentas 
Smetona vienam mėnesiui 

į Čekoslovakiją 
pataisymui, 
ministeris

išvažiavo
• sveikatos 
pavaduoji 
mininkas Tūbelis.

Ministerių kabinete 
priimta' statistikos 
valdiško surašinėjimo

Ji 
pir-

tapo 
arba 
įsta

tymas. šiais Vytauto Di
džiojo metais taps 'surašy
ta visos Lietuvos ūkiai;

There are three trying periods in a woman’s life: when thl ^1 mat“^ 
to womanhood, when a v7amS 
gives birth to her first ehild, when“ 
woman reaches middle age. At 
Vp^,h^Lydia E’ Pinkhams 
Vegetable Compound helps to re- 
store normal health and vigor.

you a copy of Lydi, £. Pioįį^“' 
free of chirn. 1

Name.,

Staeet.

Town.
.Dept. MF

Kai kas tvirtina buk mes ' 
niekados Vilniaus neatgau- ' 
sim, nes Lenkija turi daug ; 
žymesnes jiegas negu mes. ; 
Tas tai tiesa. Bet kariška ' 

Ijiega priguli ne nuo gąųsy- ‘ 
bės kariumenės, o nuo ka- ' 
riumenės išsilavinimo ir ; 
narsumo.

DĄbar Lenkijoje, karių- ; 
menės yra tiek:
.1) Kadro. kariumenėje: 
karininkų 17,905; puskari-.' 
ninku 37,000; kareivių 210,- ■ 
598;' valdininką 8,400; 'ipVi-t' 
so. 273,894. /
1 2) Jurų laivyne: karinin
kų 310; kadro puskarinin- 
kų 700;1jurėivių 2,280; val
dininkų 161; viso — 3,451.

3) Pasienio korpuse (K., 
O. P.) išviso 26,480.

Taigi visoje Lenkų kariu
menėje šiais metais tarnau
ja 303,825, žmonęs.

Vilniaus , krašte 'Leųkų 
kariumenės 30,000. Ka
ri umenei ’ skiria lėšų 8t2,- 
333,131 zlotų. Iš to galima 
spėti kad Lenkai, ginkluoja
si. ' Karui kilus Lenkai gali 
pastatyt kariumenės arti 
trijų milijonų.

Lietuva dabar turi kariu- 
rąenęs 124,000 ; kąrui , kilus / 
gali pastatyt 300,000. Reiš
kia ant musų vieno karei
viu; bus dešimta Lehką.'Bėt1 
prisiminkit Qiedraičių ir ki
tus mušiąą,. kąriuogę , Len- . 
kai perviršijo bet 25 sykius, 
o musų buvo pergalė.

i ^Pąjiegomįs (dabąr ViĮųįųs- ■] 
jau nesudaro didelių sunke
nybių. Tąs gali sakyti kad 
mW ■ Vilniaus 'rteatgaūsime l 
kuris nepažysta musų ka
riumenės; .-c , f f , i • ,

Vos ‘tik įžengus' į kariū- 
menės pulkus .ši abejonė ny
ksta. Musų kariumehėj lą- , 
bai didelė tvarka ir i viskas 
darosi taip punktualiai ir 
greitai kaip bokšte elektri
nis laikrodis. Beveik visa
me pasaulyj, yra garsai kad 
Lietitvos kariumenė labai 
yra drausminga ir išlavin
ta. Kur tik musų kariai 
pasisuka visur gauna pagy
rimo.

Kai jaunuolis pirmą sykį 
pąkliuva į kariumenės ei
les dūsauja: “Mirsiu, neiš- 
tęsėsiu”.’ O kaj jau pabūvą 
trejetą męųęsių tai saką: 
“Kas nėra tarnavęs Lietuj 
vos kariumenėje tas nieke? 
gero ne?įpo ir ą^iąžy^tą..są- 
vo gyvenimo.” Amžiną tin
gųjį , padaro d.ąj’bščįąusiiL 
žmogum.. Be to dar musų 
kariumenėje rūpinasi ap- 
švietą' ir"auklėja tautišku
mą. Kariumenės tarpe nė
ra klerikalizmo, yra tik pat
riotizmas.

Kai kalbama apie Vil
niaus vadavimą, kariume- 
nės upas pakyla ir visų dva
sia skrenda link Gedimino 
kalno ten vėliavą iškelti.

Tos svajonės išsipildys.
Kai Lenkai savo jiegas 

stiprina zlotais, musų ka- 
riumenė irgi nesnaudžia — 
ji stiprinasi dvasios ir kūno 
jiegomis. Musų kariumenė 
yra tyra tautiška. Lenkų 
gi mišri: Vokiečių, Francu- 
zų ir Austrų. Be to dar ka- 
riumenės politinis nusista
tymas, ne koks ir kenksmin
gas elementas karui prasi
dėjus. Lenkai tų jaučia ir 
todėl jie Lietuvai karo ne
paskelbia. Musų ginkluota 
įjiega yra sustiprintą dva
sinę pajiega ir todėl Vil
nius prie mūsų jau artėja;

P. Kriukelis.1

NAUJAS KRAŠTO AP- 
. SAUGOS MINISTERIS

Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris Pulk. Variakojis 
,del -silpnos sveikatos, atsi
statydino. Nauju krašto 
apsaugos (karo) ministeriu 
paskirtas Pulk. Giedraitis. 
Jisai ■- ‘■pastaru laiku buvo 
Prezidento Smetonos pri
vatiniu ' sekretorium.
, Pulk. Giedraitis yra 40 
metų amžiaus.

LIETUVA IR DANIJA
Birželio 21 d. Kaune pa- 

siraąvta tarp Lietuvos iš( 
vierids pusės ir Danijos ir 
Islandijos — iš kitos pusės 

, prekybos ir laivininkystės 
sutartys.

Danija ir Islandija pri
klauso prie tų valstybių, ku
rios neturi impėrialistinįų, 
ųžsiipojimų, gražiai sugy-f 
Vemt šū1 savo kaimynais ir, 
visas savo jėgas nukreipia 
[į taikos .'konsolidaciją ir saf 
vo krašto gerovės kėlimą. 
Dėl to Danija labai palan
kiai siitiko Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Ji 
viena pirmųjų Europos val
stybių šį atstatymą pripa
žino ir sudarė su Lietuva iš 
pradžių konsularinius, o vė
liau ir diplomatinius santy
kius. L. A.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kur j Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis* 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken-į 
čiat nuo dusulio, musų metodas turiį

Mes ypač norim siųsti tieips kurie; 
mano jog jau nėra vilties, kuriems; 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai”! 
ir kitkam negelbėjo. Mes norim pa-j 
rodyt kdzn&rii sayo lėšomis jog iųusų^ 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visij kitų’ 
•negerumų. - * * 5 * * !(

šis pasiūlymas persyarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit ta metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks, jums mokė
ti nei ųž^pfersiuntirną. >

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1987J Frontier Bldę.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui;

Buy neckties 
with what it saves

of Listcrinę, comes to you in a large lube at25<. Note 
how it cleans', beautifies and protects /our teeth. More
over it saves you approximately S3 a year over 50f denti
frices. Buy things'you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion. Lambert Phaxmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

........ ( ..25e ^

Babies love It
Nuo visų skirvio 'ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotpjas.

Mrs.
Syrup

Nauji Ženkleliai
Šiose dienose pradėjo at

eiti iš Lietuvos nauji pašto 
ženkleliai, ant kurių, sąry
šyje su Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvėmis, pa
siryžta paminėti dabartinės 
valdžios žmones.,

Viename ženklelyje talpi
nama ministerio pirminin
ko Juozo Tūbelio atvaizdas, 
kitame', skirtame oro paš
tui; telpa atvaizdai Vytau
to ir Prezidento Smetonos.

Trečias ženklelis . yra su 
Dr. J. Basanavičiaus atvai
zdu.

DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami adv 
ministracijai prašykit pri
siėst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merj kurio jums trūksta.

ZUIKIAI IR TRIUŠIAI
NESUGYVENA .. ■

Tyrinėjimai parodo kad 
kur yra daug triušių ten 
nėra zuikių. Tie! du vienom 
ddš veislės gyvūnai negali 
sugyventi. Triušiai, paga- ' 
vę zuikį, padaro jam skau
džią “operaciją”.

Medžiotojai kartais ras
davo zuikių be testikulių, 
su mėlynomis kastracijos : 
žymėmis. Iškarto nesupra- ; 
to kame dalykas. Tik vie
ną kartą medžiotojas išgir
do smarkiai rėkiantį zuikį. 
Nubėgo pažiūrėti kas daro
si, ir pamatė kad keletas 
triušių, pasivertę zuikį, da
ro jam “operaciją”. Me
džiotojas neleido pabaigti 
“operacijos” ševė, ir po
ra šūvių paguldė.“keletą už
puolikų. Tada pątirta ka
me dalykas.

Matyt triušiai „ tai daro 
gindami nup zuikių, sąvo 
pateles ir. sugamia zuikius r 
patinus kada' jie įslenka y 
triušių tarp^ foyei^inėtis”. I

Faktai apie Fanus '
Ar jūsų elektriškas fanas (vėdyk

lė) buvo nuolat naudojama ar buvo 
padėta nuo pereito rudens ir stovė
jo, dabar geras laikas jį išvalyti ir 
išliejuoti kad ą:CHAir. 2 tasr P, 
išaliejuoti kad galėtumėt naudotis 
karštame orė. ' - ' ’

Kada fanai sutaisyti padėkit juos 
į atsakančias viėtaš kur jie duotų 
daugiausia naudos.

Reikią ' juos pAstatyti kambaryje 
taip kad jorą .mainytų’ nespdary- > 

, tįų traukimo arba tiėsiogino pūtimo F 
ant namuose < esančią.! .; H ; ■ • * I . 

* Fanų yra daugelio rusių, vieni, 
pastatomi, kiti' kabo nud lubųi> x

Yra fenų kurie atlieka yęntilįa- 
ciją', išVaro iš vidaus orą laukan * ir 
tik sagutę pajudinus atsisuka atgal, į 
ir traukia orą į vidų.

Namuose visada gerai yra- turėti 
fanai.

PAJIEŠKAU
Jieškau savo draugo Kazio Puido

ko, paeina iš Lietuvos rodos nuo 
Aukštos Panemunės. Turiu svarbų 
reikalą.

F. A. RAGINSKAS 
South Mountain 

Frankljn Co. Pa.

famous the world over

• Pinaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous, : 
healthy, and

i not ioQtdryl.,
š 4/ Atyourdealers^orsendyoc, 
i for full-size bottle to Pinaud, 
š L Dept.M, 22oE.it St.,New York.

[W'ewill send sample bottle free]

kurie priguli prie Clevelapdo Lietuvių
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce) 

--------------------------- ---------------------- - -------------------- :------------------ \-------------------------------------------

Attorneys
E. V. CHESNUL1S

929 Society for Savings Building 
GA. 1355-J MAin 2^42

6704

6407

Jewelers
V. ŠTAUPA\

Superior Ave. rL. 6791R
J. J. LAZICKAS

Superior avė. ENd. 4635
Barbers

V. KASPARAS!
6706 Superior Ave.

Bulding Contractors
M. ROMAITIS

13416 Edgewood Avenue

Bakers
ST. CLAIR BAKERY 

Z011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
J.1 BARDZILAUSKAS 

■< 6412,White Ave. !.i 
i; JUOZAS PELyALIS , 

650Ž Superior Ave'.
VINCAS EIDUKAITJS
, 6301 Superior Aye.

JOHN SHARKY 
670,0 Superior. Ave;

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 79.06

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St; HEn. 6716

T. NEURA
2047 : Hamilton' ave. PR. 9799

J. MISEVIČIUS
1457 Eas't\71st St.
B.' GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. .9.720
JUOZAS ŠEŠTOKAS

j 1364 East 68th Street
BEN VELIČKA 

8101 Pulaski Ave.

Druggists
' C. PAKELTIS '

8121 Sowinski Aveniįe -
, JOHN ZVĄLSK.IS

■ ' ' i ‘4501’ St. Clair aVfe.'1

■' •. • ' i ; 1U r.-i is I

Prosijamos Lentos Verges!

Printers-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486 
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. ' HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS

3014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
p. MULIOLIS

• 6606 Superior Ave.
B. RAKAUSKAS 

1340 Russell Rd. Hend. 5332
Restaurants

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 

BOLES. ANDERSON 
1264 E. 71 Street

Tailęrs .
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Avę. HEn. 2498
. JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

JONAS Č1ŽAUSKAS
Muzikas-----1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun/V. G. Vilkutaitis

" 1 ‘ , J. Botirius 
j. Vcnslovas

Jus Bereikaiigai Aukauįat Energiją 
ir Gyvumą Kas Savaitė!

Pątąpkit Moderniškomis—Bukit Laisvos!

IDŽIAUSIA vergija yra bent vienai 
moteriai vargti-dirbti užgulus ant prosi-. 
jamob lentos, savaįjtė! iš, savaitės, 
jant rankom atima, sveikatos ir ^energijos. 
Sunkiai atsiliepia ’ant muskulų ir nuvar
gina nervus. Nuo to skauda strėnas ir. 
galvą. Taigi to darbo, jau nedirba mote? 
rys kurios Įvertina savo .sveikatą ir laiką! 
Tokios moterys pakeičia prošijamą lentą 
ir rankinį prosą ant lengvai operuojamo,- , 
atsakančio, nebrangaus Elektriško, Prosy- . 
tojo. Vietoj stovėti per' vąlandąs ant ko
jų, stumdant nuvargusia ranka sunkų pro- - 
są per jardų .jardus skalbinių, j,05 sėdi pa
togiai ir prosija su prosijama mašina, tik 
įtaikydamos 'skalbinius į savimi veikian
čius volus.

Jos tankiai net stebisi, kuomet prosi- 
*" jimąš galimą .atlikti' taip greitai, lengvai 

ir daug geriau, kaip,, jos galėjo apsieiti be 
Prosi--' Elektriško Prosytojo! Jos žiuri su pasi- 

; tenlqnimu i savo skalbinius, • taip gražiai 
įšprosytūsį1 ii atliktus į pusę tiek laiko ., 
kiek imdavo seniau. Ir jos stebisi kad po 
tięk 'daug darbo >ątlikimo jos nejaučia to. , 
sėnuo nuovargio;'ir jaučiasi gyvos, gata
vos eiti’ pas .kaimynes, drauges, žaisti gol-. 
fa, važinėtis. J,eigų jus' dąr vis prosijat 
rankom, privalot būtinai apsilankyti į mu
są Elektriško Prosijimo-Mokyklą. Išban- 
dykit ten Apex, Easy, Graybar, Horton, 
Ironrite, Simplex arba Thor. Pamokini
mas dovanai; jokio už tai privalumo1 nes
ti, nieko nėra pardavimui. Ateikit bent 
dieną, tarp 9 ir 5. Niekur kitur nepralei- 
sit laiko taip naudingai.

The ELECTRICAL LEAGUE
1 4-.tas Ąukštjas Hotel Statler' t.. P-Rospect 3466

22oE.it


R D. J J V. A

... : -ai_. i
-■ : , ' irKasCMrdetClevelande-Apielinkese 11

|jp 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486

SPORTAS■ »r s-,v >

Lankėsi “Dirvoje” Louis 
Valeika, buvęs Clevelandie- 
tis imtikas, dabar gyvenan
tis Detroite. Clevelande gy
vena jo brolis, Kazys.

Atlėkė crlaiyiu iš Detroi
to Jurgis Šaltis, dirbantis 
Fordo komerciniam depart- 
rnente kaipo tyresnis foto
grafas prie fotografavimo 

mašinų ir tt. Jis 
gyvena Dearborn, Mich. Ki
tados gyveno Clevelande. 
Gavęs atostogų atskrido 
čia' atlankyt 'savo pažysta-

Vili

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

KOMARAS SKRAIDĖ OR
LAIVIU KANADOJ

Po imtynių su Ačium, tą ■ 
pat naktį apleidęs Clevelan- į 
dą, Juozas Komaras ištisą j 
Savaitę praleido imtynė-: 
mis Kanadoj. Buvo Mon-i 
treal, Quebec, Toronto, Ha-! 
milton. Iš Montreal į To
ronto 360 mylių skrido net 
orlaiviu kada reikėjo pa
skubėti.

Komaras laimėjo K visas 
imtynės.

Paklausus Komaro kaip 
jaučiasi būti arčiau dan-' 
gaus (jis buvo 7,000 pėdui 
aukštume) sako': Kaip ant 
žemės taip ii’ danguje. Vi
sai nesijauti kad skrendi,! 
nors oru leki arti 100: my- Į 
lių Į valandą. Rodos' oriai-1 
vis -ant vietos- stovi.-

Iš Kanados Komaras r nų- 
siskubino į Pittsburgą, kur' 
turėjo imtynes Lietuviška-! 
me. piknike. .

Toronto j- Komaras - ėmėsi i 
su negru Siki. Tai hepa- j i 
prastas priešas. Jis Koina-I, 
ra surietė pirmą sykį į 25 j’ 
minutas, bet paskui Koma
ras atsigriebė ir jį paguldė
vieną sykį j 23 minutas, an- — 
trą į apie 2 minutas.

Vėl Lietuvių Viršus
' Jakub’s Untertakers par
sinešė į Lietuvių abazą dar 
vieną laimėjimą šį sekma
dienį nugalėdami Heights 
Dry, Cleaners savo vienolik- 
toje išeilės baseball lošdje.

Walter Wysockis geriau-1 
s'ia pasižymėjo pądarydar 
mas keturis’ mušimus. Jim
my Slivers ir Ken Grenwald ; 
(šis yra naujas lošikas) ge
rai pasirodė pievoje gaudy
mais.

ttoBoDY pkAYlNi 
THE FREE. LUNCH 

COUNTER

^8^

— —---—------
Lietuvių programas Gor

don Parke. Rugpjūčio 3 d., 
sekmadienĮ, Gordon parke;

■i .... - .. vv. . TT -1 . daiiiLiyo J-Ticiai apvaikščiojo Vytauto įįnjs ehor 
Didžiojo 500 metų mirties y 
sukaktuves. Dalyvavo trys 
chorai, du' vietiniai kunigai 
ir Kun. K. Strimaitis, 'iš 
Schenectady, N. Y., ir Lie
tuvos Vice-Konsulas Dauž- 
vardis iš; New Yorko. Žmo
nių1-privažiavo daug. Buvo 
garsinama kad bus laiko
ma mišios atvirame ore-, 
bet vyskupas nedaleido.

Pildant programą nesi
laikyta mažiausios tvarkos; 
Buvo didelė kaitra, gi Šv. 
Jurgio, par. choras, giedojo 
hiišias. ir tautiškas; dainas, 
nors jiems buvo ' išakyta 
tautiškų dailių nekliudyti. 
Na ir užtęsė laiką taip kad; 
saulėj žmonėms 1 
sant giedojimo, poterių ir 
pamaldų kelios, ypatos ap
alpo.

'Del labai prailginto šito 
programo, Suvienytas cho
ras, vadovaujant Vincui 
Greičiui, turėjo sutrumpint 
savo programą, ir choris
tai, kurių buvo virš šimtas, 
labai užsigavo ir pasipikti
no tokia programo tvarką.

Negana to kad suardyta 
tvarka, dar programo ■ ve
dėjai liepė fotografams: fo
tografuoti choro ir publi
kos paveikslus,- kas paėmė 
apie 20 minutų laiko. Ir, '

VYTAUTO 500 M. MIR
TIES paminėjimas
Liepos 4 d? Clevelandie- 

čiai apvaikščiojo Vytauto

Parapijos piknikas. Per
eitą Sekmadieni buvo Šv. 
J.ilgio parapijos .piknikas. 
Žmonių atsilankė daug, bet 
i '.ažiau negu buvo pernai. 
Jf.ri’"-’o S’.dzmann ir vienas 
teisėjas. Lietus po pietų 
užėjęs sutramdė kitą pik
niko programo dali.

Clevelando vyskupas vėl 
iškeliavo Į Europą. Kažin 
ar ne per tankiai jis važinė
jasi, po kelis mėnesius kas 
metai,, ir mėto katalikų pi
nigus. Jam ten jokių rei
kalų kas vasara nėra, o sa
vo bažnytinius reikalus gali 
atlikt laiškais arba telegra-

LANKĖSI DU ŽYMUS 
SPORTININKAI

Johnny Mąrtin-Rakauskas 
dainuos M? M. N. P. bažny-i .^.ose1 Clevelande

_..,ras po vadovyste'viesi P aciai Amerikoje zi- 
Greičiąus, Lietuviškų p.01Pas- SV®^1C!, 5urny " 

šokių dali išpildys Liet. Vy-I l™ln^as_ Martm. Jo 
čių 25 kuopos, nariai po va
dovyste Ig; Visoclrio; Gros 
Spitalny orkestras.

■ Ši sekmadienį, Liėpbs 20 
d;,1 Edgewater ■ parke atsi
bus didėlis Itališkų1 dainų ir 
muzikos.' 'programas/ i

I (ikras Lietuviškas vardas’ 
I ir pavardė yrą Vincas Ra
kauskas, Anupro Rakausko 

! sunūs.
Į Johnny labai plačiai mti- 
šasi po visus miestus, vals- 

. tijas, Kanadą, ir Meksiką ir 
•i.jam gerai sekasi. Pastarų 

! laiku buvo Baltitnorėj. j*- 
Jis išgirdęs liad'eia bthto 

Juozas' Viričą ir kūmšČįavo- 
si, sako Vincą yra'jgėraš Įf 
stiprus kųrtišfininkas. ' Viri 
ną sykį Johnny kumščiav'o- 
si New Yorke tą patį vaka
rą kai Vincą mušėsi su ki
tu priešu? . . >

Johnny sako, kad jus čia 
rengiat tokius piknikus su 
muštynėmis, duokit man 
koki norit priešą, iki. 150 
svarų sunkumo, aš jam pa
rodysiu ką: reiškia mano' 
Lietuviškas kraujas!

I Johnny. Martin yrą dar 
jaunas vyrąs, bet.jau senas 
kumštynėse. Jis norėtų pa- 

Liepos 15 d. Hillgrove sirodyt savo vientaučiams 
kambariuose, naujoj M. M. tuo kuo jis plačiai pragar- 
N. P. parapijos vietoj, bu- sėjo Amerikoje, 
vo surengta cardy party i 
parąpijos naudai. Rengė p. I 
Katkauskais su kitų pagal-' 
bą. Pelno naujai parapijai 
liko apie $50.

Žmonių buvo apie 300, ri
si kortavo, šoko, šnekučia
vosi; Tai buvo linksmiau
sias vakaras kokis' kada Čia 
turėta:
{’> Neužilgo manorna Įženg
ti šion naujon- -’vieton su 
bažnytinėmis pamaldomis. 
Apie tai bus' pranešta vė
liau. ii'1 ■ ; • Kor.

i Viešnia iš Baltimorės. 
Šiose dienose Clevelande 
vieši paš savo gimines ir at
silankė “Dirvos” redakcijo
je p-lė' Jtiozapina Danieliū
te i'š Baltimorės. Ji tenai 
yra žinoma kaipo1 smuiki
ninkė ir pianistė; plačiai

J;aiP, i darbuojasi tarp Lietuvių ir 
besiklau-| eroja radio stotims. P-lė

Danieliūtė lanko John Hop; 
kins universitetą ir Peabo
dy konservatorijoje tęsia 
muzikos studijas.

Iš Collinwood

FREE LUWCW
C©V®iTOl J

Tautininkų išvažiavimas.’apie 20 minutų laiko. L, 
Sandaros 18 kuopą rengia kadangi buvo jau netoli pirr 
gražų šeimynišką tautinin- i ma valanda, žmonės, nuo 
kų išvažiavimą ši sekmadie-, ryto atvažjavę ir i išsėdėję 
iii (Liepos 20 d.) ’ant-ūkės j 
pas visiems. žinomus Barto-; I 
šeyičius, Chardon, Ohio.. į 

.Važiuojantieji susitarkitĮ

gražų šeimynišką tautinin-i ma
■* ,W • w. , 1. | 4

apie tris valandas Įkarštyje, 
išsiskirstė. Tada- perstatė 
kalbėt svečią, -kurs’ turėjo 
kalbėt į tuščias sėdynes, iii 
medžius. Jo kalbą buvo. įs
pūdinga. Tvarkos užžiurė- 
tojai ir to nesutvarkė i . k^- 
da ėjo prakalba.) vaikėzai 
Čia pat šukavo: ir šaudė, lyg 
padidinimui Vytautui gari 

Gėda, į didelė gėda!
Gerbiami tvarkos ardy- 

Kaip nuvažiuoti: nuo Eu- tojai, kam pavartoti Vytau- 
clid ave. sukit Į Chardon rd. to sukaktuvių apvaikščioji- 
(į kalną, No. 85), ir važiuo-.mą įrankiu jūsų intrigų ir 
hit Į pat Chardon centrą. Į tulžies išliejimui? Ir kam? 
Ten pasukę po dešinei tuoj Ar tam jaunimui kurs pasi- 

lavinosi ? 
kairei matysit iškabą Ar tam kalbėtojui kurs at 

Tai yra iš- vyko iš.taip toli su tu.rinin- 
iga prakalba?

— ° j Buvo taipgi didelis nepa- 
Hotelių darbininkai su- sigąnėdinimas iš žmonių 

streikavo. Apie 500 hotelių ■ puses kad rengėjai nepri- 
darbininkų, stalų patarnau-. leido kalbėt Kun. Šteigma- 
tojų ir virėjų, sustreikavo I na. Buvęs,
prieš, savininkų pastangas:--------------
panaikinti uniją. ' , ... , .1 _____Ohio valstija turi gyven-

i /-< - j-- Itdjų 6,605,952, arba netoliOtis Steel Co, uz 90 die- tl.}s )dus tiek kaip Lietu, 
nų pradės darbą didinimo be Vilniaus krašto.' 
savo dirbtuvių, kurioms is- ____ _
leis, $5,000,000^

il’f vožkites savo valgi, kaip 
ką gausit ten pat ant vie
tos. Kurie neturit kaip nu
važiuot ateikit nedėlios ry
te prie “Dirvos”, jus paims 
kas turės vietos. Kas norit
išk’alno užsisakvti praneškit bes.

i-’ ofise subatoj.

New York Central gelž- 
kelio dirbtuvės Collinwocde 
ir Linndale užsidarys nuo 
Liepos 19 d. porai savaičių. 
1,170 darbininkų gaus pa
švęsti.

davažiuosit Claridon rd. ir šventusiai dirbo, 
po
“Victor Park”.
važiavimo vieta.

DIDELIS PIKNIKAS
Dr. Vinco Kudirkos dr-stes 

ant Policmano farmos 
Ned. Rugp.-Aug. 3

Graži vieta, patogus nuva
žiavimas. Nuveža busas už 
10c. Įžanga tik 25c. 
Vaikams iki 12 m. dykai.

———— Ohio valst. p'eTeitą sek-
Bus ramu. Miesto taryba madiehį automobilių' nelai- 

perleido Įstatymą uždrau- mėse užmušta 6 žmonės. 
dŽiantj naudoti gatvės! vi- Iki šios savaitės pradžios 
sokius" barškalus' ir lermą Clevelande srityje automo- 
keliančius dalykus patrau-i bilių nelaimėse nuo Sausio 
kimui žmonių. Daug krau-'jl d. užmušta 131 ypatą. 
tuvių languose vartodavo I ------- ;-----
visokius truškmą daran- Vidurmiestyj važinėt__
čius prietaisus, kas trukdė terims iš krautuvės Į krau- 
ofisuose dirbantiems. ' tUVę Įvesta 2c mokestis.

mo-

A. S. BARTKUS!5
X

o
Clevelande Lietuvis Artistas 

tograf'as 
Geriausia dovana 

draugui ar draugei
Jūsų Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

jūsų
bus

T
TI
$

į

4

1197 E. 79th St. Cleveland J 
’’’StiūTija dviem "parodo? ringais” į

— Telefonas Randolph 3535 — 4

Piknikas—Lorain, O. 
Nedėlioj, Liepos 27 d.

Rengia SLA. 62-ra kuopa
Ulevskio farmoj 

Kviečiame ' Clevelando ir 'apie- 
linkiiį SLA?' narius ir' llėhdrai 
Lietuvius atsilankyti.'' Bus ge
ra' muzika ’šūkiams, .-taipgi' yra 
vietos žuvaut h- maudytis.’' Iš 
LoiaifaCr važiuot į vakarus, pan
kui po kairei sukt’j Amherst’ 
Rd? (žinomaš kaipo Kolbe Rd.) I 
ir tada matysit-’ženklus i vietą.1 
Įžanga 25c nito automobilio. Su! 
t roku atvykhsiems po 10c. y p. l

Antanas0 Brazauskas
Brazauskas yra imtikas, 

su'gera repjltacija ir ypač 
su gerais rekordais šią va
sarą, nori .'vėl Clevelande 
pašildyt. Jis, apsilankė va
žiuodamas -pakelių į, Colum
bus,. Ohio, kąr turi imtynes; 
Brazauskasjaną Vasarą bu
vo, sustatytas sų-,;K,omarti, 
bet dęl lietąųs negalėjo pa
baigti imtynių. Dabar jis 
sako, duokit;man Ęomarą, 
Gansoną arba Sarpąlių, ;ąš 
parodysiu kad jie jnan ne 
ką gilino  ją? Nors aš' esu 
mažesnis už) niusų didžiuo
sius, bet aš tęinu imtis su vi
sais kokius mąn 'duoda, šą- 
vb imtikų nesivežioju.

i Jam btivo ‘įlasakyta kad 
Sarpalius išvažiavę? Aus
tralijon, tik Kotnaras, Gan- 
sonas ir Aęiūs galimą, gau
ti, tai jis sako jam vistiek.

Brazauskas yra 205- svž- 
rų sunkumo, ir labai smar
kus.

- Jeigu “Dirva” gaus dar 
vieną dieną piknikui pas 
Neurą tai Brazauskas ir 
Johnny Martin gaus pro- 

’gos pasirodyt; ųų

Gelių Paroda ir Balionų 
Lenktynes

Rug'pj’uęio 30 dięną rengiama di
delė Gėlių Paroda gatvėse, kurioje 
gros net 50 muzikantų benų, , kaipo 
sutikimu Internacionalės Balionų 
Lenktynės .Ohio,, valstijoj if. (jĮh,d“o- 
lų Parodai Clevelande.

Muzikantų , suriktavimu užšiiina 
P. F. McCormick, jų brganizac:jo? 
sekrt) orius. ■ ”■' •«‘ ( 1 ,.x i

“Gėlių Paroda,“ ‘sako McCormick, 
“tbrėtų būti • 'dicįžiau&ias ' išlaukinių 
šios vasaros nuotikis * Ohio valstijoj. 
Už gražiausius' išfėdymus vež mų 
bus duota dovanos; gros Įvairiausių 
rusių dūdų ir. bubnų korpusai,, suau
gusių ir vaikų. ‘Visi gali dalyvaut 
kas nori, ir turi atsišaukti iškalno 
i Pageant Committee, 212 Plain 
Bldg., Cleveland, Ohio.

V. D. Štaupas, Jeweler
Taisau visokio išdirbinio laikrodėliui 

Patyręs Laikr 
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metu. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu ku»

kitur. Tėmykit antrašą:
6704 Superior av.. Cleveland, O.

FLorida G791-R '

PROFESSOR NOODLE
EXTRA

BEPORt AFTER.

I highly recomjnend 
to you my barber— 
he’s th-e man! What 
surgeons ne’er could. / 
hope to do, my- I ] 
barber surely can!'/! 
One day he changed I A 
me so complete—in / Ą 
such extreme de-1 
^we-cs—that. 1 
Wun Bum Lunęf, uponTg 
pur street, ad- h 
dressed me in B 
Chinese!. . 8 
• Prof.Noodle p

Dear Profešsof:
I’ve heard, so mu.chab.out 

= • these guys who change our 
facial maps-thinks I Some 
surgeon. mi£ht revise my 
own fair rhug- perhaps. I

į therefore thought I’d write
' to you, and. asK your 

Kind advice. Vkere can 
I find a surdeon who 
will fix me al l up nice?
 Adolph J. Apollo

WHEN KAlSCR BILL 
“2^)’5 EĮ.ECTEO

will fix me ai

qooo-BYe sir

yo.U A6ACN'

0
0.1

W

©

•
® j® 4/ A !.lJ

PIKNIKAMS DARŽAS

į V'

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Neša $600 pelno į savaitę; par

duoda del savininko ligos už $1,000; 
įmokėt $500; likusį iŠmokesčiu. Tu- 

, ri gerą turistų ir strytkajių darbi- 
. ninku biznį. (29)
I BRINKHOFF, 18609 Detroit av. 
j Lakewood, O. (Detroit• avė. car)/

I Neurą užmokėjo Daktaro 
Kaštus

I Liepos 6 d. “Dirvos” pik
nike kai Vincą išmušė per 

■virves savo priešą Rocky 
Stope, už virvių neatsakan
tį Įrengimą turėjo atsakyti 
pątš Nedra, neš' virvė^'’net 
su 'kabliu' iš stulpo išlėkė 

j ir Ročky'Stone nukritęš su- 
1 sižeidė koją ir negalėjo tęs
ti kumštynių. Stone turėjo 
dviejose vietose perkirstas U'oku aivyKusiems pu iuc. yp.i ji? • •_______ _ __ _ _______ . mesas, daktaras jam susiu- 

10 Metų Sukaktuvės |vo, už ką Neura turėjo ap- 
riuo T. NEUROS DARŽO mokėti. . -

įsteigimo I Dabar NeUfa. įsakė save
DYKAI PIKNIKAS VISIEMS

Nedėlioj, Liepos 27 d.
Neuros Darže 
Brunswick, Ohio.

Visi žinot vietą, visi rengkitės ( 
ir važiuokit, nelikit namie nei | 
vienas, 
neturėjot; 
linksmi busim iki vėlam vaka
rui.- Gros Mušinsko orkestras.

I užtaisyti, ries jau antru 
kartu del jų nelaimė atsi- 

I tinka ir progratnas baigia
si publikai’ nepatinkamai;

Prie to Nėura sako šio- 
.. ., , ise’dienose j jo farmą Iva

nes tokio pikniko dar sjavimui kėlias bus išpiltas 
Visi šoksim, ušim. Į akmenukais. Jau visas, ke

lias yra nulygintas ir pa
ruoštas nupylimui. To ke
lio daugiau lietus nepaga
dins. y | z

Ė| O ROSEDALE o| 
O Dry Cleaning Co.| LMS ĘEr|d. 7906 X
C. F. PETRAITIS, Prop. ♦ 
6702 Superior Ave., j

PA^SI0tTODA
Ant Neff Rd. 6 kambarių pavįe- 

,nis namas, 1 gatadžius, arti Lake 
'Shore Blvd, if E. 185 st. Lotas“ 40x 
195. Kaina $7000. Kreipkitės prie 
savininko 991 E. 79 STREET. 
Henderson 9896 (28)

Cut-Rate Meat Market 
IK GKOSERNĖ

5819, SUPERIOR AVE.
ŠIOS SAVAITĖS.' SPECIAL: 

Pork Shoulder _________ 18% c
Weiners. ________.________ 30c
Spiced Hau ___ _________ 35c
Bologna ______________'____ '25h

John Židonis, Manager. <

Draugijos, štai jums geriau
sias. piknikams ir išvažiavi
mams daržas — NEUROS 
farmoję, N. Brunswick, O., 
Kreipkitės i krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Avo.
Tel. 'Prospect 97C9

I PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI
i Pabuvusios- merginos ar našlės be 

1' vaiki), kad butų blaiva ir <ie karšta 
bažnytinė, kuri mylėtų gražų gyve- 

.. esu
sa-

nimą. amžiaus tarp > 38-40. Aš 
44 metų, turiu vieną sūnų prie 
vesi Atsišauk't š;,io nfririšu: ■

J. BASANAVAGE
113% N. »Vh.t6 st bhen.uidoah, Pa.

PARSIDUODA
| 1386 E. 65th st. arti Wade Park 
} ave.. kampinė mėsinyčia, grosernė ir 
I keptų daiktų parduotuvė, $450 iki 

”3” v, ? ~ if-- $500 į savaitę garantuotų ineigų.
Išvažiavimams Farma j 6 į|amb. greta gyvenimui, žema ren- 
Gerbiami Čleyelando. Lietuviai: t da.' Klauskit agento Zimerman, —• 

»Siūdini' pranešu jdg esu dabai- ant , 2287 Professor ave.
ūkės i Stop 169, Brunswick/O. (ar-, 
ti Neprps)., . Laikydamiesi. iiikni- 
kdose 'malonėkit pas mane’ su^to- I 

• ti,- o' visus atsilankiusius manda
giai priimsiu. ... (33)

PRANAS TULAUŠKAS
> Stop 69 < Brunswick, Ohio •
Norėdami’ mane matyt mieste ra
sit po antrašu 1006 East 70th st.,

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimynų, naujai ištaisytas, trys 

garadžiai, 'lotas 40x144; rendos neša 
$100 į mėh- Kaina $8,500. Lietuvių 
kolonijoj. Kreipkitės antrašu

4203 PAYNE AVE.
Arba telefonuokit ENdicott 8712

Puiki Farma
graži vietą šeimyniškiems 
ir visuomeniškiems išva
žiavimams. Tik 10 mailių 
išvažiavimams'

“V and B FARM” Grėen RA Į 
nuo miesto. Davažiavimas 
lengvas: nuo Euclid avė. 
pasukit į kalnų į Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit 
“V. and B. Farm—Private

Drive
Vic Anderson, Savin.

ŠV. ONOS BALIUS IR ŠOKIS 
Nedėlioj, Liepos 27. d.
Praleist laiką * kaip Adomas su 

Jieva rojuje, nes salė yra obuolių7 
sodne. Užprašom visus kas tik I 
gali ir nori atsilankyti: bus dykai 
įžanga, muzikantai' net iš Pary
žiaus, gr.os puikiausius šokius.

ĮVAŽIUOKIT-Route; 42 į-Medina-, “O , 
paskui sukit į dešinę į Route 57 
ir matysit Ramanauskų užrašą. '

MALLET CREEK, OHIO

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau brolių Adomo ir Aleksan

dro Pabrinktu ir Kazio Kerbelio. Jie 
visi iš Pauliukų k., Šėtos parapijos, 
Kėdainių apsk. - Jei gyvi esat para
šykit laiškus saviškiams į Lietuvą. 
Yra žinios kad jus žuvę laike karo. 
Prieš karą gyvent St. Louis, Mo., 
o po karo nežinia kur. Kas apie 
juos žino prašau duoti žinių, gausit 
pinigišką atlyginimą.

MIKAS KELIAUSKAS
BbĄ 67 Dansville, N. Y.

FRANK KLIMA
Siuvėjas-Tailor 

VALOM, PROSU AM, TAISOM 
IR PERDIRBAM RUBUS 

6506 Wade Park Ave. 
'Cleveland Ohio

All EXPANSE[RUBE
To Sault Ste. Marie 
Mackinac Island 
Chicago and Return

PLAN YOUR VACATION 
to leave bn the Great Ship 
“SEEANDBEE" from Cleve

land, September 8th; returning 
September 13 th.
Cruise on Take Erie, the Detroit River, Lake St. Ciair, 
the St. Clair River, Lake Huron, beautiful St. Marys 
River and Lake Michigan.
Stop-overs at the famous "Soo” Locks,with sightseeing 
trips at Chicago and Mackinac Island. Wonderfill 
scenery. ‘ Endless-entertainment. Excellent meals; 
All expense, including fere, meals, stateroom ac
commodations and sightseeing trips . . . . ‘.............

From Cleveland, only $75.00
Ask for special C&B Line Cruise De Luxe Folder

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


