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NUŠAUTA SOVIETUI PERKRATO SACCO-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Bedarbė Rusijoje. Oficialės 
statistikos rodo kad sovietų 
unijoj yra išviso 10,313,000 fa
briku darbininkų, proletarų, iš 
kuriu 1,271,000 dabar neturi jo
kio darbo. Metai .laiko atgal 
bedarbių skaičius buvo mažiau 
milijono, dabar padidėjo 320,- 
800 darbininkų. Tiktai' 400,000 
tų bedarbių gauna šiokią tokią 
pagalbą iš valdžios.

Amerikos Darbo Federacija 
pasiryžo surašyti įunijas auto
mobilių ir jų reikmenų dirbtu
vių darbininkus ir tą savo dar
bą mano tuojau pradėt nuo Cle- 
velando, kur dirba j 20,000 dar
bininkų toje industrijoje. Po 
to bus bandoma suorganizuoti 
Detroito ir kitų miestų auto
mobilių darbininkai.

Išliko Gyvas, nes nebu- 
vo kam Nužudyt

Raiford, Fla. — čia kalėjime 
buvo toks atsitikimas. Negras 
turėjo būti mužudytas elektrišt , Nauji Rekordai
koj kėtfef uz ^vo ^rvimn^^VA l^ambefliri lėkė tilo pačiu ke-
žudystę. Tapo nuvestas ir pa
sodintas j elektrišką kėdę, pri
raišiotas ir gatavas nužudymui, 
bet iš ten buvusių žmonių nei 
vienas nesirado kuriam pride
rėjo paspaust elektros. sagutę. 
Vienas nuo kito stūmė tą už
duotį, iki pagalinus susivaidijo 
ir atrišę negrą vėl nuvedė į ka
merą.

Susekta Rusų Šmuge- 
liavimas į Ameriką

Philadelphia. — Iškilo aikš
tėn kad yra suokalbis įšmuge- 
liuoti Į Suv. Valstijas daugybę 
Rusų, kurie yra suvažiavę į 
Kubą. Daugelis tų Rusų yra 
pabėgę iš sovietų rojaus darbi
ninkai, bet kiti yra ir komunis
tų agentai kurie nori dasigauti 
čia savo darbą varyti.

40 Metų Išgulėjo Lovoje
Hartford, Conn. — čia mirė 

Prof. C. H. Young, 74 mątų 
amžiaus, kuris per pastarus 40 
metų išbuvo lovoje negalėda
mas savo valia išeiti.’ Jis mo
kėjo dvylika kalbų ir užsiėmė 
jų mokymu. Jis taipgi rašinėjo 
laikraščiams. Būdamas 33 me
tų amžiaus, jis lankydamasis 
Europoje nukrito nuo aukšto 
kranto pajūryje ir taip susižei
dė kad daugiau negalėjo vaikš
čiot.

Rado merginos lavoną. Ro
gers City, Mich. — Suimta du 
vyrai sąryšyje su nužudymu 
merginos, Florence Reo, kurios 
lavonas rasta pakelėje. Lavo
ną užtiko vaikai ir pranešė še
rifui. Merginos galva buvo su
mušta, bet nerasta to įnagio. 
Nesimatė žymių kad ji butų ko
vojus su savo žudikais.

DU VYRAI VIENU ORLAIVIU ATSIDŪRĖ 
^NETOLI BERLINO IR NUKRITO DUMBLE

New York. — Birželio 4 d. 
anksti ryte iš New Yorko išs
krido du Amerikonai lakūnai 
vienu orlaiviu, pasiryžę padary
ti tą patį ką padarė Lindbergh, 
ir jie laimingai perlėkė Atlan
tiką ir nusileido Vokietijoj ka
da pritruko gazolino ir pradėjo 
būti negerai su motoru.

Tiedu lakūnai yra Clarence 
D. Chamberlin, 32 m., ir jo ke
lionės rėmėjas, Charles A. Le
vine. Iki pat išlėkime, niekas 
nežinojo kad Levine skris sy
kiu, nes jis nieko apie tai ne
sakė.. Tik tą patį rytą kada 
Chamberlin buvo pasiryžęs iš
lėkti, Levine įsilipo orlaiviu ir 
jiedu pamojo atsisveikinimui su 
ten buvusiais ir dingo tolumoje.

liu ką ir Lindbergh, bet jis su
manė sumušti tolumo rekordą 
ir leidosi vietoj Paryžiun į Vo
kietiją, į Berliną. Ir Chamber
lin sumušė tolumo rekordą nu
lėkdamas viso 3,905 mylias ar
ba 295 mylias daugiau už Lind- 
bęrghą. Bet nors tik pora šim
tų mylių daugiau pralėkė be 
sustojimo, vienok šis orlaivis, 
vardu Columbia, išbuvo ore be 
nusileidimo suvirš 44 valandas, 
arba 10 valandų daugiau negu 
buvo Lindbergh.

Kadangi Levino nei šeimyna 
nežinojo kad jis išlėks, pasie
lgs žemę jis pirmiausia palei
do pačiai kablegramą atsipra
šydamas už tokį pasielgimą. Jis 
yra kapitalistas.

Jeigu ne blogas oras kokį su
tiko Vokietijoj jie butų pasiekę 
Berliną be sustojimo, kur jų 
jau laukė kada patyrė kad jie 
link Berlino skrenda. Išsyk ir 
jie patįs nežinojo kur skris, į 
Berliną ar į Romą. Iki Berlino 
ir Romos yra po apie 4,000 my
lių.
z Nusileidę Eislebene jie pasi
ėmė gazolino ir jau butų atsi
dūrę Berline, bet prasidėjo ne
tvarka motoruose ir jie nukri
to į dumblą prie Kottbus, 80 
mylių į pietus nuo Berlino. Iš 
čia paskui pasitaisę nulėkė į 
Berliną, kur juos valdžia iš
kilmingai priėmė ir Vokiečių 
orlaiviai pasitiko.

Jų moterįs Birželio 6 d. išva
žiavo laivu pas savo vyrus, ir 
Brooklyno pramonės butas įda
vė Chamberlino moteriai nuvež
ti jos vyrui $15,000 dovanų už 
tą žygį.

Po beveik dviejų parų nemie
gojimo, jiedu atsigulė Kottbuse 
ir permiegojo visą naktį. Vo-
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kiečiai juos gražiai vaišino kaip 
tik patyrė kas jie tokie yra.

Pasimatė su Laivu Jurose
Nedėlioj po pietų Columbia 

jau artinosi prie Airijos žemės, 
ir už 340 mylių nuo sausumos 
lakūnai pamatė laivą plaukian
tį į Ameriką. Tai buvo Cunard 
linijos garlaivis Mauretania.

Chamberlin nusileido su or
laiviu gana žemai kad visi galė
tų matyti kas jie tokie ir kad 
pažintų jog tai Columbia, kuris 
skrenda iš Amerikos. Tą pa
tyrę, pasažieriai buvo apimti 
neapsakomo džiaugsmo ir la
kūnus sveikino šukavimais kaip 
įmanydami. Už kelių minutų 
orlaivis padaręs ratą ore aplink 
Mauretanią nulėkė savo keliu.

Kiek pirm to Mauretania, ku- 
r’į ,^ra gręįęįaųaiąs' pa^ąįyerį- 
nis laivas, pasivijo ir pralenkė 
U. S. S. Memphis, garlaivį kuris 
vežė Amerikon Lindberghą. Iš 
Mauretanijos tuoj duota bevie- 
liniu žinia į Memphis kad matė 
Columbia pralekiant. Lindbergh 
apgailavo kad jam nepasitaikė 
proga tuos lakūnus matuti ir 
pasveikint.

Rado Daug Sidabro
Sonoros provincijoj, Meksi

koj, urve netyčiomis užeita mi
lijono dolarių vertės sidabro 
šmotų, kurie tikima buvo nu
lieti Ispanų užkariautojų šimt
mečiai atgal. Gal but vejami 
Meksikonų, Ispanai užslėpę si
dabrą paliko ir niekad daugiau 
nesugryžo jo pasiimti.

SPOGO LENKŲ FOR
TAS; DAUG ŽUVO
Varšava. — Netoli Krokuvos 

sprogo Lenkų forto parako ma
gazinas, padarydamas didelius 
nuostolius. Keli šimtai Lenkų 
kareivių sužeista ir užmušta.

Popiežius Priešingas 
Moterų Kostiumams
Roma. — Italijoj pradėta už-i 

žiūrėti kad pajūriuose maudy- 
tojai, ypač moterįs, dėvėtų at
sakančiai ilgus kostiumus ir ne
vestų į pagundą padorių vyrų.

Katalikų Vyrų Federacija pa
siryžo kovoti prieš moteriškus 
maudymosi kostiumus ir net 
pats popiežius smerkia kam jie 
yra tokie piktinanti.

Bet kaip jie mato kad mote- 
rų-merginų maudymosi kostiu
mai trumpi ir į papiktinimą ve
dą? Reiškia eina žiūrėt. Te
gul hežiuri, o ne moteris kalti
na.

ATSTOVAS VAR- 
ŠAVOJE

Varšava. — Birželio 7 d. jau
nas studentas iš Vilniaus gim
nazijos, Beris Kcwceda, nušovė 
sovietų Rusijos ministeri Len
kijon, Petrą Voikova. Voikovas 
tapo nušautas gelžkelio stotyje 
ant platformos, kur jis buvo su 
kitu Maskvos pasiuntiniu išly
dėti Rusijon.

Sakoma kad Voikov buvo vie
nas iš pasirašiusių ant caro nu
žudymo dekrtep. Maskvoj ko
munistai kalba kad šis nužudy
mas sovietų atstovo yra, “pir
mas karo šūvis”, nes panašiuo
se atsitikimuose kildavo karai. 
Bolševikai sako kad Voikovo 
nušovimas yra kapitalistiškų 
šalių puldinėjimas Rusijos, pa
našiai kaip daroma Anglijoj.

Aną metą kai Šveicarijoj nu
šovė sovietų pasiuntinį Mask
va kiek papyko ir vėl buvo ge
rai.

Jeigu Rusai rengtųsi i karą 
su Lenkais, Lietuviai, tuoj žiū
rėtų apie atsiėmimą Vilniaus.

Komunistams Nepasise
kė Salonikuose

Atėnai,— Salonikuose, Grąi-
).. V ■ /’ .. , ’«'įV. - > 'i -kijA), susekta .kon’įiuBių Htus;
kalbia nuversti to miesto/val
džią ir įvesti diktatūrą. Bu
vo susirėmimų su raudonaisiais 
ir areštuota virš šimto komu
nistų ir jų pagelbininkų.

Komunistų suagituoti tabako 
darbininkai padarė užpuolimą 
ant valdiškų įstaigų ir norėjo 
spėka jas užvaldyti.

Lindbergh Gryžta 
i---- :

New York. — Lakūnas Lind
bergh, kuris pirmutinis perlė
kė Atlantiką iš New Yorko į 
Paryžių, gryžta karišku lajvu 
Memphis. Jis pirmiausia bus 
atgabentas į Washingtoną, kur 
bus oficialiai priimtas ir apdo
vanotas garbės medaliais. Jis 
jau paaukštintas nuo kapitono 
iki pulkininko. Prezidentas ir 
jo žmona laikys jį vaišėse pas 
save savaitę laiko.

Po to išvažiuos į priimtuves 
New Yorkan.

New Yorko miestas nori kad 
Lindbergh pirmiausia pasirody
tų New Yorke, nes iš ten išlė
kė savo kelionėn. Visada buvo 
paprotis kad kas nors iš Euro
pos atvažiuoja išlipa New Yor
ke, o dabar New Yorkui ta gar
bė atimama.

, Vokiečiai ir švedai net pra
dėjo pykti ant Francuzijos ir 
Anglijos, sakydami kad todvi 
tautos paįtekmėjo Suv. Valsti
jas kad Lindbergh neaplankytų 
tų šalių.

Važiuodamas laivu tas jau
nas lakūnas gauna bent atilsėt, 
nes Europoj per tas dvi savai
tes jį nutąsė visi bevaišindami.

Kanadoj, viena moteris dėjus 
lioterijoms ant arklių. lenktynių 
Indijoje 84 centus, šiose dieno
se laimėjo $80,000.

VANZETTI BYLĄ
Boston. — Gubernatorius ąt- 

naujino tardymą Socco-Vanzet- 
ti nuteisimo mirtin ir šaukia 

Kometos Pasirodymas

Birželio 15 d. bus pilnas užte
mimas mėnulio. Už dviejų sa
vaičių vėliau, Birželio 29 d., bus 
pilnas užtemimas saulės. Prie 
to visko, Birželio 26 d., garsi 
Pons-Winnecke kometa prisiar
tins iki 3,500,000 mylių nuo že- 

I mes.
t

Visi astronomai kurie pake
liui saulės užtemimo randasi, 
yra prisiruošę daryti tyrinėji
mus ir- tėmijimus. Labiausia 
ruošiasi Anglijoj, nes saulės 
užtemimas bus matymas tena’.

Jeigu šių dienų žmonės butų 
prietaringi ir palinkę tikėti jog 
dangiški kūnai turi įtekmę ant 
žemės žmonių reikalų, kaip ti
kėdavo šimtmečiai atgal, butų 
tikrai sumišimas ant žemės iš 
priežasties tų trijų atsitikimų 
vienu mėnesiu. Visi tie atsiti
kimai reikštų . blogus ženklus 
jeigu tikėtume praeities amžių 
prietarams.

Ta Pons-Winneckę kometa 
yra viena iš Jupiterio didelės 
kometų šeimynos, kuri kas šeši 
metai Bųįįjyila mų.vą .‘'•u.iKs 
sritį. Ji nėra pažymi kometa, ■ 
ir net kada arčiausia prieina 
prie žemės negalima matyti be 
teleskopo pagalbos, bet jos at
ėjimas arti žemės tuo tarpu ka
da žemė bus perihelione, arba j 
toliausiame savo kelio krašte 
nuo saulės, yra' nepaprastas ap
sireiškimas. Išskaitliuota kad 
ši maža kometa bus nepapras
tai arti žemės dabartiniu savo 
atsilankymu.

Tos kometos kelias 1921 me
tais Birželio mėnesį priėjo dar 
arčiau žemės kelio, negu prieis 
dabar, bet tada žemė nebuvo 
daėjus iki tos vietos ir kometa 
išrodė maža, šį sykį kometa ir 
žemė susieis gana arti, ir ne- 
kurie sako kad ta kometa per- 
šluos žemę savo uodega,, nes 
bus tik 3,500,000 mylių atstu.

Tokios žymios kometos kaip 
Halley’o periodiška kometa, ku
ri sugryžta prie saulės kas 75 
metai, arba Donati’o Didėji Ko
meta iš 1858 metų arba kitos 
dvi kurios pasirodė 1880 ir 1882 
metais, peršluotų žemę savo uo
dega jeigu prieitų taip arti kaip 
prieina Pons-Winnecke kometa, 
nes šios turi milijonų mylių il
gio uodegas ir tūkstančių mylių 
diametre galvas.

Kometa-Beuodegė

Kiek yra žinoma, Pons-Win
necke kometa uodegos neturi 
o jeigu ir turi tai jį butų at
sukta šalin nuo žemės. Kada 
ji prisiartins prie žemės ji bus 
vos įmatoma menka žvaigždutė 
su silpnu šviesos vainiku aplink 
save, kuris bus mėnulio didu
mo. Teleskopais žiūrint ta ko
meta matysis gana aiškiai.

Būdama arčiausia prie žemės, 
Birželio 26 d., kometa rasis Di
džiojo Pegaso Keturkampio va

kelis desėtkus liudininkų iš
klausinėjimui. Jų bylai vesti 
atvažiavo iš Švedijos advokatas 
Branting, sūnūs buvusio socia
listo premjero Brantingo.

Nužudė Merginą
Jacksonville, Miss. — Na

muose esant-dviem moteriškom, 
nežinomas niekšas įsilaužęs, iš
gėdino ir nužudė jaunesniąją, 
o vyresniąją su vaikais mie
gančią peršovė ir pabėgo.

Komunistai Šaudo Šni
pus

Odesa. — Komunistų valdžia 
sušaudė penkis vyrus, ir tris 
nuteisė kalėjiman susekus jog 
jie šnipinėjo Rumanijos naudai.

Šitas komunistų darbas tai 
gerai, bet jeigu Lietuvoje ko
munistų šnipą sušaudo tai ko
munistai rėkia....

Amerikos Varles Japo- 
nijon

Boston. — Iš Suvienytų Val
stijų , sšguhėiita- fOįOūb AtTĮėr!-, 
koniškų varlių į Japoniją, kur 
jos bus veisiamos ir auginamos 
maistui. Varlės sdgaudytos - po- 
tvinių srityje Louisiana valsti
joj.

KIEK VOKIEČIAI IŠ
GERIA

Berlinas. — Berlino gyvento
jai per 1926 metus išgėrė tiek 
alaus kad galima butų jame pa- 
plukdyt didelį karišką laivą.

Tais metais išgerta 11,000,- 
000 gorčių alaus, arba po 107 
kvortas ant kiekvienos gyvos 
dūšios, priskaitant moteris ir 
vaikus.

Prie tiek daug išgerto alaus, 
Berliniečiai išlakė dar 3,385,000 
gorčių vyno ir 1,922,000 gorčių 
degtinės ir kitų stiprių gėrimų.

Ugnis Išteriojo Javų 
Laukus

Hanford, Cal. — šios srities 
kviečių ruošte, iš > nežinomos 
priežasties kilus gaisrui, ugnis 
sunaikino $2,000,000 vertės ja
vų stovinčių lauke. Ugnis per
ėjo plotą 37 mylių ilgio ir 10 
mylių pločio. 1,500 žmonių bu
vo išstatyta kovot su ugnia.

AUDROJE ŽUVO 20
Amsterdam, Holandija. — 

Didelei vėtrai peršlavus Gelder- 
land provinciją užmušta 20 ir 
sužeista į 300 žmonių.

Dideli Potvinių Nuosto
liai Kentucky Valst.
Louisville, Ky. — Pereitą sa

vaitę audroms ir potviniams 
užklupus pietrytinę Kentucky 
valstijos dalį žuvo 47 žmonės ir 
padaryta daug nuostolių sunai
kinant namus.

Saules Užtemimas
kariniame šone.

Pons-Winnecke kometą pir
miausia atrado Prancūzas as
tronomas Pons, 1819 m., o vė
liau ją atrado Winnecke, todėl 
jų abiejų vardai jai ir priduo
ta. <

Spėjama kad šiuo kometos 
atsilankymu žemę užplūs mete
orų arba puolančių žvaigždžių 
lietus. Tas atsitiks pabaigoje 
Birželio, ir astronomai ruošia
si tėmyti.

Mėnulio Užtemimas

žingeidus dalykas Suvienyto
se Valstijose bus tai mėnulio 
užtemimas Birželio 15 d., kuris 
bus matomas visose dalyse šios 
šalies, žemės uždengs menulį 
nuo saulės prasidedant su vi
durnakčiu ir tik paryčiu mėnu
lio paviršis bus vėl tuščias. Mė
nulio užtemimai buna daug il
gesni negu saulės, bet nebūna 
tokie ypatingi ir žingeidus.

Laike užtemimo mėnulis ne
pradingsta, jis buna matomas, 
bet išrodo tamsus, lyg varinis.

Mėnulio ir Mulės užtemimai 
. " už*:

■ temimas įvyktų, turi sukloti j 
lygią eilę šitaip (del mėnulio 
užtemimo)

Saulė-žemė-Mėnulis 
žemė būdama tarpe mėnulio ir 
saulės, užstoja mėnuliui saulės

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

Jei planuojate vasarinį kelionę 

j LIETUVĄ 
“Plaukite po Amerikos Vėliava" 

Nupiginta ten ir atgal kelione 
trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen
Liepos išplaukimai: 

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją
S.S. LEVIATHAN 

Liepos 2
S.S. REPUBLIC 

Liepos 2
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Liepos 13
S.S. PRESIDENT HARDING 

Liepos 16
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Liepos 27
T ^NAUDODAMI visas progas reguliarių 
* vasarinių United States Lines ekskursijų 
gaunate kelionės patogumų ir patarnavimų 
už kurius laivai valdomi jr operuojami Su
vienytų Valstijų Valdžios pagarsėjo.
Specials Rugpjūčio Ekskursija ant
S.S. LEVIATHAN išplauks Rug
pjūčio 1 d., vadovaujama ypatiš- 
kai Mr. William G. Fitch, gerai 
žinomo United States Lines gene- 
ralio agento Clevelande.

tKlauskite savo vietos laivakorčių agento • 
pilnų informacijų, arba rąžykite pas J

United
States Lines

h'irpl Cleveland Bldg. Cleveland, O.

45 Broadway, New York
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Nužudė merginą. Jos. Win- 
nicki, 41 m., iš McKees Rocks, 
prisipažino teisme prie kaltės 
nužudymo savo podukrės, 24 
m. Sakoma kad Winnickis pa
vojingai supjaustė ją peiliu lai
ke barnių Vasario 13 d., nuo ko 
ji vėliau mirė.

Gyvulių užžiurėjimo pinigai. 
Miesto taryboje pakelta klausi
mas ar miestas privalo mokėti 
ir toliau po $18,000 Gyvulių 
Užžiurėjimo lygai, kuri gaudo 
šunis ir kitokius nereikalingus 
gyvulius. Ginčas kilo už tai 
kad gyvulių lygos nariai delei 
šventės metai laiko atgal atsi
sakė vykti sugauti vieną šunį 
kuris sukandžiojo moterį, ir ta
da dviem policijantam šunį be- 
gaudant, vienas šuviu sužeidė 
antrą policijantą, už ką mies
tas panešė $2,041.50 lėšų iki 
sužeistasis išgijo.

Vestuvių mažiau. Per Gegu
žės mėnesį Pittsburge išsiėmė 
leidimus apsivesti tik 912 po
ros.

Prigėrė vaikas. Pereitą sa
vaitę Ohio upėj prigėrė 14 m. 
vaikas, James Altenbach, nuo 
250 Seward avė. Jo brolis, 12 
m. amžiaus, pamatęs kad jau 
anas nuskendo, paslėpė jo dra
panas, bijodamas pranešti apie, 
tai tėvams. Parėjęs namon, jis 
ilgai nieko nesakė; laukdamas 
progos prasitarti apie nelaimę. 
Kada vakare tėvai pasigedo an
trojo vaiko, jaunesnysis ėmė 
verkti ir išpasakojo atsitikimą.

Butlegerių bėdos. Pittsbur
ge ir jo distriktę sausieji agen
tai užpuldami rr sunaikindami 
butlegerių laikomus gėrimus ir 
darymo aparatus, per Gegužės 
jnėn. padarė butlegeriams nuo
stolių už $2,245,516. Valdžiai 
tas darbas atlikt atsiėjo $45,- 
000.

Protesto mitingas. Nedėlioj 
Pittsburge buvo masinis mitin
gas sudarytas 24 organizacijų 
protestui prieš nuteisimą mir- 
tin Sacco ir Vanzetti. Dalyva
vo šimtai žmonių kurie užjau
čia tiem dviem kaliniam.

Pittsburgo teisme eina kova 
tarp Pittsburgh Terminal ang
lies kompanijas ir unijos už 
kompanijos pastangas išmesti 
iš namų streikuojančius darbi
ninkus. šiose dienose unija lai
mėjo ir darbininkai pasiliks 
namuose iki galutinai nepasi
baigs bylos apie juos.

Apgavo higerką. Policija įie
ško dviejų negrų kurie išviliojo 
iš nigerkos $200. Jie žinodami 
kad ji turi pinigų banke, nuėję 
pas ją pasisakė radę piniginę su 
$4,200 ir pasiūlė pasidalinti su 
ja jeigu ji yra gera pinigų tau
pytoja. Ji pasisakė turinti ban
ke pinigų. Išsiėmus iš banko 
$200 padavė jiems ir jie priža
dėjo atnešti dalį tų rastų pini
gų, bet ji daugiau jų nematė.

Nelaimingi atsitikimai. Ge
gužės paskutinę savaitę Penn.

valstijoje buvo 171 nelaimė su 
automobiliais, iš kurių 30 ypa
tų mirė ir 209 ypatos sužeista. 
Daugiausia nuo automobilių nu
kentėjo pėkštieji, ir 13 pėkščių- 
jų užmušta. Tarp mirčių užre
gistruotų “grynai neišvengti- 
nos” buvo vaikų kurie pabėgo 
ipo važiuojančiais automobiliais 
:neapsidairę iškalno.

Lankėsi Pralotas, šv. Vin
cento naują parapijinę Lietuvių 
mokyklą atidarant šventinimo 
iškilmėse nedėlioj dalyvavo ir 
Pralotas Krušas iš Chicagos. 
Mokykla kainuoja $125,00'0; toj 
parapijoj klebonauja Kun. Vai
šnoras. Bažnyčia ir mokykla 
randasi Esplente, ant Tabor st.

Ir Homestead didžiuojasi. Vi
sam pasauliui, o ypač Amerikos 
miestams kurie ką nors bendro 
turėjo, didžiuojantis garsiu la
kūnu Lindberghu, ir Pittsburgo 
kaimyniškas miestas Home
stead didžiuojasi tuomi kad vie
noj dirbtuvėj buvo padirbtas 
metalinis propeleris kuriuo or
laivis nuvaryta j Paryžių. Ta 
dirbtuvė randasi ant Seventh 
avė., West Homestead, vadina
si Standard Steel Propeller Co. 
Joje dirba 90 darbininkų.

Miller, 42 m., rastas pa
malki} budelėj svetimų 
kieme, 623 Harbaugh 

šeimininkė, kuri rado tą

CHICAGO, ILL.
Sandaros Seimas

Chicagos Sapdariečiai rengia
si prie seimo, o socialistai agi
tatoriai lando tarp Sandariečių 
norėdami viską pakreipti, sav,o 
naudai. Ir randa pasekėjų.

Sandaros 25-toj, kuopoj . atsij 
pado du nariai, kurie varo agi
taciją prieš tautininkus. Per 
‘Naujienas” jie rašo visokias 
nesąmones, o gatvėse tarp San
dariečių .kalba kad buk Dr. K. 
Drangelis, A. A. Tulys ir J. O. 
Sirvydas ‘ esą pavojingi Sanda
rai, buk reikia išmesti juos iš 
organizacijos.

Kaslink tų paminėtų veikėjų, 
turiu pasakyti kad jie yra geri 
patriotai ir jų prigulėjimas prie 
tautinės politinės organizacijos 
yra vietoje, tik tiedu agitato
riai tegul eina ten kur barzdo
tas Marksistas teoriją studi
juoja.

Matyt tiems tėoristams dre
ba kinkos kad Chicagos patrio
tai nepąsijudintų ir neapverstų 
jų darbų aukštyn kojom. Du 
Markso garbintojai inėjo į sei
mo rengimo komisiją ir jie su
sirūpinę kaip geriausia išrasti 
budus išardyti Sandaros seimą.

Taigi delegatai bukit atsar
gus su tokiais, žinokit kad so
cialistai bijo idant Chicagoj ne- 
sustiprėtų Sandariečiai, nes ta
da “Naujienų” palėpėse biznis 
darysis mažesnis.

S. A. Zolp.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauki prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

Nužudė dvi moteris. Nedėlioj 
name ant 644 Philadelphia av. 
rasta- nužudytos dvi moterįs, 
kurios jau kelios dienos kaip 
buvo negyvos. Viena buvo 53 
m., kita jauna moteris, atsisky
rus nuo savo vyro daktaro.

Pereitos savaitės paskutinėse 
dienose autojnobiliais užmušta 
keturios ypatos.

Pasikorimai. Jacob Statz, 36 
jm., pasikorė pereitą savaitė pas 
savo namus 12117 Klinger st., 
tvartelyje. Lavoną atrado jo 
žmona nuėjus šaukt vyrą val
gyt. Moteris liko su trim vai
kais.

John 
įsikoręs 
žmonių 
avė.
žmogų pasikorusį, sako niekad 
'jo nebuvo pirmiau mačius.

Daugiau “sausųjų”. Pereitą 
savaitę atsibuvo egzaminai 380 
aplikantų į 100 vietų sausųjų 
agentų gaudymui butlegerių ir 
slaptų degtinės pardavinėtojų 
Detroite ir apielinkėse. Atsi
darius Kanadoje, skersai upę 
nuo Detroito, karčiamoms ma
noma kad daug alkoholio bus 
gabenama į Detroitą, todėl pa
rūpinama daugiau žmonių sau
goti visas vietas.

Gaudo automobilistus. Det
roito automobilių klubas pasky
rė po $100 dovanų ypatoms ku
rios priduos faktus del suėmi
mo automobilistų kurie važiuo
dami sužeidžia v arba užmuša 
žmogų ir pabėga. Iki pereitos 
savaitės pabaigos jau išdalinta 
$700 tokių dovanų, reiškia sep
tyni pabėgėliai sugauta ir nu
bausta.

Plėšikų išmistai, čia pradėjo 
veikti tokie plėšikai, kaip viena 
mergina apipasakojo'"policijai.

Ji ėjo vakare išįgtpties laukti 
tramvajaus • namon. > Prie jos 
priėjo kita mergina, kuri pasi
sakė nenorinti viena gatve eiti 
del vėlumos. Toliau jom pa
ėjus ir sustojus laukti tramva
jaus, prie jų privažiavo auto
mobiliu moteris ir pąsiulė pavė
žėti jas -miesto linkui. Jodvi 
sėdo į automobilį, ir galą pava
žiavus moteris su automobiliu 
sustojo ir įsileido vyrą. Su tp 
vyro pagalba ji apvogė tas dvi 
merginas ir išmetę nuvažiavo 
sau.

Suimta juodrankiai. Keturi 
barzdaskučiai suimta kaipo nu
žiūrėti juodrankiai kurie grąsi- 
no mirtimi geležinių liekanų 
rinkėjui ir pardavinėtojui Fr. 
Kovinsky, nuo, 804 Ouellette av. 
Juodrankiai pirmiausia grasino 
nužudymu 

■ pagrobimu
nušovimu pačios, o ant galo ir 
jam galo padarymu jeigu jis 
nepadės į tam tikrą vietą pen
kių tūkstančių dolarių.

Niekšystės mažėja. Per pir
mus penkis šių metų mėnesius 
niekšystės ir prasižengimai De
troite apmažėjo 25 nuošimčiais, 
sako policijos korriisijonierius. 
1926 -metais per tą laiką dide
lių krimjnališkų prasižengimų 
buvo papildyta 655, šįmet 'gi 
tik 507.

Sudegė trįs arkliai. Pereitą 
savaitę tvarte ant 
nakties laiku kilus 
degė trįs arkliai, 
išbudo ir pamatė
ugnis buvo perdidelė ir negalė- 
jb jiieko pagalbai daryti. ;

• PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau sesėrs, Onos Kšsputie- 

nės; seniau gyveno Clevelande, pas
kui išvažiavo į Chiėagą. Iš Lietuvos 
paeina iš Sakviečio, Pagramančio p., 
Kąuno g. Po tėvais Sankalaitę, No
rėčiau susižinoti. Prašau atsišaukti 
arba žinančių pranešti.

URŠULĖ SANKAKAlTHggj 
7923 Sowinski Ave. Cleveland, O.

' J. Basanavičius iš Shenan
doah, Pa., rašo: Aš taipgi užsi
rašau knygą “Juodas Karžygis” 
ir prisiunčiu pinigus už knygą 
ir $2 už laikraštį, ir linkiu kiek
vienam skaitytojui nusipirkti 
šitą žingeidžią knygą, kuri pa
traukia prie savęs kiekvieną 
kas tik tą pasaką skaito. Skai
tai ir vis nori žinot kas toliau 
dėsis. Mano patarimu butų kad 
ta knyga, kaipo tokia gera ir 
didelė, butų apdaryta tvirtuose 
viršeliuose, nors ir daugiau kai
nuotų.

P. P. Jaras iš Baltimore, Md. 
rašo: Malonėkit priimti .ir ma
no dolarį už “Juodą Karžygį” 
ir kaip tik jį paliuosuosite iš 
nelaisvės tuoj pasiuskit į Lie
tuvą mano broliui žemiau pa
duodamu antrašu.

“Dirvos” korespondentas Pi
navi jas rašos Teiksitės priim
ti nuo manęs vieną dolarį už 
knygą “Juodas Karžygis” ir 
knygą pasiuskit jums žinomu 
antrašu į Lietuvą Petrui Kriu
keliui. Lai jisai sau ypatiškai 
ją pasilaiko ar teperduoda Kul
tūros Patiekęs draugijos kny- 
gynan, kaipo mano dovaną. Aš 
P. Kriukelio ypatiškai nepažįs
tu, bet gėrėjuos jo žiniomis ir 
raštais kurie telpa “Dirvoje”. 
Jeigu Lietuvoje tokių patriotų 
butų nors keletas tuzinų kurie 
rūpintųsi Lietuvbs žmonelių ge
rove ir šalfe? “reikalais ir m urns 
Amerikiečiams informuotų tei
singas žinias apie Lietuvą tai 
musų tėvynėje butų kas kita.

Lietuvoje Sako yra perteklius 
inteligentų, bet kad' jie Lietu
vai dirbtų !1Y'į laikraščius žinias 
paduotų' tat ‘jų nėra. Jie nori 
tįk įšiltų įtifetelių, porįystės^ ii; 
jei kuris prie valdžios lovio ne- 
pritelpa tai rėkia kad blogai, 

I . , , ■ vesą viskas negera; kiršina gy
ventojus, ir tt.

A. Aibukienė, iš Amsterdam, 
N. Y., rašo: Prisiunčiu $1 už ' : I J-
“Juodą Karžygį , malonėsi pri- 
siųsti kai bus gatava.

Pr. Suth^įtis; vietinis, užsi
mokėjo $1 liz “Jiibdą Karžygį”.

Kitas vietinis (kuris prašė jo 
vardo negarsint) užsirašė “Juo
dą Karžygį’!' užsimokėdamas $1.

Marė . Dbvidaitienė, vietinė, 
užsimokėjo ’$1.

G.1 Višniaiiskas,. vietinis, $1.
Ant. Taikkunas, Pittsburgh, 

Pa, $1. . y
Stasė Railienė, Chicago, Ill, 

$1.

nie Montika, 20 m., ir Edith 
Fonzo, 19 m’., abi iš Wilkesbar- 
re. Suimta keli vyrai kurie pa
skiausia matyti buvę su jom.

Kor.

NEWARK, N. J
Gegužės 20 d. mirė vietos 

katalikų vyskupas, 72 m. am
žiaus. Išbuvo vyskupu suvirš 
26 metus. Kadangi Newarko 
vyskupijoj yra šešios, Lietuvių 
parapijos ir apie aštuoni Lie
tuviai kunigai taigi vyskupo 
laidotuvėse dalyvavo daug ir 
Lietuvių.

Vyskupui mirus, vietos laik
raščiai jo darbus labai aukšti
no, o ypač gyrė kad buvęs' ge
ras atėjūnų Amerikonizuotojas. 
Tas tiesa, vyskupas svetimtau- 
viams ateiviams buvo svetimu 
ir jų priešu. Imkim Lietuvius. 
Lietuvių Newarke skaitosi keli 
tūkstančiai; jie iš vardo turi 
savo bažnyčią, užlaiko kunigą. 
Lietuvių parapija sena, bet ką 
ji turi? Atsakymas: mažai. 
Turi savo bažnyčią iš plytų pa
statytą, iš oro atrodo muro, o 
viduje apleista, biedna, tuščios 
sienos, o skolos ant 
yra suvirš $80,000.

Čia Lietuviai neturi 
kyklos 
vaikai 
kyklas 
kiškas.
prižiūrėjimu Lietuvių aprapijon 
įsiskverbdavo visokį padaužos 
kunigai ir jie nieko kito nežiū
rėdavo kaip tik savo kišenių, 
stengdavosi apiplėšti Lietuvius 
ir palikti. Pirmas Lietuvių kle
bonas pridaręs parapijai nepa- 

1 keliamų skolų, su merga jprasi- 
žalipo ' .ir ;aps'iye.<jg, kunigystę 
pametęs! Po' 'fe1 kilo ' tarp pa- 
rapijonų suirutė, mainėsi kuni- 
nigai kaip pavasarį oras, para- 
pijonai barėsi ir trukšmavo; 
nekurie, ramesnieji, nepakęsda- 
imi vaidų pardavė pusdykiai sa
vo namus ir išsikėlė kiton mie
sto dalin gyventi; aplink baž
nyčią liko tik keletas Lietuvių, 
jų vietas užėmė Italai,

šiandien Lietuviai Newarke 
gyvena išsimėtę, ir jie nemažai 
nukentėjo nuo tokio vyskupo.

Pinavi jas.

bažnyčios

savo mo- 
Lietuviųnei jai namo.

lanko ar tai viešas mo-
ar svetimtaučių katali-

Mirusio vyskupo ne-

KEARNY, N. J

jo sunaus, paskui 
jų dukters; toliau

PITTSTON, PA

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic- States Bankas)

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.

Harrell st. 
gaisrui su- 
Savininkas 

gaisrą, bet

T. M. D. REIKALAI
PROTOKOLAS

UŽSIENIŲ VALIUTA IR BONAI
Mes perkam ir parduodam užsieniu valstybių pinigus ir bonus, 
prieinamiausiu dienos kursu.
Parduodam Lietuvos Litus, Angių svarus; presiunčiam pinigus 
jūsų gavėjams užsienyje.
Siunčiam pinigus į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas 
į visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, čekiąis-draftais; ; 
parduodam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus 1 
ir bonus. Reikalaukite must] kurso.

SPECIALES SĄSKAITOS 4% i METUS

Nužudyta Dvi Merginos
Lauke netoli New Boston, 

kaimyniško ( miestelio, rasta la
vonai dviejų merginų. Vienu 
buvo visai nuoga, o kita pilnai 
apsirengus,!; Apžiurėjus patir
ta kad jos abi buvo nušautos ir 
pasmaugtos^,.

Lavonus atrado užleistos ka
syklos sargas, kuris apžiūrinė
jo savo sritį. Jis pirmiausia 
pamatė sulužusį automobilį ir 
priėjęs apžiūrėti pamatė pilnai 
aprengtą negyvą merginą šalę 
jo. Už keliolikos sieksnių to
liau rasta ta nuoga mergina.

Kiek iš lavonų padėties ma
tyt, jodvi turėjo smarkią kovą 
su savo žudytojais už gyvastis.

Prie ap!sivijkusį.os merginos 
rasta dirbtuvės mokesnio vokas 
su vardu E. Fonzo. Arčiau ją 
apžiurėjus patirta kad jos gal
va buvo sudaužyta kokiu sun
kiu daiktu, i. Tyrinę j an t, susek
ta kad tos merginos buvo Jen-

L. P. Klubas pabaigoj Gegu
žės mėnesio per kelias dienas 
savo name laikė bazarą padidi
nimui draugijos iždo. Klubas 
turi nuosavą namą su svetaine, 
vertės $25,000.

Šio miesto Lietuviai turi sa
vo paskolos banką, sako gerai 
sekasi. Susirinkimus laiko L. 
P. Klubo svetainėje.

Simas Kazakevičia nusipirko 
sklypą žemės (lotą), žada sta
tytis namus.

Juozas Juodzikynas gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią — 
jo mylimas tėvas.

Nesenai važiuojantis 
mobilis smarkiai Užgavo 
niulių dukterį.

Dirbtuvėse darbai "nors ir sil
pniau eina, bet vis dar dirba, ir 
su bedarbe nebėdavoja.

Kearny’s Lietuviai yra pa
girtini, nes susispietę kryvon 
gyventi, ir skaitosi nemaža Lie
tuvių kolonija. Yra daug viso
kios rūšies Lietuvių biznierių;

Pinavi jas.

mirė

auto-
Sta-

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

T. M. D. WISCONSINO APSKRIČIO 
Ketvirto Metinio Suvažiavimo laiky

to Gegužės 22 d. 1927 m. Liuosy- 
bės Svetainėj, Waukegan, Ill.

PIRMA SESIJA
1. Suvažiavus visiems kuopų at

stovams, Pirmininkas Jonas Baukus 
atidarė šio apskričio metinį suvažia
vimą 11 vai. ryte. Raštininkas per
skaitė dienotvarkę susidedančią iš 
dvylikos punktų, kuri vienbalsiai li
kos priimta.

2. Pertikrinama Apskričio valdy
ba: Dalyvauja pirm. J. A. Baukus, 
vice-pirm. F. Povilianskis, rašt. M. ■ 
Kasparaitis, iždininkas A. Masilio
nis, organizatorius Justas Baukus.

3. Pirmininkas paskyrė atstovų 
mandatus pertikrinti Juozą Kasputį 
ir Kazį Ambraziuną. "Tvarkant man
datus pirmininkas kviečia centro val
dybos narį M. Kasparaitį trumpai 
pranešti kas yra veikiama dabar T. 
M. D. Centro Valdybos. M. Kaspa
raitis padarė atstovams pranešimą 
jog C. V. veikia kiek išgali; prašo 
kuopų atstovų duoti didesnės finan
sinės paramos C. Valdybos pradė
tiems darbams užbaigti. Baigdamas, 
pakvietė svečią iš Lietuvos, Praną 
Zakarevičių tarti keletą žodžių apie 
musų gimtinio krašto Lietuvos id'lįN* 
tį kiek jis ją patyrė. Svečias pasa
kė trumpą bet gyvą prakalbėlę.

Komisija sutvarkius ir pertikrinus 
kuopų atstovų mandatus skelbia jog 
atstovus prisiuntė sekančios kuopos:

13 p. Waukegan, Ill. — Jonas Mi
sevičius, Kazys Ambraziunas, Juozas 
Masiliūnas, Juozas Mačiulis, Stasys 
Adomkus.

119 kp. Kenosha, Wis. — Feliksas 
Povilianskis, Jonas Kasparas, Pranas 
Jankauskas, Juozas Kasputis, Pra
nas Zakarevičius.

121 kp. Racine, Wis. — Aleksan
dra Žičkienė, Juozas Renstaitis, My
kolas Vijūnas, Antanas Masilionis, 
Antanas Žičkus, Martinas Kasparai
tis.

60 kp. Milwaukee, Wis. — Vincas 
Valukonis, Vincas .Staupickas.

Teisėtais atstovais pripažinta 18 ir 
du valdybos nariai: Pirmininkas J. 
A. Baukus ir org. Justas Baukus. 
Viso su sprendžiamu balsu buvo 20.

Nutarta dalyvaujantiems svečiams 
suteikti patariamas balsas.

4. Skaityta trečio metinio suva
žiavimo protokolas. Jis liko vienbal
siai priimtas.

VALDYBOS RAPORTAI•
5. Pirmininkas Jonas Baukus da

vė jrąportą žodžiu: veikė Apskričio 
reikale kiek galėdamas, draugė su 
kitais valdybos nariais. Tokį patį 
raportą davė vice-pirmininkas F. Po
vilianskis.

Raštininkas davė raštu visų .metų į 
savo, darbuotėse Sutrauką.

Iždininkes Antanai Masilionis da- 
v£. raportą rastu pranešdamas rkaa. 
priėmė tvarkiai visus buvusius Aps-‘ 
kričių pinigus iš buvusio Iždininko J. 
Kaspučio. Dabar Apskričio ižde yra 
$106.12 pinigų, kurie padėti banke 
ant dviejų vardų.

Organizatorius Justas Baukus da
vė savo darbuotės raportą žodžiu: 
jis, kaipo čia augęs, bandė kalbinti 
savo draugus čia augusius jaunolius 
prie TMD., bet pasekmės neperge
riausios, jaunuoliai nutolę nuo Lie
tuvių literatūros," retas kuris iš jų 
temoka skaityti, nežingeidauja nei 
mokintis Lietuviškai. Kitą savo da
lį darbo dėjo vietinėj 60-toj kuopoj, 
kurią mano išauginti į didelę kuopą.

Visi valdybos raportai vienbalsiai 
priimti, ir ištarta jiems ačiū už jų 1 
darbavimąsi Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos labui. '

6. Juozas Mačiulis daro praneši- :
mą ir kviečia atstovus prie pietų. 
Nutarta padaryti pietums vieną va
landą laiko. Sesija užsidarė 1:15 v. 
dienos. . /

ANTRA SESIJA
Sesija prasidėjo 2:30 val.'po pietų. 

Rašt. M. Kasparaitis peršaukia val
dybą ir tikrina atstovus. Kaip val
dyba taip ir atstovai dalyvauja pil
numoje. Laikantis priimtos dieno
tvarkės tęsiama suvažiavimas toliau.

KOMITETŲ RAPORTAI
7. F. Povilianskis, A. Masilionis, 

M. Kasparaitis aiškina kad kaip buvo 
nutarta ruošti koncertas varde Ap
skričio tai neįvyko. Gerų dainininkų 
negauta, o kokio menko program ė- 
lio nenorėję ruošti. Raportas pri
imta su pastaba kad ateityje išrink
tos komisijos visuomet stengtųsi iš
pildyt kas Apskričio suvažiavimo yra 
nutariama.

M. Kasparaitis ir A. Masiliūnas 
davė raportą buvusio išvažiavimo, 
kurį kuopos nerėmė ir pelno liko 35č. 
Ruošė kitą pikniką, pelną skyrė ly
giai visoms kuopoms, gerai pavyko, 
uždirbta $55.26. Raportas priimta 
tariant ačiū už pasidarbavima.

KUOPŲ ATSTOVŲ RAPORTAI
8. So. Milwaukes 6-tos kuopos 

atstovų suvažiavime nebuvo, kuo
pos stovį pranešė Apskričio raštL . 
ninkas. Kuopa turi pilnus 8 nariui* 
ir ižde pinigų $10. T

vilianskis duoda raportų kad kuopa 
turi pilnai užsimokųjusių narių 15, 
vienas skolingas. Ižde pinigų yra 
$25. Kuopa nieko neveikus, bet šį
met manoma šis. tas daryti. Kolei 
Kazys Brazevičius prie kuopos vei
kė kuopa buvus stipri, bet šis musų 
brangus’ tautietis paseno, kitam gal 
gyvenimo aplinkybės neleidžia ar 
energijos trūksta; kuopa buvo žy
miai apleista, pavesta likimui. Bus 
bandoma kuopoje darbuotis.

121 kp, Racine, Wis. — Raportą 
davė Juozas Renstaitis. Kuopoj yra 
už šiuos metus pilnai užsimokėjusių 
narių 14, 9 skolingi, tikima gauti 
naujų narių. Ižde pinigų randasi 
$90.80. Kpopa per metus laikius 5 
ussirinkimus, nariai tingiai lankosi 
ir kviečiami neina. Buvo surubšus 
šokų vakarų. Aukavo TMD. knygų 
leidimui $10. Kuopa ruoš piknikų 
ir rudenį vakarų su programėlių.

Visų 
priimta.

kuopų raportai vienbalsiai

NAUJI TARIMAI 
darant naujus tarimus, V.Pirm

Valukonis ir daug kitų trumpai kal
bėjo reikaluose apšvietos. Priimta 
šie nauji tarimai:

(a) Organizacijos reikaluose. Pa
tariama Centro Valdybai kad visos 
TMD. , leidžiamos knygos butų vie
nodo didumo išlaukinės formos.

Pekelta organo klausimas, bet ati
dėta iki kito suvažiavimo, nes dabar 
dar peranksti apie tai tarti. Pareiš
kė kad “Dirvos” pritarimas smurti
ninkams nuvertusiems demokratinę 
Lietuvos valdžią mums TMD. na
riams yra svetimas.

(b) Apšvietos reikaluose. Nutar
ta vienbalsiai paaukoti iš Apskričio 
iždo $20 Varpo bendrovės namo at- 
remontavimui.. Kviečiamos ir musų 
Apskričio kuopos prisidėti su auka 
kiek išgali.

Varpo B-vės aukas pasiųs rast. M. 
Kasparaitis.

Nutarta rengti išvažiavimas tarpe 
Racino ir Kenosha apielinkių. Ko- 
mietan inėjo šie: 13-tos kuopos J. 
Mačiulis, 6 kp. praneš raštininkas; 
60 kp. V. Valukonis, 119 d. J. Kas
paras, 121 kp. A. Žičkienė, M. Kas
paraitis ir J. Renstantis. . Visas iš
važiavimo reikalas pavesta komite
tui tvarkyti pagal jų .geriausį su
pratimą ir galę.

Nutarta ruošti kuopoms prakalbas 
,ir pamokas; pageidaujama, jei btftų 
galima, su programeliais. Tas pa
vesta Apskričio valdybai vykinti.

(c) Kuopų reikale. Apskričio su
važiavimas prašo 1 ir kviečia kuopas 
imtis visais galimais budais už or- 
ganizativio darbo rašant naujus na
rius į TMD.

(d) Lietuvos reikaluose. Pranas 
Zakarevičius skaito rezoliuciją, kuri 
po perskaitymui vienbalsiai lieka pri
imta. įgaliota parašyti kelias kopi
jas -ir pasirašyti J.'Baukus, M. Kas- 
aįraitis, jPfe Zakarevičius. Rezoliu- 
c^>s pasHfįt “Bjrvsp” 'A- Irftieinš lajį 
kraąSąms Ir pačiam 'smurtininkų or
ganizatoriui p. Smetonai.

11. Nutarta apmokėti šias bilas 
pirmininko kelionė į šį suvažiavimą 
$3; organizatoriaus kelionė $3; raš
tininkui visų metų smulkios išlaidos 
$1.30. ' ’ ‘l 
Atstovams pietų lėšos $14.85. 
išmokėta $42.15. 
ižde liepa $64.27.

11. Rinkimai. ______ __A.___
valdybon diduma balsų šie:

Pirmininku — Jonas A. Baukus, 
Vice'-p. — Feliksas Povilianskis, 
Rašt. — Martinas Kasparaitis, 
IždininkufeftjMykolas Vijūnas, 
Organizatorium — Vincas Valuko

nis.
12. Sekantis suvažiavimas didu

mos balsų nutarta laikyti 1928 m. 
Kenosha, .Wis, po priežiūra vietinės 
119-tos kuopos. Laiką ir vietą pa
likta paskirti valdybai ir 119-tai kp.

13. Prieš uždarant suvažiavimą, 
Vincas Staupickas ir Pr. Zakarevi
čius pasakė po prakalbėlę apie ap
švietę bei kultūrą ir TMD. užduotį. 
Sesija užsidarė 5 vai. vakare.

T. M. D. Apskričio valdyba: 
Pirmininkas Jonas A. Baękus, 

Raštininkas M. Kasparaitis.
Iždininkas A. Masilionis.

Auka Varpo bendrovei $20.
* Viso

Atėmus išlaidas

Išrinkta Apskričio

. REZOLIUCIJA
Tėvynės Mylėtojų Draugijos Wis

consin© Apskrities kuopų atstovų su
važiavimas Gegužės mėn. 22 d. 1927 
m., Liuosybes Svetainėje, Waukegan 
mieste, apsvarstęs susidariusią pa
dėtį Lietuvoje po Gruodžio 17 dienos, 
varde savo atstovaujamų 150 narių 
'vienbalsiai nutarė priimti sekančią 
rezoliuciją:

1. Kadangi 1926 m. Gruodžio 17 
d. perversmo organizatoriai- Smeto- 
ha, Voldemaras, Plechavičius, Glo
vackis ir kiti nuvertė Lietuvoje tuo
met esančią teisėtą demokratinę val
džią ir įvedė krašte terorą:

2. - Kadangi valdžios nuvertimo 
tikslas buvo grynai jų asmens ir sa
vigarbos, bet ne tautos, interesas,

3. Kadangi smurtininkai Smeto-. 
"ha ir Ko. nuversdami teisėtą- valdžių

ir ižde pinigų $10. Buvo suruošus sulaužė Lietuvos valstybę^ pamatą, 
praeitą metą šokių vakarą ir piknUI Konstituciją, ir_ jo paties dbotą prie- ■ XT_ !• _ ... • r-- Lnilrci knaiabnl'ką. Nariai gautomis knygomis "pa
tenkinti. .

Waukegano 13-toš kuopos reikimą 
apibudino J. Misevičius. Kuopa tu
rėjo suruošus vieną draugišką išva
žiavimą ir du šokių vakarus. Pilnu 
narių 10, du nauji ir 8 dar n'emokejo 1 
už šiuos metus. Mano pabaigoj šių 
metų turėti 30 narių. Vasarą ruoš 
išvažiavimą, ten tiksi gauti naujų 
narių. Kuopos ižde yra $161.92 pi
nigų. Kaip kurie nariai labai pasi
piktino kad musų organas “Dirva” 
pritaria smurtininkams nuvertu-, 
sems Lietuvos demokratinę valdžią 
ir atsisakė būti TMD. nąriąis. ,

60 kp. Milwaukee, Wis, davė ra
portą Vincės Valukonis. Kaipo Jlfer, 
senai įstojęs, nedaug ką žino iš kuo
pos praeities, bet tuom laiku turi 
kuopa 10 narių, du nauji; ižde pini
gų $17. Dedama pastangos kuopą 
sustiprinti plačiai '.veikiant ir gauti 
daugiau naujų rfarių. ..Kuopa kad ir 

" ’ ” bet spėkos- .didelės; apsi-i nedidelė, bet spėkos y didelės, 
briežus plačiai Visapusiai veikti.

• ’ 119 kp. Kenosha, Wis. — F. Po-

saiką saugoti Konstituciją, pasiskel
bdamas save ‘ 
budu,

-4- Kadangi Smetona su savo pa
sekėjais žudo nekaltus musų brolius 
tautiečius .Lietuvius ir veda kraštą 
prie' pražūties ir nustojimo nepri
klausomybės, ...........................

Todėl Tėvynės Mylėtojų DIaugijos 
Wisconsino Apskrities kuopų atsto-. 
vai griežtai protestuoja prieš visus, 
smurtininkų žygius, ir reikalaujam 
kad būtu sustabdyta žudymas nekal
bų musų brolių tautiečių. Lietuvoje, 
kad butų kuogreičiausia atstatyta - 
konstitucinė tvarka ir. paskelbta sei- ■ 
tno rinkimai; kad butų panaikinta 
karo stovis, kad butų nuimta karo 
cenzūra ir tvarkyti krašto reikalus 
ne savo asmens naudai bet visos taą-"^ 
tos gerovei., ■ , t "
į ši rezoliucija priimta atsižiūrint į 
musų tėvynės vargus ir musų meilę 
prie jos.

Pirmininkas Jonas A. Baukus, 
Raštinin. Martinas Kasparaitis, 

Narys F. Zakarevičius.

tautos vadu rietęisėtu



UJU
SAULĖS UŽTEMI

MAS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

mėnulis šiuo tarpu yra toliau 
nuo žemės ir greičiau praeis 
pro saulės-žemės tarpą.

Kurie dabar tėmija mėnulį

D 1 R V Ą...

Vilku Auginami Kūdikiai
8

lėsi. Ta mergaitė gaudė mažas Į tarp žmonių ji labai neapsiken- Už $3 pralinksminsit visą kak 
žuvis nuogom rankom ir ska- Į tė ir neužilgo mirė. I mą — užrašykit saviškiams
ųiai valgė gyvas. Gyvendama Į (Bus daugiau) Į Lietuvoje metams “Dirvą”
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ta. >

Saulės 
dangiški kūnai stovi šitaip: 

Saulė-Mėnulis-žemė
Dabar mėnulis užstoja saulės 
spindulius mums.
, Bet įsitėmykit dar trečią da
lyką: visada saulės ir mėnulio 
užtemimai buna tuo pačiu mė
nulio apėjimu aplink žemę. Tai 
yra, jeigu įvyksta mėnulio už
temimas pilnatyje (kitu tarpu 
ir negali pasitaikyt), tai už 14 
dienų įvyksta saulės ' užtėmi-- 
mas delčioje (kada mėnulio vi
sai nematyt). Jis tada vandra- 
yoja tarp žemės ir saulės, ir 
jeigu nepasitaiko lygion linijon 
su žeme ir saule sustoti ūžte? 
mimai nepasitaiko.

šis saulės užtemimas bus ne
paprastai trumpas, nes tik. 45 I'

__________

užtemimui tie trįs

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

Mrs. Winslow’s 
Strop

matysit kaip jis yra beveik tie
siai virš galvos, kuomet kitom 
vasarom jis buna toliau pietuo
se^ Jeigu mėnulis visada eitų 
vienu nustatytu savo keliu už
temimai saulės pasitaikytų tik 
toj pačioj žemės daly j. Bet mė
nulis gerokai mėtosi, todėl vie
ną sykį saulės užtemimus mato 
pietinių kraštų žmonės, kitą 
sykį šiaurinių kraštų gyvento
jai.

Vakarinė žvaigždė
šiuo tarpu vakarų danguje 

tuoj po sutemos matosi skaisti 
didelė žvaigždė. Tai yra plane
ta Venus, pilname savo didume 
ir gražume. Ji taip bus tūlą 
laiką, paskui mainysis į rytinę 
žvaigždę.

Prie jos netoli yra ir Marsas, 
garsioji planeta, bet ji yra la
bai toli nuo žemės ir matosi 
mi rausva žvaigžde, šalę jų 
yra kitos dvi žvaigždės, Castor 
ir Pollux, jos yra pastovios 
žvaigždės ir mirga. Jas visas 
keturias aiškiai matysit beveik 
eilėje, bet gana paskirai vie
na nuo kitos stovinčias.

Birželio 22 d. bus ilgiausia 
vasaros diena ir trumpiausia 
naktis. Nuo to paskui dienos 
vėl trumpės.

ra

(Tąsa iš pereito num.)

Maitinosi su Barsuku

Mes Jau
Persikraustem

The Ohio Bell Telephone Company 
biznio ofisas ofisas dabar randasi žemu
tiniame aukšte naujame budinke ant 
750 Huron Road.

Visi reikalai sąryšyje su patarnavi
mu jums bus atliekama čionai.

Už trumpo laiko jus busite užkviesti 
atsilankyti ir apžiūrėti šį naują budinką 
pašvęstą visuomenės patarnavimui.

The
Ohio Bell

E. H. Gustafson, 
Commercial

Superintendent

Telephone 
Company

Didesnė 
Telefono 
Sistema 
Del 
Didžiojo 
Clevelando

Garsus gamtos tyrinėtojas, 
Ernest T. Seton, paduoda atsi
tikimą apie vaiką kuris maiti
nosi su barsuku barsuko urve, 
ir kaip tas draskus gyvūnas 
dasileido kad tas vaikas su juo 
liktų ir gyventų. Apsakymą 
apie, šį atsįtikimą jis gavo nuo 
vieno Kanados gyventojo, ką 
patvirtino ir to žmogaus moti
na ir arcivyskupas.

1871 metais mažas vaikas, 
Harry Service, nuklydo toli nuo 
savo namų, netoli Winnipego, 
ir dingo dviem savaitėm. Ga
le to laiko jis atrasta gyvenan
tis urve su barsuku; jo veidas 
buvo dikčiai sudraskytas ir jo 
drapanos suplėšytos beveik iki 
nuogumos.

Jis pasipasakojo tėvams kad 
paklydus užėjo audra ir lietus 
ir jis norėdamas pasislėpti, in- 
ėjo į urvą kalne, kur paskui 
parėjo barsukas, ir radęs jį už
puolė draskyti. Matyt žvėris 
norėjo vaiką iš savo namų iš
vyti, bet vaikas nenorėdamas 
išeit į lietų kovojo su barsuku.

Vėliau, tas žvėrelis parsine
šė sau į urvą maisto, ir jiedu 
vėl turėjo kovą. Tuo laiku vai
ko drapanos buvo suplėšytos į 
skarmalus. Bet barsukas leido 
vaikui valgyt jo parnešto mais
to, o vėliau, parsinešdamas dau
giau, jau su juo ir dalinosi.

Kada surado, jau vaikas bu
vo susidraugavęs su barsuku, 
ir gailiai verkė kada jį skyrė 
nūo j h, plaukuoto draugo. Bar
sukas, nors mažas gyvulis, yra 
smarkus kovotojas, nes nuo jų 
ir dideli šunes nukenčia. Tai
gi nėra abejonės kad jis butų 
galėjęs vaiką mirtinai sudras
kyti arba iš urvo išvyti. Vie
toj to, po mažo susikirtimo iš 
pradžių, paskui priėmė jį už 
augytinį.

Tas vargšas sutvėrimas, 
pilno amžiaus vyras, me
nei nepamanė pasidaryti 
kokią nors pastogę arba 

Ta min-

Atsitikimas Francuzijoj
Francuzų “laukinis Aveyro- 

no žmogus” buvo tikras savimi 
išsitobulinęs žmogus. Kokie gy
vuliai jį maitino jo silpnybės 
amžiuje ir paskui, kada jau bu
vo perdidelis, pravijo, niekas 
gal nepatirs, ir nebus žinoma 
ką jis patyrė mokydamasis pats 
maitintis ir nesušalti be drapa
nų, 
nors 
kad 
sau
pagerint savo urvą, 
tis jo smegenyse mirus.

Kada jį pirmiausia surado, 
jis nemokėjo kalbėti ir matyt 
neturėjo tam galvoje smegenų. 
Jis godžiai sugriebęs paukštį 
draskė ir valgydavo. Gilės ir šė
lios bulvės taipgi buvo jo mė
giamas maistas.

Dr. Victor Pillon, kuris pa
ėmė jį prie savęs, aprašo kaip 
tas “laukinis” išeina iš namų ir 
slapstosi iki išalksta, šviežia
me sniege jis voliodavosi kaip 
kiti gyvuliai. Nors buvo žiop
las, bet kada patekdavo į miš
ką niekas nepraėjo jo nepatė- 
myta. šautuvo šūvis nedarė 

' ant jo įtakos, bet nulaužimas 
šakutės sudrebindavo jį. Tan
kiai išeidavo sau į mišką, kur 
būdavo labai linksmas. Kada 
įširsdavo jis mėtydavo rakan
dus ir draskydavo savo apval
kalus.

Petras iš Hanovero, Vokieti
jos, buvo kitas - pilnai suagęs 
laukinis žmogus su nežinoma 
praeičia. Kuomet jį sugavo 
Hanovero kunigaikštijos miš- 

. ke jis gyveno ant uogų, šakne
lių, varlių, paukščių kiaušinių 

i ir riešutų. Hanovero karalie
nė taip susižingeįdavo tokiu sa
vo keistu pavaldiniu kad davė 
jam mokytoją, bet jo niekaip 
neišmokino ištart net jo paties 
vardo. Po dviejų metų nepa- 
sekmingo mokymo, karalienė 
įširdo ir pašaukus mokytoją 
tarė:

— Iš tavęs niekai. Aš iš
mokinau varną kalbėt į trum
piau mėnesį laiko.

— Bet, jūsų didenybe, varna 
yra inteligentiškas 
šis žmogus yra tik 
vunas.

Vienok ji pavarė 
ją. Petras išgyveno iki 70 me
tų amžiaus. Miegodavo susi
sukęs kai gyvulis. Kožną pa
vasarį jis išeidavo į mišką. Iš
syk nenorėjo dėvėt 
skrybėlės, bet spėka 
tas prie to galiąus 
kaip kiti žmonės.

paukštis, o 
nebylis gy-.

tą mokyto-

avalų nei 
priprątįn- 
darė taip

Viena keista mergaitė nuste
bino Chalons miesto, Francųzi- 
joj, gyventojus, kuomet 1731 
m., po ilgos sausumos, iš girios 
išėjo devynių metų mergaitė, 
su buože ant pečių, bet visai 
nuoga, tik ilgais plaukais pa
dengta. žmonės labai atsar
giai apsiėjo ją gaudydami, nes 
matė kaip gabiai ji savo buože 
užmušė šunį kuris prie jps puo-

Ar Jus Mokat Rendą?

\/IENAS trečdalis Clevelando šeimy
nų turi nuosavus namus; kiti du 

trečdaliai moka nuomą.

Daugumą iš to dviejų trečdalių šeimy
nų norėtų turėsi savus namus. Jos no- 

. retų būti liuosos nuo netikrumo gyveni
me nuomuojamuose namuose; Kuosos 
nuo persikraustymų vargo; liuosos nuo 
baimės kad renda gali būti pakelta.

Pirkimui arba budavojimuisi namo rei
kalinga turėti tam tikra suma pinigų. 

. Geriausias būdas surinkti ją yra dedant 
taupymų banke ant knygelės. Tūks
tančiai Clevelando šeimynų išrišo nuo
savų namų turėjimo klausimus dėdami 
taupymui pinigus į Society for Savings.

Incorporated t843

Society for Montags
Imthe Cittj of Cleveland

PUBLIC SQUARE
P a s i b u d a v o k i t Namą Pirmiausią

Modeminis
skonis

Linksminasi

Gerume
Camel

ŠIANDIENINIAI rūkytojai—ypatin
giausi ir sunkiausia užganėdinami 
—atranda savo rūkymo pageidavi
mus įkūnytus maloniame gerume 
Camel’ų. Jie reikalauja parink- 
ėiausio Turkiško ir Vietinio tabako, 
ir suranda jį Cameluose puikiausiai 
sumaišytą. Moderniniai rūkytojai 
etato Camel pirm visų kitų cigaretų.

Turėtumėt pažinti tą minkštu
mą, tą malonumą, kuris teikia 
užganėdinimą šių dienų rūkyto
jams. Jus tai surasite Cameluose— 
kaip ir kiekvieną gerą dalyką kurio 
ieškote cigaretuose.

Jie yra moderniniai numylėtiniai.
“Imkite Camel!”
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Nuo Redakcijos
SUSIVIENIJIME — IR KAUNE

gUSIVIENIJIME Lietu-' 
vių Amerikoje nekurios 

kuopos pradeda atsikratytii 
komunistų. Tai yra, rim
tesni, ramesni žmonės, ne-i 
pakęsdami vaidų su jais ir 
priėję prie beveik mušty
nių, su pagalba centro val
dybos išskiria juos iš savo 
kuopų ir jiems duoda nau
jus numerius, lai jie sau pa
skirai priguli prie tos orga
nizacijos. n

Bet kaip buvimas su jais 
kuopbse yra kruvina kova, 
taip ir persiskyrimas pana
šus į tragediją. Musų rėk- 
sniai-peštukai komunistai 
iš kuopų gražumu neina, 
reikia vartoti net visas le
gales įmones.

Gen. Kleščinskiš, Rusas iš 
prigimimo, tarnavęs Lietu
voje, kurs parsidavęs Mas
kvai vogė ir siuntė ten Lie
tuvos paslaptis. ,

Kadangi jis tarnavo ko
munistams, musų bolševikai 
dės visas pastangas įrodyti 
kad jis buvo “darbininkas” 
ir kad reikia smerkti Lietu
vos valdžią už jo sušaudy
mą. Ir ar bus dideli dyvai 
jei atsiras nekurie ir musų 
redaktoriai kurie sykiu su 
komunistais -sakys kad ne
gerai padaryta kaip. tas. šni
pas sušaudyta? Nors ji su
gauna ir nubaudžia visos 
Lietuvos išdavikus, bet jei 
valdžios nemėgsti tai ir jos 
darbus reikia smerkt....

trįs laikraščiai Sandarai yra 
daug stipresnė atrama negu 
dabar vienas organas ir tas 
pats dūduojantis už socialistų 
duonelę.

“ ‘Vienybė’ ir ‘Dirva’ už
ėmė kitokią poziciją negu di
džiuma sandariėčių ir grąso ■ 
suardymu organizacijos, jei 
mes nepakeisim savo takti
kos”. 1 • , ■

šitaip kalba ir vadinasi ‘mes’ 
“Naujienų” korespondentai — 
reiškia jie kalba už Sandarie
čius. Ir aiškindami kad neva 
“Dirva” ir “Vienybė” grąsiną 
“suardymu organizacijos”, ne
pasako kad tie “mes” jau San
darą suardė. Tiedu tautiški 
laikraščiai visu laiku tik nuro
dė kur “Sandara”, klydo, bet ir 
paliko organą ir organizaciją 
eiti savo pasirinktu kelių: jie 
nebandė ir nebandys Sandaros 
ardyti. Tiedu laikraščiai dabar 
pasiėmė tik apsigynimo poziciją 
nuo “Sandaros”, kuri net per
daug neetiškai juos puldinėja,

kaip paveizdan ant “Vienybės”, 
kurios net smulkius privatinius 
ir grynai biznio reikalus palie
čia. Tai jau ne pažiūrų kova, 
bet žydiškų gatvinių "biznie
rių”.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Susivienijime jie skaitosi 
^darbininkais”, o kiti visi 
tai bu ožiai. Jeigu jie ką 
kalba arba perša, .ir jeigu 
kas jų nuomonei nepritaria 
tai jau priešingi “darbinin
kams”. Kiti visi darbinin
kai yra ne darbininkai,1’ ir 
tuo jie imponavo daugelį 
tamsunėlių, kurie ir tiki 
■kad vieni darbininkai, kurie 
rėkauja ir koliojasi, yra 
darbininkai, o kiti darbi-, 
ninkai kurie rimčiau į gy
venimą žiuri, yra ne darbi
ninkai. 

¥ ¥ ¥ 
’ k 1

Kaip kotfruriistams Susi
vienijimas rupi parodo atsi
tikimas 14-toj kuopoj Cle- 
velande. čia, kada centro 
valdybos atstovas pareiškė 
jog yra nutarta trukšmada- 
lius išskirti į kitą kuopą 
(ne iš Susivienijimo išmes
ti) jie ėmė rėkt: “Pasikar
kit jus su savo Susivieniji
mu; atiduokit mano pini
gus, jus šmugelninkai” ir tt. 
ir tt. Kodėl jiems miela 14- 
ta kuopa, o nereikalinga ki
ta, iš jų pačių susidedanti 
kuopa? Dėlto kad savoje 
kuopoje' vieni būdami, jie 
neturi su kuo peštis, kur 
savo propagandą plėsti ir 
darbininkų klaidinti. Jiems 
Reikalinga turėt gatavas 
iminias ir kitų sudarytą 
darbą ardyt.

Jie net teismais grasina 
Susivienijimo valdybai, kad 
tik galėtų likti senose kuo
pose arba kam centras pa
velija išsiskirti i kitas kuo
pas.

Tas viskas parodo kad jie 
tik minių jieško, ne kad no
ri prigulėti prie pašalpinės- 
apsauginės organizacijos.

Pruseika per savo suklai
dintus tamsuolius norėjo 
dasivaryti iki SLA. iždo ir 
jo pinigais leisti savo laik
raščius, nors “pora durnių 
ir kalėjime pasėdės”. Tai 
yra, nors pora “darbinin
kų” arba komunistų remia
mų kandidatų išrinktų į 
SLA. centro, valdybą, Pru- 
sėikos prikalbinti, atiduos 
jam ŠLA. pinigus ir paskui 
už tai paklius į kalėjimą.

¥ ¥ ¥
Kaune, kaip praneša pas

kiausios žinios, sušaudyta

Kad musų dalis palinkus 
komunistams tikėti aišku iš 
to jog tūlos T.M.D. kuopos 
dar< ii’ dabar protestuoja 
prieš valdžią ir sušaudymą 
“darbininkų”, dėlto-'kad ke
lis Žydus ir šiaip dykaduo
nius sušaudė. Komunistams 
jie yra “darbininkai”, nes iš 
darbininkų sunkaus darbo 
mokėjo sau gyvenimą dury-, 
ti. Mes linkę užjausti var
go prispaustiems darbinin
kams ir rūpinamės jų reika
lais, todėl jeigu kas pakiša 
mums kokį išgamą ar dyka
duonį ir įstengia prirodyti 
kad jis yra “darbininkas”, 
mes ir tam savo simpatijas 
rodome, nors tas “darbinin
kas”, jeigu įgautų galę, mus 
visus — visus tikrus darbi
ninkus — viena nakčia iš
pjautų.

Prie to rengėsi Lietuvos 
komunistai.

¥ ¥ ¥

Patariame darbininkams 
mokintis atskirti teroristus 
komunistus nuo tikrų dar
bininkų. Atskirti Pruseikas 
nuo tikrųjų Susivenijimo 
narių, linkinčius organiza
cijai gero nuo tokių kurie 
nori pasigrobti organizaci
jos pinigus savo laikraščių 
leidimui, savo gerai duone
lei.

Dar štai ką tas koresponden
tas “Naujienietis” sako:

“Delęi antro klausimo apie 
‘Dirvos’ ir ‘Vienybės’ svarbą 
Sandarai tenka pasakyt jog 
geriau turėt vieną blogą va
dą negu tris gerus, turinčius 
lygias teises.”

Taip, socialistams geriau jei 
Sandara turi vieną blogą vadą, 
kuris nežinodamas į kurią pusę 
žiūrėti pasižiurėjo ir pamėgo tą 
kas meilu socialistams, ir dabar 
nori Sandarą nUvesti ir suvie
nyti su socialistais.
■ ■ Tik vienas tas atsitikimas 
kad per kelis mėnesius Lietuvo
je bendrai dirbo .Sandariėčių re
miami Valstiečiai Liaudininkai 
su “Naujienų” remiamais so
cialdemokratais nėra priežastis 
delko Sandariečiai Amerikoje 
turėtų amžinai atsiduoti socia
listų globon.

Nuo šio seimo paaiškės ar 
Sandarą užvaldys ir nusmaugs 
socialistai ar dar ji turi gana 
rimtų žmonių norinčių palaiky
ti tą organizaciją savistovia.

Sandariečiai, Atsargiai.
Sekančią savaitę Chicagoje 

įvyksta A. L. T. Sandaros sei
mas. Ten gi yra stipri tvirto
vė socialistų. Taigi prieš sei
mą socialistų “Naujienose” da
roma visokios išvados. Iš vis
ko matyt kad socialistai, pasi
slėpę po vardais “Sandariečiai”, 
rašinėdami “Naujienose” taiko 
striunas taip kad Sandariečiai 
nesustiprintų, neatgytų Chica
goje, vo nuo to ir visoje Ame
rikoje butų silpni.

Seimui tie korespondentai 
siūlo -tokius sumanymus kurie 
ardytų Sandariečius, kurie pa
laikytų socialistų pusę, o kada 
Sandariečiai' suirs aišku.;kad sor 
cialistai pakils. , ,

Socialistai bijo kad Sandarie
čiai, arba Sandaros centras, ne- 
gryžtų prie patriotinio-konser- 
vativio kelio ir neveiktų išvien 
su “Dirva” ir “Vienybe”, nes’

DAINA
Žalioj girioj aukšti kalnai w 
Aukštieji kalneliai, - A. T* 
Baltieji smėleliai.
Ten kalnelyj aug’ liepelė,
Auga lieputėlė,

. Toj liepelėj kab’ lopšelis,
Kabo lopšiukėlis.
Tam lopšelyj gul’ panelė,
Maža, nedidelė.
Liūlia, čiūčia, panaitėle^.
O kam gi tu tekši:
Ar šiaučiukui, ar kriaučiukui,
Ar remesninkėliui ?
Nei šiaučiukui, nęi kriaučiukui,
Nei remesninkėliui,
Tik tam jaunam bernaitėliui
Katras man’ liudiavo,-
Meiliai pabučiavo.

DAINA
(O. Bendzaitytė)

Ar aš ne vyšnelė vyšnelių sodelyj,
Ai’ aš ne mergelė pas savo tėvelį?

O tai ir vyšnelė vyšnelių sodelyj, 
O tai ir mergelė pas savo tėvelį.

Nudavė tėvelis už seno bernelio, 
Už seno bernelio, ant didžio vargelio.

DAINA
(J. Jaudzems) 

Aukštai šviečia mėnesėlis, vakaras be vėjo, 
Oi lylia, lylia, lylia, vakaras be vėjo.

Ir atjojo bernužėlis vėlai vakarėlį,
Oi lylia.... vėlai vakarėlį.

Sveika, gyva, panytėle, mano mylimoji,
Ar neilgu, ar nesmutna dieneles praleisti, 

Oi lylia.... dieneles praleisti?
Kad ir ilgu, kad ir srautna, kągi bedarysiu, 
Aš į savo tėvynėlę jau nebesugryšiu,

Oi lylia....jau nebesugryšiu.
Aš. pas savo motinėlę kaip rožė žydėjau,
O pas tave, bernužėli, kaip rūta pavytau,

Oi lylia.... kaip rūta pavytau.
Dėčiau šimtą, dėčiau kitą ant balto stalelio 
Te.tau, te .tau, panytėle, bus tau ant :.

- muilelib,
Oi lylia.... bus tau ant muilelio.

Prausčiaus rytą, prausčiaus pietus, praus- 
čiaus vakarėlį,

Nebebusiu tokia balta kaip pas motinėlę, 
Oi lylia.... kaip pas motinėlę.

(Tąsa)

Maršalas Simonas
Maršalas Pierre Simonas, de Ligny 

kunigaikštis, buvo aukšto ūgio, paprastai 
apsirengęs melsvos gelumbės' žiponu, su
sektu po ,fiat kaklu’ viršutinėj švarko sky
lėj buvo mažas šmotelis raudonos juostos.

Sunku bųtų rasti, kitą tokios reikš
mingos išvaizdos veidą ir tokio narsumo 
žmogų kaip buvo jis. Jo kakta buvo plati, 
smakras, tvirtas, o veidas buvo parudavęs 
nuo Indijos šaulės. Jo užsilaikymas ir ap
siėjimai turėjo militarišką dvasią; ir nors 
jis buvo karų žmogus, vienok taipgi buvo 
širdingas, malonus ir švelnus, kalba jautri 
ir: patraukianti, feuvo šviesus ir rimtas, 
širdingas ir teisingas. Kuomet kiti didžia
vosi savo aukštu gimimu, jis didžiavosi 
kad buvo kilęs iš liaudies, ir kadangi jo tė
vas buvo respublikos šalininkas tai ir, sūnų 
išauklėjo daugiau liaudies dvasioje.

Kuomet Simonas aplaikė atlyginimo 
už Savp atsižymėjiriius aristokratišką titu
lą, kurį pats imperatorius jam davė, Simp- 
nas. apsiėjo kaip , ir kiti švelnių jausmų 
žmonės, kurie, priimdami delei draugingu
mo visai beverčių dovaną, vistiek yra dė
kingi jos davėjui.

Maršalas Simonas niekad nebūvo ak
lai atsidavęs Napoleonui, nors jis gerbė jį 
kaipo vieną iš narsiausių tų laikų pasauly
je žmogų ir kariavo su juo sti vilčia kada 
nors įvesti pasaulyje taiką.

¥ ¥ «
Maršalo Simono išvaizda, kada jis in- 

ėjo į kambarį, rodė jog jo sieloje banguoja 
karšti jausmai, bet kaip tik pamatė Dago- 
bertą jo veidas nušvito linksmumu, ir iš
tiesęs rankas, bėgdamas prie to kareivio 
šaukė:

— Mano drauge! mano geras, ištiki
mas drauge!

Nabagas Dagobertas Sutiko savo vadą 
tylėdamas, ir štai Simonas matydamas se
ną kareivį ašarojant, paklausė jo žingei
džiai ir neramiai:

— Tu spėjai pribūti ant Vasario 13- 
tos, ar ne?

— Aš paspėjau; vienok viskas kas lie
tėsi tos'dienos‘taipgi turėjo prietikius per 
visus šiuos praėjusius keturis mėnesius.

— Kur mano žmona, mano kūdikis?
Dagobertą sukratė šaltas šiurpas ant 

to klausimo; jis nuleido galvą giliai nusi
minęs.

— Jų čia nėra? — teiravosi Simonas, 
dar labiau nusistebėdamas. — Tavo na
muose patyriau kad nei mano žmonos nei 
kūdikio ten nebuvo, bet pasakė kad tave 
rasiu čionai, todėl nieko nelaukdamas sku- 
binausi. Jų čia nėra?

— Generole, — atsakė neramus Dago
bertas, šluostydamas sau nuo veidų aša
ras ir prakaitą nuo kaktos; jo sausos lu
pos rodės neleidžia jį kalbėt.

— Kalbėk, vardan Dievo, kalbėk! — 
šaukė Simonas, išblykšdamas iš susirūpini
mo. Paskui, griebęs seną kareivį į glėbį 
tarė: — Tavo žodžiai, tavo užsilaikymas 
mane baugina. Pasakyk man ką tas reiš
kia?

Šiuo momentu prisiartino Andriennė, 
kurios puikus veidas žėrėjo švelnia ir liūd
na simpatija. Gailaudama taipgi ir Dago- 
berto padėties ir Maršalo nekantraus lau
kimo žinių, ji bandė abiem palengvinti, to
dėl prakalbėjo į Simoną švelniu balsu:

— Pavelyk man persistatyti save, šia
me sumišimo momente, kaipo Andriennę 
de Kardoviliutę, ir dar daugiau, kaipo ar
timą giminę tamistos brangių mergaičių.

Lygiai nustebintas Andriennės gražu
mu kaip ir jos žodžiais, Maršalas, sujau
dintas jos pasielgimu, tarė:

— Tamista, madame, giminaitė mano 
mergaičių?.

Tardamas paskutinius žodžius, jis nu
stebintas atsisuko į Dagobertą.

— Taip, ponas Maršale, — atsakė An
driennė greitai, — tamistos mergaičių, tų 
gražių dvynukių.

— Dvynukės ? — sušuko Simonas, per

traukdamas Andriennės kalbą, pilnas ne
apsakomo džiaugsmo..

— Dvi dukterįs sutiks mane, vietoje 
kaip aš tikėjau vienos!' Ąk, koks.dvigubas 
džiaugsmas turėjo būti jus brangios moti
nos!/— Paskui, atsikreipdamas į Andrieii- 
nę jis prakilq: — Atleisk, madame, kad ne
padėkojau tamistai už tokią linksmą žinią. 
Bet '■ tai mano džiaugsmas privertė mane 
užmiršti atsidėkoti, nes pirmu sykiu išgir
dau žinias apie savo šeimyną po septynioli
kos metų nesimatymo su savo žmona. Ta
mista priklausai prie musų .giminės, tai be 
abejo mano žmona ir dukterįs randasi ta
mistos pastogėje geroje užžiuroje, ar ne 
taip? Jei madame manai kad mano stai
gus joms pasirodymas perdaug jas sujau
dintų, aš palauksiu kolei jos bus gatavos 
mane priimti. Bet, mademoiselle, pavelyk 
man paprašyti tamistos, kuri aš esu tikras 
esi tokia gera kaip graži, pagailėti mano 
nerimsties, ir pranešk joms apie mano pri
buvimą kuogreičiausia, nes aš jų trokštu 
neapsakomai labai.

Dagobertas, labiau ir labiau neramus, 
vengė susidurti su Simono teiraujančiais 
žvilgsniais, ir Andriennė taipgi nežinojo 
ką daryt su paaiškinimu apie dukteris ir 
jo žmoną, todėl nuleido galvą ir pradėjo 
ašaroti, laukdama kas toliau turės stotis.

Nustebęs abiejų' tylėjimu, kas jį labai 
baugino, Simonas žiurėjo į vieną ir į kitą, 
ir pamatęs jų nusiminusius veidus, pats 
susirūpinęs tarė:

— Dagobertai! kai tu esi žmogus, pats 
vyras ir tėvas, pasakyk man ką reiškia ši
tas jūsų apsiėjimas ir ką slepiat nuo ma
nęs?

Taip prašomas, senas kareivis jieško- 
jo žodžių pasakymui baisios pasakos, bet 
negalėjo niekaip prakalbėti, tik:

— Generole, ištiesų, aš....
— Ar gal tamista, mademoiselle, pa

gailėsi manęs ir palengvinsi mano nerima
stį? Aš bijau kad kas nors baisaus atsi
tiko. Ar kokia nelaimė gręsia mano žmo
nai ir mergaitėm? Kodėl jų nėra manęs 
sutikti? Gal jos serga. Kalbėkit, męįdžiu!

— Buk tikras, ponas Maršale, — tarė 
Andriennė maloniai, — kad tamistos duk
terįs tik taip sau nesijaučia gerai, po ilgos 
kelionės; bet nieko blogo su jom neištiko.

— Ak, tai gal kas blogo mano žmonai 
gręsia! — nekantriai kalbėjo Simonas.

— Susistiprink dvasioje, .ponas Mar
šale, — tarė Andriennė liūdnai; — nuo da
bar tamista turėsi rūpintis tik gyvenimu ir 
laime savo dviejų dukterų kurios liko ta- 
mistą mylėti ir raminti!

(Bus daugiau)

Sapnininkai
75C APDARYK

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.
3522. Lietuvių Lementorius arba geras skaitymo ir 

rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ........ 35c
go, 1905, pusi. 137 ..........     65c

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla-

1 zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 .......... 25c

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Bankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 ......   35c

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygų ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite. Worces

ter, 1919, pusi. 162, didelio formate . $1.25
Drūtais apdarais ...........   $1.50“DIRVOS” KNYGYNAS

(5820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

Juodas Karžygis
■į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.) .

Per vėla i — Po Laikui?
Atėjo jai jos svajotas, jos debesuose 

matytas Karžygis, — nors ji nežinojo dar 
kad jis yra karžygis, tik turėjo nesuklai-

jai kenkia ir ko ji taip sunyko.
Tos kelios dienos padarė ant Alinos 

žymią permainą, nes ji nei valgyt valgė,i 
nei miegot galėjo, ir kas nakt lankėsi po- 
žemiuose kur žinojo savo mylimąjį esant.

Inėjo pas karalių vienas viršininkas,

FEDERANTŲ SUIRI
MAS

Kaunas. — Esamomis žinio
mis, Darbo Federacijoje eina 
didelė suirutė. Federantų va
dai pasiskirstė j du priešingu 
liogeriu. Vieni pritaria Ambro- 
zaičio koalicijai su tautininkais 
kiti stovi prieš ją.

Opoziciją Ambrozaičiui ir Jo
čiui sudarą Raulinaitis ir Ra- 
dzevičius, kurie nesutinka su 
dabartine vidaus politika. Be 
to, Ambrozaičiui prikišamą, 
kaip praneša “Echo”, bendra
darbiavimas pogrominėje “Tau
tos Valioje”.- Baigti ginčams

wick, Dėdina, Chippewa Lake Park, 
Seville, Leroy, Lodi, West Salem, 
Polk,’ Nankin, Ashland, , Mansfield, 
Crestline, Galion ir Bucyrus. Taip
gi eina linija nuo Seville per Cres
ton iki Wooster.

Tas kelias yra tiesioginė lihija į 
Chippewa Lake Park. Gis ežeras, 
apima 526 akrus ir prie jo yra 90 
akrų žemės su visokiais įrengimais. 
Tai1, yra sena Indijonų vieta ir di
džiausias naturąlis ežeras Ohio val
stijoj.

kštytojų ir muilo skystimą ir paleisk 
mašiną pirm sudėjimo skalbinių kad 
viskas issimaišytų gerai.

Tada atidaryk mašiną ir sudėk 
pirmą dalį skalbinių. Lai mašina 
dirba nuo 8 iki 20 minutų, žiūrint 
kaip labai skalbiniai įsidėvėję. Ta

da išimk juos.
Niekad neleisk skalbiniams pasi- 

likti mašinoje ir mainyk vandenį del 
kiekvieno skalbimo.

Išplauk skalbinius gerai kad nėr 
liktų muilo nei nešvarumo. Karštas 
plovimas geriau negu šaltas.

dinamą karžygio pavidalą; bet apie jo kar- 
žygiškumus ji nemanė — troško tik jo to
kio kokis jis buvo, kaip esti su visomis ir 
visais, kuomet pamyli.

Tačiau ar ne pervėlai atėjo — ar ne 
po laiko, kuomet ji jau suraišiota pan-| 
čiais vergės-moters, kuriai uždrausta my
lėti kitas?....

Pasirodė jis jos akyse ir dingo — kai 
puolanti žvaigždė rudenio naktį, kurių ji 
daug per dausas skriejančių matydavo... 
Laimė ar nelaimė išstūmė ją tuo laiku į 
Nedrynę pas tėvus vaišėsna, ir geras ar 
blogas likimas užsiuntė ten tą pirklį su jo 
karavanu ir palydovais. Bet jeigu tokia 
trumpa laimės valandėlė buna, o paskui 
tik skausmas širdyje lieka, kūnas ima nyk
ti, džiūti, tai ar negeriau jai butų buvę vi
sai jo nematyti?

Bet ne — ne! rėkė ji sau sielos gilu
moje: linksma jai bus kentėti visą amžį 
ilgesį, bile tik galėjo sutikti nors valandė
lei tokį apie kokį svajojo-sapnavo.

Nerasdama ramybės savo gimtinėje, 
kur ji mėgo vaikščioti po kalnelius, skar
džius krantus, po pievas ii’ tarp krūmų, — 
po to jo pamatymo, Alina skubomis isši- 
rengė į sostinę ir manė rasti ramybę tarp 
įvairaus ir skubaus gyvenimo karaliaus pi
lyje.

Netraukė jos daugiau nei tos pievos, 
nei kalneliai, ir negalėdama rasti ramybės, 
ji gryžo atgal. Bet ar galėjo jį užmirkti? 
Ar galėjo jis išnykti jai iš minčių? Viso
je kelionėje, kokį vyriškį sutiko jojant, 
žiurėjo ar ne jis. Mieste, tarp žmonių ir 
kareivių visur jį rasti norėjo, nors nebū
tų žinojus ką daryt, nes karalienei nepri
tinka £u bile kuo sustojus’ kalbėti.

Šis naujas prietikis jos gyvenimą visai 
sumaišė — sukėlė audrą jos beviltėse min
tyse, sukurė ugnį jos širdyje, pravėrė jos 
akis jieškojimui ir žiūrėjimui to kurio ji 
geidė, o kad jai dabai’ kelyje stovėjo jos 
vyras, kaip koks užburtas akmuo, kurio 
nei nurisi, nei prašalinsi, todėl ar stebėti
na jeigu ji, vos sugryžus iš tėvų, tuoj bė- 
go pas burtininkę patirti savo tolimesnį 
likimą, ir sužinoti ką nors apie savo pa
mylėtąjį — jei bus galima sužinoti, — o 
paskui lai likimas savo varo jeigu ji nega
lės to likimo pati tvarkyti. Gaila tik kad 
burtininkė nualpo neiškalbėjus visko ką ji 
Alinos akyse matė, todėl mums lieka toliau 
skaityti ir patirti kas su ja ir su Ardžiu 
dėsis.

# * ¥
Žinant kur nelaimingas yra, kitokia

me atsitikime žmogus griebiasi gelbėt: už
taria, gerą žodį duoda, prašo pasigailėji
mo, ir bėdon patekęs gauna palengvinimą. 
Ir Alina galėjo prašyt karaliaus pasigailė
jimo tam jaunikaičiui — jeigu ne ta jos 
meilė. Tyra sąžinė nebūtų nieko bijojus, 
o dabar jos širdis slėpdama savyje jį ver
tė ją tylėti kuolabiausia, nes juk karalius 
gali pajusti kad ji jį myli, nors niekam dar 
nei į galvą nebuvo inėję ar ji tą pirklio pa- 
gelbininką kur kada matė.

Taigi ji kankinosi sau, o Ardys kali
nyje, tamsybėse, kentė ir svajojo apie savo 
ateities dienas.

Ardys Paimamas į Pulką.
Karalius hiate savo jauną pačią susi- 

graužusią, sunykusią, ir rūpinosi kad gal 
jai- kelionė pakenkė. Kelionė pas tėvus, 
taigi, buvo saugi priedanga Alinai jos pa
slapčių nuo s,enio akių ir ji gavo vyro pri
jautimą, vietoj prisispyrimo klausinėt kas

su kuriuo Ardys . pirmiau buvo kalbėjęs Į taika arba visiškai palaidoti fe- 
apie pastojimą karaliaus tarnybon. Ali-!deraciją Gegužės 22 d. šaukta 
na išėjo iš to kambario, palikdama juos 
vienus. Viršininkas pradėjo kalbą apie tą 
pirklio pągelbininką, patyręs kad jis ran- 

; dasi nelaisvėje, nes jis čia jieškojo vietosi
kariumenėje. Karalius dabar atminė kad; 
jis už savo nelaisvį pirkliui atmokėjo auk-; 
su ir todėl jis „yra jo nuosavybė. Ir štai 
senis atsiminęs pirklio gyrimą to jaunikai
čio patarė viršininkui surasti jį ir išban
dyt ar pirklio prekė tikrai to pinigo ver
ta, ar tik jo liežuvis buvo toks miklus.

Viršininkas išėjo, surado pilies kaliny
je tą jaunikaitį ir išsivedė šu savim į kar
eivines. Ardys buvo apnykęs, išbadėjęs, 
tik jo jaunos akis žibėjo laisvės džiaugs
mas, ir aplink jį buvę.viršininkai tuoj įma
tė kad čia ne šiaip sau vyras.

Vos spėjus nelaisvi apvalyti ir apruoš
ti, štai atėjo ten ir pats kakalius. Karaliai 
tada buvo sykiu ir karo vadai tai jie mai
šėsi tarp savo kareivių ir kiekvieną gerai 
tėmijo ir pažinojo.

Pamatęs jauną tvirtą ir jaukų vyrą, 
karalius užkalbino:

— Kuo vardu, jaunikaiti, ir iš kur pa
eini?11

— Mano vardas Ardys, garbingas kara
liau, ir aš paeinu iš kunigaikščio Rykulio 
žemės, — atsakė Ardys, neturėdamas ką 
slėpti.

— Ar pabėgėlis esi, ar savo noru išvy
kęs, ir ar norėtum išsipirkt ir gryžt atgal?

— Neturiu turtų išsipirkti, ir ne pa
bėgau, tik savu noru keliavau į šią šalį.

1 girdėdamas apie garbingą karalių, kuriam 
ryžausi pastoti tarnauti. Nėra kas manęs 
ten trauktų, tik turėjau tokių kurie manęs 
nekentė, užtai nusprendžiau apleisti savo 
gimtinę ir svetur vietą rasti, — pasakojo 
Ardys nuoširdžiai.

— Kodėl pirmiau to niekam nesakei, 
nebūtų reikėję nei kalinyje vargti; mums 
reikalinga jaunų tvirtų vyrų, — išmetinė
jo karalius, ir žiūrėdamas į jaunikaitį rodė 
savo veide pasigerėjimą juomi.

— Niekas manęs nepaklausė ko aš ak 
vykau, ir patikėję skundikams paskubino 
įkalint kaipo špiegą. Atgavęs laisvę, pa
sižadu tinkamai savo garbingam valdovui 
atsimokėti savo darbais.

— Jei tris metus man ištikimai ištar
nausi, galėsi likti laisvas būti čia arba 
keliauti kur vėl panorėsi, —- pridėjo ka
ralius.

Po to kiti viršininkai klausinėjo Ar- 
džio įvairių kareiviškų dalykų ir iš jo at
sakymų, patyrė kad jis viską puikiausia 
žino ir kad net buvo Rykulio būrio virši
ninku, ir dalyvavo žymiuose mūšiuose su 
priešais. Tą girdėjo ir pats karalius, ir su 
viršininkais pasitaręs išsykio paskyrė jį 
nors mažu viršaičiu, su proga paaukšti
nimo toliau.

Pertoli Ardys išėjo nuo savo gimtinės 
ir čia jau niekas nebuvo girdėję ir nežino
jo nei jo spėkos nei gabumų, ir jis pats ne
sigyrė, tik laukė laiko ir progos kada kiti 
jį matys ir apvertins.

Nors žinome kad karalius rinkosi tik 
didesnius ir narsesnius vyrus, 'bet taipgi 
žinome kad vieni tik dideli prisigimę, bet 
su maža išminčia ir jie turi but kitų valdo
mi ir tvarkomi. Visada buvo ir bus mažai 
tokių kurie tinka būti vadais ir kurie iš 
paviršiaus išrodo Į tokius ir gilumoje to
kiais yra. Ardys visapusiai atsakė tam ką 
jame kiti įžiūrėjo ir nedykai tapo išskirtas 
iš paprastų kareivių.

(Bus daugiau). • j j

federantų konferencija. Rim
tesni federantai yra labai pasi
piktinę <’ veidmaininga Ambro- 
zaičio taktika. ■ “L.ž.”

KUOMET KELIAU
JATE

sustoti ir 
tikrą rei- 

gelžkelio

Daugiau žmonių turėtų 
pam išlyti apie > vertybę ir 
kalingumą tarpmiestinio 
patarnavimo kokį teikia The Cleve
land .Southwestern Railway & Light 
Company. Kuomet dabar perdaug 
automobilių viešuose keliuose ir. mie
sto gatvėse, jau žmonės pradeda at
sižvelgti į patogumą keliaujant gelž- 
keliu, nes turi daugiau saugumo ir 
didesnius patogumus ir yra liuosi 
nuo rūpesčio. Vienok dar yra dau- i 
giau priežasties apmąstymui apie tą 
klausimą, ypač tarp tų žmonių kurie 
važiuoja automobiliais nežiūrint sa
vo ypatiškų išgalių. Tokie žmonės 
turi pasimokyti iš patyrimų knygos 
— tie kurie sugryžta į keliavimo 
būdą kuris yra sistematingiausias, 
taip sakant vienatinis būdas kuriuo 
gali suvažinėti nustatytu laiku išla
vintais operatoriais, išskyrus gelžke- 
lių varomų garu.

The Southwestern šiandien ope
ruojamas panašiai kaip gariniai ge
ležinkeliai. Jos prezidentas, Mr. 
Frank H. Wilson, pastojo savo par
eigas eiti apie šeši metai atgal, ka
da ta kompanija buvo nupuolus dė
lei kompeticijos privatinių automobi
lių ir bus %. Jis išgelbėjo tos kom
panijos linijas, ir biskis po biskį ke
liai tapo atnaujinti iki to kad jie 
šiandien yra ne tik transportacijos

Frank H. Wilson.President
The Cleveland Southwestern

Railway&Liftht Company/ąį

priemone, bet ir gyva gelžkelio sis-. 
tema veikianti pervežime pasažierių 
ir prekių.

Šis gelžkelis yra pripažintas pre
kių siuntinėtojų ir Pramonės Buto 
prie viso savo 200 mylių' kelio, taip
gi pripažintas Suvienytų Valstijų 
valdžios kuriai ši linija vežioja pač- 
tą po kontraktu; prie to, pripažinta 
kaipo turinti gerų užiurėjimų ir at
sargų, saugų operavimų traukinių. 
Žingeidu žinoti tas kad Southwestern 
gelžkelis per praėjusius septynis me
tus pervežė suvirs penkiasdešimts 
milijonų žmonių be žuvimo vienos 
gyvasties ant jos karų. Šis gelžke
lis yra pilnoje užžiuroje ir kontrolė
je Tarpvalstijinės ir Valstijinės ko
misijų.

Palengva, Mr. Wilson atbudavojo 
tų nuosavybę, nutiesė, naujas linijas, 
pataisė kelius, įrengė naujausius bu
dus susinešim©, o dabar įvedė nau
jos rūšies vagonus — de luxe karus 
kuriuose yra visi patogumai. Plušio 
ir odos sėdynės, orinės paduškaitės, 
korko patiesalai ant grindų; elektriš
kas šildymas — viskas tas kad pa- 
sažieriams butų kuosmagiausia.

Tas viskas duoda patogumus ge
resnius negu kokie busai, ir saugu
mas yra dikčiai gersnis. Nors auto
mobiliai ir toliau bus kompeticijoj 
interurban linijų, bet visoj šalyj jau 
prasideda gryžimas prie tarpmiesti
nių gelžkelių, kadangi keliai nėra 
gana platus visiems automobiliams j 
sutilpti. Prie to, nelaimės padidėjo 
neapsakomai žymiai.

Gryžtant prie Mr. Wilson, Prezi
dento The Cleveland Southwestern 
linijos, jis išsidirbo nuo raštinės pa
siuntinio iki generalio superinten
dento prie The New oYrk Central 
Linijų, Clevelando ofise, kuomet jis 
užėmė šios linijos kontrolę. Jis yra 
iš Indianapolio ir plačiai apsipažinęs 
su garinių gelžkelių operavimu. Po 
juo dabar ši organizacija yra tobu
la visais atžvilgiais. Darbininkai pa
tarnauja visiems vienodai.

/The Southwestern turi dvi divizi
jas — viena, Rytinė Divizija, eina 
nuo Cleveland Publik skvero į Ely
ria, Oberlin ir Wellington; kita — 
.Pietinė Divizija, eina į Berea, Bruns-

Kaip Pasinaudoti Elek
triškais Skalbtuvais

Gavimui daugiausia naudos iš savo 
elektriško skalbtuvo naudokit jį at
sakančiai. Taip pataria tų įmonių 
išdirbėjai, kurie užlaiko dideles la
boratorijas išradimui geriausių ir 
lengviausių būdų atlikimui kasdieni
nių namų darbų.

Kuomet skalbtuvą nuperkat pri
valot atsargiai perskaityti spausdin
tus nurodymus kurie duodasi sykiu, 
su mašina ir atidžiai šekit juos. Ku-
rios moterįs to nepaiso jos paneša 
bereikalingo vargo.

Štai pavyzdis nurodymų kurie ati
tinka beveik kiekvienam skalbtuvui.

Pirm pradedant skalbimą sužino- 
kit kiek skalbinių galima vienu sy- 
kiu į skalbtuvą sudėti ir kiek reikia 
dėti muilo ir vandens.

Vanduo turi vaikščiot Kuosai tarp 
skalbinių. Perdaug vandens taško 
skalbinius be pervarymo vandenio 

■per skalbinius/ Jeigu negana van
dens tada užgrūsti skalbiniai gali 
trintis ir plyšti.

Kada nustatai tą, pripildyk skalb- 
ituvą kiek reikia karšto, bet ne ver
dančio vandens. Dadėk vandens m in-|

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN BONDS
EXCHANGE OFFERING OF NEW

TREASURY BONDS

Notice is given of a new offering of 
UNITED STATES TREASURY BONDS, 
dated June 15, 1927, and bearing interest 
from that date at the rate of 3% per 
cent. The bonds will mature in twenty 
years, but may be called for redemption 
after sixteen years.

Second Liberty Loan bonds will be ac
cepted in exchange at par. Accrued in
terest on the Second Liberty bonds of
fered for exchange will be paid as of 
June 15, 1927.

Second Liberty Loan bonds have been 
called for payment on November 15, 1927, 
and will cease to bear interest on that 
date. Holders of such bonds who desire 
to take advantage of the exchange offer 
should consult their bank or trust com
pany at once. The exchange privilege 
will be available for a limited period only, 
and may expire about June 15th.

Further information may be obtained 
from banks or trust companies, or from- 
any Federal Reserve Bank.

s A. W. MELLON, 
Secretary-of the Treasury.

Washington, May 31, 1927.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutą 

drapaną, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo,, ir individualio stiliaus, yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus "Lietuvius siuvėjus}'pasitenkinimas ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės -----  
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----

vAS: 6900 Superior Ave.

TeIepl>oKe^
||Z visada pigiau, 

/ greičiau ir 
atsakaničau

JUS TURIT DRAUGŲ GRETA 
MUSŲ LINIJŲ

Jus nusistebėsit jeigu pasiteirausit ir patir- 
kokius patogius karus mes turime kurie da- 
eina gal but iki jūsų draugų ir pažįstamų du
rų. Tthe Southwestern siekia Medina; Chip
pewa Lake Park, Seville, Wooster, Lodi, Ash
land, Mansfield, Crestline, Galion, Bucyrus, 
Elyria, Oberlin ir Wellington ir punktus tarp 
tu miestų.** C -r . . -r- .w

Kodėl nepalikt savo automobilį kurią dieną 
namie ir pabandyt pasivažinėt musu karais. 
Be rūpesčio, be nešvarumo, ir proga pasige
rėti atvira gamta.

The Cleveland Southwestern Railway 
Light Company

Su Dviem Centais
JUS GALIT NUSIPIRKTI SVEIKATĄ,

GROŽĘ ir LIUOSYBĘ

su elektriš-Kainuoja tiktai du centai Į savaitę atlikimui vidutiniško skalbimo 
ka skalbimo mašina.
Tas jau buvo priparodyta nuodugniais bandymais. * 
Ir tie patįs bandymai parodė;
1. Kad elektriškas skalbtu vas paliuosuoja jūsų muskulus nuo trynimo ir nu- 
sidirbimo prie gręžimo. Tokiu budu jis apsaugoja jūsų sveikatą? prailgina 
gyvastį, išlaiko ypatiškos išvaizdos gražumą.
2. Kad elektriškas skalbtu vas atlieka skalbimą tris sykius greičiau negu ga
lit padaryti rankom—kad suteikia jums daugiau valandų liuoslaikio.
štai jums paklausimas: Ar galit išleisti kur kitur du centu įsigijimui sau di
desnio patogumo ir pasilengvinimo darbe? /

THE ELECTRICAL LEAGUE
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Work with a smilė is work 
worth while.

Some of the present day mar
riages should be listed in the 
matrimonial market as short
term bonds.

'Why iš mother rolling up her 
sleeves?”

To punish Mame for rolling 
down her stockings.”

Biznierių ir Profesionalų Direktorius
317 
tris

Kentėjo Tris Metus nuo Suge
dimo Skilvio

t. KATRO-LEK
jr IŠGYDĖ JĄ.

Ona Grudzianskienė, Box 
Seymour, Conn., rašo: Per
Įmetus kentėjau nito nedagalių 
skilvio ir niekas nepagelbėjo, o 
kai pradėjau naudot KATRO- 
LEK visiškai pasveikau, už ką 
širdingai dėkuoju KATRO-LEK 
išdirbėjams už išradimą tokio 
stebėtino vaisto.

Tūkstančius ir tūkstančius 
tokių' padėkos laiškų gauname' 
ir tų kurie kentėjo nuo vidurių 
negerovės ir kurie išsigydė pa
naudoję KATRO-LEK. Jeigu 
kenčiate nuo skilvio suirimo: ir 
silpno kraujo tuojau kreipkitės 
reikalaudami KATRO-LEK, ku
ris parsiduoda pas vietinius vai-' 
stinihkus, arba tiesiai Į išdirbė
jus, kurių ahtraašs telpa kito
je vietoje. Apg.

What did people blame for 
their unpopularity before hali
tosis was invented?

•He that tooteth not his own 
horn the same shall rust for 
lack of tooting.

PARDAVIMAI

tos $

THE JOHN R. REALTY CO.
7806
Mes turim pardavimui arba mai

nymui • ** * * 
namus, 
kaipo {mokėjimą.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

St. Clair ave. Rand. 1039

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną ir duoti geriausias kainas 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
it., čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

SUSTOK!
Dabar laikas užsisakyt va
sarinius siutui. Kainos la
bai nupigintos. Siuvam ant 
užsakymo nuo $30, $35, ir 
$40 vyriškus siutus.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 

Superior, kampas E. 69th St.

49c Sport Rayon, yardas 24c.
Žibančios rūšies įvairių margi-

I nių ir bryžių. Basemente.
16c Nebaltintas Muslinas, 

yardas 9c
36 colių pločio/ gelsvos spalvos 

vatos audimas, 
išsibaltins po kelių 
semente.

25c Artistiški
yardas

36 colių pločio, kvietkuoti įvai
riai margi ir Persiškų pavyzdžių. 
Basemeętė.
25c Langams Swiss, Audimas 

yardas 15b
1 yardo pločio, taškuotas ir ki

tokiais. marginiais; audinyčios li
kučiai. Basemente.
79c Boston Kepšeliai po 49c

Boston krepšeliai dirbtinos ži
bančios odos. 15 colių didumo, -ge
ro darbo. Basemente.

$1.79 Suit Keisai, už $1.29
24 colių suit keisai juodi ar

ba rudi; diržai aplinkui; 8 coliui 
gilumų. Basmente.
Vaikų Parašėliai, spec. 49c.

75c rūšies. Padaryti iš creton
ne įvairių spalvų. Gero darbo. 
Basemente.
$2.45 Budininkai Laikrodžiai 

specialiai po $1.59
Amerikos darbo budininkai su 

nikeliuotais viršais; vienam me
tui garantija. Basemente.
$1.25 iki $1.50 Krepšeliai 95c

Rankiniai krepšeliai iš odos ar
ba -kąrįkolo, su dirželiais ir be-. 
Specialiai Basemente.

39c Klijonkos, yardas 25c
■ 45 .colių pločio, baltos klijonkos, 

gero darbo, tinka sienoms ir sta
lams. Basemente.

minkštass, baltai 
mirkymų. Ba-

Cretonnes, 
18c

Dviejų šeimynų ir Pavienius 
Priimsim jūsų tuščią lotą 

Taipgi dviejų šei
mynų namąi arti Fisher Body dirb
tuvės, po 5 kamb., įnešti $200, liku
sius po $85 į mėnesį iki išmokėsit.

Galim prailgint jūsų pirmą ir an
trą mortgečius ir padaryt vieną iš 
jų. Taipgi skolinam pinigus buda- 
vojimo reikalams. Mainysim tuščią 
lotą ant West Side ir mokėsim pini
gais už lotus ant East Side.

Lotai Painesville prie Ežero, taip
gi medis budavojimui jūsų vasarna
mio mainais už lotą mieste.

Perdirbsim jūsų pavienį namą į 
moderninį' dvijų šeimynų arba kaip 
tik jums reikia, ir finansuosim tą. 
Pabudavosim jums pavienį arba dvi
gubą namą ant jūsų loto be įmokė-, 
jimo. Mortgečius galėsit mokėt kas 
mėnuo iki išmokėsit. .

Ketvirtadieni ir Penktadienį 
WM, HAINES ir SALLY O’NEIL 

in SLIDE KELLY SLIDE
šeši ad. Birželio 11

ROBERT AGNEW in 
DOWN .THE STRETCH

Nedėlioj Birželio 12 d.
BELLE BENNETT ir MARY CARR 

in THE 4TH COMMANDMENT
Trečiad. Birž. 15 d.

DOROTHY REVIER in
PRICE OF HONOR

Pirmad. ir Antrad. Birž. 13-14
THOMAS MEIGHAN in

BLIND ALLEYS
PATSY RUTH MILLER in
What Every GIRL SHOULD KNOW

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM

tub 
vi-

79c

§4 šilkinės Langu Ūžt raukos 
specialiai po $3.39

Gražios kvolduotos langinės vi
sokių spalvų ir visokiais apvedžio- 
jimais.
$1.19 iki $1.69 Audimai,' po 

88c yardas
Likučiai del šikinių dresių, nuo 

1 iki 4 yardų ilgio. Parsiduos 
kaip stovi, be grąžinimo.
$1.39 Spausdintas Tub Au

dimas, yardas $1
32 colių šilko Spausdintas 

audimas vasarinėse spalvose 
šokių naujų pavyzdžių.
98c Spausdintas Crepe,

36 colių šilko ir vatos spausdin
tas crepe, taipgi rayon ir vatos 
spausdiniai. Basemente.
Besiuliai Patiesalai, specialiai 

po $12.95 . w
Gryno fibre patiesalai, mieroš 

9xlŽ -pėdų; stori, įvairių margi
nių; yra . $19.50 . rūšies, bet biskį 
sumaišyti siūlai aųdžiant.

Velvet Laiptams Karpetai, 
specialiai 89c yardas

27 colių pločio, Chiniškų margi
nių ant .pilko arba rudo dugno; 
antros rūšies $1.39 vertės.

69c' Rayc.n Apvedžiojimai, 
Yardas 45c

Rayon apvedžiojimai bryžiuoti 
ir marginiais. Audinyčios liku
čiai. Basemente..

39c Blumeriams Audimas, 
yardas 24c

36 colių: pločio, žibantis sateen 
visokiose spalvose; Basemente.
19c Dresėms Gingham 10c y.

27 colių plpčio, gražus ging
ham, įvairių marginių ir bryžių- 
Daugelio spalvų. Basemente.

TURI BUT PARDUOTA
Dviejų šeimynų namas turi būtinai 
parsiduoda išdalinimui turto. Du 
namai ant didelio loto, vienas pa
vienis. Kreipkitės tuojau 1234 East 
71st Street, viršuje. Arti Superior 
ave. ' ' . (24)

KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 
RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

Įsteigta 1881

'John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Fumasai 

1169 East 79th St.
Randolph 5977

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elękriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų’ darbo. 
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.

John

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

NAUJAUSIAS IŠBANDYTAS 
IŠRADIMAS 

nuo .
VIDURIŲ KĄTĄRO.

Chroniškas užkietėjimas, 
zai,"stoka apetito; galvos skau
dėjimai, visokios nedagalės su 
viduriais, riemuo, apvilktas lie
žuvis, gėlimas šonuose ir degi
mo aklosios žarnos,, nosies kata
ras, rankų skaudėjimas, kojų 
gėlimas, ir kitokios negalės iš
gydoma su Naujais Vidurių 
vaistais:

KATRO-LEK
Kainą $2.00. Išdirbėjai:

W. WOJTASINSKI DRUG CO. 
114 Brighton St. Boston, Mass.

Clewelande gaunama pas:
C. PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave. 
1'937 St. Clair Ave.

ir
SUPERIOR PHARMACY 

6,710 Superior Ąve.

ga-

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ąve.
Bandykit musų Vaistinę pirmiau
sia—Mes užlaikom prekės geriau

sias ir kainos teisingos.

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ave. 
Prie E. 79th Street

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandelis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

HARRY

Specialistai suliejime. 
St. Clair Ave. 
Penn. 0783
W. SMOLK, Prop.

Estella Beauty Shoppe
Plauku Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor

The East 79th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su 
plačiom pėdom, Profesoriaus Start 
moksliškai išdirbti avalai. Patent 

odos, Satino ir Suede.

Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom 'veidą ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna 2996

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

Rand; 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobiliu.

1377 East 55th Street

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

NAS H
Leads the Warid in Motor Car Value

NAS H 'has thepower 
tf ou need on the į j j

Kožnas Nash savininkas patėmija kad jis turi 
labai mažai perdėti gyras važiuojant Į kalnūs, 
nežiūrint kaip status užvažiavimas butu..
Nash yrą labai stiprus motorinis karas. Nė
ra nieke .pusiau nedabaigto arba silpno prie 
atsiliepimo — motoras niekad “neatsišneka” 
atgal — nois bandytumte užvažiuct ir did'e- 
liausį kalną.

v Švelnus ėjimas spėkos prie nepaprastu įtem
pimą prirodo koks atsakantis yra Nash moto
ro padirbimas, ši pridėtinė 
ideali motoro veikimą.

spėka atsako už

Kita priežastis tvirto Nash veikime yra 7 bea- 
ringai. 7 bearingai kiekviename Nash mode
lyje, vietoj 3 ar 4, reiškia jog spėka neišsimė
to krankšaftui daužantis. Atsakanti bearingų 
atramsčiai sutaupo energiją kurią senesnio ti
po motorai išaikvoja. .
Greitas veikimas, tvirtas atsiliepimas — ko
kius turi Nash, yra saugumo faktorius kokio 
negalima pražiūrėti. Tas neįkainuojama va
žiuojant į kalną, ir paranku susigrūdime.
Kuomet rinksitės sau sekantį automobilį, bū
tinai patėmykit kaip nepatogiai spėka ir 
dėjimas veikia, sulyginus su Nash!

26 Skirtingi
'Palaikymui, ir

< > lando Lietuvių 
sandėlyje apačioj pažymėtame,
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

Nash Modeliai nuo $865 iki $20 90 f. o. b* factory 
kokius Nash dabar turi tarp CIeve-padidinimui gerų norų

mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash 
Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten

ZUCKER NASH MOTORS CO
6816 Superior Ave. Rand. 1725

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
Rand. 3009

NASH HOLZHAUSER CO
6225 St. Clair Ąve. Rand. 1472

East 40th at Prospect

The Reeke Nash Co., Distributors
Randolph 5312

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6926 Superior- Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da- 
siuvame padus. Darbas atliekama 
'erai. Kaliošai padaromą kaip nauji.

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metai 
Works

Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 
Lubas, Nuotakas, ir viską kitą.

Dirba viską del pečių ir šildymo. t
6935 Superior Ave.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (24)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas
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“PESKAITYKIT PIRM PASIRAŠYMO
Pardavimo kontraktas yra bendras apsisaugojimas pir

kėja ir pardavėjo.
Tai yra pardavėjo parašytas pareiškimas ką jis sutin

ka ducti už pirkėjo pinigus.
Tai yra pirkėjo rašytas pareiškimas užmokėjimui tam 

tikros sumos, tam tikru laiku, tam tikrais periodiškais 
mokesniais. \

Mes norėtume patarti jums, Ponas ir Poni Pirkėjai, kad 
“Perskaitytumet Pirm asirašymo” ir kada perskaitysit 
apsispręskit daryt taip kaip sutikot. Kontraktas taip pat 
prideramas jums,pildyti kaip ir pardavėjui.

Pardavėjai ko nors naudingo pagerbs jūsų atsargumą. 
Jie nori kad žinotumėt jų išlygas kaip lygiai ir savo.

Kuomet pardavėjas stengiasi skubiai priversti jus 
pasirašyti — Bukit Atsargus!

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į

Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po iš'egząniinavimo. Daugybė dakta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

ai neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
j patyrimo bei neišrado jūsų tikros li- 
J gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 

U gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir. jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate, nuo ūžnųodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pųčkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias, kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, 
siu ar 
Greitas

pra-

tvfojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
jusų liga , yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai, 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

6605-15 Euclid Aye.
Atdara vakarais

EKSTRA VALANDOS EKSTRA UžžI.UR Ė JIM O KO ŽN A M E N A S H

DR. ŠMEDLEY, SPECIALISTAS
. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniais nuo 10 ii d 1.
AWWVWWWVVVW1M

S 10406 Euclid Ave.
5 ANTR/

Superior Battery Co.
Išdirbėjai p 

Storage Batarejų $5 ir $10 
1410 St. Clair Ave., 
4208 Superior Ąve.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior Ave.
Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

Randolph 0758
Pi J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavim’ai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave. z

Frank Ceme
BRANGMENŲ, .RADIO Iii 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave, 

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 
Randolph 1822

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 
'—DVI KRAUTUVĖS—

7720 S. Clair Ave.
Phone Rand. 5440

7820 St. Clair Ave.
Phone Rand. 4931

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

T e m y k i t e
Visokios batarejos, Radio | 
reikmenys. Taisom ir per- V

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY 
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kambario įrengimas už $49.00.

7110 -Superior Ave. * Phone Randolph 1759
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= Prospect 2420 Central 1706 E
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
| Čenerališla perkraustytojai, vinduotojai ir staty- E 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
j kuojam, išleidžia® ir sukraunami. E
Ė 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
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A. S. BARTKŲ^ 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas | 

Fotografas 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, j 

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti f 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui-1
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 Ė: 79th St. r • Cleveland 

“Studija su. dviem parodos langais” 
------ Telefonas Randolph 5297 ——
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KAS MANOMA DA
RYTI LIETUVOJE

leisti reikalingų Lietuvai įsta
tymų ir neretai trukdė, o ne 
padėjo Lietuvai tvarkytis. Su
sidarė valstybėje įstaigos bran
gios išlaikyti, bet nevisuomet 
tinkamos. Vienų Seimo rinki
mų, kurie kraštui labai bran
giai apsieina, buvo keturi per 
šešerius su viršum metus.

’ Kiek naujų Seimo rinkimų 
esamaja tvarka bedarytum vis 
tiek daugumos atstovų negaus 
nei viena partija, ir tautinės 
mažumos vėl galėtų lemti rin
kimus ir Valstybės Prezidento 
ir Ministerių Kabineto sudary
mą. Matydama tokią padėtį 
dabartinė Vyriausybė savo de
klaracijoj nurodinėjo Seimui 
reikalą pakeisti visus su Seimo 
sudėtimi, rinkimais ir veikimu 
surištus įstatymus, kad visi 
kalbami blogumai butų praša
linti. Tam reikalui valdžia siū
lė Seimui: 1) kad Valstybės 
Prezidentas butų renkamas ne
be partijų Seime, o visos tau
tos; 2) kad jis butų renkamas 
septyniems metams; 3) kad jis 
turėtų daugiau galės valdyti 
kraštą; 4) kad Seimas butų 
bent per pusę mažesnis ir ren
kamas butų penkiems metams.

Vyriausybė stovėdama Lietu
vos sargyboje negali todėl leis
tis į naujo Seimo rinkimus iki 
šiol buvusia tvarka.

Todėl vyriausybė laiko, savo 
pareiga atsiklausti Tautos, kai
po visokios valdžios šaltinio, 
pagrindiniais Lietuvos ateičiai 
krausimais?' Vyriausybė vykins 
tai kam pritars Lietuvių Tauta.

* *
(Iš šito pranešimo matyt kad 

Lietuvoje rengiama visuotinas 
piliečių balsavimas kiek aukš
čiau išvardytais klausimais. A- 
merikoje paskiros valstijos to
kius dalykus irgi visuotinu bal
savimu išriša. Tik nebūtų nau
dinga Lietuvai jeigu kožna val
džia inėjus vis norės visuotinu 
balsavimu pravaryti kas jai pa
tinka, o panaikinti ką kita val
džia bus įvedus. Tada vėl ne
bus pamato nei tvarkos.)

Kauno “Lietuva” Gegužės 21 
d. talpina oficialį valdžios pra
nešimą, kurs skamba:

Seimas paleistas. Jo palei
dimo priežastjs Respublikos 
Prezidento kraštui buvo išaiš
kintos. Vyriausybė iš savo pu
sės laiko priederme pasakyti 
kodėl nebegali būti dabar ren
kamas Seimas senąją rinkimų 
tvarka.

Steigiamasis Seimas išleido 
tokią Konstituciją kuri Lietu
vos šeimininkais padarė ne Lie
tuvių Tautą, o įvairių partijų 
komitetus. Partijų šeimininka
vimas Seimuose parodė kad 
joms nepakankamai' rūpėjo Lie
tuvos likimas ir jos gerovė.

Daugybė partijų Lietuvoje 
neleido ir neleidžia sudaryt vei
klios bei' pastovios valdžios. Mi- 
nisterius ir aukštuosius valdi
ninkus statydavo ir prašalinda
vo ištikrųjų ne tiek Seimas kiek 
partijų viršūnės. Dar nepilnus 
gyvendama nepriklausomo gy
venimo metus Lietuva turi jau 
keturioliktą Ministerių Kabinę- ‘ 
tą. Veik visi jie buvo sudaryti 
ir prašalinti ne Seimo nutari
mu, bet partijų susitarimu. To
dėl ministerial verčiami buvo 
žiūrėti ne tiek Lietuvos reikalų 
kiek valdančios partijos reikalų. 
Gi nesant. tinkamos vyriausy
bės viršuje, negalėjo būti tin
kamai sutvarkytos valstybės jš^* 
taigos nei centre nei provinci
joje. i

Partijų skaičius' laikui bė
gant ne mažėjo o didėjo. Iš to 
pasidarė tai kad Seimuose nei 
viena jų negauna daugumos.

Anksčiau derėdavosi del val
džios sudarymo Lietuviškosios 
partijos, kurios susidėjusios su
darydavo šiokią tokią valdžią. 
Nors jų sudaryta valdžia būda
vo ne tokia kokios Lietuva rei- 
kaluja, bet vis dėlto būdavo 
valdžia. Bet ilgainiui skirtu
mai tarp Lietuviškų partijų ta
po tiek dideli ir aštrus kad 
joms lengviau buvo susikalbėti 
su tautinėmis mažumomis — 
žydais, Lenkais it Vokiečiais — 
negu tarp savęs. Tuo budu šios 
mažumos nulemia kokia Lietu
voje turi būti valdžia, kaip Lie
tuva turi būti tvarkoma ir koki 
jai reikalingi įstatymai.

Partijų daugumas ir jų nesu- 
sitarimas, mažas jų tautišku
mas bei valstybingumas vedė 
prie to kad. Seimas nesugebėjo

Superior Hardware Co. 
Gcleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Skitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St. 
Telefonas Florida 3367 RX.

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO

il NIAGARA /HUS 
CEDAR POINT 
PUTIN-BAY

Akrono Naujienos
DIDELI ARTISTAI AKRONE 

BIRŽELIO 15 D.
Operos artisto J. Babravi

čiaus, kompozitoriaus A. Vaųa- 
gaičio, pianisto M. Yozavito ir 
ristiko-dainininko Karolio Sar- 
paliaus grupė atlankys Akroną 
gal pirmą ir paskutinį sykį. Jie 
paskirai teks mums matyti, bet 
visų sykiu, ir su tokiu puikiu 
programų tai niekados nematy- 
sim, tą tikrai pasakau.

Vietos veikėjai išsiderėjo kad 
tie artistai pas mus apsilanky
tų nors šiokios dienos vakare, 
taigi pribus trečiadienį, Birže
lio 15 d., ir pradės programą 8 
valandą. Vieta paimta gerai 
žinoma svetainė, 772 Raymond 
st., ir įžanga pritaikyta kad vi
si galėtų sueiti ir pamątyti — 
tik 50c. ir 75c.

i n ° rosedale ?| Dry Gleaning Go.:
X Rand. 7906
f C. F. PETRAITIS, Prop. .
| 6702 Superior Ave., ;

DIRVOS
PIKNIKAS
Ristynem

NEDELIOJ

P. Raponkos Orkestras

čainpionas, 210 svarų

Deutsch Farm

Juozas Komaras, sunkiausias 
Lietuvių ristikas, 240 svarų

Didelis miškas. Daug vietos automobiliams

KAROLIS SARPALIUS 
Lietuvių sunkios vogos ris 
tikas

‘Lietuviškas žaibas” — Juozas Šimkus.

INDEPENDENCE, OHIO - tik 10 Mailių nuo 
Lietuvių svetainės, ant Brecksville Road, kam
pas Brookside Road, kur eina AKRONO-CLE- 
VELANDO BUSS AI (kelias No. 13).

VLADAS ŽIDŽIUNAS 
su JURGIU KATILIUM

K. SARPALIUS su 
J. KOMARU

JUOZAS ŠIMKUS su 
garsiu Chicagiečiu

Pradžia 10 ryte. Tikietai Vyrams $1, Mote rims 50c. Vaikams DYKAI 
Vaikams sūpynės, Didelė Salė Šokiams
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j KARAIS važiuokit East 55th. ir Broadway iki Harvard av. Iš West Side: Harvard-Denison karu, j 
Nuo Harvard Ave. visus paims BusSas ir nuveš į vietą.

j AUTOMOBILIAIS: Nuo E. 71 St. ir Broadway šekit Brecksville No. 13 kėlią iki Brookside Rd. Į
I Iš West Side: per Broadview ir Chestnut Rds. iki Brecksville Rd., juo link Akrono iki Brookside Rd. I

H IŠ AKRONO: Cleveland-Akron Bussas per Brecksville Kelias No. 13. Išlipt prie Brookside Road. '

A restful night on Lake Erie will add 
enjoyment to your trip.

Three Palatial C&B Steamers 
The Great Ship “SEE AND BEE”-“CITY OF ERIE” 

and “CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including large airy clean staterooms 
that ensure a long night’s refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
Leaving at 9:00 p. m.» arriving at 730 a. m.

Eastern Standard Time .
. NEW ERIE DIVISION

via C&B Steamer “CITY OF ERIE”. Leaves Cleveland 
and Buffalo on alternate nights, July 3rd to Sept. 6th.

Read Down . 4 Read Up
4dO p. m. Leave .. Cleveland, O. . • Arrive 6:00 a.' m. 

10:30 p. m. Arrive... Eric, Pa. ... Leaw 12:00 m. n. 
12:00 m. n. Leave ... Erie, Pa.... Arrive 10:30 p. tn 
6:00 a.m. Arrive . . Buffalo.N. Y. . . .Les./e 5:30 p. m. 

Connections for Niagara Falls, Eastern and Canadian Points
Ask yout ticket agent or tourist agency for tickets via I 
C &. B Line. Your rail ticket is good on our Steamers. |

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO n

TRANSIT COMPANY AfC 9)5.50E. 9th Street Pier Cleveland, O. * v

Karolis Sarpalius su A. Va
nagaičiu padainuos Šarkio him
ną ir padarys “ristynių” tokių 
kokių dar niekur nematėm.

Bus tikrų juokų ir rimtos 
dainos ir muzikos vakaras. Ne
praleiskit to vakaro kitur, nes 
tai paskutinė proga pamatyti 
tą ką matysit Birželio 15 d. R.

Akrono miesto gatvių ištai
symui ir naujų pravedimui bus 
šią vasarą išleista į $120,000.

Šiose dienose atsibuna egza
minai 18 naujų sausųjų federa- 
lių agentų gaudymui butlege- 
rių. Saugokitės,. naminės ku- 
koriąi, daugiau atsiras vanagų 
ant jūsų sprando.

Pikta pati. Ella Meech, 102 
Market st., perdūrė žirklėm sa
vo vyrą per krutinę ir jis tąpo 
paimtas ligonbutin. Jiedu su

sipyko pereitą penktadienį ka
da vyras parėjo namon, ir kilus 
barniams pati griebus žirkles 
dūrė vyrui į .krutinę.

Akrono universitetas Birže
lio 10 d. išduos diplomus baigu
siems mokslus studentams. Su- 
Virš 140 mokinių baigia tą uni
versitetą šį pavasarį.

Rado negyvą butlegerį. Ne- 
dėlioj pelkėse netoli Ohio kana
lo rastą nužudytas John Gam- 
pian, 43 m., nuo Koerber avė., 
žinomas butlegeris. žudytojai 
matyt norėjo jį ir sudegint.

Akroniečiai džiaugsiasi. Su-• 
žinoję kad šįmet “Dirvos” pik
nikas ir žymių ristikų ristynės 
bus daug arčiau prie Akrono 
negu buvo pernai, Akroniečiai 
džiaugiasi kad galės daugiau 
atvykti į ristynės ir matyti.

Iš Akrono į pikniką lengva 
atvažiuot, ir truks mažiau va
landa laiko, važiuojant automo
biliais No. 13 keliu per Bedfor-

dą ir Strongsville link Cleve- side road, ir ten matys pikni- 
lando. Sustot reiks prie Brook- ko vietą. K.

GILLIS LUNCH
Geriausia Lietuviška Valgykla Clevelande: 

- Pirmos klesos valgiai,' Lietuviški ir Ameriko
niški. — Mandagus patarnavimas.

6824 Superior Avenue 
Skersai Lietuvišką svetainę.
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į........................................ ...........jūoŽAS. W?. RUKšTEŪŠ... F"'~.. |
i Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervezėjas į

ŽMONĖS KURIE GYVENA ČIA PAT PRIE PA
KRAŠČIŲ ERIE EŽERO IR JO VĖSIŲ VASARINIŲ Į
Perkraustau rakandus iš namų į namus, vežu anglis ir į 

cinderlus ir kitokius dalykus, taipgi vežu į piknikus. Iš- r 
samdau automobilius del vestuvių .ir kitokių dalykų.

Kainos prieinamos Visiems.
1116 E. 79th St. Tel. Penn. 2927 Į
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
I 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SKREBIUTĖS KALTININKAI 
IŠSIDAVĖ

Už trijų dienų po Elzės Skre- 
biutės mirties, kuri pereitą sa
vaitę buvo nežinomų vyrų įneš
ta į St- Alexis ligonbutį, išsida
vė ir vienas kaltininkas. Jis 
atėjo į policijos stotį ir pasisa
kė kad su juo ir su kitu jo 
draugu Elzė važinėjosi automo
biliu ir norėdama iššokti ir pa
likti juos .pati užsimušė. Jie 
pakėlę ją važinėjo dar ilgai ti
kėdami kad atsipeikės. Kada 
ji tylėjo, įkelta į autombilį* jie Į 
nusigandę nugabeno ją į ligon
butį ir pabėgo palikę priėmimo.| 
kambaryje.

Tiedu vyrai, Tom Basmagy, 
kuris išsidavė, if Leo Penkows- 
ki, kurį pirmasis išdavė kaipo I 
automobilio važiuotoją, po toj 
išbėgo į Pittsburgą, bet pirma
sis pasiryžo sugryžti ir išsiduo
ti pats. Jis tikrino kad jiedu 
jai nieko nedarė del ko ji butų 
turėjus šokti iš automobilo, ji 
pati sumanė šokt, nes nenorė
jo važiuot daugiau.

Kaip rašo Angliški laikraš
čiai, Elzė jau buvo nėščia'.

LINKSMYBIŲ VAKARAS

A. Vanagaitis J. Babravičius

Gražiai išėjo. Lietuvių pro
gramas per radio pereitą penk
tadienį išėjo gražiai, net sve
timtaučiai gėrėjosi. Dainavo 
žinoma solistė St. Greičienė ir 
J. Krosin, prie to vyčių choras 
ir grojo Lietuviai muzikantai.

štai paskutinės dienos jų maršrute — įsižiurekit visi ir visos:
Penktadieni, Birželio 10 d., Pittsburge

■ Sekmadienį, Birželio 12 d.j.Youngstowne
Trečiadieni, Birželio 15 d., Akrone

Ketvirtadienį, Birželio 16 d., Clevelande!

SPORTAS

GeTT/HG REMDY • 
AND---------------------------

šis paveikslas parodo kaip 
Karolis Sarpalius ištrūksta nuo 
savo priešo kada tas sugauna jį 
už galvos. Viršutinis paveiks
las parodo kaip jį už galvos lai
ko, jis sukryžiavoja savo kojas 
ir paskui staiga šauna, išsitie
sia ir išpeša galvą išpo priešo 
pažasties. Paveikslas iš Clever 
land Plain Dealer dienraščio.

Sarpalius' tą “triksą” naudos 
ir šiose imtynėse su Lenku Sta
siuku ir su Komaru kovoje už 
čampionatą.

Kaip tik Sarpalius pradeda 
• riest savo kojas ir siekt jas 
rankom žiūrėtojai žino kas bus.

LAUKIA “SANDAROS” RE
DAKTORIAUS

Penktadienio vakare, nuo 8 
'v., Lietuvių salėj vietos Sanda- 
riečiai turės pasitarimą su nau
ju “Sandaros” redaktorium J. 
Pronskum, kuris yra nesenai iš 
Lietuvos pribuvęs. Jis važiuo
ja į Sandaros seimą Chicagoj 
ir aplankys Clevelandą pasima
tyt ir susipažint su šios koloni
jos tautiečiais. Pribus ketvir
tadienį ar penktadienį.

Iš SLA. 14-tos Kuopos
Birželio 3 d. padaryta “revo

liucija” SLA. 14-toj kuopoj: iš
kelti trukšmadariai bolševikai į 
340-tą kuopą, nors jie jos ne
nori ir verčiau liko suspenduo
tais; o 14-ta kuopa išsirinko sau 
naują valdybą: pirm. A. Žukas; 
vice-pirm. J. Miščikas; fin. sek. 
V. P. Banionis; užr. rast. 
Šmigelskis; ižd. J. Juraitis. 
do ^globėjais P. Daubaras; 
Vasiliauskas, J. Vilčinskas.

Bolševikėliai ir vėl buvo 
ėję lermą kelt, nors jie jau 
siskaitė tos kuopos nariais., 
šį sykį apsiėjo žmoniškiau.' Vie
nok teiraujasi 
kaip likt 14-toj

Vakare prieš 
ganizatorius S. 
vo sušaukęs jų 
kimą, bet jie ignoravo ir nėjo.

Vanagaitis, Babravičius ir 
Yozavitas gryžta po pasekmin
go apsilankymo rytinėse1 valsti
jose ir kaip prižadėjo sustos 
Clevelande. Čia jiems vasarinė 
“vakaruška” rengiama kitą 'ket
virtadienį, Birželio 16 d., lis ar 
snigs. Ir tai bus labai maišy
tas vakaras, visokių juokų, dai
nų ir dar kitokių dalykų, nes 
dalyvaus ir ristikas-dainininkas 
Karolis Sarpalius ir kiti risti
kai — Juozas Komaras ir Juo
zas Šimkūs. Visi tose vakaruš
kose turės ką nors daryt arba 
apsakyt arba parodyt.

Kadangi jau ■ koncertai iš se
zono tai ir kaina į šias vaka
ruškas bus pigi, beveik dykai, 
tik po 50c ypatai. yaikams dy
kai; į Gros P. Raponkos orkes-

SLA. 14-tcs kp. piknikas ne- 
dėlioj praėjo gražiai ir pasek
mingai, padaryta keletas dola- 
rių pelno, nors del šalto oro ne- 
nrėjo daugelis važiout.

Didele Vokiečių Iškilme
A.
Iž-
P.

su- 
ne- 
bet

pas advokatus 
kuopoj.
tai Centro or- 
E. Vitaitis bu- 
kuopos'susirin-

36-tas .Nacionalis Saengerferst — 
Vokiečių dainos iškilmė — Šiaurinės 
Amerikos Saengerbundo- -sutrauks i 
Clevelandą ne tik 4,000 dainininkų, 
kurie sudarys milžinišką chorą, ne 
tik pažymius operos dainininkus, bet 
ir pažymų Vokiečių muzikoje vyrą, 
Bruno Walter, direktorių Berlino 
Valstybinės operos, pagarsėjusį vi
soje Europoje he-Lotyniškos kilmės 
operdtišką konduktorių.

Herr Walter pribus į Clevelandą 
specialiai vadovauti simfonijos or
kestrą dainių iškilmėje Birželio 22, 
23 ir 24 d. miesto auditorijoj.

Trįs , soli štai bus prie milžiniškų 
suvažiavusių chorų. Tai Julia Claus
sen ir Lawrence Tibbett iš Metropo-

tras, kukis irgi ateina pasirodyt 
su savo muzikantais ii- padaryt 
vakaruškas linksmesnes.

Gal liūdniausia vakaruškų 
dalis but tai ta kada Vanagai-' 
lis ims daužyt Sarpaliui nosį, I 
ba jiedu savo kumštynes ren-

Ristikai bus Suvaržyti
Juozas Komaras, kuris yra 

sunkiausias ristikas iš šiais lai
kais žinomų Lietuvių pirmos 
klėsos ristikų ne tik Amerikoje 
bet turbut ir Lietuvoje ir visa
me pasaulyje, sveriantis apie 
240 svarų, tikrai pasirengęs su- 
maįšyt Karolį Sarpalių su že
me jųdviejų susitikime Cleve- 
lande Birželio 19 d., “Dirvos” 
piknike.
. Komaras “Laisvėje” rašo:
. .“Aš sutinku ristis su K. Sar- 
palium bile kokią dieną Cleve
lande ar Kalifornijoj, man nėra 
skirtumo. Pasiunčiau 200 do- 
larių užtikrinimui kad pribu
siu ant 16 d. Birželio ristis ren
giamame turnamente Clevelan
de, Ohio. K. Sarpalius išaiškina 
per ‘Laisvės’ laikraštį kad aš jį 
sukruvinau Chicagoj du metai

g-a Clevelande, išsprendimui ar atgal, žinoma, ristynėse visaip
Sarpalius turi važiuot į Italiją 
lavint balsą ar pasilikt ristikas.lUVlUlz Cll paOLllIVL LlOLllVclO. .

Jiedu padainuos “Šarkio Him-l®!^ 
ną”, o M. Yozavitas pianu pri- 
turavos. Ale kiek girdėjau, I 
Vanagaitis žada priverst ir pu-1 
bliką dainuot tą himną, kad 
Šarkiui pasisektų sumušt Tun- 
ney ir pasidaryt bokserių dik
tatorium.

Atminkit ateinantį ketvergą, I 
Birželio 16 d., yno 8 vai. vaka-| 
ra, ir neimkit daugiau pinigų 
kaip tik po 50c...

pasitaiko: galima ir kaulus su- 
silaužyt, ne tik susikruvint no-

Bet jeigu Komaras ruošiasi 
atvažiuot kitiems ristikams tik 

’pkaulųs laužyt, o ne imtis kaip 
taisyklės reikalauja tai jis pra
ras ir savo užstatytus $200 (tą 
sumą Turnamento Komitetas 
gavo nuo Komaro pačto money 
orderiu Birželio 8 d.), ir negaus 
savo dalies už ristynės. Visi ži
no kad Komaras moka iškelt 
savo priešą . į. Jviršų ir trenkt Į 
žemę, kaip andai padarė Brook- 
lyne su vienu Rusu. . Bet turna- 

______ _ mente turės ristis žmoniškai ir 
bendras piknikas įvyksta nedė-1 la*m®t prispaudimu pečių ant 

ir. , • , . 'matraso, o ne primušimu savo
•priešų;

Jeigu jis ims kam nors kau
lus laužyt tai bus išmestas iš 
turnamento.

(įKomarąs jau šiose dienose 
atsiras Clevelande:)

geriausių sunkiųjų ristikų.
“Jo gabumai prieš gudrų Ke- 

tonen‘ pasirodė pereitą naktį. 
Pirmą ristynių valandą Keto- 
/nen išrodė lyg ima viršų ant 
Lietuvio, bet toliau jau Šimkus, 
geriau' galėdamas panešti nuo- 
vargingą kovą išrodė turintis 
viršenybę. Kelis sykius jie vie
nas kitą turėjo jau beveik pa
ėmę, bet Ketonen savo vikru
mu, o Šimkus savo dioele spėka 
išsisukdavo. Tai buvo puikiau
sios ristynės kokios kada bu
vo.’

Juozas Šimkus atvažiuoja Į 
turnamentą. Jo paveikslas tel
pa ant 7-to puslapio.

Jis laukia atsakymo nuo Chi- 
čagiečių.

NE

OUT OF IT !!
dėlto kad jie/pirmiausia pasiža
dėjo stoti vienas prieš kitą.

Kad į turnamentą nesuva
žiuoja visos Amerikos ristikai 
— sykiu ir Chicagiečiai — tail 
dėlto kad turnamentas nedaro
mas kelias dienas pagretu, bet 
but taip kaip darė Tex Rickard: 
jis boksininkų turnamento ne
darė vienu laiku, be.t paskirais 
tarpais, ir štai išėjo Lietuvis 
Sharkey geriausiu.

Jei Clevelando Lietuvių ris- 
tiku turnamento tvarka negera 
tai negerą ir Rickardo.

Chicagiečiai, gana jums rė
kaut ir peikt kitus ristikus per 
laikraščius: laikykitės kaip lai
kosi Sarpalius: ateikit ant ma- 
traso ir persitikrinkit. Garbė 
bus tam katras laimės ristynė- 
misįi ne liežuviu arba per laik
raštį.

DIDELIS piknikas
Katalikiškų draugijų sąryšio

lioj, Birželio 12 d., po pietų, ant' 
State Road, Loisčh farmoj, kur 
tikimasi bus daug svečių ne tik 
Clevelandiečių bet ir iš aplinki
nių miestelių. Bus įvairių žais-' 
lų ir dovanos atsižymėjantiems. I

Teatrališkas Choras rengia 
išvažiavimą (Birželio ę6 d., ant 
V. Misikviečio ūkės, 1 mailė už 
Lorain. Bus duodama ir val
gis. Vyrams kainuos $2.50, o 
merginoms $1. Kurie dalyvaus 
prašomi pribūti'^tą rytą 8 vai. 
prie Lietuvių ' saTės, iš čia tro- 
kas išveš. , Kviečia Komisija.

BAIGĖ MOKSLĄ
J. P. Dicmonas pabaigė Case 

School of Applied Science mok
slą elektriško inžinieriaus. Iš 
105 studentų buvo išrinkta pen
ki siųsti j General Electric Co. 
dirbtuves Schenectady, N. Y., 
ir jų tarpe išrinktas Dicmonas.

Juozas buvo žinomas narsus 
futbolininkas. Jisai priklausė
prie Case futbolininkų ir 1926 
m. ‘pirmu sykiu iš 20 sezonų 
Case mokykla nuveikė Western 
Reserve universiteto lošikus tik 
.dėlto kad Juozas prasivogė per 
Reserve eiles. Jis taipgi atsi
žymėjęs kitose sporto šakose.

Mokslą baigė su atsižymėji- 
mais.

AUKOS ČAMPIONO DIRŽUI
Prie pirmiau pagarsintų aukų 

dar Juozas Gilius surinko $18 
ant Lietuvių ristikų čampiono 
diržo. Aukavo šie:

Adam Guth
6921 Wade Park

A. A. Cunningham
1194 E. 71 St.

M. Linauskas
6927 Superior

J. J. Lazickas
6402 Superior

John C. Blaser
6933 Superior ave. I

J. Vosylius $1.50; B. Kar-[ 
nauskas 1.50; Julia Žukauskas'

Šimkaus Atsižymėjimas
Worcester, Mass. — “Lietu

viškas žaibas”, turbut smar-
I klausias iš pusiau sunkaus svo- j Amerikoje jų nežino? 

$3.001 rio ristikų Amerikoje, nepapra- ž’’----- ’’ r,u:---- :~":-
ave.' 

2.00
štai atsižymėjo ristynėse čio
nai kada susikibo su Waino Ke
tonen, pasauliniu vidutinio svo
rio čampionu, ir per 2 valandas 
ir 15 minutų Ketonen Šimkui 
nieko nepadarė, štai kaip rašo 
Wcrcesterio Angliškas laikraš- 
tis:

“Po ilgos ir sunkios kovos 
Paddy Hehir, ristynių viršinin
kas, sulaikė ąbū ristikų ir abu 
pasveikino už jų narsumą. Jis 

________ ypatingai išsireiškė apie Šim- 
tcdel biznieriai nepagailėkit ka-lkaus puikų fizišką'stovį ir pa
ds. pas jus užeis. Galit priduot1 reiškė kad šis Worcesterio Lie- 
ir patįs “Dirvon”.____________ 1 tuvis turi būti laikomas tarp

2.00 
avė.

5.00 
avė.

2.00

Komitates rinks ir daugiau, I

i3’ 36-tas NACIONALIS

SAENGERFEST
SURENGTAS

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMĄDIENIS.

Wm. Abel salėj/7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai art 2 p. p.
Prakalbos lygiu: ant 8 p, p.

Sėdynės velth’. Rinkliavų nėra.

BRUNO WALTER
Photo-by Jacques 

litan Operos, ir Elsa Alsen, pagar
sėjus Wagneriete. Per tas tris die
nas bus penki nuostabus koncertai, 
pirmutinį vakarą bus priėmimo Kon
certas, kuriame dalyvaus paskiri 
chorai, tokie kaip Orfeus Vyrų Cho
ras, kuris laimėjo pirmą dovaną Va
lijoj,« ir 'jie bus po vadovyste savų 
dirigentų. . v

Dainininkų draugijos iš suvirš šim
to įvairių mieštų ruošiasi atvykti į, 
šią iškilmę. Garsus Chicagos Sing- 
verein iš 300 balsų duos “solo” nu
merį po vadovyste William Peopler. 
Daugybė mieste atsiųs po kelis sa
vo charus. Taipgi bus moteriški 
ciiai’ai ir vaikų choras iš 2,000. bal- 

šimtmečio sukaktuvės nuo mirties 
Beethoveno bus paminėta chorų su- 
gįedojimu jo garsaus “Hymne an die 
Nacht”. 1

North American Saengerbund
MILŽINIŠKAS CHORAS Iš 4,000 YPATŲ ' 

Simfonijos Orkestras iš 100
Po vadovyste

BRUNO WALTER
Generalio Direktoriaus Staatsoper, Berline, Vokietijoj

TRYS GARSUS SOLISTAI

ELSA ALSEN JULIA CLAUSSEN LAWRENCE TIBBETT
Contralto 

Metropolitan Opera
Baritonas 

Metropolitan Opera
Soprano

Chicago Civic Opera
Penki Dideli Koncertai su Milžiniškais maišytais Chorais ir su 
Vaikų Choru iš 2,000 balsų, Orpheus Vyrų Choru, Glenville High 
School Choraliu Klubu, United Singers iš Cincinnati, Detroit, St. 
Louis, ir suvirš 4,000 Vokiečių Dainorių iš visų Suv. Valstijų.

Tikietai pas Dreher’s, 1226 Huron Road.
Vakarais $3.00, $2.00; popiečiais $2.00, $1.00.

PUBLIC AUDITORIUM 
JUNE 22, 23, 24

CHICAGOS RISTIKAI 
SPORTO VYRAI

. “Naujienose” koks ten repor-
teris talpina pajuokimą Clpve-j«---- <--------- ------------- — .
lando turnamento ir vadina jį I giasi į Kov su gtasiaku 
durnamęntu . Taip neva sako |

Dzūkas Bancevičius, kuris pir
miau pasižadėjo į turnamentą
pribūti. Jeigu taip ristikas sa- ‘ taučiai — susirūpinę kas laimės 
ko, o kiti Chicagiečiai ristikai šiose ristynėse tarp Sarpaliaus 
tam pritaria tai jie yra visai ne ir Lenkų čampiono Stanley Sta- 
sporto vyrai.. Jų niekas niekur siak. Išskyrus Lenkus, visi ei- 
nepajuokia, o jie kitus ristikus.'na už'Sarpalių kas tik gyvas.
pajuokia ir pažemina. I Tikima apie penkių tukštan-

Turnamente dalyvauja, rei-1 čių publikos milžiniškoj miesto 
kia žinoti, ne kokie amatoriai,' auditorijoj.
bet tikri profesionalai ristikai! Jų ristynės įvyksta ateinantį 
pragarsėję To visą plačią Ame-į antradienį, Birželio 14 d., nuo 
riką: Sarpalius, Komaras, Šim- 8 vai. vakare.
kus, Juška, Brazauskas. Kas| (Lenkai tikėdami kad Sarpa- 

... 10 kur liūs gali greičiau pavargt negu
žinomi tie Chicagiečiai smar-.Į jų čampionas, per miesto politi- 
kuoliai, jeigu tik stokjarduose. j kierius išstorėjo ilgesnį laiką 

Bancevičiui užkliūva kad tur-' Sarpaliaus-Stasiako porai; bus 
namente dalyvaus tik du vyrai. | net dvi valandos vietoj priimtų 
Visai ne. Pačią pirmą dieną pusantros valandos taisyklių, 
dalyvaus tris poros. Jeigu tik1 Sarpalius . pasakė Marottos

Sarpalius Smarkiai Ren-

°-Į Visas miestas sukruto — ir 
ne tik Lietuviai bet ir svetim-

eina:’ “Dar nebuvo Lenko ku
ris Lietuvį .teisingai nugalėtų”. 
Tas ponus Lenkus dar labiau 
užpykino ir jie gatavi pagelbėt 

I savo čampionui.
Karolis Sarpalius jaučiasi ne

paprastai gerai ir gatavas pa
kedenti tą žiaurų Lenką. Bet 
ir Lenkas rengiasi prie ristynių 
visu smarkumu, ir Lenkai tiki 
kad jis jeigu ne gražumu tai 
žiaurumu turi parodyt kad Len
kai yra ant Lietuvių ponais.

Malcewicz su Vargo
Vidurinėj poroj risis žino

mas smarkuolis Joe Malcewicz 
su Vengrų čampionu, Joe Var
ga. Pirmutinė pora bus irgi 
du smarkus ristikai.

Ristynės Euclid Parke
Šį penktadienį vakare rengia

ma ristynės Euclid Parke, prie 
Lake Shore Blvd., už E. 222 st. 
Charley Fojq risis su dviem vy
rais, Tom Urio iš Pittsbūrgd ir 
'Bill Strong; vietiniu;. Kitose 
porose bus Sarpalius su Milos 
Bartėl. Taipgi bus kumštynės. 
Vyrams tikieti $1.10, moterims 
50c. Boksininkus stato Manny 
Robins,iš Marotta A. C.

Kurie Lietuviai nori lavintis 
ristis ir prisižiūrėti ristikų nu- 
eikit į Marottos klubą, 1043 E. 
79th st. vakorais.

Visai ne. ''] 
dalyvaus trįs poros. Jeigu tik1 
Komaras ir Sarpalius išsykio klube, kuris yra Lenkų terito- svarų, 
buvo daugiausia minimi tai tik rijoj ir daugybė Lenkų" ten su-lroj.

RISIS DU VIETINIAI
Du smarkus jauni vyrai, vie

tiniai, prisirašė į turnamentą i 
amatorių klesą ir 'jie pasiryžo 
pastot ristikais tokiais kad ga
le turnamento žada išpilt kailį 
net pirmos klesos ristikams.

Jie yra Vladas židžiunas, S; 
L. A. 14 kuopos ir Kudirkinės 
narys iš Wickliffe, O., Jurgis 
Katilius, abu sverianti po 190

Jie imsis pirmutinėj po-

Ristynes

Characteristic view/, 
of Mr. Stan Stasiam 
DURING ONE OF HIS HAPPIER 
MOMENTS

Public Auditorium
Antradienio vakare, BIRŽELIO 14, 8 vai.

Charles Marotta, Promoter.

K. SARPALIUS su
Lietuvių čampionas

Jce Varga
Vengrų čampionas

ir trečia gera pora.

STAN STASIAK
Lenkų čampionas

Joe Malcewicz
Pragarsėjęs Lenkas

Tikietai $1.10 ir $2.20

Parsiduoda pas Dreher’s 

1226 Huron road 

ir “Dirvoje”.

(Kviečiama ir moterjs)


