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Vokiečiai Perskrido PRANCŪZŲ KRIMI
NALISTŲ IŠTRĖ

MIMAS

Atlantiką
•A

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

MANYTA KAD ŽUVĖ, ASIRADO ANT MA
ŽOS SALOS KANADOS ŠIAURĖJE

Bedarbiai. Apitikriai apskait- 
liuojama jog dabartiniu laiku 
.šioje šalyje yra apie du milijo
nai bedarbių — 1,874,050, kaip 
sako darbo sekretorius.

Su v. Valstijų senate reika
laujama kad valdžia imtųsi prie
monių pagelbėti bedarbiams 
laike darbų apmažėjimo, pra- 
pleeiant valdiškų budavojimų 
darbus.

Valdžia gali skirt $75,000,000 
pašto išvežiojimo keliams taisy
ti ar budavoti; $50,000,000 uos-

Trįs lakūnai, du Vokiečiai ir. 
vienas Airis, vienu lėktuvu var-, 
du “Bremen” pasiekė Amerikos 
pakraštį Balandžio 13 d. Tai 
yra pirmutiniai lakūnai kurie su 
sunkesniu už orą sparnuotu lėk
tuvu perskrido Atlantiką iš ry
tų į vakarus.

Bet apie juos gauta žinia tik
tai po to kada nustota visų vil
čių jų sulaukti ir manyta jog ir 
jie taip žuvo kaip žuvo kiti pir
mesni kurie nuo pereitos vasa
ros bandė atskrist Amerikon ir 
visi žuvo.

Lenkai Gavo per Norį iš 
Lietuvos

Kaunas. — Vilniaus srityje 
keletas Lenkų ginkluotų parti
zanų bandė pereiti į Lietuvos 
pusę. Kada Lietuvių sargyba 
pastojo jiems kelią, užpuolikai 
mėtydami granadas, šaudydami 
iš revolverių pasitraukė.

Prancūzai Ruošiasi per 
Atlantiką

tams jurose ir upėse; $10,400.- 
000 potvinių _ apsaugai, Įrengi
mams. Darbus sutaikyti staip 
kad kuomet tik 20 nuošimčių 
darbininkų lieka be darbo imtis 
šitų viešųjų darbų.

šiose dienose per vis, šalį už 
algas dirba 23,348,692 darbinin
kai; 1925 metais jų buvo 25,- 
222,742.

Pereitais metais į šią šalį įva
žiavo 252,023 žmonės, daugiau
sia darbininkai, prie to kas me
tai bent du milijonai vaikų su
eina į darbo metus, sako darbo 
sekretorius savo raporte sena
tui.

Neskaitant smulkių darbų, di
delėse dirbtuvėse dirba apie 
7,739,907, ant gelžkelių dirba 
1,643,356.

Boomer, W. Va. — Kasyklos 
eksplozijoj du darbininkai už
mušta, 60 kitų išsigelbėjo.

Greensburg, Pa. — Kasykloj 
ištikus eksplozijai dingo penki 
angliakasiai. Dviejų lavonai su
rasta kiek vėliau.

Didžiosios industrijos skelbia 
jog jose apsireiškia šiokis te
kis pagerėjimas. Kovo mėne
sio raportuose matyt jog jų rei
kalai buvo kiek geresni negu 
metai laiko atgal tuo pat mėne
siu.

Didžiausį progresą padarė au
tomobilių ir plieno industrijos, 
lyginant su jų eiga metai atgal. 
Plieno išdirbystėse žymus rei
kalavimai apsireiškė nuo gelž
kelių.

Detroite automobilių išdirby
stėse darbai gerinasi ir bedar
bių skaičius eina mažyn.

•Budavojimo darbai sukruto 
visoje šalyje.

Audimo darbai eina vidutiniš
kai, o vilnonių au'dinyčiose ti
kima žymaus pagerėjimo.

Connellsville, Pa. — žymiai 
pasigerino koksų gaminimas ir 
šiose dienose pagaminta 72,500 
tonų, daugiausia negu kada vie
nos savaitės bėgiu nuo pereitų 
metų Liepos mėnesio pradžios.

“Bremen” turėjo gazo del 45 
valandų, bet į 36 valandas jau 
visas gazolinas buvo išsibaigęs 
ir lakūnai buvo priversti leistis 
kur nors, ir savo laimei pamatė 
nedidelę salukę greta Labladoro 
srityje, skaluotą ir šaltą, kur ir 
nusileido. Ta sala yra toli šiau
rėj, 400 mylių nuo jų planuoto 
skridimo kelio. Nusileidžiant or
laivis apgadinta, bet vyrai liko 
sveiki.

Tuoj imta jiems pagalba sių
sti, bet per ledus laivai negali 
prie salos prieiti. Iš New Yor- 
ko ir Kanados pasiųsta orlai
viai. Tuo tarpu gauta radio pra
nešimai kad orlaivis taisomas ir 
pats savo jiega skris į New 
Yorką, kur išsyk planavo lėkti.

Ant tos salukės rado tik vie
nintelius žmones jurų žibintuvo 
sargą ir žuvų konservavimo 
darbininkus, žinias apie jų pri
buvimą turėjo sniegu pėkšti ga
benti iki radio stoties per 20 
mylių, todėl suvėluota ir visi 
jau buvo manę kad daugiau apie 
lakūnus nieko negirdės, žinios 
gi kiek buvo paduota buvo visai 
trumpos ir tik kada pasieks ci
vilizuotą pasaulį jie galės pla
čiai savo žygį apsakyt.

Atskrisdami į salą jie jurų ži
bintuvą palaikė už žuvininkų 
laivą, ir jeigu butų reikėję bu
tų leidęsi ir šalę to laivo, nes 
gazo stokavo. Bet kada arčiau 
priskridę pamatė jog tai sala 
labai nudžiugo.

KAIP KELIONĖ ĖJO
“Bremen” išskrido iš Berlino 

apie pora savaičių atgal su trim 
Vokiečiais lakūnais. Jie nusilei
do Airijoj ir laukė gero oro ke
lionei per Atlantiką. Vienas Vo
kietis nuo savo draugų atsime
tė ir jie tada priėmė žymų Airi 
lakūną, ir visi trįs apleido Airi
ją ryte Balandžio 12 d. ir už 36 
valandų. Balandžio 13 d., pava
karį, jų laukiant New Yorke, 
jie buvo priversti nusileisti ant 
salukės Greenely, tarp Labrado
ro ir Newfoundlando.

Vienas orlaivis pasiekė tą sa- 
(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

Prancūzai pasiryžę šįmet lai
mėt garbę kaipo pirmutiniai at
skridę per Atlantiką iš rytų į 
vakarus, ko jokie lakūnai dar 

I neįstengė atsiekti ir kurie ban
dė visi žuvo.

Jau kiek žinoma yra šeši or
laiviai kurie ruošiasi skristi, ir 
trįs iš jų gali leistis bile dieną.

Iš Francuzijos išgabenta lai
vu 489 desperatišlįįiausių krimi
nalistų, suimtų ir nuteistų per 
pastarus 12 mėnesių. Jie išga
benta ištrėmiman j kriminalis
tų koloniją Guianą ir kiti j Vel
nio salą. Jie visi yra nuteisti 
ilgiems metams kalėjimo ir ten 
išgabenti bus kaip gyvi nabaš- 
ninkai.

Atstatytais revolveriais sar
gai, geležinėmis klėtkomis ap
tvertus burius kriminalistų, va
gių, žmogžudžių grūdo i laivą. 
Laive tuojau jie susirado vieni 
kitų savo senus priešus ir pakė
lė muštynes, mušdami savo ran
kų geležiniais pančiais.

Laivas įrengtas taip kad iš 
visų pusių galima paleisti į juos 
karštą plikinantį garą jeigu ka
liniai bandytų kelti riaušes.

Dauguma jų yra jauni tarp 
18 ir 30 metų. Tik keletas iš jų 
dar kada nors matys Prancūzi
ją. Jų kelionė tęsėsi 20 dienų.

Guiana yra Prancūzų koloni
ja pietų Amerikoj, Atlantiko 
pakraštyje.

45 UŽMUŠTA ŽEMĖS 
DREBĖJIMO

Pietinėj Bulgarijoj įvykus 
žemės drebėjimui užmušta 45 
ypatos. . Nuo Juodųjų jurų iki 
Filipolio, 150 mylių nuo pakraš
čio, sugadinta ūkės ir nuteriota 
miesteliai.

Brangus Pamokinimas
Suv. Valstijos norėjo “pamo

kyti” Nikaraguą, ir kišdamosi 
į anot šalies reikalus praleido 
$1,662,222. Amerikos jūreivių 
mūšiuose su tenaitiniais užmuš
ta 21 ir 45 sužeista. Nikara- 
guos kareivių užmušta 8 ir 4 
sužeista. Tenaitinių kovotojų 
prieš Ameriką užmušta 202.

Japonai vis Persekioja 
Komunistus

Tokio. — Varydama komunis
tų persekiojimo darbą, Japoni
jos valdžia vis areštuoja naujų 
ir naujų nužiūrėtų komunistų. 
Daug areštuojama komunistų.

Per praeitą mėnesį areštuota 
virš 1,000 komunistų.

Kas Daroma Lietuvoj
Kaunas (Bal. 4 d.) — šį me-jjonės kad tai bus kas nors gra

ta Lietuva švenčia savo pirmą žaus, įdomaus ir įspūdingo pa-

40 Užmušta
West Plains, Mo. — Kilus ek

splozijai garadžiaus budinke. 
kur buvo suruošta balius, už
mušta apie 40 ypatų ir 20 su
žeista. Eksplozijos priežastis 
tyrinėjama. Rasta čielas gazo
lino tankas, nors manyta kad 
jis eksplodavo.

Gelbes Badaujančius 
Chinus

Amerikoje bandoma sukelti 
penkių milijonų dolarių fondas 
gelbėjimui badaujančių Chinie- 
čių šantung provincijoj. Pusė 
milijono žmonių jau badauja ir 
keletui milijonų pristigs maisto 
iki sueis šios vasaros sėja.

Nužudyta Žmogus
Norwalk, O. — Namuose at

rastas su peršauta galva negy
vas rakandų krautuvės savinin
kas. Išsyk manyta jog jis bus 
saužudis, vienok toliau tyrinė
jimus varant saužudystės idėja 
atmesta. Tuo tarpu dar nenu- 
žiurėta jokis žmogžudis.

Milane Bombos Užmuš
ta 17 Ypatų

. .Milanas. — Lankantis čia Ita
lijos karaliui. Balandžio 12 d. 
anarchistai metė bombą ir to 
pasekmėje užmušta apie 20 ypa
tų ir keturi desėtkai sunkiai su
žeista. Policija tuoj ėmėsi gau
dyt nužiūrimus niekšus ir suim
ta apie 200 žmonių.

Karalius paskyrė 50,000 lirų 
pinigų sušelpimui nukentėjusių 
šeimynų.

Rusų Prekyba su Ame
rika

Sovietų-Amerikos prekybos 
korporacija Amtorg nuo pra
džios šių metų jau davė Ame
rikoj užsakymų už $10,777,000, 
sako tos firmos vedėjas. Tai 
yra $3,000,000 daugiau negu už
sakyta tuo pat laiku pereitą me
tą.

1927 metais išviso sovietai 
nupirko už $75,000,000 ir par
davė Amerikai prekių už $25,- 
000,000. Perka daugiausia in- 
dustriales reikmenis ir elektros
dalykus.

Gelžkelių Nelaimės 
1927 Metais

Per 1927 metus užmuštų ant 
gelžkelių skerskelių buvo ma
žiau negu 1926 metais. 1927 m. 
užmušta 2,371 ypatos, arba 120 
mažiau negu 1926 metais.

Sužeistų ant tokių vietų buvo 
6,613 ypatų. Susimušimų gelž
kelių skerskeliuose 1927 metais 
buvo 5,640.

Budavoja Didžiausi Or
laivį

Šveicarijoj Vokiečiai būdavo 
ja milžinišką orlaivį — didžiau
sį kokis kada buvo pabudavotas, 
kuris galės nešti 50 pasažieriu, 
— kelionėms tarp Vokietijos ir 
Suvienytų Valstijų.

Orlaivio sparnai bus 158 pėdų 
ilgio, pilnai užlioduotas svers 
44 tonus; turi 12 didelių moto
rų ; 12 propelerių, turi valgomą 
ir miegamus kambarius. Tas 
orlaivis budavojamas visai nau
jos rūšies. Turės du kėravoto- 
ju, du radio operatorių, du inži
nierių ir du virėju.

Linkclnas Nužudytas 63 
Metai Atgal

Balandžio 14 d. suėjo 63 me 
.ai nuo to kai tapo nužudytas 
garsus Amerikos prezidentas 
Linkolnas, vergų išliuosuotojas 
Ii nušovė teatre pamišęs akto 
rius Booth.

Booth suorganizavo konspi- 
ratorių grupę, kurių tarpe buvo 
viena moteris. Ji ir tris kiti 
vyrai tapo nubausti mirtimi. 
Booth buvo nušautas kareiviu. 
Booth turėjo lauke gatavai pa
statytą arklį pabėgimui ir juo 
bėgo, bet puldamas nuo arklio 
nusilaužė koją ir buvo tuo laiku 
nušautas.

Tikybos Giriasi Laimėji
mais Naujų Narių

Bažnyčios Suvienytose Vals
tijose giriasi bendrai laimėju
sios 573,000 parapijom] per 
1927 metus, arba apie 100,000 
daugiau negu gavo 1926 metais.

Bendrai visų sektų bažnyčios 
turi apie 48,500,000 parapijom].

Daugiausia pasekėjų gavo 
Romos katalikų grupė, kurie da
bar turi 16,854,000 parapijom].

Dešimtmetinį Nepriklausomybės 
Jubilejų. Kad šį Jubilejų ata
tinkamai apvaikščiot ir pažymėt 
yra ruošiama eilė visokių viešų 
pramogų, paradų ir viešų pa
skaitų. Ilgesniam šio Jubile- 
jaus atminimui po visą Lietuvą 
bus statoma specialiai paruošti 
paminklai. Paminklų statymui 
lėšas sudeda visuomenė ir užtat 
šie paminklai vienur busdid.’< 
ni, kitur mažesni, nes tas pae’.s 
kiek apielinkės visuomenė sudės 
tam tikslui pinigų.

Šį melą Nepriklausomybes 
diena, kuri paprastai įvyksta 
kasmet Gegužės 15 d., bus ypa
tingai iškilmingai apvaikščiota.

Dainos šventė įvyks Klaipė
doj Birželio 9 ir 10 d. Jau da
bar žymesnieji choras ir jų va
dai stropiai ruošiasi prie šios iš
kilmingos šventės, žymiausio-, 
jiegos bus sugrupuotos iš visos 
Lietuvos ir sakoma kad šis rin
ktinių dainininkų choras susidės 
iš nemažiau kaip 1200 asmenų. 
Kadangi šis milžiniškas choras 
dainuos lauke tai jau dabar ruo
šiama arena publikai ir patal
pos chorui.

Kartu su Dainos švente Lie
tuvos šauliai taipgi Klaipėdoje 
apvaikščiot savo Dešimtmetines 
sukaktuves. Prie to įvyks ar
klių parodos ir lenktynės. Čia 
bus galima matyti geriausios 
veislės ir puikiausia išlavintu 
arklių.

Šias iškilmes Klaipėdoje bu: 
ytin įdomu ir malonu Amerikie
čiams matyti ir Amerikiečiai 
turėtų jau dabar ruoštis kad pa
taikius laiku pribut Lietuvon.

matyti — ypač Amerikos Lie
tuviams, nes čia jie galės savo 
akim regėt Lietuvos ūkio ir pra
monės paveikslą ir galės įsiti
kinti kad Lietuva, nors vargiai 
gyvendama, sparčiais žingsniais 
žengia pirmyn.

Liepos 2 d. Kaune bus visos 
Lietuvos Dainų šventė.

Lietuvos ir Amerikos Sporti
ninkų Olimpiada bei rungtynės 
turės įvykti Liepos mėnesį. Kol 
kas šiai sportininkų Olimpiadai 
data nenustatyta, nes dar neži
noma kaip daug Amerikos Lie
tuvių sportininkų ir kokios rū
šies ir kada atvyks Lietuvon, 
bet abelnai manoma kad ši O- 
limpiada bei sporto rungtynės 
tarp Amerikos ir Lietuvos spor
tininkų turės įvykti antrą arba 
trečią savaitę Liepos mėnesio.

Amerikos Lietuvių Savaitė

Tokia Savaite jau bus antra 
iš eiles, nes 1927 m. įvyko pir
mutinė, ir nors ji nenusisekė 
taip gerai kaip buvo manyta, 
nes mažai Amerikiečių šioje sa
vaitėje praėjusį metą dalyvavo, 
bet jau šį metą tikimasi kad 
Amerikos Lietuviai vykstanti 
Lietuvą aplankyt bus apie šią 
Savaitę pilnai painformuoti ir 
jie visi kurie tik bus tuo laiku 
Lietuvoje be abejo dalyvaus.

Savaitei suruošti ir vadovau
ti yra specialis komitetas išim
tinai susidaręs iš šaulių Sąjun
gos, kuri ypač labai įvertina 
Amerikiečius ir šį metą ruošia
si jau iškilmingiausia ir nuošir
džiausia priimti ir tuomi bent 
daliniai atsidėkoti už visą gerą, 
ka Amerikos Lietuviai davė

Kas Dėsis Kaune

Lietuvos Ūkio ir Pramonės 
Paroda šį metą bus Kaune pra
dedant Birželio 28 d. ir baigian
tis Liepos 2 d. Šiai parodai ren
gti yra susidaręs specialis komi
tetas, kurio pirmininku yra 
Kauno miesto Burmistras Jonas 
Vileišis, ši paroda numatoma 
žymiai pereis ir perviršys visas 
iki šiolei Lietuvoje buvusias 
šios rūšies parodas. Nėra abe-

Keliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytų Valstijų 
Valdžios!

Pavasaris Lietuvoje!
Dabar galvokite atlankyti jūsų Tėvynę per gražųjį Pavasario 

laiką. Išplaukite United States Lines laivais malonioje draugijoje 
jūsų tautiečių.

Speciale ekskursija
išplauks iš New Yorko ant puikiojo laivo S. S. George Washington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai vedama \V. R. Dyckes, gerai žinomo 
U. S. Lines Atstovo.

Mr. Dyckes išanksto priruoš viską iusų kelionei ir parūpins jums 
ir jūsų bagažui nuvežimą iki kur sažiuojate Tėvynėje.

S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužio 5d.
Jūsų vietinis laivakorčių agentas suteiks jums pilnas informacijas 

ir pasakys apie spcciales kainas del šios ekskursijos ir kaip plaukti 
didžiausiu pasauly laivu, arba rašykite pas

United States Lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland

Šaulių Sąjungai.

Pamatykit Lietuvos 
Operą

Lietuvos operos sezonas pa
prastai prasideda Spalių mėne
sio pradžioje, o.kartais net nu-

1 sitęsia iki Spalių vidurio. Ame- 
I rikiečiai besilankanti Lietuvoj 
i paprastai dauguma turi išvykti 
atgal Amerikon nesulaukę ati
darymo Lietuvos operos. Todėl 
šį metą Lietuvos opera eis A-
merikiečių Savaitės laiku ir tie 
visi Amerikiečiai kurie bus Lie
tuvoj galės Lietuvos operą pa
matyti ir gal ne vienas bet visi 
kurie tik lankys musų operą 
stebėsis iš to kaip aukštai Lie
tuvos opera yra iškilus.

J. W. LIŪTAS, 
United States Lines, 
Gen. Atst. Lietuvai.

Kaunas, Laisvės Al. 47.

Menama Žuvo 200 
Žmonių

Santiago, čili. — Los Gircnes 
srityje Pietų Amerikoj užklu
pus 24 pėdų gilumo sniegui tar
pukalnėj užversta 200 žmonių 
ir 20,000 gyvulių.
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Art. A. SODEIKOS
Koncertų Maršrutas

Kauno operos artistas 
nas Sodeika koncertuos 
kolonijose:

Tomasz Pronckietis 
apsigyvenęs Trembowle, (Urząd 
parafialny obrz. Lacinskiego) 
(Poland) pajieško brolių Au
gusto ir Antano Pronckiečių sū
nų Jono, paein. iš Lietuvos. 
Adr.: Trembowl, Urzųd paraf. 
obrz. I.acinskiego, Poland.

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

G820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 

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

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
B. Strimaitis — Iždininkas

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

Nedčlioj, Balandžio 22 d., 
Smagus Jo Vakaras.

bažnyčios svetimtau-

Gaška parsitraukė iš 
gražių Vanagaičio re

po Velykų sau su kai-

TU •Su Art. Sodeika kaipo pianis- 
as-akompaniatdrius dalyvauja 

žinomas Amerikiečiams M. Yo- 
ravitas.

važinėta nei vieno 
reiškia neparpastą 
Per tris pirmus šių 
sius suvažinėta tik
kas žemiau 15 metų.

Sakoma kad tai yra pasekmė 
mokinimo ir persergėjimo vai
kų kaip vaikščioti per gatves ir 
abelnai kaip sergėtis. ų

ATVAŽIUOJA GARSUS AR
TISTAS PILKA.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti 51,000,000.00.

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

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

Pomirtiniai skyriai — 5150, 300, 600 ir 1.006.
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

va”, viešai susirinkime 
tydami “Dirvoje” visas 
naujienas. Kadangi jie

y?g 
t T 0

Nors jau virš dviejų metų 
artistas Stasys Pilka veikia A— 
merikoj, bet į musų padanges 
atsilankys tik pirmu sykiu. Ne
užilgo jis gryžta Lietuvon tai 
prieš išvažiuojant sumanė apsi
lankyti ir į musų kraštą. Ne- 
dėlioj, Balandžio 22 d., L. M. D. 
svetainėj bus artisto Pilkos j 
margumynų ir juokų vakaras 
su visokiomis linksmybėmis.

Mes dar visi prisimenam kaip | 
lakstė pas mus Vanagas, dabar j 
pamatysim ką gali padaryt Pil
kasis Stasiukas. Pamatysim taip! 
pat ką tik prieš porą mėnesių J 
iš Lietuvos atkeliavusį komiką I 
Juknevičių, kuris dabar važinė
ja kaipo art. Pilkos asistentas.

Tame smagiame vakare pasi
žadėjo dalyvauti ir musų lakš
tutės, gražiabalses panelės A. 
Lelioniutė ir Rožė Lukoševičiu- 
tė. O prie komedijų vaidinimo 
prisideda p-lė A. Akelaitytė, 
musų gabi vaidintoja.

Visi Pittsburgo Lietuviai at
siminkit kad nedėlioj pirmu syk 
pas mus pasirodo Lietuvos ar
tistas Pilka. Kas norit linksmai 
laiką praleisti kviečiam atsilan
kyti. Darbo žmogus. į

Per Vasario ir Kovo mėnesius 
Pittsburge automobiliais nesu

vaiko, kas 
atsitikimą, 

metų mėne- 
vienas vai-

Sudegė keturi vaikai. Moti
nai dirbant dirbtuvėje, užside
gus namui kuriame buvo palik
ta jos maži vaikai, keturi vai
kai sudegė, tris vyresni vaikai 
spėjo išbėgti. Motina yra naš
lė.

Dega anglis po gatve. Pitts- 
burge, po Somers gatve, dega 
anglies sluogsnis, ir tas degi
mas gręsia pavojum vrišuj sto
vintiems namams. Miesto tary
ba paskyrė $1,000 tos ugnies už
gesinimo darbui. Planuojama 
iškast grėbę šone degančios an
glies gyslos ir užleisti iš šono 
vandeni.

fe

NUŠOVĖ PAČIĄ
Philadelphia, Pa. — Tūlas De

nis Dembskis nušovė savo pačią. 
Katariną, 33 metų, palikdamas 
jos namuose raštelį paaiškinan
tį kad ji buvo žiauri su juo, jį 
mušdavo ir iš namų prašalin
davo. Jis po nušovimo pabėgo. 
Policija jo jieško.

SUDEGĖ 13 ŽMONIŲ
Altoona. Pa. — Iš nežinomos 

priežasties sudegus namui, su
degė 13 ypatų, tarp jų ir jau
nieji, kurie diena prieš tai atlai
kė savo vestuves. Gaisras taip 
smarkiai apėmė namelį kad 
trame aukšte miegojusiems 

progos išbėgti.

Pas veikėją V. Vasiliauską 
Velykų dienoj atsilankė svetys 
iš Daytono, Stasys Krakauskis, 
ir vietiniai, Petras Gaška su 
žmona, Juozas Zdanis, A. Sun- 
teckienė ir St. Kubilius. Links
mai praleidę dieną išsiskirstė 
namon.

P. Vasiliauskas gražiai augi
na savo sūnūs; vyresnysis sū
nūs Zenonas mokosi muzikos ir 
jau gražiai pagroja. Su laiku 
išeis iš jo geras muzikantas.

Cybelinis Mikolas Puzinas 
važiavo Lietuvon. Balandžio 
d. sėdo laivam Laimingos jam 
kelionės. Savu laiku jis buvo 
sukalbamas ir geras vaikinas, 
bet susidėjus su išvytu iš čia 
klebonu tapo visai nesukalba
mas ir buvo vienas iš perdavėjų 
Lietuvių 
čiams.

Petras 
“Dirvos” 
kordų ir
mynais ir draugais linksminasi. 
Gaška gražiai su savo šeimyna 
gyvena, augina gražią dukterį, 
turi nuosavą namą gražioj vie
toj ir puikiai įsirengę viduje. 
Abu Gaškai yra taupus darbi
ninkai už tai ir šį tą užgyveno, i į,us 
bet vietos bolševikėliai dūksta į; 
mt jų iš pavydo ir savo spaudoj [ 
neižia dorus žmones.
Atėjus pavasariui, namų gra- 

tintojas ir popieri notojas Juo
zas žemaitis turi daug darbo ir 
džiaugiasi kad savi jį remia 
paveda jam darbus. Taip 
reikia. Kalnas.

Apkaltintas žudystėje. Tūlas;
Chester Kutzulas, 55 m. amž.,;
iš Hamtramck, suimtas ir ap-j.me šį Lietuvos žydų rašytojo 

įkaitintas nušovime savo mote-i Urias Kacenelenbogeno vaizdelį

Nors jau pavasaris išaušo 
darbai dirbtuvėse nepasigerina. 
Yra bedarbių, nekurie darbinin
kai labai suvargę. Vietos laik
raščiai tankiai garsina kad to
kiai ir tokia dirbtuvė dirbs ge
riau, ims darban daugiau darbi
ninkų ; darbininkas tuo tik* pa
sidžiaugia, bet dirbtuvėse dar
bai neina geryn. Vienok visgi 
tikimasi sulaukti darbų pasige- 
rinimo.

Verbų dienoj, Akrono biznie
rius mechanikas M. Jocis, lan
kydamasi su namų statytoju J. 
Ruika Youngstowne, pakeliui 
buvo sustoję čionai pas J. Mig- 
linus. Jie svečius maloniai pri
ėmė ir pavaišino. Kartu su jais 
buvo ir S. Rodavičia ir kiti. Jie 
norėjo ir kitus Sharono Lietu
vius sueiti, bet jau buvo vėlo
kai. Vasarą žada pasitaikius 
progai ir vėl Sharonan užsukti.

P. Kvedaras žiuri kur apsi
rinki farmą, žada eit su šeimy- 

I na į ūkę gyvent.
P. Miglinai iš “Dirvos” parsi

traukė gražių Lietuviškų rekor
dų ir jais labai patenkinti.

Pinavijas.

SLA. 198 kp. Velykų dienoje 
turėjo susirinkimą. Suėjo visi 
musų bolševikėliai su savo mo
terimis ir vaikais, kadangi su
sirinkimas svarbus; o iš tauti- 
linkų ir katalikų mažai teatsi- 
rnkė. 
. -kėliai 

’aikė ir 
kėlė, ir
aikraščių, apleisdami organiza- 
;ijos reikalus.

Bolševikėliai išgarsino “Dir- 
išskai- 

Akrono 
ne visi

atmestas tai bus bėda, ir bolše
vikėliai nurimo. Nutarė tiems 
patiems komisarams pavesti iš-Į 
tyrinėti. ries. sugryžo namon girtas
' Užbaigus ta, vėl bolševikėliai.ir neužilg0 pasiėmęs šautuvą 

sukilo prieš Ramošką buk jisai 11 pas moter! peršovė’ Ji 
norįs suskaidyt SLA. kuopą ap- l'gonbutjje.
sivalymui nuo bolševikų. Ra
moška pareikalavo įrodymo, bet | 
bolševikai neturėjo, ir taip liko.

Kiek atrodo, 
mėnesiuose musų .. _ 
Susivienijimo kuopoj laikys iš 
laikraščių ilgas ir nuobodžias 
paskaitas.

Teko nugirsti kad rimtesni S. 
L. A. nariai, jei bolševikai ne
siliaus mitinguose trukšmo kel
ti ir savo propagandą varyt, pa
sišalins iš 
pareikalaus 
suvaldyt.

Į seimą 
delegatu Trockio pastumdėlis J. 
Domininkaitis.

Pasibaigus mitingui bolševi
kėliai pardavinėjo savo raudoną 
šlamštą, kožnam lysdami į 
ir siūlydami, bet niekas jų 
raturos nenori.

Bolševikėliai slankioja 
namus neva prirašinėdami 

prie Susivienijimo,

Policija persekioja unijistus. 
Amerikos Darbo Federacijos 

ir sekančiuose Detroite pirmininkas pateikė 
u bolševikėliai5 !™esto tarybai skundą prieš po

liciją, kuri persekiojanti unijos 
narius. Kada suareštuoja juos 
laiko uždarius keletą dienų iki 
paleidžia. Miesto majoras pa
skyrė policijos komisijonierių 
tą skundą ištyrinėti.

žada 
juos ko tai mokint, bet ko mo

ly patą kaipo kaltininkę to apra- 
; kins nesako. Galim suprasti ko 
bolševikai mokina jaunimą ka
da tik prie jo prisisuka.

Butų gerai kad jaunuoliai su
sitvertų savo SLA. kuopą ir vi 
sai nedasileistų bolševikų prie 
savęs. Bolševikai sako kad jei 
daug vaikų jiems pasisektų su
traukti tai SLA. centras duos 
jiems $100 jaunuolių reikalams. 
Bolševikams rupi paimti 
pinigus.

tuos 
Centras turėtų apsi

žiūrėti kas užsiima vaikų orga
nizavimu ir nors sykį liautis 
komunistus rėmus.

Keliautojas.

Pramogėlės
Balandžio 21 d., šeštadienio 

vakare, Barney Community sa
lėje įvyks linksmas balius. Bus 

i gera muzika, šiame baliuje vi- 
(si turės gerą progą dovanai lai-

linkui, kuris su didele iškilme 
visam susirinkimui “Dirvą” iš
skaitė, o jie su atida klausėsi.

Pabaigus raštininkui skaityti, 
tuoj bolševikėliai sustojo ant 
kojų, cypė, trypė, lermavo, kad 
raštininkas jų apraminimui tu
rėjo paimti Čigono rolę, spėda
mas ir įvardindamas pašalinę 
šymo “Dirvoje”, kame buvo nu
rodyta kaip komunistai sunau-1 
doja savo reikalams iš darbinin
kų renkamas aukas. Visi norė
jo savo bausmę išnešti, gavo 
nuomonę išreikšti ir pasmerkti; 
rašytoją ir laikraštį. Vieni kal
bėjo blaivi, o kiti munšaino pil
ni.

Tapo išrinkta komisija iš tri
jų ypatų ką tai išbart, bet ne
pasakė ką. Tuo tarpu atėjo su- 
sirinkiman Ramoška su bolše
vikų laikraščiu, kuriame bolše
vikai jį už kokį tai menkniekį 
šmeižia ir tai savo pačių orga-; 
nizacijos, Susivienijimo narį. Ir 
vėl trukšmas. Komunistėliai 
varosi atmest Ramoškos, kaipo 
tautininko, skundą. Bet protin

ėj gesni nariai suprato kad jeigu 
H Ramoškos teisingas skundas bus

Balandžio 29 d., sekmadienį 
ruošiama statyti scenoje kome
dija “Lapkus”, kurios perstaty
me dalyvauja geriausi vietiniai 
artistai mėgėjai. Prie to bus 
kitokių pamarginimų. Tas at
sibus Vengrų kolonijos salėje. 
Tai pirmą sykį toks juokingas 
veikalas pas mus Day tone.

J. A. U.

—yra. tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

(Nuo Redakcijos: Talpina-Į — Po manęs, sūnus, kaip jus 
norčsit( nenorėsit, man į praga
rą nuėjus, “kadišo” sakyt nerei
kia, bet žuvusiai moteriškei, jū
sų motinai, jus “kadišą” skaity
sit.

Ir prarijo Paltielis akmeninę 
ašarą, kuri jo gerklėje buvo su
stingus ir pakratė sūnų už pe
čių.

— Jei aš sužinosiu jog kuris 
1 viens iš mano penkių sūnų “ka

dišą” praleido tai pasakyk jiems 
kad aš nueisiu į sinagogos kie
mą ir tarnas parašys prakei
kimą jums mano vardu, ir tėvo 
prakeikimas ką nors reiškia, tu 

, klausyk, sunau! tėvas gali būti 
ir bemokslis ir prastas bernas, 

, kaip aš, ir dar ko... .
Paltielis jau tuomet savo gal- 

. voj turėjo apie vedybas ir todėl 
manė kad sunai pyks ant jo, ir 
neskaitys ištikimai “kadišo”.

Ir trečiais metais po Frumės 
mirties Paltielis vedė. Visi ži
nojo kad jo Frumė kaip šventa 

. moteris žuvo. “Seiferis”* Paltie- 
liui savo dukterį, rudą šifrą, 
atidavė. Nejauna mergina su 
užgraužta širdimi, perleido savo 
jaunystę pas tėvą “seiferį”, didį 
varguolį. Nubudus ir nutilus ji 
Paltielio namuose vaikščiojo, lyg 

I svečiuose butų. Manė Paltielis 
kad Šifrą tokia tyli del baimės 
apie Frumę. . . . Frumė gi tuo
se namuose virš dvidešimties 
metų šeimininkavo. Bet štai 
Šifrą sūnelį pagimdo, sėdi savo 
kamaraitėj ir supa jo lopšelį, ir 
daugiau jos ir nematyti.

■ Frumės mirties dieną Paltie
lis dar pagerbia. Dviejų svarų 
žvakę nuneša jis į sinagogą, ir 
namie, gražiausiame kampelyje, 
užžibina lemputę, už Frumės 
sielą.

Ir štai šiandien šešti metai 
kaip Frumė mirė... . Dega lem
putė, i pakabinta virš “šabeso 
žvakidžių” prie kurių Frumė ša
beso maldą kalbėdavo, 'daugiau 
pasidabruoti del šifros.

Ir Paltielio barzda reta ir ži
la, pats pasilenkęs ir balsas už
kimęs, bet prieš akis jam stovi 
Frumė su jos juodais plaukais 
ir jo paties juoda garbiniuota 
barzdelė.

žiuri-žiuri Paltielis į raudoną 
“sielos” liepsnelę ir jo širdis 
nerami. Mat, Frumė prieš jų 
ištrėmimą iš namų, karui prasi
dedant, užkasė sode varinį kati
lą pridėtą variniais indais ir su 
visais jų sidabriniais šaukštais 
ir velykinėmis taurėmis. Su- 
gryžęs iš Ukrainos, Paltielis pa
statė aplink savo pleciaus aukš
tą ir tankią tvorą. Kasė čia, 

I kasė' ten, bet kadangi visus kai- 
|myninius piečius jis rado suar
dytus, su išriaustais pamatais, 
tai ir pats nežinojo kur kasti ir 
katilo neatrado. Rodos dabar 
Paltieliui kad Frumės siela liep
snoj dreba ir drebėdama prašo:

— Paltieli, ko tu ilsies? eik ir 
atkask varį. Tušti tavo na
mai. ... Net sidabrinio šaukšto 
šventėms neturi, neturi tu ir sa
vo sidabrinės velykų taurės iš 
kur vyną gerti....

Jis pats su Frume buvo kai 
katilą nuleido, nedaugiau. Fru
mė iš ryto greitai duobę iškasė, 
tai jis ir vietos gerai nepatė- 
imijo.

Ir Paltielis nutaria, ot šian
dien jis vėl eis jieškoti tos vie
tos kur katilas užkastas. Frų- 
mė jos mirimo dienoj padės at
rasti. .. . Nesakydamas nei žo
džio prisikabina žibintuvą prie 
apsijuosusios virvės, paima ge
ležinį kastuvą ir išeina oran.

Sausa rudens naktis, bet tam
su nors akin durk. Paltielis vis
gi eina drąsiai, savo mintyse 
jis viską kuoaiškiausia mato 
kaip Frumė duobėj stovėjo ir 
kaip jis katilą nuleidė. .. .

Kur jieškoti?.... ot! galvą 
jis nulenkė kairėn... ot štai... 
priėjo kur tai sode įbedė kastu-

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)
* Žydų šventraščio raštininkas.

supažindinimui Lietuvių su jo 
raštais. Jis rašo žydų ir Lietu
vių kalbose, šiese dienose atsi
lankęs “Dirvos” Redakcijon pa
tiekė sekantį savo vaizdelį iš 
karo laikų, vardu “Žmonos Mir
ties Diena”. Jis yra nuodugniai 
persiėmęs Lietuvių dvasia ir 
pažįsta Lietuvių gyvenimą; jis 

j yra Vilnietis. Kaipo poetas, jis 
yra išvertęs daug Lietuviškų ir 
Latviškų dainų į žydų kalbą.)

Orlaivių paroda. Buvo visokių 
įmonių parodos, dabar jau pra- k 
sideda orlaivių parodos — iš
statymai naujausių išdirbinių 
oro lėktuvų. Detroite išstaty
mas tų pabūklų sutraukė desėt- 
kus tūkstančių žiūrėtojų.

Balandžio mėnesį: 
d. — Scranton, Pa. 
d. — Wilkes Barre, Pa. 
d. — Kingston, Pa. 
d. — Binghamton, N. Y. 
d. — Forest City, Pa. 
d. — Rochester, N. Y. 
d. — Cleveland, O.

Paltielis vėl turi arklį ir veži
mą, pirkia pataisyta, pristatė 
svirną ir kūtę, gauna iš Ameri
kos kartais ii- dolarj prisiųstą ir 
gali savo prekėmis palaukti, ne
nešti kiekvieną linų ryšulį ir 
kiekvieną saują šerių pas pirk-

Bet Frumės — jo pirmos 
žmonos — nėra.

Frumė buvo taip sau moteriš
kė. Penkiasdešimties metų, juo
daplaukė, prielanki, ir darbšti 
kaip vyriškis, dievobaiminga 
kaip balandėlė, ir prisirišus prie 
vyro ir vaikų visa savo siela. 
Penketą sūnų ji Paltieliui pa
gimdė. Namie ji buvo visa šei
mininkė ir viską galvoj turė
jo. Nedasiėsdavo žmonėms del 
menkniekių, dirbo už tris ir vi
suomet atsiminė kad ji yra 
teriškė ir turi atlikti visus 

j terš darbus.
j žuvo ji tolimoj 
kazokų gaujos.

Ištremtas tenai 
suneliu-berniuku, 
kuruza vertėsi. Patys tą kuku
rūzą valgė ir pas ūkininkus par
davimui supirkinėdavo. Bet žu
dynėms ir plėšimams einant nie
kam vertas Žydo gyvenimas pa
sidarė. Frumė gi nesislepia su 
šuneliu pogrindyje, nesiunčia 
vyrą prie vartų. Kaip tik at
virkščiai, pogrindy j ji Paltielį ir 
sūnelį paslepia, o ji pati valgy
ti ir vandens atneša. Nežino 
baimės ir perkalba kiekvieną 
gaują. Ir neįleido juos pro var
ius, metėsi ant žmogžudžių, vei
dus jų draskė ir čia pat prie

| vartų nudurta krito.
žuvo kaip šventa moteris ir

AMERIKIEČIAI PERKA
UKIUS LIETUVOJE

Tauragė. — Ameriktietis
Mačiulis, Chicagietis, pernai j visa Žydų bendruomenė apver- 
netą parvažiavęs į Lietuvą, da- kė jos mirtį.
bar pirko Kangailuose (prie Še-;
■uvies upės) ūkį už 35,000 litų. (
Nuo šio pavasario pradeda ūki-Į 
ninkauti.

Kad daugiau tokių Amerikie
čių parvažiuotų į Lietuvą. G.

FAR. MOS
Šiais metais ūkės labai pigiai 

siduoda per trumpą laiką:
140 akrų, su gyvuliais ir gera že

mė ir budinkai, 3 mailės nuo mies
to, $0700.

325 akrų dvaras, dideli budinkai, 
galybės gyvulių, 1 mailė į miestą, 
kaina $12,800.

60 akrų pačiam mieste, gera žemė, 
geri budinkai, gyvuliai, viskas $4800.

68 akrų labai gera žemė ir budin
kai, arti miesto ir mokyklos. $1800.

40 akrų, geros žemės, maži budin
kai, prie cementuoto kelio, arti mies
to, kaina $1200.
x 120 akrų, labai gera žeme, geri bu
dinkai, miškas, gyvuliai, padargai, 4 
mailės Į miestą. $4900.

Visos parsiduoda su išmokėjimu.
P. Z. ANDREKUS

Box 107 Pentwater, Mich.

Parsiduoda ūkis arti miesto, 
40 akrų, kaina visai pigi. Par
davimo priežastis: važiuojam j 
Lietuvą. Rašykit platesnių ži
nių laišku. Nepraleiskit barge- 
no. Pasiskubinkit, pavasaris.

Wm. Misevich
R. 3. Scottville, Mich.

Sustingo Paltielio atmintyje 
“žuvusi Frumė” su nuplėšta nuo 
galvos skarele, su juodais plau
kais, išskirstytais ant akmenų, 
kaip pirmiau naktimis ant pa
galvio. Ir jos akįs stulpu pasta
tytos—negyvos, bet dar baltai 
malonios, apskritom lėliukėm į 
dangų žiuri. Tik kadais ji tokiom 
akim žiurėjo į jį supykus — dar 
jų jaunuose metuose, kada jis 
buvo su juoda garbiniuota bar
zdele stipruolis vaikinas. Ne
senai po vestuvių, apsvaiginti 
nuo meilės su jaunu karštumu 
jie nei iš šio nei iš to susipyk
davo, nežinojo dar kas kam tu
ri užsileisti, bet po kiekvieno 
ginčo jiedu sielvartos kęsti ne
galėdami prie vakaro vėl susi
taikydavo. Ir taip Frumė su 
visais vaikais elgėsi, susipykę 
miegoti neidavo. Bet tėvas gi 
visuomet blogas, tai jie negalė
jo suprasti kodėl tėvas taip mo
tiną myli, o motina tėvą.

Kai dar Frumė kieme gulėjo, 
Paltielis piktai akis žemyn nu
leidę į sūnų, kuris ant žemės 
prie tėvo batų gulėjo ir šaukė: 
“Mama!” pasakė:

— Na, dabar 
gus pasidarė?

*

PAJIEŠKOJIMAS
Paj ieškau brolio, Antano San- 

kalo, 5 metai atgal gyveno Buf
falo, N. Y., dabar nežinau kur. 
Prašau atsišaukti arba kas iš ži
nančių pranešti. Bus atlyginta.

Pranas Sankalas
R. 1, Box 81, Chesterland, O.

žino Paltielis 
tinai jos sūnūs 
tys.

Atvežtą sūnų iš Ukrainos bro
liai į Ameriką atėmė ir Paltielis 
žino kad jo sūnus subatomis 
dirba ir gal kiaulieną valgo, bet 
kadišą jie saugos. Sunui išva
žiuojant, Paltielis taip jam pa
sakė:

* Žydu taip vadinama kasmetinė 
mirties atminimo malda.
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va ir stovi.... ir vėl nueina. ... rio bildėsis — Paltielis katilą 
ir vėl ateina prie tos pačios vie- atnešė... Subildėjo grindys kad 
tos. Prie juostos spingso ži- net pakabinta mirties atrnini- 
bintas, ir Paltielis mato, štai čia mui lemputė sudrebėjo.
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duobėj iki juostos Frumė sto-
vėjo ir katilą perėmė. Vėl nuei-i 
na ir atneša jiešmą. Iš čionai 
Frumė žiurėjo. Jis neapsigau- 
na....

Paltielis užbrėžia kastuvu ke
turkampi, padeda į šalį žibintą. 
Ir pradeda kasti gilyn. Pilnas I 
vilties, su atraitytom rankovėm

o apačioj 
saują že- 

gilyn kas- 
įgauna ir

— Frume! — šaukia Paltielis
savo mirusią žmoną, — aš kati
lą turiu! — Ir šaukia toliau: — 
Šifrute, eik šian.... — Ji neiš
eina.

Padeda jis tuo tarpu ant suo
lo randelį, po randelio ir puodą 
ir štai jis priėjo iki sidabro.

— Šifrute! — šaukia jis ap-
imtas džiaugsmo. Ji išeina ap
siverkus. Paltielis mano kad ji 
Frumę apverkia, tai jis ramina:

— Neverk, katele, neišmanė
le, ji nori kad tu gera šeiminin
ke butum; ką tu turi prieš ją?

Bet nenori jis kad Šifre ten 
kampe stovėtų, jis nori kad ir ji 
kaip jis apie vario triusėtų.

— šifrute, — sako jis, lyg 
ką patardamas, — nuvalyk kad 
šiandien, jos mirimo dienoj, va
ris sublizgėtų musų šeimininky- 
stėj.

šifrą nenori vario paliesti, bet 
užgirsta ji jo balse drauge su 
švelnumu ir tą šiurkštumą, ku
rio ji taip bijo kai užkalba ja
me vežikas.

Ji pasiduodama eina prie suo
lo.

— Viskas tavo, katele, — sa
ko jis jai. — Teblizga kaip pas 
ją-•■ ■

Šifre nori pabėgti nuo vario, 
ir čia dar vaikas apsiverkė, ir ji 
daro žingsnį atgal, bet Paltielis 
sulaiko ją:

— Nuvalyk, nuvalyk, šifrute, 
vari ir sidabrą. ... aš einu prie 
vaiko.

Šifrute pagriebia katilą ir ži
bintą, išbėga į prieangį, kad ten 
ant slenksčio išsiverkti. O Pal
tielis gerai nusiteikęs išneša iš 
kamaraitės ant rankų vaiką, ką 
tik pabudusį ir nežinantį ar juo
ktis ar verkti; žiuri vaikas į pa
kabintą lemputę — mirties at
minimui.... Atneša Paltielis 
vaiką į kampą kur lemputė de
ga, pats nežinodamas kam, bet 
savyje galvoja, tegul Frumė jo 

1 vaiką palaimina, nes kas iš jo, 
Paltielio-milžino, su juoda gar
biniuota barzdele, pasiliko da
bar? Ir šifrute pati lyg gelto
nas viščiukas ir viskas. .. .

Apsiverkia vaikas, ramina ji 
~ Paltielis pakylėdamas aukštyn 

prie “sielos lemputės”.
— Liu-liu, sūneli. Frumute! 

— ištaria Paltielis, — pažiūrėk 
j mano senatvės vaiką..— Liū
liu...." žiūrėk, Paltielis turės 
dar kam už save “kadišą” saky
ti. .. . Liu-liu. .. .

jis kasa. Pusę masto jis tikrai 
turi Įkasti, Lenton turi paskui 
pataikyti jiešrnu — 
bus katilas. Išmeta 
mės, keturkampį vis 
damas, naujų jiegų
kelia jiešmenį jaunuolio jiega.

H-a-ch, h-a-ch; tauškina jis 
liežuviu uždusęs, nakties tamsu
moj. Ir stovi, stipriai kastuvą 
rankoj laikydamas, jis neabejo
ja visai jog tai iš čionai Fru- 
mės galva išsikišo. ...

H-a-ch, h-a-ch, ir jis suduoda 
jiešmeniu lenton. . . .

Na, žinoma, jis gi žinojo jog 
čia ta vieta. ... Jis pakelia ži
bintą, o dabar jis lentą atkas. ..

Neilsėdamas jis dirba kastu
vu, kiekvienas pataikymas len
ton atskamba Paltieliui džiaugs- 
smu. .. . pasilenkęs traukia len
tą — o štai jis ją laiko ir stovi 
ant varinio katilo. ...

. .. .Tuo tarpu Šifre būdama 
kamaraitėj nujaučia kad Paltie- 
lio namuose nėra.... Tai kur 
gi jis?. .. . Kodėl taip ilgai?. .. 
Eina prie durų.... žiuri šian 
ten, ištolo užmirksėjo žibintas. 
Tai jis tamsumon su arkliu nu
ėjo, arklys koją išsilaužė?.... 
Bet Šifre yra “seiferio” duktė, 
ji nesimaišo į Paltielio reikalą 
su arkliu.... bet štai arklys! 
kūtėj sužvengia, ir žibintas kur; 
tai nusileidžia.... šifre stovi ■ 
išsigandus, bėga pirmyn ir kaip 
Paltielis vėl žibintą pakėlė šifre 
pamato savo vyrą duobėj — ži
la barzda sieką žemės. . . .

Ji nori šaukti, bet iš baimės) 
tyli. Ką tas žmogus daro? šian
dien jo žmonos mirimo diena, 
tai jis sau duobę kasa?. .. . kas 
čia yra?. .. .

— Paltieli! — šaukia ji.
Užgirsta jis jos šauksmą.
— Šifrute, aš katilą turiu, 

šaukia jis jai. — štai na! — 
jis muša bato pasaga per vari
nį dangtį, šifrą žino apie kati
lą. Bet nesidžiaugia ji juo. Ji 
žino kad Frumė tą užkasė.... 
Vėl Frumė.... Ko nori tas 
žmogus iš savo mirusios mote
ries?.... Kai jis glamonėjasi 
prie jos, šifros, ir ją glosto, 
šnabžda jai su senelio uždusu
siu balsu, Į ausį — apie Frumę, 
savo pirmą žmoną, šifre gi dvi
dešimčia metų jaunesnė už jį, 
tegul jis eina prie savo mirusios j 
žmonos....

— Štai, aš jį traukiu, katilą, 
žiūrėk, Šifrute!

Ir Paltielis mato virš saves 
lyg Frumės ištiestas rankas, kai 
ji katilą iš jo rankų perėmė.

Šifre - prašosi:
— Palik rytdienai, — ir vos 

ašaras sulaiko.
Paltielis asako:
— Eik, eik greitai namo, šif

rute! katilą aš pats atnešiu. . . Įįnl(, Iluo reumatizmo, Mrs. 
Ar musų vaikelis vienas pasili-; llurst, kuri gyvena 204 Davis Avė.. 
, F-119 ■Rlnnmino't.on. TH., vra tain dė*-

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
s’ųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki kad negavot “No. 42”, 
“No. 
tada

45”, ar tam panašiai, 
tikrai gausit tą nume- 

rnerį kurio jums trūksta.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E
A t I O V* UUl l O." » A-f i* . iu * K • v, . ,

' F-112, Bloomington, Ui., yra taip dė- 
l kinga pati išsigydžius jog iš džiaugi Kingą pan issigyuzius jog is aziaug-

Ir Šifrą, laibutė, visu kunu <>»" nori pranešti kitiems kenčian- 
drebėdama, lyg jos kaulai po ticms kai? .atsikrat7ti t0 skausm° 
odos išmėtyti butų, bėga prie' 
namų. . . . tyliai ji verkia prieijaį su savo vardu ir adresu, i: 
vaikelio lopšio. i noriai prisius

r, . v. • • • . ... , l manijas visai dykai. Rašykit jaiBet štai pasigirsta is kamba-i tuniau kolei dar neužmiršot.

tiems
j panrastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti.
! TH.- i.škirpkit šį pranešimą, pasiuskit

jums svarbias infori noriai
1 macijas

SANSKRITO GALVOSŪKIAI [
Sugalvojo gerb. Spragilas į

Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- ? 
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito ? 
žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus į 
Lietuviškus sakinius. 5

GALVOSŪKIS No. 20 t

ŠOKGĖ RĘSŠO KME RGY TĘ'NU ŠIT VĖRES į
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) |

GALVOSŪKIS No. 18 BUVO TOKS: |
“Pilna laktelė baltų vištelių” |

VOKIEČIAI PERSKRI
DO ATLANTIKĄ
(Tąsa nuo 1-nio pusi.)

lą Balandžio 15 d. ir pasiėmė su
savim Airį lakūną. Vokiečiai li- 

i ko prie orlaivio ir skris patįs į 
j New Yorką.

Kelionė nuo Airijos iki New- 
foundlando yra apie 1,900 my
lių.

Gavus žinią apie jų išlikimą
nuo pražūties ir pasiekimą va
karinio pasaulio, visas pasaulis 
nudžiugo. Vokietijoj ir Airijoj 
sukilo neapsakomas džiaugsmas. 
Suv. Valstijų prezidentas pa
siuntė pasveikinimą lakūnams, 
Vokietijos prezidentui Hinden- 
burgui ir Airijos valdžiai.

Buvęs Vokietijos kaizeris iš 
savo ištrėmimo vietos Holandi- 
joj irgi pasiuntė pasveikinimo 
kabeli “Bremeno” lakūnams už 
jų drąsą ir suteikimą Vokiečių 
tautai garbes.

KAS TIE LAKŪNAI

Baronas von Huenefeld suma
nė ir savo kišenium šitą kelionę 
rėmė, pats sykiu skrisdamas. 
Jis bandė pereitą vasarą lėkti 
tuo pačiu orlaiviu, bet lėktuvas 
sugedo nedalėkus Atlantiko.

Jis praleido paskutini savo fe- 
nigi prisiruošimui ir prisiskoli
no iš draugų $50,000 reikalin
gų kelionei ir apdraudai gyvas
čių. Jis buvo artimas draugas 
Vokietijos sosto įpėdinio ir ka
ro laiku buvo sunkiai sužeistas. 
Jis gimė Karaliaučiuje 1892 m.

Kapt. Hermann Koehl, orlai
vio valdytojas, gimė Ulme 1888 
m. Laike karo buvo Vokietijos 
karo orlaivių tarnyboje, 1917 
buvo du sykiu iš oro nušautas 
Prancūzų ribose, antru kartu 
pateko nelaisvėn, bet ištruko. 
Jis ir pernai vasarą buvo “Bre
meno” kėravotoju.

Airis lakūnas yra Pulk. James 
Fitzmaurice, valdytojo pagelbi- 
ninkas, 30 metų amžiaus, bet 
gerai atsižymėjęs ore, todėl yra 
Airijos Laisvos Valstybės oro 
laivyno viršininkas. Po šito jo 
pasisekimo Airių valdžia ji dar 
daugiau paaukštino.

Jis pereitą vasarą bandė su 
Anglu lakūnu skristi Amerikon, 
bet nepasisekė, turėjo nusileist: 
Airijos pakraštyje.

KIEK JAU ŽUVO
Bandydami atskristi iš Euro

pos į Ameriką žuvo septyni la
kūnai, penki vyrai ir dvi mote- 
rįs, ir žuvo trįs orlaiviai. Pir
mutiniai žuvo du Prancūzai 11 
mėnesių atgal, ir tuoj po jų žu
vimo Lindberghas pasiekė pa
saulinę garbę kaipo pirmutinis 
nuskridęs iš New Yorko į Pa
ryžių.

Rugpjūčio mėn. žuvo du An
glai. Ir šįmet Kovo 13 d. vėl Į 
žuvo du Anglai. Abiejuose tuo
se orlaiviuose buvo po moterį.

Keliones į Europą po Lind- 
bergo padarė dar du Amerikos! 
orlaiviai pereitą vasarą.

Trįs kiti orlaiviai skridę iš Į 
Amerikos į Europą žuvo.

Pati pirmiausia kelionė oriai-1 
viu Europon padaryta 1919 m. 
Birželio 11 d., kuomet du Anglai 
lakūnai perskrido iš Newfound- 
lando į Airiją padarydami apie 
1.700 mylių kelio. Kiti du pir
ma jų lėkę nukrito Airijos pa
kraštyje ir buvo išgelbėti laivo, 
bet apie jų išgelbėjimą tik po 
savaites laiko sužinota.

Lindbergho kelionė svarbi tuo 
kad buvo daugiau negu dusyk 
ilgesnė už Anglų skridusių 1919 
metais. Tiedu Anglai. Alcock ir 
Brown, pasirinko perskristi pa
čią siauriausią dalį per Atlanti- 
ką. gi Lindberghas padarė apie! 
36.000 mylių iš New Yorko iki 
Paryžiaus.

Birželio-June 19

Laivas “George Washington”
Laivas “Dirvos” Ekskursijai parinkta garsus 

“George Washington”, kuriuo 1919 metais Pre
zidentas Wilson penkis kartus važiavo i Europą. 
Laivas didelis ir greitas, 8-tą dieną pasiekia Eu
ropos pakraščius.

Laivas “George Washington” yra atsižymėjęs 
kaipo vienas iš puikiausių garlaivių Atlantike.

Jis yra 722 pėdų ilgio, 23,788 tonų, paima vie
nu sykiu 1,888 pasažierių.

Laivas turi visus patogumus ir parankamus. 
Elevatoriai kilnoja žmones aukštyn ir žemyn, ir 
yra puikus laiptai norintiems vaikščioti. Visas 
vidus gražiai Ko’.onialiai išpuoštas, ir juomi va
žiuojantis žmogus jaučiasi keliaująs lyg kokia
me hotelyje.

Ekskursijai parinkta Suvienytų Valstijų (Val
džios) Linija ir ta linija keliaujant pasažieriai 
buna po Amerikos valdžios globa, ir patarnavi
mas geriausias, nes valdžia pati sau taksų ne
moka.

Ekskursijos dalyviai turės specialius kamba
rius paskirtus krūvoje kad visi galėtų būti sy
kai. Kambariai pritaikyta del dviejų ypatų, del 
trijų. del keturių ir del šešių, taip kad šeimynos 
arba pora ar keturi artimi draugai turi savo pas- 
k rus kambarius su paskiromis lovomis ir pasi- 
dėjimu savo daiktų.

Valgom; kambariai, Trečioj Klesoj, yra dideli 
■r patogų;-, kaip puikiausi ręsta uran tai, gražiai 
ištaisyti, šviesus, smagus, švarus, ir valgis vi
siems paduodamas prie stalo. Stalai išpuošti ir 
gražiai uždengti. Taipgi yra maži stalukai del 
paskirų būrelių. Valgyklų tvarkytojai viską pa- 
; aiko ko t k pasažieriai reikalauja, ir niekad šei
mynos ;:r artimi draugai nebūna perskiriami.

Pridėkit ruoštis dabar, turėsit viską laiku ga
tavą. Birželio 19 ateis netrukus. Nepraleiskit 
šio 1928 meto, nes reiks laukti kitus 10 metų ka
da tokios iškilmes Lietuvoje bus.

Su “Dirvos” Ekskursija važiuoja keletas žy
mių Amerikos Lietuvių Sportininkų — ristikai ir 
k-’-’štininkai — kurie važiuoja Lietuvon pasiro
dyt! prieš Lietuvos stipruolius ir kitų tautų ga
liūnus kurie norės su jais Lietuvoje susitikti.

Laivak. iš 1 Y. i Kauną ir atgal *203
“Dirvos” Agentūra išrūpina visas reikalingas kelionei popieras — pa- 

sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt. 
Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno

L ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai:

"Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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keliavo Lietuvon. Nors vaikaiTAIP SAKO DR. JONAS ŠLIUPAS:
“ylENYBĖ”

geidų Dr. 
laišką rašytą

talpina žin-*------------------------------------
Jono Šliupo Mirė L. Šliūpienė

Dr. Graičiu- “Tėvynė” praneša gavus iš
nui Chicagoje. Svarbiausios 
to laiško dalis seka:

Kauno nuo M. Yčo kabelį jog
Balandžio 7 d. mirė Liudvika

“Ačiū labai už iškarpas iš 
Lietuvių laikraščių Ameri 
koje, nors nepažymėta iš ku
rių laikraščių. Perskaitęs 
iškarpas matau kad Ameri
koje daug kas perdėta, ir 
daug koliojimųsi: rimtu 
svarstymu daugiau butų 
galima gero padaryti.... 
Aš neprigulėjau ir neprigu
liu jokiai partijai. Ir nėra 
galima: Socialdemokratai 
tik savo kišenės težiūri, taip 
pat ir Liaudininkai. Ir vie
ni ir kiti koliotis moka kaip

Amerikoje gimę ir išaugę, jie 
prigijo Lietuvos žemėje, už ku
rios laisvę ir žmonių gerovę mo
tina su tėvu per daug metų šio
je šalyje trusėsi.

Su visais Dr. šliupo ir jo šei
mynos draugais ir pažįstamais 
“Dirvos” redakcija apgailauja 
šios žymiausios musų patriotės. 
Nedaug turėjome tokių žymių 
veikėjų vyrų, o dar mažiau mo
terų, ir Liudvika Šliūpienė buvo 
kaip žvaigždė musų išeivijoje.

Šliūpienė, Dr. Jono šliupo mo
teris. Palaidota Kaune Balan
džio 9 d.

Kaip Dr. šliupas taip ir ve
lionė buvo Amerikos Lietuviams I 
žinoma per kelis desėtkus metų 
ir ji ypač daug darbavosi pradi
nėse Lietuvių suplaukime į A- 
meriką dienose. Ji plačiai rašė! 
laikraščiuose pasirašydama sla- 
pivardžiu Eglė.

Ji išaugino tris vaikus, Keis- j 
tutį, Aldoną ir Hipatijų, kurie 
visi sykiu su tėvais po karo iš-’

šunies teismas. Sturgis mies
telyje, Michigan valstijoj, pate
ko Į teismą šuo apkaltintas žu
dyme avių. Jis išliko nuo mir
ties bausmės nors apsigynime 
neapsimetė bepročiu.

prisiųstų iškarpų autoriai. 
O kada valdžioje buvo tai 
pasirodė liurbiais ir kerš- 
tinčiais; prie jų viešėjo pa
taikavimai, grobstymai vie
tų ir pelnų jieškojimai (kar
tais labai negarbingi). Dir
bo tik savo partijai — ne 
tautai. Tokiais pat buvo 
krikščionis demokratai. Vi
si treji: socialdemokratai, 
liaudininkai ir krikščionis 
demokratai yra tikri broliu
kai, vargu vienas nuo kito 
kuo atskiriami, teisingumo 
nei pas vienus!

“Nemanau išgirti tauti
ninkus: jie gyvena ausis su
glaudę, didesniais planais 
nesidomi; laukia ką rytojus 
atneš. Tik tiek kad tvarkos 
yra daugiau. Cenzūra aš
troka, bet be jos tai laikraš
čiai butų pilni paplavų. O 
pamazgos nuolatos skaityti 
nuobodu....

“Nėr įstaigos Įstatymams 
leisti. Aš siūliau Įsteigt Val
stybės Tarybą kuri pakeistų 
Konstituciją, o po tam gali
ma butų ir Seimas sušaukti. 
Dar nežinau ar bus kas iš 
to ar ne. Gal ant Gegužės
15 dienos surengs kokias 
atmainas. Butų gerai jei 
taip įvyktų. Prasidėtų gai
vesnis gyvenimas. Tautinin
kai bent yra Lietuviai.

“Dabar berods prie jų pri
siplaka daug šiukšlių iš kitų 
partijų, tai, žinoma, nebus 
jiems į sveikatą. Daug kas 
butų reikalinga padaryti, o 
šis tas daroma, nors išlėto. 
Visgi Lietuva šiandian yra 
pašokėjus priekin. Man tik 
nepatinka kunigų Įtaka — 
ypač kunigų įskundimai. 
Tai žandarų rolė. .. .’’

•£ Ą’.

Šitaip tai sako apie Lie
tuvą Dr. J. šliupas šiandien.

Po perversmo Gruodžio
16 d. 1926 m. Dr. šliupas su 
keletu kitų kolegų buvo iš-j 
leidę proklamaciją prieš da
bartinę valdžią, tą prokla
maciją “Dirva” kritikavo 
kaip tik ji pasirodė Ameri
koje. Kiti laikraščiai “Dir
vą” už tai alkūnėmis badė 
kam drysta prieš tokius vei
kėjus balsą kelti....

▼ ▼ 'r

Soyietų carams pastaba: Yra 
daug būdų prašalinimui karų, 
bet kišimas savo nosies į kitu 
šalių reikalus nėra vienas iš tų 
būdų ir tuo nebus galima pasi- 
gelbėt karų panaikinime.

KAM?
Kam taip žavėji mane, mergele, 
Žvilgsneliais savo žydrių akelių, 
Kam taip vilioji, brangi širdele, 
Saldybe savo gražių lupelių?

Man tavo akis slaptybes šneka,
Luputės tavo mane masina,
Veidelis tavo gražus kerėja, 
Elgesiai tavo mane klaidina.

Apie gražumą tavo dainuoju,
Apie meilumą svietui giriuosi,
Ir dieną naktį sau viens svajoju, 
Tavaja meile godžiai džiaugiuosi.

Širdyje savo slaptai aš trokštu
Kad man likimas tave atduotų, 
Linksmesnę dainą aš tad dainuočiau, 
Džiaugsmu krūtinė mano alsuotų... .

Adonis.

DAINŲ KUNIGAIKŠČIUI 
J. B.

Kunigaikštis dainų 
Žavingai dainuoja, 
Klausyt jo malonu, 
Net širdis plasnoja!

Kad aš gojus bučiau, 
O jis lakštingalėlis 
Tai aš jį viliočiau 
Čiulbėt vakarėlį.

Tarp žalių lapelių
Linksmai man dainuotų, 
Maloniu balseliu

' Liudėsyj paguostų.
Kad mergytė bučiau,
O jis bernužėlis
Tai aš jį priglausčiau
Prie savo šalelės

Ir jojo lupeles
Saldžiai išbučiuočiau, 
Už gražias daineles 
Širdį jam atduočiau.

Bet kad gojum nesu, 
Ir ne mergužėlė 
Turiu liaut svajojus, 
Vėla valandėlė....

Skambėkit dainelės
Iš jautrios krutinės, 
Žadinkit širdeles 
Prie meilės Tėvynės.

Laiminga mus tauta 
Turint tokį dainių, 
Lai garbė per visus 
Lietuvius jo eina!

Laputė.
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“VAIDEVUTIS”
Marija Ruett. ISTORINE APYSAKA Vertė Brundulas.

(Tąsa iš pereito num.)

Tuos žodžius ištaręs jis ėjo namon. Ke- 
lliavežis važiavo paskui jį.

— Keliavežis atvažiuoja! — šaukė Jau
nučio namuose susirinkę vestuvninkai. Pa
matę kad vežimas Įvažiavo Į kiemą, bernai 
iššoko iš namų ir sulaikė arklius. O Kelia
vežis tuomet iš vežimo puolė Į namus. Vi
duryje gryčios stovėjo balta staltiese ap
dengtas staliukas. Ant jo užšokęs keliave
žis pranešė kad Vaidevučio dukterj jis pa
vogė ir atvežė Jaunyčiui Į žmonas.

Didžiausias džiaugsmas apėmė susirin
kusius. Rėkė, šaukė, plojo. Tuo metu vy
resnės moteris Įvedė Kadiną į vidų. Kelia
vežis nušoko nuo staliuko ir pasiėmė sau 
staltiesę. Tai buvo jam skirta dovana.

Kadiną pasodino ant staliuko. Mer
gaitės atnešė vandens ir nuplovė jai kojas. 
Moteris skarele užrišo jai akis. Vestuviij 
kunigas tada ištepė jos lupas medum ir ta
rė:

— Tegul niekados pikti ir bjaurus žo
džiai neišeina iš tavo burnos. Kaip medus 
saldus tegul bus saldus tavo žodžiai kada 
tu kalbėsi su savo vyru.

Paskui du vyresnieji pabroliai paėmė 
Kadiną už rankų ir vedžiojo po visus na
mus. Kada prieidavo duris vyriausias bur
tininkas sakydavo: “Atidarykit” — ir Ka- 
dina turėjo koja duris atidaryti. Vyriau
sias burtininkas duryse stovėdamas Įvai
riomis sėklomis Kadiną apibarstė kalbėda
mas :

— Laikykis musų dievų, o jie tave pa
laimins.

Kada Kadina apėjo visus kampus ir 
atidarė visas duris, ją pasodino ant kniūp
sčiai apverstos lyžės (duonakepės). Pa
davė jai degančią balaną. Visi svečiai ap
linkui stovėjo. Vyresnės moterįs nuėmė 
nuo jos galvos rūtų vainikėlį ir pradėję 
šukuot jau plaukus. Kadina gailiai verkė 
o aplink stovinčios mergaitės dainavo liūd
nas nuotakos dainas:

Augo darže klevelis,
Liudo darže rūtelės, , 
Liud, liud, liūdo
Jaunųjų dienelių.
Ar tau gaila tėtušio?
Ar tau gaila motušės? 
Ar tau gaila, jaunoji, 
Jaunųjų dienelių?
Nei man gaila tėtušio, 
Nei senosios močiutės, 
Tik man gaila, tik gaila 
Jaunųjų dienelių.
Eik, močiute, tolimu, 
Nešk vainiką šalimu!
Žinai, motute, pati
Kad aš jau nenešiosiu!

Vestuvių garbės tėvai, senas Nariman
tas ir jo žmona Edmė, priėjo prie Kadinos 
iš keturių pusių atskyrė po pluokštelį plau
kų, permovė juos per raginį žiedelį ir ji 
galus surišo. Tai reiškė jog Kadina jai 
nustojo laisvės ir jau priklauso vyrui. Ani 
jos kelių padėjo duonos kepalą ir alaus 
taurę. Visi aplink ją apėjo ir ištisai vis? 
apdengė balta drobe. Po apeiginių kalbi 
ir dainų ją vėl tris kartus apvedė aplinl 
židinį, kuris buvo viduryje trobos. Tuo tar
pu keliavežis žaidė su svečiais, šokinėjo, 
juokavo ir tyčia sodino kitas mergaites ant 
staliuko ant kurio nesenai sėdėjo jaunoji 
Jis pridarė įvairių juokų pašiepdamas kaip 
šeimininkus taip lygiai ir svečius. Jam vis
kas buvo leista. Galų gale jis uždainavo:

Atvažiavo meška su alučio bačka, 
O vilkeliui nabagėliui vestuves reik kelti. 
Ežys Į piršlius, lapė Į svočias, 
O kiškelis nabagėlis turi važnyčioti, 
šeškas alų darė, žvirblis misą maišė, 
Gegutėlė 'nabagėlė apynių pristatė.
Jautis malkas kirto, šuo puodus mazgojo, 
Katinėlis nabagėlis mėsos sumedžiojo.
Gandras kankliavo, lokys trimitavo, 
O vilkelis linksmas būdams vedė ožą 

šokti.

Tuo metu kada jaunimas šitaip žaidė 
vyresnėsės moterįs tuo vandeniu kuriami 
buvo plaunama jaunosios kojos apšlaksti 
visus namus, patiestus pasilsėti kailius 
verpalus ir galvijus, o galų gale ir visas 
jaunojo trobas. Tai turėjo viską apsaugo 
ti nuo maro, ugnies ir kitų nelaimių.

Jaunasis su savo draugais pajauniais 
atsisėdo už stalo. Apvedęs Kadiną aplinl 
židinį kunigas pasodino ją greta vyro. Ji 
nuėmė nuo jos nuometą ir padavė jaunie 
siems alaus. Abu jaunieji gėrė iš vieno 
taurės. Tada jau ir svečius pradėjo alun 
vaišinti. Kaipo auką namų dievams pt 
slenksčiu išliejo alaus taurę. Jaunytis is 
savo taurės išliejęs paskutinius alaus la 
šus metė ją žemėn ir kojom sumindė.

Galų gale kunigas atnešė du žiedu, ku 
rių vieną jaunajam užmovė ant piršto, kiti 
gi jaunajai. Vestuvių apeigos šiuo pasi 
baigė.

Tada prasidėjo linksmos vestuvių vai 
šės. Saldus midus, alus ir kumelių pieną' 
upeliais liejosi. Prusai mėgo daug išgert 
Pasivaišinus, jaunimas pradėjo žaisti, dai 
nuoti ir šokti. Ir ilgai, ilgai tęsėsi tos lir 
ksmybės. Nuvargę vestuvninkai pamiego 
davo kur ir vėl gryždavo ir valgydavo, ge> 
Javo ir vėl žaisdavo ir linksmindavos. Mu 
zika grojo ištisas dienas. Mergaičių dai 
noms nebuvo galo.

Šitokios tais laikais buvo vaišės ir ši 
taip senovės Prusai vestuves keldavo.

Kodėl Lakūnams taip 
Nesisekė

Po daug nepasekmingų ban
dymų, Balandžio 13 d. pirmą 
sykį pasisekė sunkesniam už orą 
lėktuvui pasiekti Ameriką. Bet 
pasisekimas buvo kaip ant plau
ko. “Bremen” pasiekė vakari
nį pasaulį tokiose aplinkybėse 
apie kokias iki šiol nežinota, nes 
nei vienas iš tą bandžiusių pa
daryti pirma jų lakūnų neišliko 
apsakyti kokius sunkumus ke
lionėj reikia pernešti. Jie ture-, 
jo nusileisti trečdalį kelionės 
neužbaigę, nes iš Greenely sa- 
os iki New Yorko yra dar apie 
>00 mylių.

Du Vokiečiai ir vienas Airis 
>arodė pasauliui kad kelionė į 
vakarus nors yra pavojinga bet 
le negalima. Jie išliko pasaky- : 
i ir kitiems lakūnams kaip rei

kia šitoj kelionėj laikytis ir kaip 
>ro srovės veikia į vakarus le
kiant. J■

šiose dienose jie pasieks New 
Yorką, kuris yra apie 4,000 m v- 
’ių nuo Berlino, oro kelio. Jų 
'aukia nepaprastai entuziastiš
kas priėmimas.

Pagrindas ir Pamatas abu žo
džiai yra reikalingi, tik reikia 
iinot kur juos naudot.

Dabartiniai musų rašytojai 
‘pamatą” išmetė ir naudoja tik - 
‘pagrindą”.

Baisi Pranašystė
Girios tankumyne ant minkštų sama 

nų ilsėjos Prūsų kunigaikštis ir galvojo 
Netoli ant nuvirtusio beržo sėdėjo Živile 
ir pynė vainiką.

Pirmutinė Prūsų Vaidilutė, Krivii 
Krivaičiui Įsakius, buvo išmokyta daugy 
lės darbų. Ji suprato dargi paukščių čiul 
>ėsį ir jų lakiojimą. Nuo krivių žolininke 
i sužinojo kurios laukų ir miškų gėlė: 
Įmonėms laimę ir sveikatą suteikia, o ku 
•ios mirtį ir ligas savo žieduose slepia i 

kurių reikia saugotis. Sumaniai ji gydė i 
ižburdavo žmonių ligas. Tuo metu kad? 
Ūtos vaidelytės šventykloje prie ugnies sė 
įėjo, arba minkštas vilnas verpė, ji ark 
igonius, kurių būriai'pas ją iš visų kraštu 
atvykdavo, gydė, arba giriose gėles rink 
lavo.

Gera ir išmintinga buvo Vaidevučk 
luktė, dargi pats Krivių Krivaitis su j? 
ardavosi. O dievai jai suteikė didžią do 
/aną. Živilė žmonių ateitį dažnai pasaky 
lavo ir Prūsų žemėje buvo garsi burtinin 
kė.

Tais laikais buvo tikėta 'kad gėlės, mė- 
luliui šviečiant surinktos, turi didelės ga 
ios.

Kunigaikštis mėgo gražias mėnesienų 
naktis. Jis su didžiausiu pamėgimu klau 
sės lakštingalų giedojimo kada buvo lais
vas nuo savo krašto valdymo darbų. Ži 
žilė tuo metu nebuvo prie aukuro. Kuni
gaikštis paėmė dukrelę į vieną salą, kurii 
Prūsų ežeruose tuo metu daugybės butą 
Jėlių ten daugiau buvo negu kur kitur. Ii 
šiandien jų rinkti jie čia atplaukė. Buvę 
naktis. Živilė rinko gėles ir jas Į puokšte? 
rišo, o kunigaikštis galvojo apie savo kra
što ateitį.

Jau daug metų praslinko nuo tos nak
ties kada dievai atėmė Vaidevučio mylimą 
dukrelę.

Šiandien Živilė buvo pilnai suaugus, 
stipri mergina.

O Prūsų žemė buvo laiminga.
Tada krauju pasriuvo tėvo širdis kuo

met reikėjo dukterį dievams skirti. Šian
dien jis jautė jog nėra tokios aukos kurią 
jis džiaugdamasis galėtų Prūsams paau
koti.

Širdies skausmu ir krauju jis atpirko 
šią žemę, tuos miškus ir vandenis kurie 
šnabžda ištolo.

(Bus daugiau)

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveikslų, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jį pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašą, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

DAINOS IR JUOKAI

“M A R G U T I S” H
kviečia tamistą tuojau užsi
rašyti metams juoko ir dainų 
su gaidomis laikraštį. Kaina 
metams 75c. Kas prisius $1 
gaus “Vanago Plunksną” ir 
“Snapą”. Antrašas:

Redaktorius-Leidėjas 
Art. ir Komp. A. Vanagaitis

“MARGUTIS”
3241 So. Halsted St. 

Chicago, Ill.

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Visose Aptekose

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

6t>8 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street. N. W.
Washington, D. C.
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Gormas buvo senyvas žmogus, plačiai 
pasižymėjęs jurų kariauninkas kada reikė
jo karaliui pagalbos, 'o taipgi buvo gerai ži
nomas kaipo laisvas Vikingas iš ankstyves
nių dienų. Nauja Kastyčio motina arba 
augytinė buvo vardu Bergla, trečia Gorino 
žmona, žymiai jaunesnė už savo vyrą ir tik 
keletu metų vyresnį už patį vaikutį. Gor
mas ją buvo parsigabenęs iš Gardarikos. 
Bergla buvo duktė seno Gorino draugo, ku
ris gyveno jau ilgi laikai aplink Naugardą 
ir kur Bergla gimė ir augo. Kaipo Skan
dinavo Vikingo duktė, ji buvo išauklėta se
noje Skandinavų tikyboje. Šio seno jarlo 
draugas manė kad Bergla galės jam pa- 
gimdyt Įpėdinį, bet ir su ja Gormas vaikų 
neturėjo.

Nesulaukdamas įpėdinio, nerimasties 
apimtas, vieną dieną senis apsilankė pas 
skaldą-bųrtininką pasiteirauti kodėl dievai 
jam vaikų neduoda. Skaldąs padarė šito
kią pranašystę: Tau jau nelemta vaikų tu
rėti, bet tau dievai atsiųs sūnų — ir jis at
eis iš juros. Tu paimsi jį, užsiauginsi, ir 
jis bus garsus vyras. Skaldąs šitaip turbut 
nukalbėjo norėdamas nuramint seną jarlą, 
kad gauti atlyginimą už darbą, nes jeigu 
be jokio gero patarimo butų išėjęs, įpykęs 
jarlas nebūtų nieko davęs. Skaldąs žinojo 
kad kasdien į jų uostą plėšikai parveža vai
kų, lai tik senis eina ir renkasi kuris jam 
patinka.

Nudžiugo senis šita pranašyste, parėjo 
pas Berglą ir pasakė ką iš skaldo girdėjo. 
Nuo tos dienos abu jiedu laukė — laukė ka
da dievai atsiųs sūnų. Nežinojo kada ir 
koki, bet laukė. Kada tįk laiko turėjo, Gor
mas vaikštinėjo pajūriu kur pribūdavo ki
tų kraštų pirkliai arba pargryždavo savi 
jurininkai — ir vis žiurėjo kur jo sūnūs 
yra. Pargryždami Vikingai parsigabenda
vo vaikų, bet nei vienas neišrodė tas dievų 
atsiųstas, iki vieną dieną nepamatė jis nau
jai parplaukusiame laike mažą vaikutį — 
kuris ir buvo Kastytis. Jis gal but patekęs 
kam kitam, nes pirkliams buvo vistiek, bet 
Gormas pirmiausias pasiūlė už jį jurinin
kams atlyginimą ir Kastytis neužilgo, nors 
apsiašarojęs, žengė su seniu linkui jo dva
ro.

Kastytis- nepaprastai patiko ir Berg- 
lai, ir nuo to sykio jiedu liko jo tėvai, o jis 
jų dievų žadėtas sunus-augytinis.

Čia dabar liko Kastyčio namai, čia jis 
atsidūrė naujose aplinkybėse, čia augo to
liau į vyrą, tarp svetimųjų, su kuriais rei
kėjo susipažinti ir draugauti, priprasti 
prie jų gyvenimo, jų papročių, jų kalbos, 
jų tikybos. Pirmiau, jam saulė tekėdavo iš 
gilumos Lietuvos miškų, leisdavosi jurose, 
dabar matė saulę tekant iš juros — per pla
čią pertaką, o leidosi kalnuose. Tai buvo 
žymi paviršutinė permaina. Ir čia jis gavo 
kitą vardą ir daugiau Kastyčiu vadinant 
negirdėjo. Bet tas naujas vardas — Hakas 
— jam visada nešioti nereikės, nes ateis 
diena kada musų jaunikaitis paskilbs kaipo 
“Baltijos Aras”.

Nors Bergla pamilo jį kaipo savo sū
nų ir Gormas didžiavosi juomi ir matė ja
me busintj narsų vyrą, vaikutis pats jautė 
si nelaimingas. Minėjo tankiai savo tėvelį 
ir motinėlę, verkė jų gailiomis ašaromis; 
verkė savo sesytės, ašarojo ir nerimo be 
jos. Savo jaunoj galvelėj negalėjo išgalvo
ti kas butų su ja nutikę ir kur ji butų din
gus, ir kiek jo protas jam velijo jis jautė 
kerštą prieš savo pagrobikus. Ilgu jam bu
vo be sesytės. .. . Žinojo kad tėvai nužu
dyti: pats matė tėvą kirviu perkirstą, mo
tiną kardu pervertą — jau jų gyvų nieka
dos nematys. Bet Pangutė buvo su juo gy
va — o turėjo būti atplėšta ii' dingti neži
nia kur i)' gal ant visados... . Vaizdavosi 
jam mintyse viskas ką jis namie su motinė
le, tėveliu, sesyte veikė.: prisimindinėjo lin
ksmas valandėles kada, pats gelbėjo moti

nėlei mergaitę užbovyti, pats padėjo jai 
mokytis vaikščioti, ją naudodavo savo žais
lams, nors dar ji tam buvo permaža ir ne
galėjo jam daug pasitarnauti. Su ja žaidė 
karą ir kitus žaislus: atlikinėjo užpuolimus 
ir daug sykių ją parstumdavo į baltas smil
tis neva savo priešą nugalėdamas — nes ją 
visada pajiegė nugalėti, ir ji net nebandė 
atsilaikyti, vos metelis kaip buvo pradėjus 
vaikščioti. Jei už pravirkinimą mergaitės 
ir gavo nuo motinos apkulti tai to dabar 
neprisiminė, nes tas tuoj būdavo užmiršta.

Žiurėjo Gormas ir Bergla į savo augy- 
tinį ir nesuprato ko vaikutis verkia. Jei
gu ir suprato tai klaidingai, nes manė kad 
jis ilgisi savo tėvelių, o visos tragedijos ko
kia jo namuose dėjosi jie nesuprato ir ne
nujautė, o jis negalėjo jiems apipasakoti. 
Nesuprato jie jo kalbos, nesuprato jis jv 
kalbos, ir nuraminimui davinėjo jam viską, 
bet vaikutis nieko neėmė.

Rūpėjo jo augytojams žinoti kokios 
kilmės jų sūnūs yra, ir bandė iš jo apsiėji
mų patirti. Patirs tuoj ar iš vergų kilęs ai’ 
iš aukštesnių laisvų žmonių. Iš sudėjimo 
ir veido jis rodė daug žadantį ateičiai jau
nikaitį, ir nors buvo, kaip žinome, vos apie 
septynių metu amžiaus, buvo augalotas ir 
stiprus. Jo plaukai buvo ilgi ir nuo gimi
mo nekirpti; jų spalva buvo nors ir šviesi, 
bet su kiekvienu metu jie darėsi tamtesni; 
ir skyrėsi nuo spalvos tenaitinių žmonių, 
kurie buvo daugiausia šviesiaplaukiai, ir 
daug buvo raudonplaukių. Hako-Kastyčio 
akis buvo tamsiai rudos, veidas baltas ir 
tyras, ir toks j kurį malonu žiūrėti ir leng
va kiekvienam greitai pamylėti. Gi tenai
tinių žmonių veidai buvo šviesus ir rausvi, 
tankiai lašuoti, žmonės aukšti ir tamprus, 
nors buvo ir žemų ir storų.

Jo nelaisvės dienos po dienai slinko 
nuliūdimą ir verksmą pradėjo nugalėti už 
marštis, bet vistiek vieną dieną Gorinau 
pavandenyje užėjo jį prie nepaprasto dar
bo, kas labai jarlą nustebino ir sukėlė nau 
jas mintis. Tas taipgi davė suprasti kač 
Hakas nėra iš vergų eilės, nes tas ką vai 
kutis darė priklausė laisvų žmonių dar 
bams.

Nors mažai jis ką žinojo apie tai ką 
darė, bet turbut buvo toks jame įgimimas 
Štai matome Kastytį už skalų ir kriaušų, 
smiltiniame pajūryje kūrenantį laužą, at
liekantį kokią tai apeigą, paskui ant ug
niavietės pilantį smilčių kalną.... Jeigu 
ineiti į vaikučio mintį, patirtume kad Kas
tytis atliko laidotuvių apeigą savo tėvams 
Juk vaikutis gerai žinojo kaip daryta jc 
krašte kuomet reikėdavo palaidoti žmones 
žuvusius kovoje: jie deginami ir supilama 
kalneliai. O jo tėvas juk žuvo kovoj kaipc 
narsus gynėjas, pats pirma daug priešų 
nudėdamas....

šitą matydamas Gormas įgavo minti 
kad jo augytinis yra iš aukštesnių žmonių, 
nors nežinojo iš kur jis paeina, nes per ran
kų rankas perėjo iki pas jį pateko. Kas 
buvo jo tėvas ir motina išklaust negalėjo, 
nes kalbos nesurato.

(Bus daugiau)

Dovieraastls
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentū
roj! kada reikia kokių raštų.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VELNIAS MUSŲ 
POEZIJOJE

Mes irgi kaip kada gaunam 
.“inspiraciją” parašyt poeziją.

Ale štai kas mums užėjo i 
galvą: padainuot apie Velnią ir 
parodyt kaip jis, su daug var
dų, gerai tinka poezijoj.

Daina I
(Kaip seniau darbininkai dai
nuodavo, gerb. Velnio vardą 
panaudodami:) ;

Aš vistiek sau esu ponas, 
Nors ir dirbu kaip šėtonas; 
Nors dirbtuvėj esu juodas, 
Bet mėsos man pilnas puodas.

Daina II
(Gerb. Velnias ineina Į šią ; 
dainelę kitu vardu, kaip da- j 
bar dabarbininkai (kad ir ne 
visi) jaučiasi):

Visad alkanas ir liesas,
Nors uždirbu kai koks biesas: 
Vaikai basi, pats badauju, 
Komunizmui vis aukauju.

Daina III
(Gerb. Kipšas dabar ineina 
vėl kitu vardu, dainoje apie 
toki proletarijošių kuris ne- 
mislina kad pasaulyje reika
linga revoliucija):

Pi-akaituotas kai velniukas, 
Ale greits mano iordukas: 
Pro buržujų kai važiuoju, 
Aš jam ’’kliar-kliar!” patriu- 

buoju!
Juokų Red.

LAIŠKAS MYLIMAJAI

Brangi Onyte! Aš negaliu 
aprašyti kaip tave myliu. Tik 
'sivaizdink. Jei aš tave vieną 
narą nematau rodos kad nema
čiau tavęs nuo pradžios pasaulio 
sutvėrimo. Įsivaizdu'ok, bran
gioji ! man tavęs aplankyti jo- 
kis kelias neužkirstų! Per že
mes perlysčiau, per kalnus per- 
’ipčiau, per juras perbrisčiau.

P. S. Jeigu rytoj nepatingė
siu tai užeisiu pas tave.—Tavo 
Jurgis.

P. Kriukelis.

Jei Tamistiį Įdomauja
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

skaityk
“Pietų Amerikos Lietuvį”
Tik “P. A. L.” suteiks Tamistai 
įvairias ir įdomias žinias, beša
liškai nušvies jus įdomaujančiu^ 
klausimus ir visuomet bus Ta
nkistai malonus ir naudingas iš 
kito tolimo pasaulio svečias.

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:
SEMINARE) LITHUANO

Caixa postal 3902, Sao Paulo, Brazil.
Taipogi galit užsisakyti ir per sa

vo pažįstamus Brazilijoj.

Fgestfaįaint
Liuosuotojas
Vidurių kurį

Kramtoma
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI!’ TIK MĖTŲ

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Viso«e nptlckose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Mustcrolo (Icngvcs- 

nd forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

NENORIU....

Nenoriu aš nieko ant svieto, 
Tik tave, brangiausia, mylėt, 
Netrokštu aš nieko matyti, 
Tik tau į akeles žiūrėt.

Nenoriu su niekuo kalbėti. 
Tik tavo kalbelės klausyt, 
Nenoriu aš nieko pažinti, 
Tik tave širdyje laikyt.

Man niekas ramumo neteikia 
Tik tavo veidelis grajus, 
Tik tave išvydęs jaučiuosi 
Džiaugsmų pilnas, linksmas, 

ramus.
Kai teka saulutė išryto, 
Išbudęs pramerkiu akis, 
Lyg tavo akelės man šveičia. 
Link tavęs tuoj kreipias 

mintis.
Kai saulė užeina aukštybėn 
Ir kaitina žemę jautriai, 
Manau kad tai tu glamonėji 
Ir glostai man veidą meiliai.

Kai saulė Į vakarus eina 
Ir žemę padengia naktis, 
Lyg tu iš akių man išnyksti. 
Bet eina su tavim širdis.

Džiaugiuos kad teikėsi širdį 
Gamta man krūtinėn įdėt, 
Labiau dar džiaugiuos kad 

likimas
Man leido tave pamylėt!

Adonis.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

“SANDARA”
SAVAITINĮ LAIKRAŠTI.

Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra
šyki! jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie bus 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaite naujausias pa
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos ra
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą $3; 
Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA"
327 E Street So. Boston, Massi

No. 102 Radiantfirc, Price $63.00

Pavasarinio Oro
Reikmenis

DYTAIS ir vakarais esti gana šalta, ir kartais dieno
mis, taigi jus negalit jaustis namie visai patogiai be 

jokios ugnies.

Toks tai yra pavasario oras. Ir nėra ant tiek šalta vi
su laiku kad reikėtų kūrinti anglinį pečių nuolatos. Ša
lip to, kūrenimas anglinio pečiaus jau dasiėdė, kratymas 
jo, valymas pelenų, ir jums yra maloni permaina turėti 
šilumą be jokio vargo ir purvo.

Atsakymas į daugelį Pavasarinio apsišildy- 
mo klausimų ir palengvinimas kokis jau pri
derėtų jums po žiemos varginimosi su an
gliniu pečium yra

^fte

HUMPHREY
Užsisakykit vieną jų šiandien. Jus nusistebėsit jų nepa
prastai žema kaina, paskiau, busit patenkinti jo smagia, 
sveika ir patogia šiluma.

THE EAST OHIO GAS CO.
E. 6th ir Rockwell
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METROPOLITAN
COMPANY

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

GIULIO GATTl-CASAZZA, General Manager 
EDWARD ZIEGLER. Asst. General Manager 

SEZON \S Iš DEVYNIŲ OPERŲ 
duodama pastangomis

PUBLIC AUDITORIUM
Pirmadienio vakare. Bal. 30

AIDA
Ponselle. .Martinelli. Tibbett

Antradienio vakare. Geg. 1
MIGNON

Bori. Talley, Gigli

Trečiadienio vak., Geg. 2
NORMA

Ponselle. Jagel, Tolva

Ketvirtadienio vak. Geg. 3
RIGOLETTO

Galli-Gurci, Gigli, De Luca

Penktadienio popieti. Geg. I 
(Du veikalai)

Haensel und Gretel
Mario. Pleisher. Ludikar

PAGLIACCI
Bori. Martinelli, Basiola

Penktadienio vak. Geg. I
TANNHAUSER

šeštadieni po pietų. Geg. 5
Tales Of Hoffmann

Talley, Bori. Tokatyan
šeštadienio Vakare, Gegužės 5

IL TROVATORE
Ponselle, Martinelli, Clausen 

Kainos visam devynių operų sezonui
$49, $12, $35. $28, $21, $14, $8 — TAKSŲ NĖRA
Pavieniai tikietai prasidės parsiduoti Balandžio 9 d. po 

$7, $6. $5, $1, S3, $2, $1 — TAKSŲ NEBUS
DREHER’S, 122G HURON ROAD

Į Pranešimas
H I

CLEVELANDO PILIEČIAMS LIETUVIAMS
Suprantant kad Lietuviai yra svarbi dalis šio 

miesto visuomenės, ir suprantant kad jus, savo 
idealais, permatymu, palinkimais ir tradicijomis j 
norite turėt baisa musu MIESTO ADMINISTRA-

Į GIJOJE

Todėl tai jus esat raginami ir patariami bal- 
į suoti už palaikymą City Manager Plano 

ji nes tai yra tikra progresivė valdymosi forma po 
kuria jus turit gerą tvarką.

J EIKIT BALSUOTI BALANDŽIO 24 D.

Pažymėki! savo Balotą su (X) šitaip

įII X AGAINST THE AMENDMENT“'
111 FOR THE AMENDMENT

1 I .. I - ■ į

KOMITETAS.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir tramdžius. Padarom namų planus. 
I Darbas garantuotas. Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums narna, jį išrendavosit 
ir gausit pinigus, o tuščias lotas ne
neša naudos.

Jei nenorit namo statyt galit su 
mumis ant jau gatavo namo išmai
nyt. Kur jus kokiame mieste Ame
rikoje turit lotų galit su mumis į na
mą išmainyti. Mes turim namų Cle- 
velande ir kitur.

Pasitarimas dykai. Ateik Į musų 
ofisą arba rašyk šiuo antrašu:

Lily Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

Phone Penn. 2533-M

J. G. Potter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavo.ja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiški.
1229 EAST 7 lt h ST.

725-731 Euclid Avenue Prospect ir Ontario

1879

Jūsų Pasirinkimui Bile Siutą; 
arba Ploščius musų Krau

tuvėje už Vieną Kaina

Jeigu ne Richman išgalės kokias 
ši kompanija turi, jus matytumei 
jog nėra galimybės nupirkti dra
panas šitokios rūšies už taip žemą 
kainą—padirbtas gabių rankų ir 
dideliu atidumu darbininkų 
yra sykiu ir dalininkai šios 
gos, kurie turi darbui vi
sas reikalingiausias Įmo
nes ir įrengimus kokie tik 
gali būti žinomi drapanų 
siuvimo industrijoje — 
pardavimas tiesiog per 31 
musų krautuvę ir dirbtu
vės agentus duoda mums 
taip prieinamai parduoti.

kurie
Įstai-

Šio pavasario Operos Iškilmei rio, Eclitha Fleischer, Pavel Lu- 
Clevelandiečiams pataikyta jų dikar.
mėgiamiausios operos, o su jo- PAGLIACCI. penktadienį po 
mis atvyksta ir žymiausios ope- pietų — Bori, Martinelli ir Ba
ros žvaigždės. Operos duoda-' siola.
ma tik tos kurios daugiausia
pageidaujama.

Metropolitan Opera Company 
atvyksta savaitei laiko su visu

Ant jūsų pareikalavimo, pasiųsto Į musų Clevelando dir
binys. dirbtuvėje išlavintas ir pilną atsakomybę nešan
tis pardavėjas ateis į jūsų namus arba ofisą su pilnais 
pavyzdžiais musų pavasarinių stilių modelių ir gražių 
vilnonių materijų.

The RICHMAN
BROTHERS C0

Dirbtuvė: 1600 E. 55th Street, Cleveland 
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

Pavasariniai Siutai 
ir Ploščiai Pažy
mus Savo Gražiais 
Stiliais, Turtinga ir 
Gera Rūšimi, Geru 
Darbu ir Pastebėti

na Vertybe

PIK N IK A MS, IŠ VAŽIA V IM AS 
ŠEIMYNIŠKIEMS IR VISUO- 
M ENIŠKIEMS PUIK IA US1A 
VIETA — DAUG ŽEMĖS. ŽO
LĖS IR MIŠKO, ŠOKIAMS SA
LĖ. SPORTO PLATFORMA.

TADAS NEURA 
Stop 68

Brunswick, Ohio

PAJIEŠKAU MERGINOS
Jieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, tarpe 25 
ir 40 metų amžiaus. Aš turiu 
gera darbą ir gerai uždirbtu, 
turiu savo narna.

ADAMS E. L.
3401 E. 104 St. Cleveland, O.
GERA PROGA JAUNAI MERGINAI

Jieškau apsivedimui merginos, biie 
tautos, išskiriant Francuzės. Esu 25 
m. Lietuvis. Prašau atsiųsti foto
grafiją sų pirmų laiškų, šiuo adresu:

STANLEY RAČIŪNAS
174 Mary St. Belleville, Ont.

Canada.

savo žymiausiu personalu ir vi
su puošnumu. Perstatymai pra
sidės Balandžio 30 d. ir baigsis 
Gegužės 5 d. Viso bus pastaty
ta devynios operos, sekančios;

AIDA, pirmadienio vak., Ba
landžio 30, dalyvaujant: Rosa 
Ponselle, Giovanni Martinelli, 
Julia Claussen, Lawrence Tib
bett.

MIGNON, antradienio vak.— 
Lucrezia Bori ir Marion Talley, 
kuri gali pasirodyt savo visame 
puikume Mignon operoj.

NORMA, trečiadienio vak. — 
Rosa Pinselle ir Frederick Ja- 
gel.

TANNHAUSER penktadienio 
vak. — Florence Easton, Tib
bett, Rudolph Laubenthal.

TALES OF HOFFMAN, šeš
tadienio popieti — Talley, Bori, 
Tokatyan.

IL TROVATORE, šeštadienio 
vakare — Ponselle, Martinelli, 
Claussen.

Tikietus galit pradėti įsigyti 
iškalno pas Dreher’s, 1226 Hu
ron road. Kainos eina nuo $1 
iki $7, taksų mokėt nereikia.

RIGOLETTO, ketvirtadienio 
v. — Galli-Curci (tjk vienatinis 
jos pasirodymas), Gigli, De Lu
ca ir Rothier.

HANSEL uncl GRETEL, pen
ktadienio popietį — Qneena Ma-

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 6 kambarių pavienis 

namas, sų maudyne, elektros šviesa, 
du garadžiai, didelis jardas. Parsi
duoda arba mainysiu ant loto East 
Side. Atsišaukit šiuo adresu:

JACOB TISOVIC
1366 Marquette Rd. Florida 3445-M

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cash grosernė ir mėsinyčia, $800 

savaitinio biznio, nėra kompeticijos. 
Trumpos valandos. Telefonuokit pa
siteirauti Broadway 2978. Taipgi 
saldainių ir delikatessen krautuvė pi
giai. Matykit Zimerman, Notary, 
10711 Superior avė. krautuvėje.

9802 YALE AVE.—NAMAS 
parsiduoda už prieinamą kainą. Dide
li kambariai, plytų fireplace, kny 
go^ns šėpos, valgomame šėpos in 
lams, virtuvė ir šaldykla; 3 miega
mi. kambariai ir maudynė, didelis 
nriešakinis porčius, 150 pėdu jardas, 
rigubas garadžius. $8,800.' Pama

tymui pašaukit Eddy 5943 W.

INT E. 66th St. arti WADE PARK
2 namai ant vieno loto: 1 dbl. po 

5 kamb. ir 1 apvienis 7 kamb. su 
maudyne, elektra, komb. furnasas 
Dubaltavas garadžius. Lotas 50x10c 
Kaina $12,000. $4,000 įmokėti. Sa
vininkas 509 Cuyahoga bldg., Cherry 
0157, arba 6615 Lawnview avė.

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, po 5 kamb. 

viršuj ir apačioj, su maudynėm, 
ęazu, elektra, garadžiais. Laba’ 
pigus pirkimas. Kreipkitės tuo 
jau: 8826 Yale avė., arti St. 
Clair avė. Phone Eddy 7715-J.
----------------------------------------

cS

Price į
for over 35 years

25 ounces for £gc
USE LESS

than of high
priced brands

millions of poundsf_USED BY OUR GOVERNMENT

Prospect 2420 • *

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
iN.’iprališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohiu

1
AHestfti 
on LAK

Add enjoyment to your trip East or West, 
giving you a delightful break in your-journey.

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a longnight’s refreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14th 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Ask yohr ticket agent or tourist agency 
for tickets via C&B Line.

New Low Fare $4.50 Sa?
ROUND CQ Ein 

TRIP ipO.OVF
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
Emt 9th Street Pier :: :: Cleveland, Ohio

.VW/ZAW.V.V.V.V.W/.V.V.V.W.W.W.VZAWW-;

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

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

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina J- 
ir kitais budais yra beskausmis ir į 
tokis tikras kad negalima padaryti į 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
jų, šlapumų ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

Krau- 
taipgi

jis tą

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokia užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos
DR. SMEDLEY, SPECIALIS

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1

visiems.

t. Cleveland
iki 8 vakare.
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PO LIETUVĄPASIDAIRIUS
MOTORCIKLIU KATASTRO- ninę. Kelintoj dienoj jis mirė.

Tą pat vakarą įvyko ir kita 
motorciklisto katastrofa. Važia
vęs kitoje kompanijoje iš Prie
nų karo aviacijos karininkas 
Kapt. Kukaitis 7 vai. vak. ant 
posūkio sudavė pilnu greitumu 
j akmens štabelį. Laimei, jis 
mažai nukentėjo, nors jo maši-j 
na sudaužyta. “L.A.”

FOS KAUNE

Kaunas. — Karo aviacijos ka
rininkai Vyr. Leit. Liutkus ir 
Leit. Šimkus išvažiavo stipriu ir 
sunkiu motorcikliu į Prienus 
pas pažįstamus. MotorciklĮ val
dė Liutkus, Šimkus sėdėjo užpa
kalyje.

Gryžtant iš Prienų apie 8 v. 
vakro, pakeliui j Garliavą, jiem 
teko važiuoti j pakalnę, greitu
mu 70-80 kilometrų per valan
dą. Lempa silpnai švietė kelią 
ir jie tik paskutiniu momentu 
pamatė priešakyje, keliolikos 
žingsnių atstume, vežimą. Suk
ti buvo vėlu ir nebuvb kur, nes 
vežimas važiavo kelio viduriu.

Liutkus paspaudė visus stab
džius, uždarė gazą, bet sunki 
mašina netekus lygsvaros griu
vo ant plento.

Leit. Šimkus gavo tris nesun 
kias žaizdas į galvą ir tuoj pa
kilo. Bet jo draugas Liutkus 
gulėjo ant kelio be sąmonės. Jo 
galva buvo visiškai sudaužyta. 
Viršutinis ir apatinis žandkau- 
liai keliose vietose sulaužyti, 
priešakiniai dantįs išmušti, vi
sas veidas baisiai sudraskytas. 
Be to, jis nusikando pusę liežu
vio. Liutkus buvo pargabentas 
automobiliu į Kauno karo ligo

SU DURTUVU MOTINĄ 
PUOLĖ

i BRAZILIJOS LAIMĖ
' Rokiškis. — Paskutiniu laiku 
.: gauta žinoti kad Rokiškio ap- 
; skričio išeivių Brazilijoje trjs 
i užmušti plėšikų, 9 nusižudė iš 
i skurdo, 18 sunkiai sužeisti prie 

darbų, 3 mergaitės dingę be ži
nios, 14 moterų pateko į paleis
tuvystės namus: 9 iš jų pa
čios iš.skurdo pasidavė į paleis
tuvystės namus, o 5 prigavingu 
budu tapo priviliotos. 15 Lietu
vių moterų ištekėjo už Brazili- 
jonų, ir tik 6 tebegyvena, o 9 
yra išvarytos ar pabėgę nuo vy
rų. P. Kriukelis.

Jezno valsčiaus seniūnas Ka- 
siulynas atvykęs policijon pra
nešė kad Bronius Baranauskas 
nesugyvena su savo motina. Jis 
dažnai seną motiną muša, o kar
tą ir su durtuvu norėjo nudur
ti, bet kaimynai subėgę atgynė 
senę nuo nedėkingo sunaus.

Atvykus policija ištiesų rado 
□as Baranauską durtuvą ir ge
ležinę buožę. Senė pasakojo kad 
bijo namie su sunum gyvent, 
nes sūnūs eidamas gulti ima lo
von peilį kuriuo kiaules sker
džia, ir ji kasdien prašosi ką 
nors iš kaimynų apsinakvoti.

Apigardos teismas Alytuje iš-j 
žiūrėjęs Baranausko bylą, už 
negerbimą tėvų ir grasinimą 
nužudyti davė Baranauskui tris 
mėnesius kalėjimo. “L.A.”

PARSIDUODA ŪKIS 
LIETUVOJE

Šiaulių apsk., 20 minutų 
gelžkelio stoties, prie upės, par
siduoda puikus ūkis, 80 ha, 64 
ha dirbamo juodžemio ir 16 ha 
gerų pievų. 7 geros tribbos, 3 
plytų su dokalkomis ir 4 medi
nės lentelėm dengtos. Visos ge
rame stovyje. Didelis sodnas, 
250 obelių ir kriaušių, Įvairių 
rūšių medžių. Netoli didelio pie
no apdirbimo fabriko. Parsiduo
da už $10,000, susitaikius ant 
trečdalio ar pusės išmokėjimo. 
Parsiduoda del senatvės savi
ninko. Susižinoti pas:
Šiaulių Elevatoriaus Direktorių 

p. žalkauską, Šiauliai, 
Lithuania.

nuo

O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.t

Rand. 7906 Ž
f C. F. PETRAITIS, Prop. J
| 6702 Superior Ave., |

world irf Moto n

This Smart Sueitai with ffiqysdEquipment 
now reduced in price to

Tai nuostabu—kiek daug grožės ir pa
togumų šis didelis Advanced Six mode
lis jums suteikia už tokią žemą kainą.
Royal įrengimas reiškia šešis žibančius 
vielų ratus; du jų pritaisyti gražiai iš 
šalių. Dvi ekstra tires ir tūbai. Ir pa
togus užpakalyje skryniai padėti prie
taisas. Mažiausia $200 vertės daugiau 
įrengimų pridėta pridavimui gražumo ir 
malonumo jusu važinėjimui.

f.oJi.Jaciorįf

Pirkdami galit pasirinkti trijų skirtin
gų spalvų suderinimus—Nash Mėlyną, 
žalią-Pilką arba Arcadian Mėlyną. Tik
ro juodmedžio apvedžiojimai viduje, 
turtingu mohair išmušta visos sėdynės. 
Giliai įleistos, storos, gražiai pasiūtos 
paduškaitės. Sidabruoti visi vidujiniai 
padargai. Ir motoras turi 7 bearingus, 
tas savaimi suprantama. Tai yra 
NASH!

Naujos Žemos Kainos—24 Modeliai—$845 iki $19 90 f. o. b. iš dirbtuvės

THE ZUCKER NASH MOTORS CO.
6816 Superior Ave. RAndolph 1725

Lietuvis Pardavėjas—Antanas Zdanis
Visiems šios srities Lietuviams prie pardavimo Nash pasitar
nauja jums gerai žinomas Lietuvis pardavėjas ANT. ZDANIS. 
čia atėję galėsit gauti visas informacijas ir paaiškinimus jums 
supiantama kalba. Antanas Zdanis yra patyręs prie automobi
lių pardavimo ir daugybei savo vientaučių pasitarnavo šioje 
Lietuvių kaimynystėje. Ateikit pasirinkti sau Nash

Ir Sportininkai Laukia 
Amerikiečių

Kauno “Trimitas” rašo:

“Sportininkai Pagerbs Ame
rikos Lietuvius”

Lietuvos fizinio, lavinirnos 
sąjunga ruošiasi, susitarus su 
Amerikos Lietuviams priimt 
komitetu suruošti mažą sporte 
šventę Amerikiečiams pagerbti 
Šventėje žada atsilankyti Vyčių 
ir kitų jaunimo organizacijų 
sportininkai, o taip pat atskiri 
Amerikiečiai Lietuviai boksi
ninkai ir atletai.”

Tai reiškia kad Amęrikiečia 
turės pikniką po pikniko Lietu 
voje šią vasarą, kurie atsilan 
kys.

Lietuviams Sportininkams 
Amerikoje

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas nutarė rengt pikniką an 
ksti Birželio mėnesį su imtynė 
mis, todėl šiuomi prašoma mu 
sų ristikų atsišaukti kurie no 
rit atsilankyti ir pasirodyti si 
imtynėmis. Prašome neatruk 
dyti su atsiliepimu, nes laika' 
yra neilgas ir reikia prisiruoš
ti ir pradėti garsinti.

Atsišaukite į klubo komisijom 
narį K. šivokas, 6835 Superior 
avė., Cleveland, Ohio.

SHARKEY SU DELANEY
Balandžio 30 d. New Yorke 

įvyksta kumštynės Jack Shar- 
kio su Jack Delaney. Metai lai
ko atgal jiedu pasirodė gana ge
rai ir buvo skaitoma businčiaif 
oponentais čampionui, bet po te 
turėjo keletą kumštynių ir vis 
prasčiau pasirodė. Nežinia k a; 
iš šių kumštynių išeis, bet abu 
rengiasi smarkiai ir nori atgaui 
savo prarastą vardą. Jiedu abu 
ir dabar yra tarp pirmaeilių.

Heeney su Tunney
Liepos mėnesį ruošiama kum

štynės čampionui Tunney su 
Australiečių Heeney. Jau da
bar visi pasvirę žymiai į Tun
ney pusę ir sako kad Tunney 
lengvai savo priešą apdirbs.

Risko manadžeris nori supo
ruot Risko su Dempsey. Jisai 
manė kad Risko gavęs pirmeny
bę ant Sharkio gaus pirmutinę 
progą su Tunney, bet šis pasi
rinko Heeney.

Heeney gi pereitą Sausį Det
roite gavo pirmenybe ant Risko.

Jack Dempsey atsilankęs New 
Yorke šiose dienose pasakė kad 
jis daugiau nesikumščiuos nei 
už penkiasdešimts milijonų do- 
larių. Kaslink oponento prieš 
Tunney, Dempsey štai ką pasa
kė: “Sharkey, jeigu toks geras 
koks buvo pereitą vasarą kuo
met su manim kumščiavosi, tu
rėtų geriausią progą Tunney su
mušti. Bet sako Sharkey jau 
dikčiai pažinggjo atgal. Shar
key tada man buvo labai atkak
lus priešas.”

LIETUVOS DRUTŲOLIS 
PRIEŠ AMERIKOS

. . Kaunas. Per Lietuvos bokso 
pirmenybes su Pabaltijo čam- 
pionu jaun. puskarininku Vinča 
boksavosi eilinis Labanauskas 
(1-ro artilerijos pulko). Iš pa
sikalbėjimo su Labanausku teko
patirti kad bokso rungtynėse 
dalyvauja pirmą kartą ir stojo 
rungtis su Vinča pasitikėdamas 
savo nepaprasta spėka, neturė
damas bokse jokio patyrimo. 
Bet Labanauskas yra geras im- 
tininkas ir yra paritęs nemaža 
gerų imtininkų profesionalų.

Dabartiniu laiku tarnauja bū
tinoj tarnyboj 2 artiler. pulke, 
bet greitai yra perkeliamas j 
Kauną mokomon batarejon. Čia 
mano rimtai užsiimti treiniruo- 
te ir vasarą su atvykstančiais 
iš Amerikos Lietuviais imtinin- 
kais pasiristi ir paveržti iš A- 
merikiečių pasaulio Lietuvių 
čampiono imtininko vardą.

“Karys”.

■ Kanados į 
j Naujienos | 
I! i
RUOŠIAS MEDŽIOT VILKUS

Toronto. — Jeigu valdžia pri
sidės, Ontario valstijoj norima 
aiorganizuoti vilkų medžioklę, 
:urioje butų nušauta bent de- 
imts tūkstančių vilkų tarp šių 
netų Gruodžio mėnesio ir 1929 
netų Balandžio mėnesio. Rei
kalinga kad valdžia prisidėtų 
irie to darbo paskirdama bent 
>10,000 dovanų tam kas sugaus 
n'ba nušaus didžiausį skaičių 
,ų blogadarių žvėrių.

Beveik kiekvienas girių vil
ias per metus laiko padaro nuo
stolių už apie $2,000, taigi jei 
0,000 vilkų bus išžudyta bus 

mtaupyta $2,000,000. Vienok 
ų medžioklei reikalinga turėti 
5200,000.

visados būti priverstais priklau
syti nuo Suv. Valstijų, kas la
bai atsiliepia ant pinigiškos pa
dėties.

Bet šitaip kalbant, Kanada 
vėl turi žiūrėti ar ji galės iš
bėgti nuo visagalės plieno indus
trijos už rubežiaus, Suv. Vals
tijose, jeigu ir savo Išvystys.

Kanados maineriai rengiasi 
streikuoti. Alberta provincijoje 
angliakasiai nutarė streikuoti 
jeigu operatoriai neišpildys jų 
reikalavimų. Nutarta išeiti į 
streiką Gegužės 1 d.

Pasmaugta mergina. Toronto, 
Ont. — Balandžio 5 d. rasta ne
gyva mergina grebėje, Suome 
tarnaitė dirbus pas vienus tur
tuolius. Tyrinėjant pasirodė jog 
ji buvo pasmaugta ir nuversta I

į grėbę už namų kuriuose ji dir
bo.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
3 baigęs Teisių Mokyklą Cumber- I land Universitete, darbuojas su 
J 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.

RŪPINASI SAVO GELEŽIES 
INDUSTRIJA

Kanada ir po šiai dienai neiš- 
valvoja ar galėtų išvystyti savo 
geležies industriją aprūpinimui 
;avų reikalavimų.

Spauda plačiai kalba kad ne
galima užsimerkti nuo to akis. 
Reikalinga arba rūpintis gele
žies industrijos vystymu, arba;

a S. BARTKi
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
fotografuotam visokias grupes 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus taus vienų didelį pui-1 
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
-----  Telefonas Randolph 5297 -----

Pirktumėt t© paties
1

padirbimo karą Vėl?

87^5% Buick’o Savininkų
; Beveik devyni iš kožnų dešimts !

Atsakys taip—daug daugiau 
savininkų ištikimybes negu bent 

kokis kitas pirmaeilis darbo karas 
gali pasigirt...

SAVININKAI ŽINO KARŲ VERTYBĘ! PA- 
VAŽIUOKIT BUICK’E IR PATIRKIT PILNĄ 
PASITENKINIMĄ KOKĮ MOTORINIS KARAS 

GALI DUOTI

SEDANAI $1195 iki $1995 COUPES $1195 iki $1850 SPORT MODELIAI $1195 iki $1525

Visos kainos f. o. b. Flint, Mich., valdžios taksai ekstra. G. M. A. 
C. finansavimo planas, patogiausias koks yra, galima naudoti.

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St

The Bailey Buick Co.
1-1400 Detroit ave. Lakewood 9100
13550 Lorain ave. Lake wood 9100

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway Academy 1010
4255 Pearl rd. Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buiek Co.

12538 Euclid ave. Cedar 3415
12516 Penobscot ave. Cedar 311!

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. Randolph 62if

The Hertz Buick Co.
1136 Mest 25th st. Superior 21G0

KADA GERESNI AUT0M03ILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

4
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į

i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 1
1 ' i I

St•cN<-
SODEIKOS ATSILAN-i 

KYMAS
Artistas Antanas Sodeika, 
Pianistas Mikas Yozavitas, 
Artistė M. čižausikenė, 
Artistė S. Greičienė, 
Nikodemas Vilkelis
Tos tai žymiausios dainos ir 

muzikos ypatos užpildys progra
mą koncerto Kauno operos ar
tisto Sodeikos kito antradienio 
vakare. Balandžio 24 d.

Daug apie tai nėra ko kalbė
ti, visi ruoškitės, visi bukit ir 
visi galėsit gėrėtis tokiu puikiu 
dainų vakaru.

Atsilankykit pamatyti i)- iš
girsti Artistą Ant. Sodeiką po 
septynių metų jo dainavime 
Lietuvos operoje Kaune.

Programas prasidės nuo 8 v.! 
Tikietai prieinama kaina. Pro-, 
gramas nepaprastas, nuo liau
dies dainelių iki operos arijų.

AMERIKONAI VIEN] 
PRIEŠ KITUS

Kuomet vieni Amerikonai su
sispietę i klukserių ir kitokias 
organizacijas pasiryžę išnaikint 
ar išsivaikyt iš čionai visus sve
timtaučius, kiti Amerikonai, net 
aukštesnių luomų, nariai didelių 
Įtekmingų organizacijų, darbuo
jasi sutvėrime draugijėlių per 
kurias jie patįs galėtų su atei
viais daugiau susipažinti, pažin
ti jų kultūrą ir pamylėti juos.

Amerikos Moterų Balsuotojų 
Lygos narės turėjo posėdi
ateivių laikraščių redaktoriais 
Moterų Miesto Klube (Women 
City Club), kuriame buvo ap
kalbėta tvėrimas socialio susi
ejimo organizacijos kurion butų 
sukviesta inteligentiškesni visų 
Clevelande esančių tautų žmo
nės, vyrai ir moterį
zacija neturėtų jokio politiško 
tikslo, tik taip sau susiartinimo 
vienos tautos su kita ir Ameri
konų su ateiviais.Nelaimės namuose. Kovo m’-: 

nesį Clevelande nelaimingų mir-Į 
čių namuose buvo tiek pat kiek I 
automobiliais užmušta gatvėje į 
— po aštuoniolika ypatų. Na-Į 
imliose septyni vyrai, septynios' 
moteris ir keturi vaikai mirė! 
nuo apdegimo, nupuolimo ir ki-i
ti! tam panašių naminių prieti
kių.

Taigi kam paskirta keliaut 
pas Abroamą neišlieka gyvas 
nors bijo eit į gatvę kad auto
mobilis nesuvažinėtų.

PO PILKOS ATSISVEIKINIMO
Balandžio 17 d. vakare Lietu

vių svetainėje buvo suruošta ar
tisto St. Pilkos atsisveikinimo 
vakaras. Gerb. Pilka iškeliauja 
šią vasarą Lietuvon. Su juo sy
kiu atvyko ir studentas R. Juk
nevičius, kuris taip pat gryžta 
Lietuvon ir abudu sudaro vode
vilio programą.

Pirmiausia art. Pilka pasakė 
kalbą apie artisto gyvenimą ir 
Lietuvos artistų darbą, ir davė 
pavyzdį iš Bruto kalbos iš vei
kalo “Cezaras Julius”, iš ko pu
blika matė art. Pilką kaip dra- 
matistą.

Po to ėjo dainos su p. Jukne
vičium, Aldonai Vilkelienei pia
nu akompanuojant.

Nik. Vilkelis pagrojo smuiką 
porą gražių šmotelių. Toliau vėl 
sekė Pilkos ir Juknevičiaus juo
kai. Dainavo dar A. Zdanis po
ra dainų, galiau programas už
baigta su komedija “Nusižudė
lis”, kurią suvaidino St. Pilka. 
Marė Dovidaitienė ir R. Jukne
vičius.

Dainuoti buvo pasižadėjus ir 
p. M. Čižauskienė, bet delei su
skaudėjimo gerklės negalėjo.

Parduota kiek p. Pilkos lite
ratūros, “Naujos Kūrybos”.

Programas buvo užtektinai il
gas ir kaipo ant greitųjų suren
gtas patenkinantis.

NEPRALEISKIT
PROGOS IŠGIRST

V J? Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai nuo 10 v. ryte. 
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynes veltui. Rinkliavų nėra.

BALSAVIMAI BAL. 21
Balandžio 24 d. bus balsavi

mai už priėmimą ar atmetimą 
priedo prie dabartinio Clevelan- 
do miesto čarterio. Tai yra prie- 

į das suruoštas Harry L. Davis’o, 
; buvusio seniau Clevelando ma
joro. Tas priedas reikalauja 
panaikinimo dabartinės miesto 
valdymo sistemos ir sugrąžini- 

| mo seniau buvusios sistemos ka- 
I da miestą tvarkė majoras ir bu- 
I vo renkama miesto tarybos na-
liai iš vvardų. Dabartinė valdy

si! ' mo tvarka yra galėję jau ketu
ri metai.

Moterų Balsuotojų Lyga tiki
kad dabartinė miesto valdymo 
tvarka yra gera ir prašo balsuo
tojų atiduoti savo balsą prieš 
tą sumanytą priedą. Kur yra 

, žodis “AGAINST” ant baloto
Organi- lakšto prie jo reikia pridėt kry

Žiūkas.
Kurie piliečiai nesiregistravo 

i pereitą rudenį balsavimams tie 
privalo registruotis Balandžio 
23 d.

Plėšikai sumušė. Keturi jau
ni plėšikai įsigavo anksti ryte i 
Valentukonių namus. 1023 An
sel road, ką išgirdus Katarina 
Valentukonienė ėjo į virtuvę pa
žiūrėti kas ten. Inėjus, tuoj

Svečias. Pas Jurgį Dičmoną 
lankėsi svečiuose iš Erie, Pa., 
jų sūnūs Juozas. Jisai pereitą 
metą baigė inžinierystę Cleve
lando universitete ir kaipo ga

plėšikai reikalavo atidaryt du
ris į krautuvę ir grasino šauti, 
bet paskui gerokai apmušė. Ka
da moteris nuvirto užpuolikai 
išsigandę išbėgo. Valentukonie
nė yra 46 metų amžiaus. Jos 
vyras dar nebuvo gryžęs iš dar
bo, dirba naktimis. Atbudęs jų 
\.likus pašaukė kaimynus.

“DIVORSAS”
Skaitykit gerb. Spragilo Van- 

dravonę jieškant ištirti keno 
bus “Divorsas”.

Padėka. B. Jestramskas su 
moteria, nuo 1389 E. 66th st., 
ištaria širdingą ačiū savo drau
gams ir draugėms, o daugiau
sia M. Keršienei, už surengimą 
Balandžio 14 d. “surpraiz par
ty”, bankietą ir dovanas. Tik
rai smagu turėti tokių draugų, 
ir turime pasakyti kad niekados 
jus nebusite užmiršti.

B. Jestramskas.

bus vyras gavo vietą pas Gene
ral Electric Co. Erie, Pa., kur 
turėjo geras pasekmes savo ša
koje, už ką kompanija jį paauk
ština ir pasiunčia į didesnes sa
vo dirbtuves Schenectady, N. Y.

Ar daug Clevelande randasi 
tokių Lietuvių kurie panašiai 
savo vaikus stengiasi mokinti 
kaip padarė Dičmonai, kurie yra 
paprasti darbininkai.

Juozas Dičmonas gražiai kal
ba Lietuviškai, yra geras Lietu
vis patriotas. .Clevelande būda
mas dar mokiniu sutvėrė S. L. 
R. K. A. kuopą ir buvo jos pir
mininku. Pasitikime kad jisai 
dalyvaus veikire ir tarp Sche
nectady Lietuvių. Report.

GAVO

jeigu bus didelis skandalas tai

GERB. SPRAGILO VANDRA- 
VONĖ IŠTIRT KENO BUS 

“DIVORSAS”
Aną pono Dievulio dieną be

skaitydamas “Dirvą” suradau 
kad Clevelande tuoj bus didelis 
“Divorsas”, toks skandalas ko
kio dar nebuvo nei matyt nei

Urbšaitį klausiu:
— Mister Urbšaiti, keno bus 

tr.s “Divorsas”? — sakau aš.
—■ žinau kada bus ir kur, ale 

nežinau keno. Eik pas Muliolį, 
gal jis pasakys, — sako jis.

Uždusęs įbėgu į ofisą Mulio- 
lio, Rymo Katalikų Susivieniji-

— sušvilpė man poliemonas vi-' 
duryj Superijos stovėdamas.

— Mister Policman, aš noriu 
žinot keno bus tas “Divorsas” 
kitą nedėlią, — sakau aš.

— Kai užlėks ant tavęs for- 
dukas tai tik per gerb. Petrą 
sužinosi keno tas “Divorsas”

girdėt.
Ale keno tas “Divorsas” bus? 

misliu sau ir kodėl. Ir sudūmo
jau bėgt į tokią vietą kur gali 
išgirst visus skandalus. Bėgu 
tekinas Superija kad net kul
nai taško dumblą ant pakaušio.

Ale bėgu ir niekur nerandu 
tokios vietos kur skandalai gir
disi.

Bėgu pas Petraitį, kuris su
sikūprinęs prosija vyrų ir mo
terų pavasarinius parėdus.

— Mister Petraiti, pasakyk] 
man keno tas bus “Dirvorsas”! 
ir kada? — sakau aš.

— Viskas ką žinau tai kad 
bus Lietuvių salėj ir Balandžio 
29 dieną. Eik pas štaupą, jis 
gal daugiau žino, — sako jis.

Atbėgu pas štaupą į jo krau
tuvę ir klausiu:

— Mister Stalinai, kai tu visų 
laikrodžius taisai, pasakyk ar
girdėjai keno bus tas “Divor-| 
sas” ir kada? — sakau aš.

— Tik biskelį girdėjau kada 
bus ale nežinau keno. Eik į 
Banką, gal jie žino, — sako jis.

Smilkau į banką ir pamatęs

mo prezidento, ir klausiu:
— Mister Mulioli, pasakyk 

man keno bus tas “Divorsas”?
— sakau aš.

— Gerb. Spragile, viskas ką 
girdėjau tai kas bus Balandžio 
29 d. Lietuvių salėj. Eik į Lie
tuvių salę, gal jie ką žino, — 
sąko jis.

Dui per Superija į kitą šoną 
gatvės ir bėgu į salę. Atbėgu 
į skiepą, pilna vyrų sėdi ir kor
tas daužo.

— Ei, susimildami, vyrai, pa
sakykit man keno bus tas “Di
vorsas” kitą nedėlią šioje salėj?
— šaukiu visa gerkle aš.

— Ko tu ten rėkauji, ateik 
ir pamatysi, nereikės klausinėt.
— atsakė vienas vyras su ūsais.,

Ale man rupi iškalno žinot 
kad galėčiau tą sekretą ir ki-

I tiems pasakyt, tai išbėgau lau
kan ir dairausi.

Automobilių pilna Superija, o 
noriu vėl bėgt į kitą pusę, ba i 
dar yra kelios vietos kur gali 
paklaust.

— Ei, gerb. Spragile, kur tu 
taip skubiniesi, dar suvažinės!

bus. Ar negali atsargiau per 
r.trytą eit? — sako jis.

— Ekskiuzmi, Mister Polic- 
:i an, man labai reikia skubin
tis, — sakau aš.

— Na tai gohet, sulaikysiu 
mašinas ir padarysiu kelią, — 
sako jis.

— Denkiu, Mister Policman, 
gudbai. Aš dar bėgsiu pas Siu
vėją Yochų, gal jis ką nors ži
no, — sakau aš.

Atbėgau pas Yochų ir randu 
jį . iuvantį rankovę.

— Mister Yochus, pasakyk 
r'an keno bus tas “Divorsas” 
kitą nedėlią Lietuvių salėj ? — 
rakau aš.

— Na tai ką aš žinau jeigu tu 
nežinai apie tai? — suriko jis.

Eik pas Gili j valgyklą, ten 
c: ugiau žmonių užeina, gal jis

I l:ą pasakys, — sako jis.
i Ir vėl tekinas, į Giliaus res- 
.aurantą.

— Mister Gilius, pasakyk ke
ro bus tas “Divorsas” kitą ne
dėlią Lietuvių salėj? — sakau 
aš.

— Daug pasakyt negaliu, ale

bus daug žmonių ir pas mane 
ateis daug valgytojų, — sako 
jis. — Ale klausyk, — sako jis, 
— gerb. Spragile, geriausia nu
eik čia per kitas duris j “Dir
vą”, ten visas informacijas 
gausi.

— Ačiū, gudbai, — sakau aš.
Ir nubėgau į “Dirvos” redak

ciją, o ką ten patyriau sužino
sit kitame numeryje.

JAU PAVASARIS
Jei manai namų pirkt pigų ar 

brangų, matyk mane. Jei nori 
savo namą parduot pavesk man. 
Aš turiu daug namų, parduosiu 
su mažu Įmokėjimu. Turiu gerų 
bargenų. Esu Laisnuotas Agen
tas. Mano ofisas randasi po No. 
G712 WADE PARK AVE. Cle
veland, Ohio, du blokai nuo Lietu
vių bažnyčios ir svetaines.

Benedict Rakauskis.

Pranešimas

KONCERTAS
LANKOSI

Clevelande, Balandžio-April 24 d.

Šiuomi pranešu Clevelando ir 
apielinkės Lietuviams kad ati- 

; dariau Insurance (Apdraudos) 
Ofisą “Dirvos” krautuvėj, 6820 
Superior avė.

i čia galėsit gaut Apdraudę vi- 
' šokių rūšių iš keleto didelių 
' kompanijų.

Apdraudžia (inšiurinu) auto
mobilius ir namus nuo ugnies
bei nelaimės; krautuves nuo ne
laimės, langų stiklus, taipgi Gy
vasties Apdraudę (Life Insu
rance) ir visokias kitas kokių 
tik Amerikoje randasi, net ir

ČIŽAUSKŲ KONCERTAS
Šį sekmadienį, bažnytinėj sa- 

'čj įvyksta pp. Čižauskų suruoš
ta muzikos ir dainos šventė su 
irimar ginimu juokų.

Prcgrame žada dalyvauti ii' 
Kun. Čižauskas iš Detroito, vie
linių apie 180 ypatų dalyvaus 
■boruose. Gros simfonijos or
kestras iš 24 muzikantų; dai
nuos bažnytinis choras iš 60 
dainorių. mergaičių choras iš 80 
i.nrių; Lakštingalų klubas iš 22 
narių, ir patįs Čižauskai, kurie 
sudainuos arijas iš operų “Car
men”, “Lucia”, “Traviata” ir k.

Koncerto pradžia 7:30 vai. v.
Rengimo Komisija.

VINCAS LUOBIKIS 
Atidariau pirmos rūšies 
VALGYKLĄ 

(RESTAURANT)
Čion gaunama geriausi švie
ži valgiai. Ateikit persitik
rinti. (16)

6731 ST. CLAIR AVE.

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jurgis Beržinskis .... Lt. 150 
Barbora Kundrotienė .... 10( 
izidorius Ivančius .............. 10(
Grasilda Bluntaitienė .... 100 
Veronika Gruievičiutė .... 150 
■\ntanas Andriuškevičius . . .50 
Mykolas Žukas ................. 150
Juozas Žukas ..................... 150

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

PAJIEŠKAU GERO PARTNERIO
Vaikino, nevartojančio svaiginan

ti] gėrimų, geros išvaizdos, tinkame 
prie biznio. Aš esu gyvanašlė, turiu 
restaurant^, man labai reikalinga ge 
ras partneris ir pasiturintis vyras 
Jei sutiksime tai galėsim ir apsives
ti. Atsišaukit greitai (18)
7210 St. Clair avė. Cleveland, Ohio

ANT RENDOS
3 kambariai su valgiu ar be val

gio, pavieniams vaikinams arba po 
du į kambarį, kaip kam tinka. Kai
na visai prieinama, kambariai švie
sus, gerai įrengti. Kreipkitės (18 

7210 ST. CLAIR AVE. A. Sodeika

Lietuvių Svetainėj
6835 Supsricr A_ve. Cleveland 

Pradžia 8 vai. vakare

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 

Ofiso valandos ant 820G SOWINSKI AVĖ.
Pirmadienį, Antradienį. Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 4 pp.
Trečiadienį ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį lt) iki 12 dienų.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

PARSIDUODA
Parsiduoda bizniavas frontas že
mės ant St. Clair avė. arti biz
niuko kampo. Parsiduos pigiai 
išdalinimui pomirtinio turto. 
Šaukit EDDY 2888-W. (17)

KAMBARIS MERGINOMS
Dvi merginos norinčios turėti pato
gų kaipbarį gyvenimui, su valgiu ar 
ba be, atsikreipkite tuojau

7210 ST. CLAIR AVE.

M. Čižauskienė

piknikus bei ristynes nuo lie
taus.

Tvirtinu visokius notarialius 
raštus, esu registruotas Lietu
vos Konsulate Notaras ir paruo
šiu visokius Lietuvoje reikalin
gus Lietuvoje dokumentus.

Kolei kas šioje vietoje busiu 
tik vakarais, šiokiomis dienomis 
nuo 6 iki 8, šeštadieniais nuo 
2 po pietų iki 8 vakare.

Antanas Žukas.

Jau Laikas

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos.

K. E. YOCHUS
---------- M. YOZAVITAS, Akompanistas -------------

Artistai Asistentai M. ČIŽAUSKIENĖ — Sopranas
S. GREIČIENĖ — Sopranas N. VILKELIS — Smuiką

Ofiso valandos senoj vietoj, 1935 ST. CLAIR AVE.
Rytais kasdien 10 iki 12 išskyrus sekmadienius.

Vakarais: Pirmadienj, Antradienį. Ketvirtadienį ir šeštadienį G iki 8
TELEFONAI:

OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
VAIKINO

arba našlio tarpe 40 ir 50 metų am
žiaus. Aš esu 38 metų našle, turiu 
du viakus, baigia aukštesnį mokslą, 
trūksta lėšų; kas apsiimtų išleisti 
vaikus į aukštesnį mokslą, biednas ar 
turtingas, bile tik negeria ir butų 
geras vyras. (18)

ALENA BUBLIUTĖ
3539 E. 78th St. Cleveland, O.

Gerbiamieji! Artistas Antanas Sodeika pasiliuosavo iš Lietuvos Valstybinės 
Operos Kaune tik trumpam laikui ir po septynių metų nebuvimo Amerikoje vėl at
lanko su koncertu savo žinomas kolonijas ir draugus jose. Visados jis buvo mėgia
mas. Dabar, dar daugiau pažingėjęs dainavime Art. Sodeika kiekvienam priduos di
delio pasitenkinimo savo dainavimu. Prie paties Art. Sodeikos dar dasideda keletas 
vietinių, kas viskas sudarps programą kokius retai pasitaiko girdėti.

Širdingai visus užkviečia RENGIMO KOMITETAS. —

1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St.

P. Muliolis
i Pirkimo - pardavimo namų 

ir lotu ir Generalis Apdrau
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.
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