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New York. — Kapitonas Geo.

Apie Lietuvos Partijas

5,000 žmonių
*

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DAUG MOTERŲ IR 
VAIKŲ IŠŽUDYTA

Vokietijos Eksportas 
Didėja

7 užmušta. Denver, Colo. — 
Orlaivių išdirbystėje kilus eks
plozijai užmušta septyni darbi
ninkai ir 19 kitų sužeista. Vi
si kiek tik toj įstaigoj dirbo, ta
po sužeisti.

Rochester, N. Y. — 13,000 
šio miesto drapanų siuvėjų uni
jos darbininkų atnaujino sutar
tį su kompanijomis ir vėl ramiu 
budu varo darbą tolyn. Unija 
norėjo išsikovot 40 valandų dar
bą savaitėje, bet tas atmesta.

Mauch Chunk, Pa. — Kasyk
loje eksplodavus gazui du dar
bininkai užmušta ir tris sužeis
ta.

New York. — Du darbininkai 
užmušta, du kiti .sunkiai sužeis
ta ir keturi lengviau khda už
griuvo žemė kasant požeminiu 
gelžkęlių tunelį. Nelaimė atsi
tiko 40 pėdų gilumoje.

Išvedė streikan. Bolševikų 
sudarytas “Unijos Gelbėjimo'’ 
komitetas Pittsburge giriasi iš
vedęs į streiką apie 15,000 ne- 
unijistų angliakasių Mest Vir
ginia valstijoj ir keliose apskri
tyse Pennsylvanijoj.

Tą bolševikų komitetą unija 
pasmerkia, nes jie nori palaiky
ti darbininkus arti prie komu
nistų ir nori atitraukti nuo uni
jos kuri neprisileidžia raudonų
jų.

Streikas. New Bedford, Mass. 
— Čion prasidėjo audėjų strei
kas kuomet kompanijos numušė 
10 nuošimčių nuo algų. Prie 
streikerių tuoj puolėsi radikalai 
ir girdamiesi kad jie viską iško
vos nori kad darbininkai jų pa
mokslų klausytų. Unijos vadai 
pasmerkė radikalus ir 
ti darbininkus su jais 
ti.

Tokio, Japonija. — 
baigė streikas kuris tęsėsi 217 
dienas. 'Streikas prasidėjo kada 
Nada Soy Co. išvarė iš darbo 
kelioliką darbininkų. Kompani
ja darbininkus priėmė atgal ir 
sutiko užmokėti jų užvilktą mo
kestį $220,000.

Stokholmas, — General Mo
torų įstaigoj Švedijoj pasibaigė 
darbininkų streikas. Tie dar
bininkai dirba prie sustatymo iš 
Amerikos atvežamų automobilių 
dalių.

Pontevedra, Ispanija. — žu
vininkų garlaivio katilui spro- 
dus užmušta šeši jūreiviai ir de
šimts kitų sužeista.

persergs- 
nesusidė-

Čia pas'.-

Texas valstijoj pereitą savai- 
užsimušė penki lakūnai dviejuo
se orlaiviuose.

šanghai, Bal. 25 d. — To
liau stumiantis pietinėms 
Chinų armijoms, užėmus 
Tsinan, išžudyta daug žmo
nių ir kareivių; pabėgėliai 
iš Hankow pasakoja jog 
banditai Kingmene išžudė' 
apie 5,000 vyrų, moterų ir 
vaikų.

Kariumenės artinasi prie 
sostinės Pekino.

Suimant kariumenes ne
laisvėn pagrobta 60,000 šau
tuvų ir 110 kanuolių.

Banditai ’kurie užpuolė 
Kingmen miestą, iš 60,000 
gyventojų, susideda iš pa
bėgėlių iš kariumenės ir iš 
palaidų kaimiečių.

Gyventojai visose karo 
apimtose srityse terorizuo
jami; viskas iš jų atimama 
ir žmonės priversti badauti.

Vokietija, pirmu kartu po ka
ro, dasivarė eksportų į užrube- 
žius per virš bilijono markių 
vertės. Ir šįmet per Vasarį ir 
Kovą eksportas buvo dusyk di
desnis negu per tą pat laiką 
pereitą metą.

Importas tuo tarpu pamažėjo, 
reiškia Vokietija iš užrubežio 
mažiau ir mažiau reikalauja ža
lios medegos.

Daugiausia išvežta manufak
tūros gaminių, audinių, chemiš
kų ir plieno produktų.

Maskva. Apvaikščiojant 
trukšmingai Velykas Maskvoje 
galą gavo 21 ypata, 15 iš jų mi
rė nuo vodkos. šeši užmušta 
susipešimuose, nušauta arba su
badyta peiliais. Suvirs 1,500 
ypatų areštuota. ’

Maskvoj išgerta apie 4,500,- 
000 bonkų degtinės, 2,000,000 
bonkų vyno ir suryta 38,000,000 
kiaušinių.

Huliganai pradėjo daužyti net 
krautuvių langus, bet tuoj poli
cija tą sulaikė.

tai Rusijos rojaus rau- 
“atsisakę nuo senojo 

— krikščioniškas šven-

H. Wilkins pereitą savaitę per
skrido orlaiviu per viršų žemės, 
tai yra nuo Alaskos iki Norvegi
jos salų, 2,100 mylių kelio, per 
20 ir pusę valandų skridimo ląi- 
ko.
žemės, 
duo.

Jis sako nematė ten jokios 
viskas tik ledai ir

Ukių Gyventojai ir 
darbe Amerikoje

Partijų Liuduos Dienos

Kaip Greitai Žmonės 
Pralobsta

Taip 
donieji 
svieto” 
tęs apvaikšvioja dar geriau ne
gu tikintieji.

ICO Žuvo Bulgarijos 
Žemės Drebėjime

Pekinas. — šantungo gynė
jai tapo visiškai nacionalistų iš- 
terioti, kuomet tie 
vo ataką norėdami 
Pekiną.

Tapo sunaikinta 
mija iš 20,000 vyrų, kurie 
mušta ir sužeista.

pradėjo sa- 
dasivaryti i

šiaurinė ar- 
už-

Komunistai Naikina 
Žmones Kaimais

šanghai. — Chinai komunis
tai kareiviai netoli šio miesto 
sunaikino daug kaimų ir užmu
šė gyventojų už tai kam gyven
tojai atsisako prisidėti prie jų 
armijos, žmonės šaukiasi na
cionalistų pagalbos prieš komu
nistus. Pabėgėliai nuo komu
nistų žiaurumo pasiekė Šanghai.

Vokiečiai Lakūnai 
ant Salos

dar

Quebec, Kanada. — Vokiečiai 
lakūnai kurie keliolika dienų at
gal atskrido per Atlantiką ir 
nusileido ant Greenely salos, su
gadindami savo orlaivį, dar vis 
ten tebesiranda. Jie nori pasi
taisyt savo lėktuvą ir juomi nu
skristi į New Yorką, kur išsyk 
taikė.

Iš Detroito pereitą savaitę iš
skrido Fordo orlaivis su lakūnu 
Floyd Bennett, atsižymėjusiu 
1926 metais su Komand. Byrdu 
kelionėj į šiaurės polių, su pa
galba tiems Vokiečiams, bet jis 
kelionėj susirgo plaučių uždegi
mu ir laukia mirties.

Kapt. Lindbergh iš New Yor
ko pasileido su smarkiu armijos 
orlaiviu su reikalingais vaistais
tam apsirgusiam lakūnui gelbė- ketvirto tūkstančio vištų. Nuo-; Anglijoje, 
ti.

Pereitą savaitę New Yorke 
mirė milijonierius daugelio pir
mos klesos viešbučių savininkas 
Statler. Jis pradėjo dirbti kai
po viešbučio patarnautojas jau
nu būdamas, o sulaukęs 65 metų 
jau buvo savininku daugiausia 
hotelių negu koks kitas paski
ras žmogus pasaulyje. Kotely
je tarnaudamas gaudavo po 
į mėnesį užmokesnio.

$6

Aukso Eksportas iš 
Amerikos

Per Kovo mėnesi iš Amerikos 
eksportuota aukso daugiau ne
gu kitados kada paskiru mėne
siu. Eksportuota aukso vertėje 
$96,000,000.

Kovo mėnuo buvo septintas 
iš eilės kaip aukso eksportas 
yra didesnis negu importas. Per 
tuos septynis mėnesius viso iš
gabenta už $262,000,000.

Mcteris kuri Buvo Vyru
Meksikoj suimta viena mote

ris kuri per trylika metų veikė 
ir kariavo Meksikos armijoje 
kaipo vyras. Ji susivaidijo kar- 
čiamoj su vyru ir nušovė jį, o 
kai tapo areštuota ir nugabenta 
į kalėjimą ten jos tikra lytis ta
po patirta. Ir tada ji priešino
si pergabenimui į moterų sky
rių, 
kas 
sus

Sofija, Bulgarija. — Suvirs 
šimto žmonių užmušta Bulgari
joj pereitos savaitės žemės dre
bėjime. 80,000 žmonių liko be 
pastogės, nes sugriauta daug 
namų.

Nepasisekė Įsišmuge- 
liuot Amerikon

New York. — čia tapo 
gautas vienas Italas išlipant iš 
laivo, kuris norėjo įsišmugeliuot 
į Ameriką. Jis kelis metus dir
bo prie to laivo vidaus įrengimo 
kada laivą budavojo ir įsirengė 
sau slaptą kamaraitę, kurioje 
ir atplaukė. Buvo pasiskyręs ir 
valandą išlipti iš laivo kada ne
bus nieko. Bet laikrodis susto
jo ir jis nepataikė tą valandą iš
eiti ir tapo sugautas. Jis tapo 
deportuotas atgal Italijon.

Sinclair Paliuosuotas
Aliejaus Skandalo

su-

is

Washington. — Garsus val
diškų aliejaus šaltinių išnaudo
jimo skandalas pasibaigė ištei
sinimu vieno iš įtartųjų. Har
ry F. Sinclair nerastas kaltu 
jokiame klastavime, nes jis tik
tai nuomavo aliejaus šaltinius 
kada jam tam tikros ypatos iš
davė juos nuomom

Magna Leptis Miestas 
Atkastas

Tripolitani joj, šiaurinėj Afri
koj, archeologai baigia atkasti 
Leptis Magna miestą, Romėnų 
valdytą apie 1,200 metų atgal. 

Miestas tiek žymiai atkastas 
kad archeologai kurie buvo toj 
vietoj 1925 metais visai nepa
žintų jos.

Kur 1925 metais buvo tyri 
smiltynai dabar stogso išdidus 
murai, maldnamių liekanos, bro
mai, fontanai ir privatiniai pa- 
lociai.

Atrasta bromas Romos impe- 
________  __ ________ _ ratoriaus Septimius Severus, 

čiai sudegus liepsnose žuvo pus-[kuris tame mieste gimė, o mirė 
Tas bromas atbu- 

davojama.

suplėšė jai duotas moteriš- 
drapanas ir sakė išmuš vi
ltas tik drys prie jos prieiti.

Milijonas Dolarių Dova
nų Universitetui

Miręs turtuolis, humoristas ir 
oratorius Depew paliko Yale 
universitetui milijoną dolarių.

Depew mirė sulaukęs 95 me
tų amžiaus.

Sudegė 3,500 rištų. Vištiny-

stolis apie $5,000.

nei doros.
Partijų agitatoriai vaikščio

davo po kaimus piršdami tik sa
vo partiją, o kitas bjauriausia 
išniekindami; žadėdami didžiau- 

I sias geroves ir pasakodami ką 
kitos partijos atėmė.ne j

Einant kalboms apie busin-Į 
čius kokius nors balsavimus delj 
pakeitimo Konstitucijos, noriu I 
pakalbėti apie musų partijas.

Kaslink pakeitimo Konstitu-j 
cijos ar jis reikalingas ar 
apie tai nekalbėsiu, tik pasaky- j 
siu kad šitas balsavimas jeigu 
bus tai bus pirmutinis toks ne-| 
paprastas.

O nepaprastas dėlto kad ne-1 
girdėti jokių mitingų, nevažinė-1 
ja po kaimus jokie agitatoriai 

i ir nematyt jokiu plakatu nei Nuo| ............ ' ; . . 'I agitacijimų lapelių, visai ramu, 
ne taip kaip anais metais buda- 

balsavimą.
pas mus darbininkų 

partijų kaip ir nėra, o

van-

Be-

Nuo 1925 metų ūkių gyven
tojų skaičius sumažėjo 1,300,- 
000 galvų, skelbia Suv. Valstijų i j 
agrikultūros departmentas. 
1920 metų sumažėjo suvirs 
jetu milijonų.

Per tą laiką apie 76,000 
mų kurių bendras plotas siekia 
19,000,000 akrų paliko tuščiais 
nedirbamais laukais. Kadangi 
pagerinus įvairius auginimo bu
dus derlius pasididino iš tų tikiu 
kurios dar stovi gerai, nejaučia
ma jokio trukumo maisto.

Tuo pačiu laiku kada dirbtu
vėse miestuose viešpatavo be
darbės, po karo pabaigos, dar 
į miestus plūdo ūkių darbinin
kai.

į sias įmones apsieinama su ma
žiau darbininkų, bet ir miestuo
se tas pats pasidarė, todėl mies
tuose tuojau pasidarė 
darbininkų perviršius.

far-

Ukėse naudojant naujau-

dideli:

Nobile Skrenda Šiaurės 
Poliaus Sritin

Italas Generolas Nobile skren-1 
da į šiaurės žemes. Su juo ke
liaus dar 16 kitų žmonių. Jie 
skrenda zeppelinu. Jis užperei- 
tą metą su Amerikiečiu Ells
worth perskrido per šiaurės aši
galį.

Dabar 
politinių 
jei ir yra tai jos neparodo jokio 
veikimo (o gal ir negali rodyti).

Ir ištikrųjų rodosi kad tas 
darbininkų garsiausias partijas 
vienas Požėla išvežė į Maskvą, 
kitas Plečkaitis į Rygą, o tre
čios čia pat suskilo ir subirėjo 
į šipulius, kurių Ambrozaitis 

I niekaip negali surinkti.
Gal kuriems ir keistai atsiro. 

dys kad mes Lietuvos darbinin-\ 
kai netekom partijų; bet reikia 
pasakyti 
sveikatą, 
partijos 
nedavė, o i: 
dar tik musų išnaudotojos.

Oi, kas pas mus darėsi prieš 
antrus ir trečius rinkimus į Sei- 

I mą! Juokas ima ir atsiminus— 
1 tiesiog elgėmės kaip akli fana
tikai, nežiūrėdami jokių teisių

kad tas mums eina i 
nes tos darbininkų 

jokios naudos mum-, 
kitos pusės buvę

Kas Dėdavosi Naktimis

Atveždavo į kaimus daugybes 
Įvairių plakatų ir lapelių, ku- 

, riuos visur lipydavo. O mes 
j tamsus kaimo žmonės aklai jų 
klausydavome. Naktimis pulkai 
vyrų nešdavome savo plakatus 

i lipyti, o kitų draskyti; kitų par
tijų žmonės taip pat darydavo— 

j anie mušu draskydavo, o savo 
lipydavo, ir kai pasitaikydavo 
tokie “meisteriai” susitikdavo 
tuomet ištikdavo žiauri kova su 
kušlomis. Ii- daug yra susimu- 

, šę į geriausi draugai vien tik už 
partijas ir agitatorių sukursty-
ti.

Ir taip per kokį mėnesį ir net 
d..ilgiau tęsdavosi ta žiauri ko
va, tas žmonių demoralizavimas 
ir plakatų bei atsišaukimų lipi

namas ir draskymas. •
c Kiek tuomet sugaišdavome 
triiko, už kiek pinigų sudrasky- 
\ ■■ome plakatų ir įvairių atsi

šaukimų sunku ir įvertinti.
O manote iš to turėjome 

kią naudą? ■— niekuomet, 
didelė partijų agitacija, 
žmonių kiršinimas jokios i 
dos neatnešė, nei darbininkams 
nei šaliai. Gi partijos iš žmo
nelių kišenių milijonus litų vė-

ko- 
Ta 
tas

nau-

(Pabaiga ant 7-to p.)

v®

Budavos Du Karo 
Dirižabliu

Suv. Valstijų karo laivyno 
partmentas gavo kongreso 
velijimą budavoti du dideliu 
rišku dirižabliu. Dabar jieško- 
ma vietų kuriose butų galima 
jų budavojimui užsakymus duo
ti. Ant jų bus praleista apie 
$8,000,000, jie bus po 787 pėdų 
ilgio ir 132 pėdų diametre. Jie 
galės panešti apie 60 kareivių 
ir penkis aeroplanus. Be susto
jimo galės skristi 11,200 mylių.

de-

ka-

z

Beveik kas Šeimyna 
Turi Automobili

Viešų kelių statistikos biuras 
skelbia jog Suvienytose Valsti
jose išpuola beveik ant kiekvie
nos šeimynos po automobilį. Ki
taip sakant, kiek tik yra šalyje 
žmonių, vienu sykiu butų gali
ma jiems susėdus į automobilius 
važiuoti.

Vienas 
ant kožnų

Pereitą 
truota
pasažieriniai automobiliai ir 2,- 

j 896,886 trokai.

automobilis išpuola 
nepilnai šešių ypatų 
metą buvo suregls- 

naudojamų 20,239,429

PAIN-EXPELLERIS 
yra

Geriausiu vaistu nuo papra
stų peršalimų, reumatiškų 
skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems ir geliamiems 
muskulams.

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
vaisbaženkliu.

35c.—vaistinėse—70c.
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sts. 
r Brooklyn, N. Y. n

Keliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytu Valstijų 
Valdžios!Pavasaris 2

Dabar galvokite atlankyti ju.‘0 !vvynę per gražųjį Pavasario 
laiką. Išplaukite United States 1 i’B- laivais malonioje draugijoje 
jūsų tautiečių. .

Speciale css^ursija
išplauks iš New Yorko ant puikk j“ s- S- George Washington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai vedama \\ . R. Dycke>, gerai žinomo 
U. S. Lines Atstovo.

Mr. Dyckes išanksto primes viską :n<ų kelionei ir parūpins jums 
ir jūsų bagažui nuvežimą iki kur >a—uojatc 1 evynėje.

S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužio 5d.
Justi vietinis laivakorčių agentas stdeiks jums pilnas informacijas 

ir pasakys apie specialūs kainas del <:«>s ekskursijos ir kaip plaukti 
didžiausiu pasauly laivu, arba rašykite pas

United States lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland
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JL M. D. REIKALAI
Sodeikos Koncertas

Gegužės 6 d., sekmadienį, šv. 
Kazimiero mokyklos svetainėje, 
22nd ir Jane sts., South Side, 
įvyksta Kauno operos artisto A. 
Sodeikos koncertas. Pittsbur- 
giečiai tikisi girdėti vieną iš ge
riausių dainininkų. Su juo da
lyvauja kaipo pianistas Mikas 
Yozavitas. Koncerto pradžia 
vai. vakare.

8

NAUJA KLINIKA
Mauricas ir Leonas Falk 

dovanojo $750,000 įsteigimui 
klinikos ir dispensaro prie Pitts
burgo universiteto. Bus įreng
ta įmonės aprūpinti kasdien po 
bent 750 ligonių.

pa-

KARČIAMOS PITTSBURGE
Prohibicijos viršininkai skel

bia jog Pittsburge šiuo laiku at
virai varo biznį 468 karčiamos. 
Nepersenai jų buvo 525, bet 57 
tapo uždarytos kurių operavi- 
mas buvo jau nepakenčiamas.

Pittsburgo distrikte yra arti 
tūkstančio policijantų, o tik 43 
prohibicijos agentai, kurie ne
gali apsidirbti su karčiamomis.

Tai tokia yra čia blaivybė ir 
taip žmonės paiso prohibicijos 
įstatymo.

MIŠKŲ GAISRAI 1

šiosePennsylvanijos valstijoj 
dienose gaisro apimta tūkstan
čių tūkstančiai akrų miško, me
džiai apdeginta, apsvilinta, ap
gadinta. Tai yra vienas iš di
džiausių miškų gaisrų kokis šios 
valstijos istorijoje buvo. t

Beveik visose valstijos dalysd 
siautė bent 400 paskirų gaisrų.

Maryland, W. Virginia’ New 
York ir New Jersey valstijos 
taipgi turi miškų gaisrus.

APMUŠĖ SKEBUS
Masontown, Pa. — Apie 

desėtkai moterų 'apsiginklavusių 
įvairiais naminiais ginklais už
puolė 200 angliakasių streiklau
žių laukiančių karų važiavimui 
į darbą, ir smarkiai juos apdau
žė. Per 15 minutų kraujas taš
kėsi kuomet moterįs paleido sa
vo ginklus į darbą. Nespėjus 
jokiai pagalbai pribūti karingos 
moterįs užbaigė savo mūšį ir 
išlakstė nepalikdamos pokių pėd- 

r'kų.
Moterįs subėgo kur paprastai 

skebai laukia karo, ir paslėpu
sios ginklus išrodė kad jos ne
pavojingos užtai streiklaužiai 
nespėjo nei apsisaugot.

trįs

Tomasz Pronckietis 
apsigyvenęs Trembowle, (Urząd 
parafialny obrz. Lacinskiego) 
(Poland) pajieško brolių Au
gusto ir Antano Pronckiečių sū
nų Jono, paein. iš Lietuvos. 
Adr : Trembowl, Urząd parai, 
obrz. Lacinskiego, Poland.
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DETROIT
Didelis keltuvas. Šiose dieno

se pradėjo veikti didelis naujas 
keltuvas (pervažas) tarp Det
roito ir Windsor, Kanados pu
sėje. Tai yra didžiausias pa
saulyje keltuvas, turi 214 pėdų 
ilgio, gali vienu sykiu vežti 2500 
pasažierių ir 75 automobilius.

Pastarų keturių metų bėgiu 
kompanija užsiimanti pervežio
jimu žmonių skersai šitą upę 
praleido $600,000 pagerinimams 
priestočių, naujam keltuvui ii 
aptaisymui senojo.

Išgabenta “pasilsi ui”. Iš De
troito išgabenta į valstybinį ka
lėjimą į Leavenworth 24 ilgam 
laikui nuteisti prasižengėliai; 16 
jų pakliuvo už varymą prekybos 
narkotikais.

Groserninkų kova. Michigan 
valstijos atstovų bute yra pa
duota bilius nustatantis kokius 
dalykus negali pardavinėti gro 
serninkai (valgomų daiktų par
davėjai) iš vaistų srities, kas 
priklauso daugiau aptiekoms.

Iki šiolei grosernėse galima 
buvo pardavinėti patentuotus 
vaistus ir kitus tam tikrus da
lykus, ką nori apriboti tiktai 
vaistinėms. Valstijos grosernin- 
kai kovoja prieš tokį bilių.

Viena moteris matydama sa
vo senį, 61 metų amžiaus, su ki- 

moteria, automobiliu pasivi
jo jį iki namelio ir ten peršovė, 
o nameli padegė ir sudegino.

ta

THOMAS, W. VA.
Čia darbai angliakasyklose 

susilpnėjo, dirba po dvi dienas 
savaitėje.

M. L. Balchunas žada suor- 
ganizuot SLA. jaunuolių kuo
pą. Gerai ir padarytų, nes rei
kia traukti jaunimą prie musų 
organizacijų.

Nesenai mirė Repečka, o šio
se dienose mirė Tamošius Dik
šis palaidotas Balandžio 13 d 
Dikšis buvo nesenas žmogus 
rodos nevedęs. Lietuvoj kilęs 
iš Žemaitijos nuo Palangos. Ji
sai pasakodavo kaip grafas Pla 
teris iš žmonių atėmė žemes 
pasidarė dvarus, o žmonės verk
dami apleido savo tėviškes. Ve
lionis dabar džiaugėsi kad Lie 
tuvos valdžia atėmė iš ponų 
dvarus ir žmonėms išdalijo. T. 
Dikšis buvo ramus žmogus ir 
senas Thomas gyventojas.

Vietos biznieriaus Jono Mil- 
kinto žmona buvo labai apsir- 
gus. Jos sveikata taisosi.

Oras čia yra labai šaltas ir 
į pavasaris labai nuobodus.

Pinavijas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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 laikraSti “T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitSs šiuo adresui

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

DEL AUKŲ STREIKERIAMS
Susipratus vietos Lietuviams, 

bolševikėliams pradeda melžia
ma karvutė užtrukti, nes iš dar
bininkų kišenių aukos plaukt 
paliovė. Bolševikai iš surinktų 
streikeriams aukų atskaitų iš-  
duot negali, o iš ju nei vienas 
... ... ‘ APVAIhščIOJIMASstreikuojantis anghakasis Lie-j 

tuvis nėra nei cento gavęs. Ne-! &'’• Stanislovo draugija nu- 
susipratusiems žmoneliams tie ^ar® iškilmingai apvaikščiot Lie- 
begėdžiai gyrėsi kad jie stoja tuvos 10 meti] nėpriklausomi- 
už darbininkų reikalus. Bet po '3®s sukaktuves ir kartu draugi- 
teisybei jie žiuri kaip darbinin- J0S dešimts metų, gyvavimą, 
kus išnaudot, nes prie kapitalis- ^us kalbėtojas iš Lietuvos, bus 
tų kišenių jie nemoka prisilai- dainV, deklamacijų ir suvaidin- 
žyt.

SLA. 198-tos kuopos nariai, 
perskaitykit “Tėvynės” No. 15 
streikuojančių angliakasių atsi
šaukimą prašantį pagalbos, nuo 
SLA. narių iš Courtney ir Por
tage, Pa. Jie aiškiai sako kad 
iš tarptautiško komiteto Lietu
viai labai mažai pašalpos tegau
na. Geros valios Lietuviai iš 
Indiana Harbor, Ind., per Žei
mių 25 metų vestuvių sukaktu
ves suaukavo streikeriams ir 
per SLA. centrą pasiuntė, tie pi
nigai perduota streikeriams.

Taip pat iš Newton Falls, O., 
SLRKA. 284 kp. sudėjo aukų 
$42.15 ir perdavė skurdą ken
čiantiems streikeriams, ir tie pi
nigai pateko Lietuviams.

Bet musų SLA. 198 kuopa 
rinko ir kur tai dėjo aukas, bet 
neparodo kad nors vienas Lie
tuvis streikuojantis angliakasis J 
nors centą butų gavęs. O 
tuos pinigus , į kuopos iždą su
dėjo? ar bolševikai. Ar jie 
vo nors centą -hųo ^ydij/ nuo 
arptautiečių ? Ne. Tai kokią 

tiesą bolševikai turi Lietuvių pi
nigus kitiems dalinti? kas juos 
įgaliojo?

Akrono bolševikėliai gerai ži
no kad Akrono gumų dirbtuvėse 
jokį atėjimą ir Lietuvį naują j 
darbą nepriima, bet ima savus, 
Amerikonus, o 
čiok be darbo, 
.arptautiški ir 
aviems aukas 

Lietuviams.
ono Lietuvių aukas butų perda- 
ę tarptautiškam komitetui tai 
e turėjo prižiūrėt kad Lietu

viai nors dalį aukų gautų, bet 
nusų bolševikėliams tas negal
ioj, jie tik aklai atsidavę sekti 
ką jų,viršininkai liepia, o ką jie 
daro tai šitie nesirūpina. Leng
va pasakyt kad tam ir tam per
davė, bet sunku yra parodyt 
pinigus priėmė ir kam juos 
naudojo.

Vienok musų bolševikėlių 
pertikrinsi, jie tam yra kad Lie
tuvius darbininkus išnaudot ir 
savo vadų kišenius pripildyt.

Laikas musų darbininkams 
nisiprasti ir atsikratyti bolše- 
ikų, neduot jiems savo sunkiai 

uždirbtų centų.
. Keliautojas.

“DIVORSAS” nedėlioj ?

— Šiur, važiuoju j Clevelandą 
pamatyt.

j ta teatras. Apvaikščiojimas at- 
; sibus Gegužės 30 d., svetainėje 
ant Raymond st. Prašoma tą 
dieną kitų draugijų nerengti 
balių nei piknikų.

kas

ga-

Lietuvis vaikš-
Juk tie patįs 

angliakasyklose 
perduoda, o ne

Jei bolševikai Ak-

kas
su-

ne-

ILESTBRINEJ
L
I TABLETS

čMade b)
Lambert Pharmaca! Co., Saint Louu, U. Sit-V.

SMULKMENOS
Senas Akrono gyventojas V. 

Puišis nusipirko ūkę ir krausty
sis joje gyventi.

Akronan atvažiavo tautiškas 
kunigas, Mikalauskas, nori or
ganizuoti Lietuvių parapiją.

M. Janickis, Cuyahoga Falls, 
savo name atidarė bizni, gazoli
no pardavimo ir automobilių 
taisymo šapą. Jo sūnūs yra 
mechanikas ir dabar pradėjo 
naujoj vietoj savo šapoje dirb
ti. Linkėtina-Janickui ir jo sū
nui gero pasisekimo.

Apsirgo E. Sketrienė, randasi 
Peoples ligonbutyje.

J. Rumbučiai per Velykas bu
vo išvažiavę Detroiton svečiuos- 
na, surgyžo gerai ir Detroitie- 
čių vaišingumu patenkinti.

Jurgio Krikščiukaičio duktė 
Magdė lanko high school moky
klą, yra gera mokinė ir jai mok
slas sekasi.

Akronietis Jonas Sakavich li
ko areštuotas Tiffin, O., iš kalė
jimo norėjo pabėgt, bet nepasi
sekė. Tėvai sunaus likimu su
sirūpinę.

Iš Akrono priemiesčio Ken
more J. Jonuška ir J. Arnašius 
parsitraukė iš “Dirvos” puikiu 
Lietuviškų rekordų, kuriais tu
ri namuose gražaus pasilinks
minimo.

Pas J. Jonuškus lankėsi sve
čiuose jo brolis Jonas iš Cleve- 
lando. Kalnas.

gerb. Dr. J. šliupo laiškas, ku
rį priduria Dr. A. L. Graičiunas 

į pridėdamas štai kokį prierašą;
“Gerb. ‘Vienybės’ Redakcija: 

Štai meldžiu rasti Dr. Jono Šliu
po laišką, kurį norėtųsi matyti 
‘Vienybės’ skiltyse. ‘Tėvynė’ ir 
‘Naujienos’ ne tik kad Dr. šliu
po keleto pirmiau prisiųstų laiš
kų netalpino, bet dargi nesu
grąžino man atgal. Mat, tuose 
laiškuose buvo nelabai garbin
gai atsiliepta apie ‘Kultūros’ 
B-vę ir kitus darbelius socialde
mokratų, valstiečių liaudininkų 
ir krikdemų.”

Su “Naujienomis” tiek to, ta
čiau keistai pasielgė “Tėvynė”, 
kuri pasirodė keno bendriems 
reikalams ji tarnauja. Tegul 
senelis šliupas butų parašęs ką 
nors prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią tai “Tėvynė” butų ant 
pirmo puslapio patalpinus ir dar 
storai pabraukdama. Bet kaip 
Šliupas paliečia “Tėvynės” pa
čią opiausią vietelę, tai yra val
stiečius liaudininkus, tai “Tė
vynė” šliupo laiškams randa 
vietą tik gurbe. Na ir dar jie 
drysta vadintis savo šalininkais 
laisvės žodžio ir cenzūros prie
šais.

Akrono mokyklose šią žiemą 
lankosi 41,000 vaikų.

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

Kalbėdama Į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

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

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį manktšyiną. Bet 
kada> reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš- 
šaukštų kelios dienos pir- 

xgerkit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.” \
- Kiekviena, moteris gali 
naudoti nujol.

NOMINACIJOS
TMD. CENTRO VALDYBOS
TMD. Centro valdybos nomi

nacijos davė sekančias 
mes:

Ant Pirmininko
K. S. Karpavičius

pasek-

Kuopa
3
8

20
23
26
40
68

Viso

Balsai
28
10
13

7
3
7
6

74

M. Kasparaitis

A. B. Strimaitis

Ant Vice-Pirmininko
M. Kasparaitis

MAŽOS NOMINACIJOS

8
M. Daunis

10

23 9

Ruth Bernat-Stowe
26 3
40 7

Viso 10

V. Staupickas
60 6

J. Mikolainis
68 9

Ant Knygiaus
J. šolis

3 28
8 »• 1 . i > . i • 10

20 'j . ' ' ; I 1 13
23 9
26 '.'I:.'- 1 3
40 7
60 6
68 9

Viso 85
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yru 
nal
Ietį 
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atg
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tų , 
rinj 
rėm
mar 
už ‘ 
kral

Viso

P. A, Dėdynas

“SANDARA” pasistačius pa
ti sau klausimą, “Kodėl Atšalo. 
Amerikiečiai Lietuviai”, duoda 
štai kokį atsakymą: “Viskas ge
rai klojosi kol Lietuvos reikalus 
tvarkė ir valdžios priešakyje 
stovėjo įvairių pažiūrų ir par
tijų žmones, kada Lietuvoje tik
ra vienybė viešpatavo, t. y. ka
da valdžia neskirstė Lietuvių 
tautos vaikų Į sūnūs ir posū
nius, globėjamus ir tik dantis 
sukandus toleruojamus. Tauti
nės vienybės trukumas Lietuvo
je taip neigiamai veikė į Ame
rikos Lietuvius kad vietoje en 
tuziazmo ir pasišventimo pasi
rodė Lietuvos adresu rugojimai 
ir dargi net tokie obalsiai kaip 
pav, ‘Nei vieno cento Lietuvai’.”

Kad Amerikos Lietuviai atša-1 
lo — (o atšalo tik tokie kurie j 
lengvai įtikėjo “Sandarai”) — 
yra “Sandaros” kaltė, nes ji pa
darius bendrą frontą su socia
listais pradėjo pulti Lietuvą ir 
skaldyti Amerikos Lietuvių vie
nybę, koliodama tuos Lietuvius 
kurie Į Lietuvą žiurėjo ne par
tijos akimis bet tikromis Lietu
vos patriotų akimis. Tai yra 
“Sandaros” vaisius, kuriai 
sekė suklaidinti tūlą dali 
narių.

» *
Kaslink obalsio, “Nei 

Lietuvai”, tai tas obalsis
nukaltas Sandariečių dabartinių 
bičiulių socialistų tuomet kuo
met Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma valstybe ir kuomet at
vyko į Ameriką pirma Lietuvos 
finansinė misija su Jonu Vilei
šiu. Tada socialistai žodžiu ir 
raštu varė agitaciją “Nei cen
to Lietuvai” ir tą dabartiniai 
“Sandaros” redaktoriai gali ge
rai žinoti.

Nieko nepagelbės jiems dabar 
nei čigoniški išsisukinėjimai nei 
jieškojimai kaltės pas kitus, o 
kaslink pakenkimo Lietuvai tai 
irgi vargu ką pakenksit, 
va buvo ir bus tikriems 
viams. Ačiū dabartinei 
vos valdžiai kuri musų
palaiko. Visi Lietuvos priešai, 
partijų apaštalai, suklups!

žinučių Rinkėjas.

pasi-
savo

cento 
buvo

Lietu-
Lietu-
Lietu-
tautą

Viso

J. Kasputis

Ant Sekretoriaus
Vyt. Sirvydas

3
8

20
26
40
68

Viso

28
10
13
3
7
4

65

Iš viršuje telpančių nomina
cijų' pasekmių matosi kad T. 
M; D. centro valdybos nomina
cijose dalyvavo labai mažas nuo
šimtis kuopų ir narių.

Sulyginus tas pasekmes su 
kitų kelių pastarų metų po ka
ro išeina beveik tiek pat kaip ki
tais sykiais.

Tas parodo tiktai kad TMD. 
neturėdama politiškų tikslų ne
turi del ko tarp savęs kovo
ti ir nariai pasitenkina kaip pa
daro mažuma.

Lyginant su nesenai išsiunti
nėtų kąygų “Dailės Milžinų” 
skaičium nominacijose nedaly-* i r • -vavo lieJ dešimtas nuošimtis na
rių nors jie užsimokėję ir gavo 
knygas.
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A, Osteika

M. Kasparaitis

J. Virbickas

Ant Iždininko
A. Mikalauskas

Viso

NEW BRITAIN, Conn.
Iš SLA. 34-tos Kp. Mitingo

21, Bacevičius 18;

Balandžio 12 d. atsibuvo S. 
L. A. 34-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
gana skaitlingai, nes buvo cen
tro valdybos rinkimaą. Apta
rus bėgančius kuopos reikalus 
prieita prie balsavimo Pildomos 
Tarybos. St. Gegužis gavo 68 
balsus, Salaveičikas 38, Dr. A. 
Graičunas 8; Kamarauskas 69, 
Neviackas
Jurgeliutė 71, Jaskevičiutė 34, 
Elijošius 6; Paukštis 70, Ger
dauskas 45; Danielius 81, Ra- 
ginskas 70; Dr. Klimas 75.

Tokiu budu pasirodė kad mu
sų kuopoje nariai neatjaučia sa
vo pačioje kuopoje esantiems 
kandidatams į centro valdybą ir 
didumoj balsavo už senus kan
didatus. Tik jų pačių plauko 
nariai tebalsavo už juos.

Rinkta ir delegatai j seimą, 
bet - kadangi kuopa silpnai fi
nansiškai stovi todėl patarta 
apmokamą siųsti tik vieną de
legatą. Išrinkta senas SLA. vei
kėjas Jonas Skritulskas. Po to 
pasirodė jog randasi čiela eile 
liuosnorįų važiuoti į seimą, tik

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka<

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

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

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

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

■eikalauja suteikti iš kuopos 
mandatus. Delei to kilo disku- 
ijos, nes nekurie nariai paste

bėjo jog tokie savanoriai nuva
žiavę sukels seime betvarkę.

Už tokių savanorių leidimą 
kalbėjo Salaveičikas ir Gerdau- 
skas, darydami plačias išvadas. 
Jie sako, kad ir kuopa nesutiks, 
mandatų duoti jie vistiek va
žiuos į seimą.

Balsuojant tame klausime li
kos nutarta kad liuosnoriai ne
gali gauti mandatų. Tokiu bil
du pasirodė kad net kandidatai 
(Gerdauskas ir Salaveičikas) j 
SLA. centro valdybą negauna 
mandatų į seimą. Ar nenuosta
bu kad tokie narsus bolševikų 
veikėjai iš savo kuopos negali 
mandato gauti. Ką galės pasa
kyti delegatai Seime apie tokius 
kandidatus į Pild. Tarybą?

Dalyvavęs.

SKAITYTOJAMS
I Kurie negaunat “Dirvos” 
| pora numerių pagretu ne- 
I vilkinant rašykit ir reika- 
| laukit užvilktu kopijų.
1I Rašant “Dirvai” laiškus 
I visada ir būtinai užrašy- 
I kit savo antrašą ant Įaiš- 
| ko viduje ir ant konverto.
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V.K. Račkauskas
(20 metų Sukaktuvės Jo Darbuotės Amerikoje)

Rašo K. GINEITIS.

Vladas Karolis Račkauskas 
yra vienas seniausių musų žur- 
Jialistų-rašytojų. Jam teko ke
letą mėnesių redaguoti pirmą 
'Lietuvišką laikrašti po spaudos 
atgavimo (‘Lietuvių Laikraštis’ 
— Petrograde) ir nuo to laiko 
per ištisą dvidešimtį suvirs me
tų jis buvo ištikimas ir labda
ringas musų vargšės spaudos 
rėmėjas. Atsimenu kai jis sykį 
mane barė kai aš pasakiau kad 
už “skatikus” neapsimoka į lai
kraščius rašyti....

“Tai yra nuodėmė, tai yra ne
kultūringumas”, kartojo V. K. 
Račkauskas, “nenorėti apšvies
tam žmogui pasidalinti savo ži
niomis su kitais”.

Labai gausingai pasidarbavo 
V. K. Račkauskas ir bedidinant 
musų knygų lobį. Nežinau ko
dėl Lotynų kalboje yra sakoma 
Cabe ab homine unius libri — 
Saugokis vienos knygos žmo
gaus. V. K. Račkauskas musų 
knygynus paturtino ne viena 
knyga bet, savo vardu ir įvai
riais pseudonimais, jis yra pa
ruošęs ir išleidęs virš 20 įvairių 
.knygų ir vertimų.

Koks tai yra vertingas pasi
darbavimas gali lengvai supras
ti daugelis tų kurie j knygų ei
lę ant lentynos nežiūri kaipo į 
priešų būrį, bet kaip sunkus ir 
kaip kartais nedėkingas yra šis 
darbas tai tik tas Lietuvis ar 
Lietuvė gali ištikrųjų aiškiai iš
sivaizdinti, kuriems patiems te
ko knygas rašyti arba leisti. 
Ir šiandien jeigu dar musų kny
gynai ir skaityklos nėra visiš
kai tušti tai tik ačiū dideliam 
pasišventimui labai nedidelio 
musų žmonių būrelio, ir tame 
būrelyje V. K. Račkauskas yra 
vienas produktingiausių.

V. K. Račkauskas gimė 1882 
m. Papilės valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje. Mokinosi jis Šiauliuo
se, Kaune, Dorpate.

V. K. Račkauskas turėjo gar
bės arčiau pažinti Povilą Višin-

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaites” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Ilk, yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
maeijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot. 

skį ir Kun. Prof. Jaunių ir aš iš
sivaizdinu kokiu malonumu šis 
knygų mylėtojas perrašinėjo 
Jauniaus garsųjį kalbamokslį! 
Vienas Prancūzas yra pasakęs 
kad tėvai daro prasižengimą 
prieš intelektuali žmonijos pro
gresą jeigu jie auklėja savo 
vaikus name kur nesimato kny
gų, nes kurie nepapranta prie 
knygų iš mažens tai išaugę kar
tais jų bijo. V. K. Račkauskas 
išaugo knygų draugijoje, pri
prato jis prie šitų talismanų 
(nes jie-« dažnai įtikina) anksti 
ir užaugęs jis dar geriau paty
rė ta norinčio kuodaugiausia ‘t 
žinoti žmogaus džiaugsmą kai 
jis eina naujos knygos pirkti.

1905 metų pradžioje V. K. 
Račkauskas išvyko Petrogradan 
ir čia jam kai kurį laiką teko 
redaguoti savaitraštį “Lietuvių 
Laikraštis”. Pirmą Durną iš
rinkus jis buvo “Vilniaus ži
nių” Petrograde korespondentas 
ir nuo to laiko dažnai pradėjo 
pasirašinėti “Karolis Vairas”. 
1938 metais jis išvyko Ameri
kon ir Amerikos Lietuvių tarpe 
jam daugiausia teko pasidar
buoti.

Pradžioje V. K. Račkauskas 
dirbo Scrantone, prie Lacka
wanna Trust Co. čia būdamas, 
kartu su Dr. J. Šliupu ir K. 
Jurgelioniu redagavo “Laisvąją! 
Mintį”. 1911 metais jis buvo 
išrinktas Baltimorės Seime Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
organą “Tėvynę” redaguoti ir 
jis išbuvo šito savaitraščio re
daktorium devynis metus. Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je yra viena turtingiausių ir 
skaitlingiausių savitarpinės pa- j 
šalpos ir tautiniai kultūrinė Lie-1 
tuvių organizacija pasaulyje, iri 
p. Račkauskas, per tiek metų Į 
būdamas jos organo vedėju, la
bai daug prisidėjo prie jos augi
mo.

Daug V. K. Račkauskas dirbo | 
knygų leidime, Tėvynės Mylėto-1 
jų Draugijai, Sandarai, darbin
gai gelbėjo įvairiems asmenims I 
atvažiavusiems Amerikon aukų 
rinkti, prisidėjo darbu karo me
tu pagalbai musų atgimstančiai 
valstybei, ir tt. žodžiu, kas se
kė Amerikos Lietuvių visuome
nė ; gyvenimą prieš karą ir ka
ro metu tas nuolat girdėjo var
dą “Račkauskas”, “Račkauskas” 
— beveik prie visų darbų jis 
prisidėdavo, daug jiegų jis pa
dėjo dirbdamas patriotinį dar
bą musų taip skaitlingoje išeivi
joje.

1920 ir 1922 metais p. Rač
kauskas važinėjo iš Amerikos į 
Lietuvą kad sudaryti tampres
nių kultūrinių ir ekonominių 
ryšių tarp paliekonių ir išeivių. 
Čia būdamas jis taip pat prisi
dėjo prie “Nemuno” ir “Ringu- 
vos” bendrovių suorganizavimo

i ——------------..........................
į SANSKRITO GALVOSŪKIAI j 
[Sugalvojo gerb. Spragilas i

Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- J 
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito i 
žodžius į Lietuviškus, ii- gausit iš jų jums gerai žinomus 1 

» Lietuviškus sakinius. I
i! GALVOSŪKIS No. 20

: ŠOKGĖ RĘSŠO KME RGY TĘ'NU ŠIT VĖRES !
■ i (Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)

' GALVOSŪKIS No. 19 BUVO TOKS:
“Kur joji, Jonai? Į turgų, ponai” i

*^^e****^ ************^>***********s*s*s** **** *■****'* *s*****^***********^***^« i

ir bandė užmegzti ryšių tarp 
Amerikos ir Lietuvos bankų. 
1923 m. Rugpjūčio m. V. K. 
Račkauskas buvo a. a. T. Naru
ševičiaus rupesniu, musų Vy
riausybės pakviestas į Lietuvos 
pasiuntinybę Londone Prekybos 

(Attache vieton ir Lapkričio m. 
1923 m. paskirtas Pasiuntiny
bes Sekretorium. Išvažiavus iš 
Londono p. Galvanauskui, p. 
Račkauskas eina Lietuvos atsto
vo pareigas Londone nuo 1927 
m. Kovo 27 dienos iki dabar.

P. Račkauskas ypač daug im
portavo į musų knygų lobį ži
nomų veikalų iš Anglų literatū
ros. Jis yra išvertęs garsią da
bar Anglų rašytojo H. G. Wells 
“Pasaulio Istoriją” (tris tomai). 
Van Loon “žmogaus Senovę” ir 
“Žmonijos Istoriją”. “Tarptau
tinių Santikių Istoriją”, “Trum
pą Civilizacijos Istoriją”, Ra
bindranath Tagores “Gitanža- 
li” ii' “Daržininką”, Kirkpatriko 
“Karas”, Aisopo Pasakas ir tt. 
P. Račkauskas yra daręs verti
mų iš žinomų Anglų poetų Poe. 
Keats, Browning ir kitų. Jis 
taip pat turi išvertęs (tik dar 
neišspausdintą) žinomą Larig- 
fellowo poemą “Hiawatha”, ku
rioje šis Amerikiečių mylimas 
poetas tikrai skambagaidėmis 
eilėmis vaizduoja žūstančios 
tautos (Amerikos Indijonų) 
dvasią ir jos turtingą folklorą. 
Nemažai pagelbėjo musų išei
viams ir p. Račkausko parašyta 
informacijų knyga apie Ameri
ką.

— Ponas Račkauskai, — sykį 
paprašiau jo, — papasakok man 
kokių nors įdomesnių atsitiki
mų iš savo gyvenimo.”

— Tai mat, visą gyvenimą 
dirbau spaudoje ir sunkiai dir
bau, — ir tiek jis man tepasakė.

Girdėjau sakant kad esą žur
nalistai rašo ant smėlio ir ką 
išryto jie parašo tą po pietų vė
jas išdraiko. Bet nereikia pa
miršti kad laikraštininkas kas
dieną gryžta prie savo užduo
ties ir, jeigu jo valia diržinga, 
jo širdis duosni ir jo mintis gi
li ir aiški tai pastangos veltui 
nežūsta, jis palieka naudingas 
pėdsakas visuomenės gyvenime. 
Galima nevisame kame sutikti 
su p. Račkausku, kaikuriuos jo 
rašinius galima girti, kitus gali
ma ir kritikuoti, tačiau negali
ma nepripažinti jo tikro didelio 
pasidarbavimo musų spaudos la
bui.
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LAIVAS GEORGE WASHINGTON

“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 
ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiskai:

"Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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KAD tarpe komunistų ir* 
socialistų jokio skirtumo 
nėra tą patvirtina dar ir 
tas jog socialistų suvažiavi
mo Berline nukaltas rezo
liucijas užgyrė ir Kauno ko
munistai, skiepuose slaptai 
susirinkimus nulaikę. Tik 
nežinia su kokia intencija 
tas rezoliucijas užgyrę rė
kia savo organuose: “Šalin 
su Pilsudskio agentu Pleč
kaičiu”. Kam tas rėksmas? 
Juk ir “draugas” Plečkaitis 
tame socialistų suvažiavime 
dalyvavo ir prie rezoliucijų 
prisidėjo; juk jis jūsų tik
ras “draugas” socialistas.

■V ▼ ▼

TARPE socialistų ir liau
dininkų (kuriuos Dr. Šliu
pas vadina liurbiais) irgi jo-

Nelaimes ir Politika

niežais 303
rože 236
raupais 148
gimdymo šilt. 146 mirė 6
augina 718
kruvinąją 101 mirė 32
drugiu 35
apriejimu 28
smegenų užd. 25 mirė 7
gryžt. šiltine 2

“L. A.” valdžia ŽMONES ŽUDO.

20 žmonių tai buna didelė ir 
svarbi žinia.

iBet politikoj kas kita. Jeigu 
vietoje arba šalyje kur gyveni 
eina žudynės už politiką tai ro
dos taip ir reikia.

Bet jeigu toli, paveizdan Lie
tuvoj, sušaudoma vienas ar du 
partijos žmonės tai laikraščiams 
didžiausias skandalas ir jie šau
kia panašiai: žiūrėkit, va tenai

Šventoj?' Romos Imperija
Tokiu vardu buvo vadinama

Jeigu kur toli, pav. Chinijoj ankstyvesniuose amžiuose viena 
ar Argentinoj žemės drebėjime Europos karalystė valdoma šar- 
užmušama 20,000 žmonių laik- lemagno ir jo Įpėdinių. Bet iš 
raščiai tą žinią paduoda tik kaip istorijos matyti kad ji nebuvo 
žinią iš keletos eilučių. Jeigu j nei šventa, nei Romos, nei ne
vietoje arba kur arti užmušama buvo imperija.

kio skirtumo nėra, nes ir 
vieni ir kiti “demokratai”. 
Vieni tik Lietuviškai save 
vadina “Liaudininkais”, an
tri Graikiškai “demos”, kas 
irgi reiškia liaudininkus.

Taigi turime dvejus socia
listus, vienus pučiant ki
tiems į birbynę. O kad taip 
yra tai parodo jr tas jog 
kaip tik socialistai Berline 
nukalė savo rezoliuciją pra- 
gaišinimui Lietuvos val
džios, kurią tai rezoliuciją 
ir komunistai užgyrė, tuo
jau ir “liaudininkai” atgijo 
ir viešai apreiškė kad jie ir 
vėl liekasi opozicijoje. To
kiu budu turime raudoną 
traicę: komunistai, socialis
tai, ir liaudininkai (Ameri
koje liaudininkų nesant juos 
pavaduoja Sandariečiai). Ar 
ne turtingi mes? 

» * ¥
DIDESNIŲ veidmainių 

kaip socialistai nereikia. Jie 
su liaudininkais, komunis
tais ir Sandariečiais ilgą 
laiką rėkė kad Voldemaras 
Lenkijai parduos Vilnių, o 
to nesulaukdami patįs pasi
ryžo tą “Ikupčystę” pasiimt: 
jų “draugas” Plečkaitis pa
siryžo parduot Lenkijai ne 
tik Vilnių bet ir visą Lietu
vą. Tik ta kupčystė jiems 
nenusisekė. Ot kodėl socia
listai už savo “padračiną” 
taip galvas guldė, ir nors 
tūli paraudę iš gėdos jau 
nutilo, tai kiti vis dar sako 
kad jiems neaišku ar “drau
gas” Plečkaitis yra Lietuvos 
išdavikas ar ne. Mat kokie 
socialistai netikėliai kada 
liečiasi jie. Visas pasaulis 
žino kad Plečkaitis išdavi
kas, o socialistai vis dar ne- • 
žino....

Žalvaris,

NELIŪSK
Neliuski, merguže, nors siela vaitoja, 
Nors skausmas banguoja kaip juros vilnis, 
Dar tavo dalužės džiaugsmai bekvatoja 
Ir turi laimingai šypsoti širdis.
Dar tavo jaunystė skaisti kaip žiedelis 
Ir skaisčios dienelės kaip saulės šviesa, 
Visiems tu maloni, meili kaip gėlelė, 
Tau skirti džiaugsminga laimužė visa.
Nors ūkanos draikos, prašvis tau saulutė, 
Skaisčiai nublaivės tau aptemęs dangus, 
Sužibs tavo laimei auksinė žvaigždutė 
Ir puoš gėlėmis tavo laimės takus.
Neliuski, merguže, nors siela vaitoja, 
Nors skausmas banguoja kaip juros vilnis, 
Dar tavo dalužės džiaugsmai bekvatoja 
Ir turi laimingai šypsotis širdis.

Radasto Žiedas.

PAVASARIOP '
Jau aušt’ pavasaris gražus,
Saulutė šviečia ir šildo,
Tarpina nuo žemės ledus
Ir šiaurį vėjelį tildo.

Tuojau ims pievos žaliuoti.
Medžiai sprogti ir žydėti,
Pradės paukšteliai giedoti,
Vėl bus mums linksma gyventi.

Pasipuošę rubais šviesiais
Trauksime į žalius miškus,
Pasivaikščiot jų pavėsiais, 
Prisimint jaunystės laikus

Kada nieks mums nerūpėjo,
Vien svajonėmis gyvenom,
Visur laimė mus lydėjo,
Nors šiandien jau ir apsenom....

Laputė.

Sirgimai ir Mirimai 
Lietuvoj 1927 m.

Kaunas. — Sveikatos depart
ment© žiniomis, per 1927 metus 
visoje Lietuvoje susirgimų už
krečiamomis ligomis buvo:

I

gripu 41,015 mirė 174
trachomų 31,103 
tymais ’ 2,333 mirė 33
džioya 2,209 mirė 16
lyties lig. 2,421
skarlatina 1,038 mirė 30
vidurių šilt. 784 mirė 34
dėmėtąją šil. 384 mirė 52
kokliušu 271 mirė G
difteritu 364 mirė 19

LEISK MAN DAINUOTI
Leisk man dainuoti tau meilės dainą, 
Tegul garsai jos širdin daeina, 
Leisk but su tavim, graži mergele, 
Tegul pradžiunga mano širdelė.

Vai noriu, noriu tave matyti,
Meilės žodelį tau pasakyti,
Noriu matyti tavo veidelį,
Noriu girdėti tavo balselį.

•Noriu regėti tavo akeles,
Noriu bučiuoti tavo lupeles.
Noriu tau meilę savo priminti,
Noriu jausmingai apsikabinti.

Leisk man dainuoti tau meilės dainą, 
Tegul per žemę garsai jos eina — 
Lai žmonės žino 'kokia galinga
Yr’ meilė mano prie tavęs, brangi....

Adonis.

DIRVA

Vertė Brundulas.ISTORINE APYSAKAMarija Ruett.

O jeigu paklaustų Vaidevu-

Kunigaikštis ir priėjo prie
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Štai kas Vanago Plunksnoje' 
telpa:

Deklamacija — Pasikalbėji
mas su Pacifiku, — iš garsios 
Vanagaičio ekskursijos į Pacifi- 
ko pakraštį 1925 metais (su ap- 
šlubusiu automobiliu).

Antra deklamacija ar kas pa
našaus į deklamaciją yra vardu 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu
vo dainuota ‘Dzimdzių’ koncer
tuose :

PLUNKSNA 
po 25c.

Reikalaukit Dirvoje“VAIDEVUTIS”

(Tąsa iš pereito num.)
O, kad sužinotų kokia ateitis laukia šį 

kraštą tada kai dievai pašauks Kunigaikš
tį pas senuolius?

Ar galinga ir didi bus jo žemė?
Tuo metu jis pažvelgė į Živilę. Ji ra

miai sėdėjo ir raišiojo gėlių puokštes, ku
rios aplinkui skleidė puikų kvapsnį.

Juk ji nekartą jau dievų valią žmo
nėms pasakė.
tis jos dabar?

Atsistojo 
dukters.

— Živile, — padėjęs ant Vaidelytės 
pečių ranką tarė jis, — pasakyk man.... 
ką tau dievai apie Prūsų ateitį sako. Pa
sakyk !

Sudrebėjo ji ir gėlės iš rankų iškrito.
Pakėlė ji akis į tėvą.
Liūdnos buvo jos akįs.
— Ne, ne, — šnabždėjo nuo jo atsi

traukdama Živilė.
— Sakyk, — stipriu balsu pakartojo 

tėvas. — Paklausk galingo Perkūno ir iš
mintingos Lietuvos, ar musų kraštas bus 
visados platus ir galingas? Ar nei vienas 
priešininkas nedrys iš jo laisvės atimti?

Mergina tylėjo.... Jos veidas išbalo, 
akįs užsimerkė. Tarytum ji užsnūdo.

— Sakyk, sakyk.... — kartojo Vaide
vutis.

Ji ištiesė rankas priekin ir tyliai pra
dėjo šnabždėti:

— Eina.... eina priešininkas'.... bai
sus.... didis priešininkas.... Visas bal
tas. ... o ant krutinės juodas ženklas. .. 
Rankoje ženklas.... Kruvina ranka.... 
Liejas kraujas.... Daugybė kraujo....

Tarytum negalėdama žodžio ištarti nu
tilo, o paskui vėl pradėjo šnabždėti:

— Koks verksmas, koks vaitojimas... 
mirtis. ... kraujas.... visur kraujas. Bai
sus baltas priešininkas....

— Mozūrai? — suvaitojo Vaidevutis.
— sakyk, duktė, sakyk, ar užjurinis tai 
priešininkas ?

— Ugnis, kraujas ir mirtis aplinkui...
— vėl kalbėjo Vaidelytė. — Koks vaitoji
mas! Prusai vaitoja, Lietuviai vaitoja.... 
ir iš anapus Vislos girdėt vaitojimas. Lie
jasi kraujas... .

— Ir už Vislos vaitoja? — paklausė 
Kunigaikštis. — Didi dievai, koks gi ta: 
priešas?

— Baltas, baisus priešas eina ir lieji" 
kraują.... Kur atsistos ten ašaros ii 
kraujas sriuvena....

Nutilo mergina, bet lyg užsnūdus sė 
dėjo nejudėdama.

Vaidevutis visas drebėjo. Šaltas pra
kaitas išpylė jo veidą.

— Sakyk, — už valandėlės tarė jis, — 
viską sakyk. Ką gi veikia Prusai, Lietu
viai?"

O ji pailsėjus prabilo vėl:
— Baisi kova.... Baltas priešininką: 

nusileidžia....
— Garbė Perkūnui! — suriko Vaide 

vutis. — O Prusai, o Romuva, o Kriyit 
Krivaitis?....

Bet dievų valios skelbėja tylėjo. Išro
dė ji tik labiau išbalus, nusilpus.

— Sakyk, sakyk, mergaite, ar galingi 
bus Prusai?

Baisus riksmas išsiveržė iš Vaidilutės 
krutinės.

— Nelaimė Prūsams, nelaimė dievams! 
Eina baltas priešas!....

Ir išskėtus rankas puolė Živilė žemėn.
Puolė prie jos kunigaikštis. Pakėlė ją 

ir apalpusią nunešė į valtį. Apšlakstė jos 
veidą vandeniu, ji atsipeikėjo greitai, bet 
nei žodžio ištarti, nei pasikelti negalėjo.

Iš širdies skausmo proto netekęs 
vas parnešė ją namop ir kuogreičiau 
siuntė kad Krivių Krivaitį pavadintų.

tė- 
pa-

Du Didvyriai Liepsnose
Daug, daug metų praėjo. Niekados 

Živilė nebekartojo savo pranašavimų. Ir 
niekados jau nerado sau ramumo Vaidevu-

tis.
— Kas daryti ? Kokias dievams aukas 

deginti? — ne kartą jau jis klausė Krivių 
Krivaičio.

Bet nei jis, nei dar du išmintingi bur
tininkai kuriems ši baisi paslaptis buvo 
pranešta nieko negalėjo patarti.

— Dievai neleidžia kalbėti, — atsakė 
Krivių Krivaičio paklausta Živilė....

Nenorėdami dievų užrūstint daugiau 
jos neklausinėjo. Krivių Krivaitis broliui 
Vaidevučiui ir tiems burtininkams įsakė 
šios paslapties niekam nepasakoti.

— Baimė vyrų širdis silpnina, — tarė 
jis, — tegul verčiau pranašingi žodžiai bus 
žmonėms nežinomi.

— Reikia iš visų pajiegų, našiai dirb
ti, — patarė jis Vaidevučiui.

— Jiegų ir aukų nereikia gailėtis. Tik 
darbas ir pasiaukavimas gali piktą pašalin
ti, Prūsams laisvę ir taiką suteikti!

Ir abu kiek galėdami dirbo.
Vaidevutis sienas saugojo, o išmintin

gas Krivių Krivaitis Brutenis įstatymus 
paruošė.

Vyriausi įstatymai buvo tokie:
1. Garbinti savo dievus, o kitų neišpa

žinti. Klausyti Krivių Krivaičio įsakymų.
2. Kas negerbia Lietuvių dievų yra 

krašto priešininkas.
3. Daugiausia pagarbos yra vertas tas 

kas kitus pralenkia savo išminčia ir mitru
mu, vistiek ar karo lauke ar medžioklėje 
bei žaidimuose.

4. Niekas nieko negali pavergti ir jie- 
ga priversti kad jam dirbtų. Jei kas pa
galbos yra reikalingas ir nuo ko nors nori 
jos gauti turi savo darbe pagelbininkų su
rasti ir jiems už tai ar dėkingumu ar do
vanomis atsimokėti

5. Niekas neturi teisės nei moterų nei 
Mergaičių skriausti. Už jų skriaudimą 
caltininkas aštriai turi būti nubaustas.

6. Tinginiai, apgavikai ir vagis mirti
ni baudžiami.

šiuos įstatymus vaidilos žmonėms pa
skelbė, o žmonės prisiekė jų laikytis.

Aukų irgi nesigailėta. Puikiausius že- 
nės vaisius, riebiausius gyvulius Vaidevu- 
;is paaukodavo.

— O kad permaldavus dievus, — kal
bėjo jis. — O, kad žinojus jog baisus neži- 
tomas baltas priešininkas neužpuls krašto!

Ir vėlybą naktį seneliai — Vaidevutis 
T Brutenis — dažnai tardavosi kokią dar 
mką jie dievams gali paaukoti.

Staiga Krivių Krivaičio pasiuntiniai 
’asipylė po Prūsų žemę, po Žemaičius ir 
Lietuvius, ir sukvietė žmones į Romuvą.

Ir kaip anais metais seniau, susirinko 
ninių minios.

Kokiu tikslu juos sukvietė? — niekas 
iežinojo. Bet kaž kdkia baimė apėmė su
brinkusius kariauninkus.

Po šventu aržuolu stovėjo aukų laužas. 
\plink jį spietėsi kunigai.

Baltuose ilguose rūbuose, žaliu Vaini
ui galvą papuošęs inėjo Krivių Krivaitis 
vyrų tarpą.

Kartu su juo, kaip ir karo žygiui pasi
nešęs ir buožę rankoje laikydamas, ėjo 
’rusų Kunigaikštis Vaidevutis.

— Mano žmonės! — suskambėjo Bru- 
enio balsas: — Mano žmonės, jūsų pirmas 
Krivių Krivaitis, kuris jums dievų valią 
jranešė, ir jūsų pirmas kunigaikštis, ku-. 
■is jus nuo priešininkų atgynė, šiandien su 
jumis skiriasi!

Į savo vaišes ir pokilį kviečia mus die
vai ! Sudiev, mano žmonės!

Viešpatavo tyla. Žmonės kaip užbur
ti stovėjo.

Argi šiedu didvyriai nori susideginti?
— Broliai kariauninkai, mieli karžy

giai, — stipriu balsu sušuko Vaidevutis. — • 
Seni jau mes abu, ir laikas mums su jumis 
skirtis. Savo jiegas atidavėm Prūsams. 
Šiandien kitokie jums vadai reikalingi. 
Rinkite tokius kurni tyros ir prakilnios 
širdįs! Už Prūsų laimę, už garbę ir galy-

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

Kanklininko Daina, 
Dolaris,
Asilas,
Trys Sesutes,
Leiskit iš Tėvynės, 
Barbora
Yes, Sir. ...
O, Suzana,
Oi kas bus kad nėr alaus, 
Brigyta
Menas, Mokslas, Sportą?
Pokeris ir Surprise Party, 
Kelias-Vieškelėlis, 
Lietuviškas Džiazas, 
Lietuvoj Mados,
Godelės,

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Knygelė yra padaryta taip 

kad tiktų į kišenių įsikišti ir 
nešiotis į repeticijas. Prie čia 
paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis 
tą gali padaryti įsigydamas šią , 
“Vanago Plunksną”.

PAJIEšKOJIMAS
Pajieškau 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.

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.

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Kapsulėm 
Visose Aptekose

K 
k 
n 
a 
ti 
V 
d 
d 
ei

tf 
b

vi 
d>

T 
B 
n< 
n< 
ui 
ti 
d;

bl 
te

sa 
to 
m 
pt 
ji' 
la 
vt 
tu 
ir

Št 
m 
lįs 
vi
Ja 
N' 
Šv 
tu

na 
rė 
Ki 
Gi 
sy 
bu 
ni 
ga 
su 
ža 
su 
ku 
ka 
ta: 
Oc 
ge

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City
Lietuvos Atstovybės Antrašas 

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.



DIRVA

Nuostabu buvo ir pačiam vaikui savo 
augytojų namuose: pas save, matė motiną 
globojančią žalčius, kaipo namij dievus-lai- 
mę, bet čia matė šokinėjančius juodvar
nius, kurie buvo Švedų dievų numylėti pau
kščiai.

Tankiai Hakas prabūdavo pavandeny
je, tai žaisdamas apie valtis, tai po kran
tus, ir jo naujas tėvas, suprasdamas kad 
vaikas yra nuo jurų ir žino apie vandenis 
ir laivus kiek tų metų vaikas gali žinoti, 
džiaugėsi ir leido jam toj linkmėj žaisti ir 
tobulintis.

Kada išmoko žodį-kitą naujos kalbos. 
Hakas pradėjo sueidinėti su kitais vaikais, 
su kuriais pradėjo jurų žaislus, o kiek bu
vo galima patėmyti jis vis bandė būti vir
šesnis, vadovas, o kiti noriai jj sekė ir klau
sė. 

« •
II.

Naujas Gyvenimas
Iš kur jis paėjo, kas jis tikrai buvo 

Kastytis pats nebūtų galėjęs niekam išaiš
kint. Bet jo mėgimas vandens ir palinki
mas prie laivų aiškiai rodė jo globėjams- 
augytojams jog jis paėjo iš pat pajūrio ir 
turi pritraukimo prie to užsiėmimo kuris 
Vikingams reikalingas ir naudingas. Ka
dangi j'o kalba nebuvo panaši Į jokią Skan
dinavų kalbą, žinojo jarlas jog vaikas pa
eina kur iš tolesnio užjūrio.

Į kokias aplinkybes musų Kastytis pa
teko? Kaip ten žmonės gyveno ir kaip jie 
tvarkėsi? Padavimai sako apie anų dienų 
Švedus kad juose buvo ypač auklėjama at
virumas, teisingumas, drąsa, spėkos panau
dojimas, ištikimybė vienas kitam ir drau
gingumas, kaip ir pas tų laikų Lietuvius. 
Tas tai buvo dalimi jų kasdieninių dorybių. 
Bet jie nepažino meilės link priešo ir silp
no, vergija buvo plačiai Įsiveisus; silpni ir 
negeistini vaikai buvo nužudoma kai tik 
užgema. Atkerštas buvo jų šventa užduo
tis jei kas juos ar jų draugus nuskriaus- 
davo.

To viso buvo mokinamas ir Kastytis, ir 
buvo mokinamas naujo tikėjimo koki jis 
ten rado.

Skandinavija tais laikais buvo dar vi
sai pagoniška, ir jų tikėjimas buvo nors ki
toks negu Lietuvių, bet ir labai panašus, 
nes jų dievai buvo beveik tokie patįs kaip 
pagonų Lietuvių, tik su kitais vardais, ir 
jie pildė pareigas tokias kokių iš jų reika
lavo Skandinavų gyvenimas. Jų dievai bu
vo pritaikyti daugiau šaltiems kraštams i)’ 
turėjo bendro su ledynais ir sniegais, kaip 
ir JŲ gyvenimas ėjo.

Iš visų Skandinaviškų kraštų viena 
Švedija buvo pati atkakliauti pagonišku- 
mo palaikytoja kuomet jau kaimyninės ša
lis pradėjo pažint krikščionybę ir valdovai 
vienas po kitam priimdinėjo naują tikybą. 
Jau Danijoj buvo statoma bažnyčios, jau 
Norvegijoj misijonieriai buvo paplitę, bet 
Švedai dar laikėsi savo pagoniškų dievų 
tuo laikų kai Kastytis į jų šalį pateko.

Nors pietinėj dalyje jau ir Šveduose 
naujas tikėjimas buvo pažįstamas, bet šiau
rėj dar jo apaštalai neturėjo pasekmių 
Kur tik jie ėjo visur sutiko pasipriešinimą. 
Galingas šiaurės dievas Toras turėjo gau
sybę savo pasekėjų. Toras perstatė spėką, 
buvo nepergalimas užtarėjas dievų ir žmo
nių. Kastytis pradėjo pažinti Torą kaipo 
galingą valdovą su liepsnojančia barzda, jo 
sunkaus kūjo daužymas buvo perkūnijos ir 
žaibai. Pažino Kastytis ir antrą dievystę 
su kuria turės visados skaitytis, tai Odiną 
kuris turėjo savo galėj visas gamtos spė
kas ir naudojo jas geram ir piktam, pasi- 
tarnavimui žmonėms ir keršijimui jiems. 
Odinas valdė vėjus ir audras ir bangas; jis 
gelbėjo karžygiams kovose, jis pastūmėjo 
juos prie narsių žygių ir pergalių, arba su

naikino kitus. Toras turėjo savo įnagiu 
didelį kūjį, o Odinas ilgą jiešmą. Toras 
važinėjo ratuose traukiamuose avinų; Odi
nas jodinėjo aštuonkoju žirgu.

Ir trečią dievystę Kastytis pažino — 
tai Frejų, kurs buvo globėjas derliaus, ku
rį daugiausia garbino žemdirbiai. Pažino 
ir daug kitų dievų ir deivių, kas viskas jam 
buvo nauja, nes mažai ką buvo žinojęs apie 
savus dievus, nes vis buvo per jaunas.

Kiekvienas tenai turėjo būti narsiu — 
ir troško 'būti — nes visų karžygių laukė 
linksmas gyvenimas Valhaloj. Apie Val
halą ir Kastytis pradėjo girdėti ir pradėjo 
trokšti ten patekti, kada daugiau ėmė su
augti, kad pilnai pradėjo pažint gyvenimą 
savo naujos šalies, nes palinkimas prie nar
sių darbi] buvo prigimtis tų laikų Lietuvių.

Valhala buvo tai dievo Odino bustynė 
Asgarde, kur karžygių sielos po mirčiai bu
vo nugabenamos. Ten jie vėl gyvena kaip 
ant žemės gyveno, puotauja ir kariauja pa
sismaginimams. Bet į Valhalą patenka 
tiktai patįs narsiausi, ne baukšiai, ne bai
liai, ne klastingi, todėl kiekvieno jaunikai
čio didžiausiu troškimu buvo pasižymėti di
džiais žygiais kad paskui gauti paregėti 
Valhalą ir turėti amžiną atlyginimą. Visi 
kiti žmonės miršta ir po mirčiai viskas su
nyksta, bet tik narsieji ir po mirčiai gyve
na — taip Kastytis buvo mokinamas.

Kada karžygis krinta mūšyje, dievas 
Odinas pasiunčia į kovos lauką savo tarnes, 
Valkyras, kurios surenka vertuosius įleisti 
į Valhalą karžygius ir ant arklių vėtra oru 
juos parsineša į Asgardą.

Kastyčiui-Hakui todėl reikia augti, iš
augti į dorą, stiprų vyrą, būti narsiu, sten
gtis pasiekti garbę, pasižymėti, ir jo siela 
pateks į Asgardą, palydėta gražių raitų 
Valkyrių, kurios neapleidžia neaplankiu
sios nei vienos mušiu vietos, ant žemės ar 
jurose.

Bet ar pateks musų Kastytis į* Argau
dą, po to visko ką jis nuo dabar pergyvens 
pamatysime jo gyvenimo pabaigoje.

Musų jaunikaičiui dabar ateityje stovi 
gyvenimas ne kaipo paprasto žvejo ar šiaip 
sau kariauninko kurs tik savo kampelį nuo 
užpuolikų stengsis ginti, kaipo buvo jo tė
vas, bet Vikingo-jurų bastūno ir kariaunin
ko. Vietoj sėdėti savo siaurame kampelyje 
jo laukia žygiai į kuriuos jį Gormas ruošia 
ir laikui atėjus išstatys, bet iki prie to pri
eis turi pereiti visas gamtiškas painiavas 
ir pasirodyti tinkamas kūniškai ir protiš
kai.

* ¥ •¥
Trečią metą Kastyčiui gyvenant prie 

savo augytinio-tėvo Gormo, jau pramokus 
jų kalbos ir daug visko kas tame gyvenime 
reikėjo, išpuolė devynių metų didėji šventė 
Upsaloj. Rengėsi visi, rengėsi ir Gormas 
ir ėmė su savim savo vikrų augytinį.

Abelnai Skandinavai neturėjo savo ti
kėjimo kunigų, ir apeigas atlikdavo įvair- 
rųs viršaičiai kuriems tas buvo pavesta. 
Šeimynoje tėvas turėjo dvasišką virešnybę. 
Ir nors dievai buvo garbinama ir tam tik
ruose maldnamiuose, bet tas buvo ne išim
tinai taip. Dievams buvo šventi elkai ir 
šaltiniai, ir didžiųjų valdovų narni taipgi 
buvo naudojama dievų garbinimams ir au- 
kavimams aukų.

(Bus daugiau)

Doviemastįs
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” Agentu- 
ron kada reikia kokiu raštų.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
a —B

PASKUTINIS NORAS
Sovietų rojaus čekistas pirm 

sušaudant Rusų, Žydų, ir Armė
ną klausia pasmerktųjų pasku
tinio noro.

Rusas nelaisvis prašė čekisto 
leisti jam pasikalbėti su popu. 
Jo noras buvo patenkintas.

žydas pareiškė kad jis norįs 
šviežių aviečių uogų pavalgyt.

— Bet kur gi aš tau dabar 
gausiu aviečių? Juk dabar pa
vasaris, — tarė čekistas.

— Ui, man nestrokas, aš ga
liu palaukt rudenio, — atsakė 
žydas.

Armėnas paprašė kad jį įra
šytų į komunistų partiją.

— Kodėl tu nori būti įrašytu 
į komunistų partiją? — paklau
sė čekistas.

— Matai, man gaila kad su
šaudys! dorą žmogų. Taigi aš 
noriu kad sušaudytum niekšą,— 
paaiškino Armėnas.

. BE BAIMĖS
Kastytė lipa žemyn laiptais, 

rankose neša didelį dubenį.
■— Atsargiai. Kastyte, žiūrėk 

nenukrisk!
— Ne, mamyte, aš laikausi už 

dubens.

AR SAULUTĖ
Ar saulutė skaisti 

žibėti nustojo,
Ar naktis tamsumą

Ant žemės užklojo?
Ko dangus toks liūdnas, 

šalti vėjai siaučia,
Ko nusiminimas

Mano širdį spaudžia?
Ne, nieks nenutiko 

šviesiajai saulelei,
Dangus aiškus, tyras

Ir skaisti dienelė;
Anei vėjai siaučia,

Anei audros kįla,
Tik mintyse mano

Neramumas yra:
Del to man taip tamsu

Ir mintis liūdniausios —
Negavau matyti

Šiandien mylimiausios....
Adonis.

VAIDEVUTIS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

bę musų žemės atiduodam savo gyvybę di
diems musų dievams!

Krivių Krivaitis davė ženklą ir vienu 
metu ugnis apėmė laužą.

Tylus nustebę žmonės žiurėjo į šią di
džią auką. Raudotojos pradėjo savo liūd
nas raudas.

Tuo metu iš degančio laužo pasigirdo 
galingas šauksmas:

— Didis Perkūne, už musų gyvenimą 
ir mirtį liepsnose suteik laisvę ir galybę 
Lietuvai!

* * *
Istorija sako kad Brutenis sudegda

mas ant laužo turėjo jau 132 metu, o Vai
devutis 116 metų amžiaus. Vaidevutis pa
liko dvylika sūnų, tarp kurių išdalino visą 
savo stiprią ir didelę šalį. Jau kada šalis 
buvo išdalinta sunams, Vaidevutis per tūlą 
laiką pasiliko karalium ant jos. Kada “ap
turėjo dievų pašaukimą apleisti šį svietą”, 
tiedu karžygiai susidegino. Bet, kaip to

Radiantfire ir
Priepečis Viename

.Jei Tamist.-i 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 įdomaujančius 
klausimus ir visuomet bus Ta
mistai 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.

Feen^mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

'piKRAI GRAŽUS medinis priepečis ir Radiant
fire sudarytas į vieną puikų pridėčką namuo

se, kuris yra gatavas įdėti, ir viskas padaroma

TAIP PAPRASTAI KAIP PRIJUNGIANT 
GAZIN? PEČIU

Šis priepečis ir Radiantfire sutaikytas viename 
atsakys daugeliui reikalavimų, kaip naujuose na
muose taip ir kambariuose kuriuose reikalinga tu
rėti ugniavietė, nes tai yra

c

Ugniaviete, Priepečis ir 
Radiantfire Vienoje Vietoje

Tai yra puikaus artistiško darbo su skoniu pada
ryta ir tiks visokioms aplinkybėms delei to kad 
yra konservativio dailos darbo ir gerai padaryta, 
viskas kuoatsakančiausia. Yra mahogany spal
vos arba palikta numaliavojimui kaip jums pa
tiems patiks.

Kainuoja tiktai dalelę taip vadinamų įbudavotų 
ugniaviečių, Mes noriai aprodysime jums kaip 
tas padaryta ir kaip įdedama.

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

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekose—35c ir 65c puodulcay ir 
dūdelė. Children’b Musterolo (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

liau padavimai sako, su tuo sudegė ir Prū
sų ir Lietuvos santaika: 'Vaidevučio sunai 
ėmė tarp savęs vaidintis ir kariauti, iš, ko 
priešiningai ėmė naudotis.

Živilės minėtas “baisus baltas priešas 
su juodu ženklu” buvo tai jos numatytas 
užėjimas Kryžeivių ant Prūsų ir Lietuvių 
žemių, kas prasidėjo apie 400 ar 500 metų 
po Vaidevučio laikų.
jųįvykoiZę. u-,Dar.ssa-disunol :,oĮį

(GALAS)

EKSTRA!
Nebūkit be Lietuvos žemlapio! 

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

Kaina 30 centų
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
J ,v‘j

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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i Naunčikas susižeidė. Elektro 
klišų išdirbėjas A. J. Naunčikas 

j sunkiai susižeidė koja. Jis nors 
nesiruošia su “Dirvos” ekskur- 

j sija į Lietuvą bet jis pasižada 
1 per radio nufotografuot visus 
Į svarbesnius nuotikius iš ekskur- 
Isantų kelionės ir patalpint “Dir- 
' voje”.
j Jis ypač užsiprašo gerb. Spra
gilo nepavydėt jam pranešt kur 
tik ką Spragilas veiks, kad skai
tytojai žinotų viską iš kelionės.

Clevelando tramvajų darbi
ninkai paruošė kompanijai rei
kalavimą padidinimo algų. Vi
so yra apie 2,000 tos rūšies dar
bininkų. Paskiausia jie gavo 
algų padidinimą du metai atgal.

Iš Mansfield pataisos namų 
pereitą savaitę viena diena pa
leista 136 kaliniai po priežiūra. 
Sakoma kad jų dauguma palei
sta padarymui daugiau vietos 
naujiems kaliniams.

Už .83 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

“DIVORSAS” nedėlioj ?

— O, yes, bėgu Į Lietuvių 
svetainę.

i 
t
t
t

3 O ROSEDALE
Dry Cleaning Cm 

LfJl Rand. 790G j 
C. F. PETRAITIS, Prop. * 
6702 Superior Ave., ?

OPEROS SAVAITĖ
Metropolitan Operos sezonas Cle- 

I velande prasideda su visu puošnumu 
‘ Balandžio 30 dieną, pirmadienio va- 
, kare. Tai bus vienas iš puikiausių 
Į operos sezonų koki kada Clevelandas 
j matė.

Operos atsidaro su "AIDA”, kuri 
I statoma pirmadienio vakare.

Antradienio vakare bus ‘MIGNON’.
Trečiadienio vak. “NORMA”.
Ketvirtadienio v. “RIGOLETTO”;
Penktadieni po pietų “HANSEL 

und GRETEL” ir “PAGLIACCI”.
Penktadieni vakare “TANNHAU- 

| SER";

Šeštadienį po pietų “HOFFMANO 
'PASAKOS”.

šeštadieni vakare “IL TROVATO- 
RE”.

Tikietus gaukite iškalno, parsiduo- 
i da 1226 Huron rd. Cleveland.

Kudirkinės piknikas. Jau ne
užilgo prasidės piknikai. Dr. 
V. Kudirkos draugystė rengia 
pirmutinį pikniką nedėlioj, Bir
želio 10 d.

antradieni rasta lavonas nežino
mo žmogaus, apie 40 metų.

GAVO

Kataliku Labdarybės 
Savaitė

“Adomas ir Jieva”
Operetė — Rengia “Lyros” Choras

Nedėlioj, Gegužės-May 6, 1928
Slovėnų Svetainėje

15810 Holmes avė. Collinwood. Pradžia 5 vai.

ša sa ;a n ca

PRIE
CLEVELAND©

KRYŽKELIO

iili
W r

1

Clevelando diecezijos katalikų na
mus aplankys tam tikri aukų rinkė
jai kurie rinks pinigus palaikymu 
našlaičių ūkio Parmadale. Tai bus 
bėgyje “Katalikų Labdarybės Savai
tes”, Gegužės 6 iki 13 d.

Tą savaitę paskyrė Vyskupas Jos 
Schrembs. Paskirta apie 6,000 rin
kėjų kurie aplankys bent 250,00C 
katalikiškų šeimynų.

Kaunan’ios pirmininkas yra Tho 
mas Coughlin, Kun. C. H. LeBlond 
yra direktorius.

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Anele Tautkienė............. Lt. 50
Izabelė Antanaitienė .........  100
Rozalija Tamošaitienė .... 150
Impolitas Mazalauskas .... 200
Marė Paspirgelis ...............
Vincas Rušinskas .............
Ona Gavėnienė .................
Vincas Dereška ................... ‘
Juozas Leinionas .............  1

Kreipkitės vėl:
“Dirvos“ Agentūra

6820 Superior Ave.

LYROS CHORAS, baigiant žiemos sezoną, dar pasirodys su 
OPERETE, “ADOMAS IR JIEVA”. Joje

Dal.yvau.ja A. P. Kvederas iš Detroito, D. Baukiutė, A.
Gaili tinas ir mylima Detroito dainininkė A. Valatkiutė.

Dainuos Lyros Choras mišrus, vienų merginų choras, vyrų cho
ras, po vadovyste N. Vilkelio. Bus gera orkestrą.

Tiksėtai 75c.; ant šokių vyrams 50c., 'moterims 35c.
Važiuokite St. Clair Nottingham karu iki London Rd. (E. 1G3 st.) 

išlipę eikit po kairei, paėję rasit Slovenian Home salę.

!

100
100
100
400
$40

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 71th ST.

Telefonas Main 6111 ąy,

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

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

J

Tikiški Naujos Anglijos miestai 
turi savo “kiyžkelius” su ben
dru ‘‘Sodnu”, apie kuri bažny
čios, bankai, rotužė ir mokyklos 
sutuokta. Vidur-vakarin mies
tuose tie “Sodnai” pradėta va
dinti ir liko “Publik Skverais”

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Plumberystčs Reikmenys
GELEŽINIAI DAIKTAI IR 

MALIAVOS

Karšto Vandens Tankas . ..
Klosėtas. pilnai su viskuo

Dideles Vertybės už Žemas Kainas

2 dalių Skalbimo Geldos

i

. . $6.50
$17.50
$10.00

Maudynės Kubilas su viskuo .........  $25i00
Dykai atvežama Cuyahoga apskrityje.Vandens 

ši Id v t ojas 
$1.50

THE STONEMAN CO.
7106-10 Superior Ave. Randolph 1759

Automobiliams pasidėti vieta užpakalyje.
Atdara 7:30 ryte iki 6 vak. šeštadieniais iki 9 vak.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty-
>,vjou oaiiKUiu, rnasnicriju. Rakandus pa-

kuojam, išleidžiani ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

Clevelando taupymų bankas ta
po įsteigtas 1849 metais, vyrai 
paėjusių iš Naujos Anglijos, šis 
bankas Įsteigta pamatais gerai 
žinomų rytinių valstijų bankų. 
Per suvirs 60 metų jis stove jo 
prie Publik Skvero, su Sena Ak
menine Bažnyčia iš vieno šono 
ir Komercijos Rūmais ir Pašto 
Budinku iš kito šono.
Prie Clevelando svarbiausių su- 
sikryžiavojaučių gatvių esantis, 
pasiekiamas visais keliais, šis 
Įlankas yra patiketiniausias, lai
ko išbandytas taupymų patar
nautojus visiems šios srities 
žmonėms.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

žemos Round Trip 
Ekskursijos Kainos 

ant - •

; J\|lCKO.pATE j^DAD
; Sekmadienio Ekskursijos
- Prasideda Balandžio 29
; šeštadienio Ekskursijos
: Prasideda Balandžio 27

Incorporated J849

£ocietg fcrScumup
in the City of Cleveland,

PUBLIC SQUARE

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
j 
i 
i

> Pilnų informacijų klauskite ;

City Ticket Office
i 902 Chester Avenue <

Prospect 2702 I$ I arba
West 25th Street Station ; 

Euclid Ave. Station (E. 1.20th St.) ■ 
Rocky River Station 

(Opp. Hotel Westlake) ;

a u La 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 long night’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 your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C&B Line.

New Low Fare $4.50 way
ROUND djo TRIP •PO’OU

AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
Last 9th Street Pier :: :: Cleveland, Ohio

i k a

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

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland

Same 
Price 

£or over 35 years 
25 ounces for 25c 

USE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUND? 
USED BY OUR GOVERNMENT

W^V.W.VWW.W.V.^W.VSW.W.W.V.W.W^.WJVJWV!; 
■: SERGANTI ŽMONĖS , S
į KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į 
į DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į

Dr. Smedley, garsus Specialistas į 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 5 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- į 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia J« 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių % 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, *C 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- ■■ 
gų ir kitokių su tuo bendrų. į

Egzaminavimas, su X-Ray mašina }■ 
ir kitais budais yra beskausmis ir \ 
tokis tikras kad negalima padaryti į 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

Krau- 
taipgi

jis tą

Dr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit’ nes '”us'-1 laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampais E. 105th St. Cleveland
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniil* nu* 10 iki 1.
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APIE LIETUVOS 
PARTIJAS

(Pabaiga nuo 1 pusi.) 
jais paleisdavo (valdančioji par
tija leisdavo iš valstybės iždo).

Na, ir išrenkame Stirną, vi

sos agitacijos ir jų vadai pra
puola; viskas nutyksta kaip po 
didelės audros.

Bet tai tik nutyksta kaimo 
liaudyje, o kova prasideda pa
čiose viršūnėse: ten kovojama 
dar su didesniu įnirtimu, ten su

eina musų išrinktieji, musų va-l 
dai laimėjusieji kovą ir niekaip 
negalinti grobiu pasidalinti, ne
galinti šiltomis vietelėmis pasi
skirstyti. Ten kova eina per ke
lis mėnesius, o tuomet musų 
valstybė lieka beveik be jokios 
valdžios. Nes po tokių rinkimų

SPORTAS
BOKSO IR SUNKUMŲ 

KILNOJIMO PIRMENYBĖS

atlikti jums Amerikiečiai pasi
taiko puiki proga.

šiais sumetimais vadovauja
ma Lietuvos Fizinio Lavinimosi 
Sąjunga šių metų Liepos mėne
sį ruošia Kaune visų sporto ša
kų rungtynes ir kviečia visus į 
Lietuvą vykstančius Amerikie
čius sportininkus tose rungtynė
se dalyvauti.

su Dempsey.
Tex Rickard kalba apie su

statymą šitos poros' laimėtojo

su Risko. Taipgi šią vasarą 
Sharkey turi pasiūlymą muštis 
su negru Godfrey.

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

Naujausi LietuviškiKekormi Columbia
10 ineh 75c.

16096 F
K. MENKELIUNIOTĖ IR F. STANKŪNAS

Trys Sesutės, Duetas 
“Valia Valuže”. Duetas '

16094 F
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ 

Viena Mergytė, Valcas
Mergužėle, Eikš Pas Mane, Polka

16095 F
Lietuvių Hymnas 
Noriu Miego, Polka

16076 F
JUSTAS KUDIRKA, TENORAS

Oi, Sopa, Sopa
Supinsiu Dainužę

16078 F
A. VANAGAITIS

Mergytę Prigavo
Eina Pati f Karčiamą

16088 F
ANTANAS VANAGAITIS SU ORKESTROS AKOMP.

Lietuvoj Mados ,
Pas Draugą Julių

16089 F
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ 

Polka Karolka
Saulių Polka ; ., b

16090 F
JONAS YOUNGAITIS, HARMONIKŲ SOLO 

Aiškinti Polka
Algytė Polka

■ ' 12072 F
RUSŲ NAUJA ORKESTRĄ 

Pijonkų Valcas 
Pavasario Valcas

16092 F
KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ, SOPRANO 

Neveski Vaikine 
Ak, Myliu Tave

16091 F
COLUM BIJOS ORKESTRĄ

Suirusio Gyvenimo Valcas
Tosca—Valcas

16093 F
LIAUDIES ORKESTRĄ

Gaidžio Polka
Lėtutė Polka

Schuberto šimtmetinės Sukaktuvės Suorganizuo- 
per Columbia Phonograph Company

Pirkit šiuos rekordus iš savo vietinio pardavėjo 
arba užsisakykit paštu iš artimiausis vietos.

Reikalaukit pilno Katalogo
Columbia Phondgraph Company

1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

Columbia^-Records
Made tfceNewWau 

Ėleciricaih/

DYKAI PATRUKUSIEMS• ______ »
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

Nereikalinga Vis? Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
penškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? štai yra ge
riausia kelias, kur j jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai telkia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę Ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbės truss, bei kitų jam panašių.

“B” yra atsakančiai nutaikinta. paduSkai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crificc ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų i lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rėzervua-
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies' išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais «
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—•

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo. <
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesne, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę^ arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krosą jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgovimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

• PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu- 
!mo. jį dėvet. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
It traukimo nuo tam tikros vietos.

Ą” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes išlinkimo.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, _ rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

f Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ................ .....................................

Adresas ..................................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

buvusiems ministeriams ir vir
šininkams reikia apleisti turi
mas vietas, ir jiems tuomet ne
rupi šalies reikalai, jiems rupi, 
pakol valdžioje sėdi, įsigyti len
gvomis sąlygomis dvaro cent
rus, arba užsidėjus vyskupo mi
trą gyventi prieš nieką neatsa- 
komingai.

Kuomet jau pačioj valdžios 
viršūnėj ima nurimti, kuomet 

; jau kuri partija valdžios vairą 
apima Į savo rankas, ministe
rial jau buna sugrupuoti, Seimo 
vyresnybė taip pat, visa vyres
nybė esti sudaryta tik iš vienos 
partijos žmonių — tik iš gert; 
katalikų. ,

Paveizdan, prie krikščionių 
demokratų nesvarbu buvo ar jis 
kunigas ar vyskupas, ar jis tu
ri koki supratimą apie valsty
bės tvarkymą, bile tik buvo ge
ras katalikas, ir buvo sodinamas 
į ministerio kėdę.

Su žemesniais valdininkais 
vėl tas pats buvo, vėl nebuvo 

' žiūrima: ar jis siuvėjas, ar kal- 
■ vis, bile tik prigulėjo prie šv. 

Zitos ar Darbo Federacijos, tuoj 
tapo sodinamas Į atsakomingas 

; valdžios vietas. Nebuvo žiūri
ma ar jis tai vietai tinkamas 
ar ne, bile tik yra geras parti
jos agitatorius.

Dabar, aukščiausios galvos, 
susigrupavusios viršininkus ir 
kitus valdininkus, ėjo dar prie 
žemesnio luomo —, reiškia prie 
darbininkų. Jei nebuvai prisi
rašęs prie Darbo Federacijos 
niekur negalėjai prieiti prie 
valdiškų darbų, moteris taip pat 
jei nebuvo Zitietės. Darbo Fe
deracijos centro komitetas ir 
kitų katalikiškų partijų centrai 
apimdavo visus valdiškus dar
bus ir uždarbiaudavo gana pel
ningai vien tik su savo partijų 
žmonėmis. Jei nebuvai tos par
tijos narys tai mirk ir badu ta
vęs prie darbo neprileis.

Prie Liaudininkų valdžios vėl 
tas pats buvo: tuomet viską bu
vo apžiojusios profesinės sąjun

gos, o Darbo Federacijai buvo 
badas. O kokie buvo tų profesi
nių sąjungų vadai tai visiems 

i žinoma, nes mus darbininkus jie 
| taip šokino kaip Maskvos mu
zikantai grajino.

žemes “Reforma”

Su žemės reforma — su iš
parceliuotais dvarais, po val
džios rinkimų vėl darėsi tikra 
betvarkė. Iš vienų naujakurių 
būdavo žemė atimama, o kitiems 
atiduodama. Jei tik sužinodavo 
žemės ūkio ministeris kurs nau- 
jakuris nepoteriauja ir Į bažny
čią neina iš tokio tuojau buvo 
parcelis atimamas ir duodamas 
kitam, ištikimam katalikui. Ne
jaugi pakęs tokį bedievį žemės 
ūkio ministeris būdamas kuni
gu.... Ir ne vienas naujaku- 
ris keikia ir po šiai dienai kuni
gą minister), kad turėjo savo 
užbudavotą parcelį užleisti ki
tam, o pats vėl eiti gyventi į ty
rus kur nėra jokios trobelės nei 
medelio.

Prie Liaudininkų valdžios vėl 
tapo žeme atimama iš generolų, 
karininkų ir įvairių viršininkų, 
o buvo duodama žemiems valdi
ninkams arba darbininkams, to
kiu bildu ir susilaukė 17 Gruo
džio (1926 metais) — tos bai-

Kovo 24 ir 25 d. Kaune įvyko 
svarbios, kartu ir paskutinės 
šiame sezone, bokso ir sunkumų 
kilnojimo lygos rungtynės 1928 
metų Lietuvos pirmenybėms.

Dalyvių skaičius buvo rekor
dinis, kurių šįkart buvo ^rti 60. 
Jų tarpe buvo ir karių.

Sunkumų kilnojime čampio- 
nais 1928 metais liko: plunks
nos svorio Korsakas, per tris 
judesius iškėlęs 218 kilogramų; 
lengvo svorio Limantas ■— 220.5 
klg.; vidutinio svorio — Vitonis, 
263 klg.; pussunkio svorio Ja- 
rošas, 285 klg. ir sunkaus svo
rio Vingiliauskas — 290 klg.

Kilnojime pastatyta keletas 
naujų Lietuvos rekordų ir net 
pralenkta kai kurių valstybių 
rekordai.

Bokso rungtynės davė visai 
netikėtų naujų čampionų. Mar
kevičius, ilgus metus turėjęs 
čampiono vardą, savo titulo ne
apgynė. Jo nedalyvavimo prie
žastis yra sužeista ranka. Nau
jais čampionais 1928 m. yra: 

Musės svorio Kazakauskas. 
gaidžio svorio Mironas II, plun
ksnos svorio Valavičius, lengvo 
svorio Vaineris I, vidutinio svo
rio Brazevičius; pussunkaus sv. 
Kaminskas ir sunkaus svorio 
Vinča.

čampionų vardus apgynė tik 
Vinča, Vaineris, Mironas. Iš se
nų čampionų pažymėtinas Bu
činsko pralaimėjimas jaunam 
boksininkui Brazevičiui, kuris 
po pirmo r undo privertė Bučin
ską atsisakyti toliau rungtis.

Po rungtynių nugalėtojams 
buvo išdalinta dovanos. Vinča 
gavo Kauno notaro p. Škėmos 
skirtą dovaną — sidabrinį laik
rodėlį 200 litų vertės. “Kar.”

Nepamirškit kad jus atliksit 
didelį ir naudingą visai tautai 
darbą.

Kaunas. LFLS.'
Visais reikalais iš Amerikos' 

ir atvykę į Lietuvą kreipkitės: į 
Majoras A. Ardickas,

Kaunas, kalnų g. 3.

SHARKEY SU DELA-
NEI BAL. 30

Balandžio 30 d., pirmadienio ' 
vakare, New Yorke susitinka j 
kumštynių arenoj su pragarsė- j 
jusiu boksininku Jack Delaney. 
Abu jiedu yra geri muštukai, I 
todėl abu stojo į rimtą prisiruo-' 
Šimo darbą.

Sharkey, kaip sako žinovai, į 
ėmėsi treiniruotis rimtai pirmą j 
sykį po savo kumštynių su Jack | 
Demsey pereitą vasarą. Ik šio
lei Sharkey eidamas kumščiuo-1 
tis mažai tepaisė ir nesiruošda- 
vo, ir nors jo niekas nesumušė, j 
bet ir jis nieko nesumušė.

Jack Sharkey apsistojo trei
niruotis Orangeburgh, N. Y., ir 1 
yra pasiryžęs būti geriausiame 
stovyje. Tai yra jo pirmas to- 
kis pasielgimas, nes seniau jis 
treiniruodavosi gimnazijoj mie
ste.

Pasimokindamas savo nepasi- 
kimais Jack Sharkey pasakė jog 
jis daugiau nesiboksuos, bet eis .

METROPOLITAN
OPERA COMPANY

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

SEZONAS 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, Telva

Ketvirtadienio vak. Geg. 3

RIGOLETTO
Galli-Gurci, Gigli, De Luca 

šeštadienio

Penktadienio popieti, Geg. 4 
(Du veikalai)

Haensel und Gretel
Mario, Fleisher, Ludikar

PAGLIACCI
Bori, Martinelli, Basiola

Penktadienio vak. Geg. 4
TANNHAUSER

šeštadienį po pietų, Geg. 5
Tales Of Hoffmann

Talley, Bori, Tokatyan

Vakare, Gegužės 5

IL TROVATORE
Ponselle, Martinelli, Clausen 

Kainos visam devynių operų sezonui
$49, $42, $35, $28, $21, $14, $8 — TAKSŲ NĖRA 
Pavieniai tikietai prasidės parsiduoti Balandžio 9 d. po 

$7, $6, $5, $4, $3, $2, $1 — TAKSŲ NEBUS 
DREHER’S, 1226 HURON ROAD

Kviečia Lietuvon Musų.
Sportininkus

Kviečiame šią vasarą jus ap
silankyti Lietuvon. Kaip kurie 
rengiatės. Jus atplauksit iš to
limos Amerikos savo tėviškėn. 
Po kiek laiko aplankę Lietuvos 
gražiausias vietas gryšit Ame
rikon. Nejau.... nieko nenu
veikę?

To nenorim mes Lietuvos 
sportininkai . Mes norim kad 
jus Lietuvoj parodytumet mums 
ką jus galit, o mes ką per 10 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės esam nuveikę. Mes jūsų 
asmenyje norim matyti aukštą 
Amerikos sportininkų kultuvą. 
Norim užmegsti su jumis arti
miausių sportininkų ryšių. No
rim rungtis su jumis.

Sporto rungtynės labiausia 
suartins mus; paliks ilgam lai
kui neišdildomu atsiminimu ir 
jums ir mums. Ilgai Lietuvoje 
kalbės kaip Amerikiečiai Lietu
viai pasirodė.

Tai bus didelis darbas, kuriam

ir stos muštis su Delaney. Aš 
einu mušti Delaney taip kaip 
mušiau Maloney ir Dempsey.

Lažybos eina didumoj už mū
siškį. Už Sharkey deda 7 prieš 
5 už Delaney.

Kova už Viršenybę
Sharkio ir Delaney ruošimą

si Į kumštynes sporto rašytojai 
vadina tik jų pastangas pasiek
ti viršenybę vienas ant kito.

Keli mėnesiai atgal jie stovė
jo tokiame laipsnyje kad galėjo 
stoti prieš čampioną Tunney, ir 
Sharkio ir Delaney susikibimas 
butų buvęs didelis nuotikis, o 
dabar bus tik taip sau kumšty
nės.

Metai laiko atgal Sharkey bu
vo beminąs ant kulnų Dempsiui 
ir Tunney. Išmušdamas Malo
ney jis užsitarnavo kumštynes

i A S. BARTK'
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

sios dienos....
Tai matote, gerbiamieji, kiek 

mums politinės partijos atneša 
naudos. Gal ir turi iš to naudą 
maža saujele žmonių, bet dide
lei daugumai tas yra tik didesni 
vargai.

Jeigu esame geri katalikai ar 
geri socialistai rodos neturėtu
me norėti taip labai skriausti 
vienų, o šelpti kitus, turėtume 
eiti, kiek aplinkybės leidžia, prie 
lygybės.

Nors mes esame partijų sude- 
moralizuoti jau nuo Lietuvos 
užgimimo dienos, bet dabar jau 
laikas pamesti partijų rietenas 
ir eiti prie mokslo, prie apšvie
timo. Ir atėjus kokiems nors 
rinkimams nerinkti tokius žmo
nes kurie vien tik savo partiją 
giria, o viską peikia, kurie savo 
partiją stato aukščiau valsty
bės. Tokie žmonės niekuomet 
visų vargus neatjaus ir valsty
bei .jie gerai netarnaus. . ..

P. Žebrauskas.

Mums
Jeigu Kraiistotss

Praneškit

ĮZRAUSTOTES ši pavasari?
Jeigu taip, tai norėsit kad te

lefonas butų perkeltas Į naują vietą 
sykiu su jūsų rakandais.

Jeigu persikraustymo pranešimas 
bus paduotas mums paskutinę miliu
tą, nebus mums galima atlikti darbą 
tuojau. Daugybė kitų žmonių per- 1 
eina Į naujus namus taipgi, ir jeigu 
mes negalim sutvarkyt savo darbo 
iškalnlo tai ir negalim jo greit atlikt. ■

Jus nenorėsit būti be telefono savo 
naujuose namuose ilgiau kiek reika
linga. Taigi ar nepasistengsi t pra
nešti mums DABAR kur ir kada jus 
kraustotes?

The Ohio Bell Telephone Company
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ART. A. SODEIKA SUŽAVĖ
JO KLAUSYTOJUS

Antradienio vakare, Bal. 24 
d., susirinko Clevelandiečiai pa
klausyti savo seno pažįstamo, 
artisto Antano Sodeikos iš Kau
no, kuris paskutiniu laiku Cle- 
velande dainavo 1917 metais.

Kurie tada ji girdėjo ir dabar 
vėl išgirdo tiesiog džiaugėsi kad 
p. Sodeika taip nepaprastai pa
tingėjo. Nors tada irgi daina
vo gražiai ir maloniai, bet dabar 
dainuoja gražiai ir žavėjančiai. 
Jo dainos pilnos jausmo, balsas 
lengvai valdomas ir skambus, 
kas viskas duoda klausytojui 
nepaprasto jaukumo. Nejuto 
publika kaip prabėgo pustrečios 
valandos laiko, ir nors jis dai
navo daug įvairiu dainų, klau
sytojai norėjo girdėti dar dau
giau.

Ir jo dainos parinktos kaip 
tai lyg pritaikant Clevelando 
Lietuvių publikai.

Prieš koncertą tą rytą p. So
deika tvarkė savo dainų progra
mą. Rinko ir rašė dainas iš at
minties, lyg žinodamas kokios 
Clevelandiečiams patiks. Rink
damas sakė: Aš niekur to paties 
program© nesilaikau, dainuoju 
kožnoj vietoj kitas dainas ir ki
tokioj tvarkoj.

Ir nors dešimts metų nebuvęs 
Clevelande, rinkdamas dainas 
nuspėjo Clevelandiečių ūpą.

Dainos buvo musų liaudies, 
žinomų musų kompozitorių, bu
vo klasiškos Lietuviškos dainos, 
ir buvo operų arijos, bet jos vi
sos taip gražiai perduota klau
sytojų ausims kad publika ne
sijautė to nuovargio kokį jau
čia kuomet kiti dainininkai dai
nuoja svetimoj kalboj ariją iš 
operos, šis tai yra artisto nuo
pelnas.

Programą pradėjo M. Yozavi- 
tas paskambindamas M. Levits- 
kio “Koncertinį Valcą”. Po to 
sekė art. Sodeikos dainų pluoš
tas, viena gražesnė už kitą.

I sų vientaučių, nors kaipo šiokį 
I vakarą nebuvo perpilna salė.
j A. Sodeika ir M. Yozavitas 
pribuvo į Clevelandą pirmadie-

I nio vakare iš Rochester, N. Y. 
i Clevelande apsistojo p. Sodeika 
I pas Karpavičius, M. Yozavitas 
i pas Baltrukonius.

A. Sodeika rado Clevelande 
! būrelį savo senų pažįstamų ir 
draugų iš Scranton. Pa., kur ki
tados gyveno. Visiems buvo 
smagu su juo susitikti.

Iš Clevelando svečiai išvažia- 
J vo į Detroitą, kur turi du kon- 
j eertu, ketvirtadienio vakare ir 
I sekmadienį.

Vietinės Solistės Gražiai 
Pasirodė

Pagražinimas šio vakaro buvo 
ir dvi vietinės žymios daininin
kės, kurios yra žinomos ir pla
čioj Amerikoj. Be moterų sce
na tai kaip darželis be gėlių. 
Stasė Greičienė ir Marijona Či- 
žauskienė pridavė Lietuvių sve
tainės scenai puošnumą ne tik 
savo gražiomis dainomis bet ir 
savo puikiu išsirėdymu. Malo
nu buvo į jas žiujjėti, malonu 
jų dainų klausyti.

Stasė Greičienė sudainavo Bi
rutės ariją iš M. Petrausko ope
ros “Birute”, o programo gale 
su art. Sodeika net du sykiu 
sudainavo “Oi Berneli, Vientti
ri”.

Marijona Cižauskienė sudai- 
vo “Una Voce Poco Fa” (iš op. 
“Sevilijos Kirpėjas”) Itališkai, 
iššaukta dar daugiau, sudanaivo 
irgi operos šmotelį Lietuviškai 
ir dar priedui “Suktinį”.

Šiai artistei buvo įteikta net 
trįs kasės gėlių.

Pirmoj programo dalyj dainoj 
“Sugryžk” p. Sodeikai smuiką 
pritarė N. Vilkelis.

M. Yozavitas, kurs sykiu va
žinėja su p. Sodeika, akompana
vo visoms jo dainoms. S. Grei- 
čienei akompanavo jos dukrelė, 
o M. Čižauskienei pianistė iš 
Clevelando Operos.

Publika dalyvavo pati gra
žiausia, inteligentiška dalis mu-

_ _ NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

V S Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PASKAITOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Abel Salėj, 7017% Superior avė.
Tyrinėjimai lygiai nuo 10 v. ryte. 
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

TRUKŠMINGAS PARAPIJO- 
NŲ MITINGAS

i Ilgai nerimavę prieš Kun. Vil- 
i kutaitį dalis parapijom] ir laikę 
visokius mitingus mažame maš
tabe, pagaliau surengė didelį 

imassmitingą išsikalbėjimui savo 
j nepasitenkinimų savo klebonu ir 
'aptarimui ką toliau darys.

Mitingas įvyko Lietuvių salėj 
pirmadienio vakare, dalyvaujant 
apie 400 žmonių.

Susirinkimą atidarius, F. Ba- 
1 ranauskas išdėstė visus nuovei- 
kius kas buvo padaryta, kaip jie 
i eikalavo vyskupo kad pamainy
tų dabartinį kleboną, nes jisai 
einąs prieš visas katalikiškas 
draugystes, jis visus jam nepri
tariančius asmenis vadinąs bol
ševikais, ir tt.

1 Draugijų komitetas buvo pa
rašęs vyskupui kelis prašymus 
(prašymų turinis buvo čia per
skaitytas) ; tie visi prašymai ir 
skundai, aiškino Baranauskas, 
buvo su notaro paliudymu, reiš
kia viskas kas buvo rašyta yra 
gryna teisybė, bet, anot Bara- 

. nausko, Kun. Vilkutaitis nuva- 
' žiavęs pas vyskupą su kokiais 
ten dviem liudininkais ir pripa- 
rodęs vyskupui jog šie žmonės 
kurie skundus ant jo rašo esą 
niekas daugiau kaip tik keli bol
ševikai kurie eina prieš parapi
ją-

Po Baranausko kalbos pasipy
lė daug balsų ir visi kalbėjo, la
biausia prieš dabartinį klebo
ną. Buvo ir klebono užtarėjų, 
bet jų mažai, nes kurie eina su 
klebonu išvien tie į mitingą nė
jo.

Buvo leidžiama balsuoti klau
simą kurie nepatenkinti dabar
tiniu klebonu. Rankas pakėlė 
beveik visi, žinoma, balsavime 
dalyvavo ir keliolika šiaip sau 
padaužų, bolševikėliais vadina
mus!, kurie parapijoje nepriguli 
o tik mėgsta matyti kur nors 
keliamas betvarkes. Buvo ke
letas kurie tiesiog yra komunis
tų pariai. Kadangi šitaip deda
si, šio mitingo rengėjams reikė
jo leisti į svetainę tik tokius ku
rie gali parodyt parapijines 
k.ly gėlės.

Už dabartinį kleboną ir jo 
tvarką rankų pakelta labai ma
žai.

Po balsavimų, susirinkimo ve
dėjas pasakė jog gerai kad visi 
esą priešingi klebonui, čia ran- 

' das protesto blankos, kurias ga
les pasirašyti, o surinktus para-

I šus pristatys vyskupui.
Po to buvo apipasakota kaip 

| vienas gavo nuo moteries į žan- 
I dą pas bažnyčią, kaip jis mote- 
i n patraukė atsakomybėn, kaip 
| Kun. Vilkutaitis prirodinėjęs 
| teisme prieš tą žmogų, moterį 
' užtardamas, ir tt.

Paėmė balsą P. Muliolis, ku- 
Į ris norėjo plačiau paaiškint mi- 
i tingaujantiems kaip buvo se- 
' niau su Kun. Halaburda ir kaip 
j kraujas lieta iki jį iškraustyta, 
o dabar prasideda ta pati istori
ja pernaują su Kun. Vilkutai- 

i čiu. Bet parapijonai ėmė trypt 
ir rėkt nenorėdami klausyt ką 
Muliolis pasakoja.

Vėl visi ėmė prašyt balso ir 
aiškint kožnas savotiškai, ir vi- 

' si kalbėjo ką tik turėjo sakyt.
Buvęs Neparapijonds.

Daugiau prie Ekskursijos 
Birželio-.! une 19 d.

Prie “Dirvos” Ekskursijos 
į Lietuvą prisidėjo dar trįs 
moteris:

Marcelė Petrauskienė,
'Ona Radžiukinienė.
Ona Grisko-Griškevičiutė iš 

Providence, R. L, Brown uni
versiteto studentė.

Dar gali įsirašyti kas tik
tai nori, bet kurie ne Ameri
kos piliečiai ir nori gryžti tie 
turi ateiti tuojau ir pradėti 
rūpintis gryžimo popierius.

Amerikos pasas ir viza ga
lima gauti trumpesniu laiku.

Tačiau kurie tik manot va
žiuoti apsispręskit tuojau, nes 
reikalinga iškalno užsakyti 
laive vietas, atidėliojant galit 
paskui nepatekti į Lietuvių 
skyrių.

Kelionėje visų pasažierių 
bus apžiūrėta bagažai, bus 
pataikyta ekspresiniai trauki
niai iš Bremeno į Eitkūnus, 
kur bus pasitikimo ir priėmi
mo komitetas. Ten bus su
teikta visos informacijos apie 
tolimesnius žygius Lietuvoje, 
kur ką aplankyti, ir tt.

Dėkitės prie būrio savo pa
žįstamų ir draugų.

Ateikit “Dirvon” bile dieną 
arba vakarais iki 8 vai.

DAINŲ IR MUZIKOS ŠVENTĖ
Pereitą sekmadienį bažnyti

nėj svetainėj įvyko, pp. čižaus- 
kų pastangomis, dainų ir muzi
kos šventė. Tai buvo vienas iš 
gražiausių ir didžiausių koncer
tų kokis kada toje svetainėje 
surengta. Artistai čižauskai abu 
savo užduotis aflikb labai gra
žiai. Prie jų dalyvavo daugybė 
kitų dainos ir muzikos spėkų iš 
vietinio jaunimo, kurie abelnai 
tariant pasirodė gana gražiai.

Dalyvavo ir svečias iš Detroi
to, Kun. J. čižauskas, kuris pa
sakė kalbą apie meną.

MIRTOS VAKARAS
Sekmadienio vakare Lietuvių 

svetainėje Mirtos choras (kai
riųjų) turėjo savo koncertą — 
dainavo choras, solo ir kvarte
tas. Po programo buvo šokiai.

ART. PILKOS PADĖKA
Prisidėjusiems prie mano at

sisveikinimo vakaro Clevelande 
programo išpildyme ir prie to 
vakaro pasisekimo draugin
giems pp. A. ir N. Vilkeliams, 
M. Dovidaitienei, A. Zdaniui 
reiškiu savo gilią, nuoširdžią 
padėką. Ponia M. Čižauskiene 
tik ligos nugalėta negalėjo dai
nuoti, bet man brangus jos prie
lankumas, nes ir serganti ji vis 
tik buvo pasiryžus programe 
dalyvauti.

Bendram komitetui už vakaro 
surengimą, “Dirvai” už spaudą, 
o taip pat pp. Karpavičiams už 
svetingumą mano karštas padė
kos žodis. Stasys Pilka.

Mirė. Balandžio 22 d. mirė 
J. Gražulevičius, SLA. 14 kp. 
narys. Mirties priežastis plau
čių uždegimas. Palaidotas tre
čiadienį Kalvarijos kapihėse.

Kurie norėsit išgirsti Shar
key-Delaney kumštynes per ra
dio atsilankykit į “Dirvą” pir
madienio vak., Balandžio 30 d.

Davis pianas atmestas. Bal
savimuose Balandžio 24 d. bu
vusio miesto majoro Davis prie
dai- prie miesto čarterio daugu
ma balsų tapo atmestas. Dau
guma susidarė nedidelė, nes tik 
2,763 balsais viršijo priešingoji 
pusė. Balsavo šitaip:

Už priedą 41,035 balsai
Prieš — 43,798.
Balsavimuose dalyvavo dau

giau negu tikėtasi. Manyta kad 
šį sykį eis balsuot vos apie 50,- 
000 piliečių.

Miestas palieka po manadže- 
rio globa kaip jau yra keturi 
metai laiko.

Nominacijose iš Republikonų 
partijos kandidatu ant preziden
to Hoover gavo didumą balsų.

GERB. SPRAGILO VANDRA- 
VONĖ IŠTYRIMUI KENO 

BUS “DIVORSAS”
NEDĖLIOJ

Paklausęs Giliaus patarimo, 
iš jo valgyklos bėgu į “Dirvą” 
ir jieškau kad kas pasakytų ke
lio bus “Divorsas”.

— Gerb. Administratoriau, 
pasakyk man keno bus “Divor
sas” nedėlioj Lietuvių salėj? — 
sakau aš.

— Gerb. Spragile, nors tu sa
vo raštais mums daug biznio pa
darai, ir aš labai norėčiau tau 
but geras ir pasakyt, ale tai yra 
didelė paslaptis, — sako jis. j

— Ale man gali pasakyt, ha 
aš esu -vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos ir viską už
laikysiu slaptai nuo pašalinių, 
tik skaitytojams parašysiu, — 
sakau aš.

— Mielai pasakyčiau, ir pasa
kysiu štai ką: aš nežinau, ba ir 
nuo manęs slepia, — sako jis.

— O man sakė kad aš čia su
žinosiu. Kur man dabar eit ir 
ko klausinėt? — sakau aš.

— Eik pas Redaktorių, gal jis 
pasakys, — sako jis.

Ateinu pas gerb. Redaktorių 
ir kaipo Slaptas Smetonos adju
tantas užvedu kalbą diplomatiš
kai. Sakau:

■— Gražus šiandien vakaras, 
gerb. Redaktoriau, — sakau aš.

— Labai gražus. Ačiū kad 
atsilankei, gerb. Spragile, gal 
atnešei raštų? — sako jis.

— Raštų neatnešiau, ale atne
šiu jeigu sužinosiu vieną man 
labai reikalingą dalyką. Ba be 
to negaliu rašyt, — sakau aš.

— Kaipo savo geram bendra
darbiui ir vožnai ypatai viską 
sutinku noriai išaiškint, — sa
ko jis.

Man net šilta pasidarė: mis 
liu sau, kodėl čia išsyk neatėjau, 
bučiau jau žinojęs.

— Man reikalinga sužinot ke
no bus “Divorsas” nedėlioj Lie
tuvių salėj, — sakau aš.

— A, apie "Divorsą” nori ži
not? — sako jis.

— Taip, aš noriu žinot keno 
tas “Divorsas” bus ir tada ga
lėsiu parašyt “Dirvai” didelę is
toriją, — sakau aš.

— Aprašyt tą nori? — sako 
jis.

— Taip, — sakau aš.
Gerb. Redaktorius pakrapštė 

pakaušį ir sako:
— Bet pasakyk, gerb. Spra

gile. kaip tau išrodo: ar dau
giau biznio bus jeigu pasakysiu 
ir tu aprašysi, ar jeigu nesaky
siu ir visi eis pažiūrėt ir patįs 
persitikrins, — sako jis.

— Biznis ne biznis, ale rei
kia būti teisingais, nuo publikos 
nieko neslėpt, — sakau aš, dip
lomatiškai.

— Jeigu publikai nieko nesa
kysi ji ir nesi varys žinot, bet 
aš manau kad tau, gerb. Spragi
le, pačiam parupo sužinot iškal
no apie “Divorsą” tai ir lakstai 

j visur, — sako jis.
— Pasakysiu tikrą tiesą: ne 

tiek aš kiek mano šonkaulis no
ri žinot, ale kai aš sužinosiu tai 
parašysiu visiems ir visi ateis 
pamatyt, — sako jis.

— Bet šį sykį yra nutarta ne- 
i.šduot niekam šios paslapties ir 
niekas negalės sužinot iki neat- 

j eis į svetainę nedėlioj pamatyt. 
ITen visi patirs kas tas Aficie- 
; ras už kurį Amerikiečiai ruošė 
i Klaipėdoj karą ir keno “Divor
sas” bus. Bet tau — tau, gerb. 
Spragile, aš pasakysiu vienam į 
ausį, klausyk: (.......................
........................................)

— Ar šitaip? — tai ačiū, o 
pasižadu niekam nesakyt. Te
gul eina pamatyt patįs ir viską 
kuogeriausia žinos.

Ir aš sau užganėdintas išėjau. 
O jus kurie norit žinot keno 
“Divorsas” bus ir kas bus nu
šautas ar į Braziliją pabėgs at- 

i eikit nedėlioj Į Lietuvių salę.

Lietuvių svetainę.

"DIVORSAS” nedėlioj?

Daugiau vietinių 
žinių rasite ant 

6-to pusi.

Sporto Žinios ant 
7-to pusi.

VIETINIAMS 
“Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.
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Didžiausias 1928 meru skandalas Lietuvių Svetainėje Clevelande!

Nauja K. S. Karpavičiaus trijų aktų komedija, statoma taip kaip dar niekad 
Lietuvių scenoj nebuvo matyt: iš publikos matysis scenoje du kambariai ir 

abiejuose atsibus veikimas.
KAS VAIDINS: Vaidinime dalyvauja šie gabus vietos scenos mėgėjai: M. Dovidaitienė, 

L. Banionienė, V. P. Banionis, A. Zdanis, A. šmigelskis, M. Yesiutė, M. Gilienė, A. S. Kulbickas, 
S. čeriauka, F. J. žiuris, J. V. Mitchell, K. S. Karpavičius, ir pulkas vaikų.

DALYKAS dedasi šį sykį Klaipėdoj, “Ekscelencijos” Laivakorčių “Agentūroj”, kur jie vilioja 
iš žmonių pinigus už neva išvežimą iš Lietuvos į Braziliją. Plyšit juokais. Ruoškitės matyt.

— Gerb. Petrai, pasakyk man kaip gali patekt į dan- — Gerb. Spragile, į dangų niekados negalėsi patekt 
gų ? (j’, jeigu nenueisi pamatyt “Divorsą”.

— O kur galima “Divorsą” matyt?
— Nagi ve —

Nedėlioj

Baland.-April 29
Lietuvių Svetainėj

6835 Superior avc. Pradžia 5 vai. vak.

Tikietai: 50c., keletas vietų po $1. Į šokius 35c.

RENGIA IR KVIEČIA “DIRVOS” B-'VĖ

Dainuos: Elena Grigiutė, L. Jonaitis, A. Zdanis mylimas musų dainas.
Po programo tęsis šokiai prie smagios Nik. Wilkelio Orkestros.
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PIKNIKAMS, IŠVAŽIAVIMAS 
ŠEIMYNIŠKIEMS IR VISUO
MENIŠKIEMS PUIKIAUSIA 
VIETA — DAUG ŽEMĖS, ŽO
LĖS IR MIŠKO. ŠOKIAMS SA
LĖ, SPORTO PLATFORMA.

TADAS NEURA
Stop 68

Bru nswick, ^)hio_

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 6 kambarių pavienis 

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

JACOB TISOVIC
1366 Marquette Rd. Florida 3445-M

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, po 5 kamb. 

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

ANT E. fiCth 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 50x100. 
Kaina $12,000. $4,000 įmokėti. Sa
vininkas 509 Cuyahoga bldg., Cherry 
01^7, arba 6615 Lawnview avė.

FLORIDA 4331-M

K. Urbšaitis,
A. Sheppard ir

A. Jakštas
MALIAVOTOJAI 

POPIERIUOTOJA1 IR 
DABINTOJAI Iš VIDAUS IR 

IŠ LAUKO.

1386 E. 65th St.
Kampas Luther ave. Cleveland

A. Jakštas ir K. Urbšaitis
Už laikom

BUčĖRNŲ IR GROSERNE

GERUS CIGARUS.
Užeikit del persitikrinimo pas 
savo tautiečius. Visiems prieina
ma^ vieta. Kampas Luther avė.

1386 E. 65th St.
. . Telef. Florida 4331-M.

2 ŠEIMYNŲ—$10,500.
5 kambariai viršuje ir apačioje. 
Modemiškas Įrengimas, 3 karam 
garadžius. Kreipkitės tiktai pir
kėjai, 8017 LINWOOD AVE.

PARSIDUODA PEČIUS
Geras didelis, visai kaip naujas 
combination virtuvės pečius kū
renamas anglim ir gazu. Vertas 
$130, parsiduos už $66. Kreip
kitės 6714 Lawnview avė. apa
čioje (Lietuviai).

PAJIEšKOJIMAS
Aš Pranciška Buividaitė-Jonuškie- 

nė jieškau savo pusseserių Rozalijos 
ir Petronėlės Buividaičių. Jos senai 
gyvena Amerikoje, po vyrais jų pa
vardžių nežinau. Paeina iš Ilakių 
parapijos, linkaičių k., Telšių ap. Jos 
pačios arba žinantieji atsiliepkite:

PRANCIŠKA JONUšKIENĖ
73 So. 7th So. Kenmore, Ohio

Jonas Kastyrka
STOGU DENGĖJAS IR RYNŲ 

SUDĖJĖJAI 
MALIAVOTOJAS

Dengiu visokius stogus ir darbų ga
rantuoju. Esu ekspertas per 10 me
tų tame darbe. Duodu ant lengvų iš- 
mokescių už padirbtų darbų. Šauki
te arba parašykit laišką, duosiu ap- 
skaitliavimą.

Telef. Broadway 3358-M 
JOHN KASTYRKA 

3080 Soutel Rd., City

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cash grosernė ir mėsinyčia, $800 

savaitinio biznio, nėra kompetieijos. 
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 prieinamų kainų. Dide
li kambariai, plytų fireplace, kny
goms šėpos, valgomame šėpos in 
dams, virtuve ir šaldykla; 3 miega
mi kambariai ir maudynė, didelis 
priešakinis porėius, 150 pėdų jardas, 
trigubas garadžius. $8,800. Pama
tymui pašaukit Eddy 5913 \V.

ANT RENDOS
3 kambariai su valgiu ar be val

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

7210 ST. CLAIR AVE.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
VAIKINO

arba našlio tarpe 40 ir 50 metų am
žiaus. Aš esu 38 metų našlė, turiu 
du viakus, baigia aukštesnį mokslų, 
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.

JAU PAVASARIS
Jei manai namą 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. 
6712 WADE PARK AVE. Cle
veland, Ohio, du blokai nuo Lietu
vių bažnyčios ir svetainės.

Benedict Rakauskis.

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

PARSIDUODA
Ant 8821 Wade Park avė. saldai

nių, cigarų ir mokyklos reikmenų 
kampinė krautuvė. Garantuoju $400 
savaitinių ineigų. Gražus kambariai 
gyvenimui greta, pigi nuoma. Parsi
duos pigiai. Matykit Zimerman, No
tary Public, 10711 Superior avė., ar
ba “Dirvoj”.

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

Wm. Misevich
R. 3. Scottville, Mich.

GERA PROGA JAUNAI MERGINAI
Jieškau apsivedimui merginos, biie 

tautos, išskiriant Francuzės. Esu 25 
m. Lietuvis. Prašau atsiųsti foto
grafiją su pirmu laišku, šiuo adresu: 

STANLEY BAČIUNAS
174 Mary St. Belleville, Ont.

Canada.

PAJIEŠKAU GERO PARTNERIO
Vaikino, nevartojančio svaiginan

čių gėrimų, geros išvaizdos, tinkamo 
prie biznio. Aš esu gyvanašlė, turiu 
restaurantą, 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

PAJIEŠKAU MERGINOS
Jieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, tarpe 25 
ir 40 metų amžiaus. Aš turiu 
gerą darbą ir gerai - uždirbtu, 
turiu savo namą.

ADAMS E. L.
3401 E. 104 St. Cleveland, O.

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

7210 ST. CLAIR AVE. ..

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namų, ji išrendavosic 
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 lotą 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.

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.


