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Sugavo Maskvos Agentą 3 UŽMUŠTA LENKU 
GEGUŽINĖJ

BELA KUN
IR DARBININKŲ ŽINIOS

RUOŠĖ VENGRU RE
VOLIUCIJĄ, SAKO

Vienna. — Čionai suimtas 
buvęs komunistų diktato
rius Vengrijoje tuoj po ka
ro, Belą Kun, kuris spėja
ma ruošė planus naujai ko
munistų revoliucijai Veng
rijoj, kurią valdo taip vadi- ' 
narna “fašistinė” valdžia.

Belą Kun tapo susektas 
po kelių savaičių gyvenimo 
Viennoje. Jis čia įsisteigė 
mažą krautuvėlę muilų, per- 
fiumų ir vaistų. Kambary
je užpakalyje tos krautuvė
lės buvo visas fabrikas ku
riame jis su kitais komunis
tais virė revoliucijonišką 
košę Vengrijai ir pietryti
nei Europai.

Darant kratą ten rasta
■ dckmnsntų i-r 'Mas

kvos literatūros.
ten rastą medegą neišver:-- 
į Austrų Įkalbą policija ne
galės tikrai paskelbti kokius 
jis planus turėjo.

Vengrijos valdžia parei
kalavo Austrijos išduoti Be
lą Kun teismui.

Laike Belą Kun valdymo 
Vengrijoj buvo išžudyta su
virs tūkstantis įvairių inte
ligentų.

Kasyklų apsiginklavimas. 
Washingtone dar vis eina 
tyrinėjimai angliakasyklų 
streiko. Klausinėjamas vie
nas Ohio valstijos- kasyklų 
vedėjas pasakė: “Mes turi
me kulkosvaidžius, šautu
vus, gazų bombas, pištalie- 
tus kurie leidžia kibiršktis 
ir kitokią karo medegą. No
rime kad niekad neprisieitų 
jų panaudoti. Bet tą turime 
ir -turėsime naudoti jeigu 
busime priversti. Mes turi
me saugot ir gint savo tur
tą.”

Tai buvo pirmas tęks at
viras prisipažinimas iš ka
syklų savininkų pusės. Pa
našiai pasakojo ir Pittsbiv-' 
go’'distriktę4kasyklų opei k- 
toriai, bet jie atvirai neišsi
davė ir slėpė ką jie daro.

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis, išgirdęs apsa
kymą tokio prisiruošimo lyg 
į karą,' paklausė ar aplink 
kasyklas yra vielų tvoros ir 
tranšėjos bei kitos moderni
nės karo įmonės. Jam atsa
kyta jog ne.

“Jus turit visas karo įmo
nes”, kalbėjo toliau Lewis 
Tas skamba lyg rengimąsi 
vakarų fronte atakui. To
kiose aplinkybėse ar manot 
kad unija neturėtų teisėsi 
pirktis bombas ir kulkosvai-1 Meksikoj, kalno urve ne
džius apsaugojimui savo na- toli San Juano Nepomuceno 
rių nuo jūsų mušeikų?” atrasta apie 100 lavonų vy- 

---- rų, moterų ir vaikų, kurie 
Wheeling, W. Va. — Pow- spėjama buvo užgriūti ur- 

hattan Mining Co., perėjo j ve kada nors senai laike že- 
Cleveląndiečių operatorių mės drebėjimo, 
rankas ir pradėjo veikti nuo. 
Gegužės 1 d. Kasyklos sto
vėjo nuo to kaip tik streikas 
prasidėjo. Dabar kasyklos 
veiks kooperativiu budu.

Joje dirba 800 darbininkų

Gegužes 15 dNARKOTIKU SUNAU
DOJAMA UŽ BAI

SIĄ SUMĄVarsa va. — Apvaikščioji- 
me pirmos Gegužės čionai 
užmušta tris ypatos ir 60 
sužeista, kuomet komunis
tai bandė įsiveržti į socia
listų demonstrantų eiles ir 
maršuoti sykiu. Socialistai 
Maskvos apaštalų neįsileido 
ir pradėjo šaudyti.

Kituose Europos miestuo
se Gegužine praėjo su ma
žomis betvarkėmis.

*------------------ ------- ----------
. Kaimiečiai Neduoda Ma

skvai Javų
Maskva. — Rusijos 

miečiai atsisako duoti 
misarams savo javus net už 
pinigus, nes už pinigus jie 
nieko negauna pirkti ko rei
kalinga ūkiams. O sovietų 
carai javus renka ir gabena 

,'užrubežin, už ką neima me- 
degos reikmenų bet auksą, 
o tą auksą sunaudoja pro-jniai išduos tik vištas, 
pagandai užrubežiuose 
užkariavimui Chinijos.

kai- 
ko-

ir

Lenkams Nepasiseke
Pragarsėt

Pereitą savaitę du Varša- 
vos Lenkai lakūnai pasikėlė 
j orą ir niekam nesakydami 
kur jie lėks norėjo kad visas 
pasaulis juos garsintų. Gal 
•įv'nai manė vienu ypu ap- 

Iki visą lėkt aplink žemę arba taip 
padaryt kaip padarė Cook 
su šiaurės žemgaliu: ten vi
sai nebuvęs pasigarsino jog 
buvo ir atrado....

Jie turėjo nusileisti Pa- 
delei sugedimo or- 
Bet padarė klaidą: 
nusileist kur kru- 
už kelių dienų vėl

Atrado 100 Senoviškų

ryžiu je 
laivio.
reikėjo
muose,
pakilt ir pasigarsint kad lė
kė, lėkė ir aplėkė aplink že
mės kamuolį ir sugryžo j tą 
pat vietą....

Žmogžudis Remus jau 
ne Beprotis

X-Spinduliai ir Viščiukų 
Perėjimas

Mirė Gen. Vrangelis
Baronas Vrangelis, kuris 

bandė nugalėti Rusijoj bob 
'ševikus bet neįstengė, šiose

ir per dieną išima 5,000 to-'dienose mirė Belgijoj, 
nų anglies.

Pursglove kooperativė si
stema veikia šitaip: darbi
ninkas gauna trečdalį kieki 
anglis parsiduoda.

Lima, O. — George Remus, 
degtinės šmugelninkų karalius 
ir žmogžudis, kuris nušovė savo 
pačią pereitą rudenį, jau tapo 
išrastas sveiku protiškai ir iš
eina iš bepročių kalėjimo, kur 
buvo uždarytas už nužudymą 
savo moteries.

Tai yra didžiausias sumyni- 
mas įstatymų ir teisingumo ko
kis tokiu staigu laiku padary
ta, ir turbūt už pinigus, 
buvo 
proto, 
proto, 
taigą,
ko proto ir gali eit sau, be jo
kio atsakymo už žudystę.

Kada 
šmugelninku buvo pilno 
kada šovė pačią buvo be 
ir nuteistas į bepročių įs- 
kurioje vėl atrastas svei-i

30 Meksikonų Nužudyta
Meksikoj, kareiviai kovo

je su sukilėliais nužudė 30 
vyrų pereitos savaitės pa-

San Francisco. — Eksplo- baigoj, ir sudėjus pereitos 
davus aliejų vežiojamam'savaitės nužudytuosius pa- 
laivui užmulšta du darbinin- sidaro viso 51.laivui užmulšta du darbinin
kai ir šeši sužeista.

Steubenville, O. — Popie- 
ros dėžių dirbtuvėj trukus 
ratui dikčiai apardyta dirb
tuvė ir užmušta vienas dar
bininkas kuomet jis bėgo su
laikyt inžinus po rato trūki
mo. Jam praeinant dar at- 
lužo rato dalis ir pataikė į 
ji-

Australija Nori Priimti 
tik Baltuosius

Australija, sala pietų vande- 
nuose, užsivarė būti tiktai “bal
tųjų”, ir pradėjo smarkų darbą 
atsikratyti ir neįsileisti negrų 
ir Italų. Italai ten skerbiasi po 
300 ypatų kas mėnuo.

Suv. Valstijose per metus 
laiko narkotizmo apsėsti su
naudoja tų nuodų už tris 
šimtus milijonų dolarių, sa
ko Dr. Carleton Simon, nar
kotikų ekspertas.

Jis sako kad reiktų Įsteig
ti valstybinė ūkė narkotikų 
ligonių laikymui.

New Yorke Dr. Dieffen- 
bach paskelbė jog su pagal
ba X-spindulių galima pada
ryti taip jog perimi kiauši- 

Jis 
tyrinėjimus darė per tris 
metus. Buvę po tais spin
duliais kiaušiniai išduoda 
viščiukus su tam tikromis 
ypatybėmis. Net tas galima 
padaryt kad viščiukai buna 
visai be sparnų jeigu kiau
šinius palaikai po X-spindu- 
liais per kelias valandas.

Dr. Dieffenbach tiki kad 
šitie jo atradimai duoda ga
limybes prieiti prie paties' 
punkto kada žmogus gi... , 
suprasti ir kontroliuoti gy-jvoJ o1 laivių buvo.

i ' Ta rliona hue nvybę.

New York, Bal. 25. i viai neturėtų būti vien van-
Ten toli už jurų marių den*u Lietuvos partijų ma- 

kur Nemunas banguoja, kur Ignams sukti.. Jeigu Ame- 
šešupė miela plaukia, 
Birutės dainos skamba, mu-| 
su broliai ir seselės šventę 
didelę turės, tą dieną bran
gias sukaktuves minės.

Ten Laisvės Varpas ra
gindamas visus be išimties 
prie pasiryžimo toliau kovo-ORLAIVININKU LAI

MĖS IR NELAIMĖS |H UŽ nepriklausomybę ir;

Lindbergho orlaivis ku-įšt° iškilnlingai skambi 
riuo jis perskrido Atlanti-! “vaikams Lietuvos, tas lai 
ką ir viso aplakstė 40,000 vės nevertas kas negina j 
mylių paskiau, atlanlkyda-į jos. 
mas net pietų Ameriką, lie
ka savastimi Smithsonian 
instituto ir' bus laikomas 
Washingtone kaipo parodos 
dalykas.

Tą pat dieną kada New 
Yorkas laukė iškilmingai 
sutikti Europos lakūnus, 'ke
letu orlaivių Amerikoje už
simušė aštuoni lakūnai.

Rugpjūčio 26 d. Kalifor
nijoj ruošiama orlaivių ma- 
nebrai, Dalyvaus apie 350 
orlaivių, 'arba daugiausia 

alės|neSu kada kur vienoj kru-

kur rikos Lietuviai rimtai norė- 
i tų turėti įtakos Lietuvos vi
suomeniniame gyvenime jie 
to greičiau atsiektų pasi
rinkdami sau savistovę rė- 
anėjo-mecenato rolę Lietu
vos kultūros, ekonomijos, 
sporto ir labdarybės srities 
darbuose. Visoje Lietuvo-

Mirė automobilistas. Pa
sižymėjęs automobilų lenk
tynėse jaunas automobilis
tas, Frank Lockhart, užsi
mušė Daytona pajūryj Flo
ridoj važiuodamas greitumu 
200 mylių Į valandą kada 
plyšo rato gumas. Automo
bilis persivertė 30 pėdų auk
ščio ore kada nelaimė Įvyko 
ir Lockhart užsimušė.

Tą dieną bus atidarymas 
San Diego miesto orlaivių 
lauko, kuris bus pakrikšty
tas Lindbergho vardu ir da
lyvaus pats Lindbergh.

Washingtone, po karšti; 
diskusijų, senatas nutarė 
padovanoti Europos lakū
nams po medalį už perlėki- 
mą Atlantiko.

Kaip Fordo Angliakasiai 
Gyvena

AMERIKA TURĖJO 
DAUGIAUSIA NE

LAIMIU

Twin Branch, W. Va. — Čio
nai yra angliakasių miestelis, 
kuris priklauso Fordui, o darbi
ninkai dirba Fordo anglies ka
syklose. Kuomet kitose kasyk
lose dabartiniu laiku streikuoja
ma, tarp darbininkų ir jų šei
mynų yra didžiausias skurdas. 
Čia darbininkai uždirba po $7 
iki i?8 į dieną už astuonių valan
dų darbą. Čionai visada užlai
koma švara, yra visi patogumai 
ir nėra jokių ginkluotų sargų

Fordo kasyklose niekados ne
būna streikų ir nesusipratimų.

Gaudo Laukinius Ark
lius Maistui

Dovana biblistams. Ame
rikos Biblijos draugija ga
vo $250,000 palikimą mirus 
vienai našlei Wooster, O.

Huzulai Karpatuose mel
žia savo karves per šliubi- 
nį žiedą, apsaugojimui pie
no nuo užkerėjimo ir kad 
raganos nepagrobtų.

Japonijoj žymiai pradėjo pla
tintis gimdymo kontroliavimas.

Tarp kitų dalykų pirmenybę 
turinčios Suv. Valstijos tą gar
bę turi ir nelaimėmis.

Tautų Sąjungoje surinktomis 
statistikomis nuo 1924 iki 1927 
metų imtinai, parodo kad gam
tinių nelaimių, kurių žmogus ne- 
Igali išvengti, per tą laiką buvo: 
Suv. Valstijose 76 nelaimės: 
Italijoj 66; Japonjioj 57; Ispa
nijoj 48; Vokietijoj 37; Fran- 
euzijoj 34; Serbijoj 30; Rusijoj 
28; Anglijoj 25.

Tai yra šios nelaimės: žemės
j drebėjimai, vulkanų išsiverži
mas, žemės nugriuvimai, potvy
niai, vėtros, karštis, badas, gai
srai, žiogai, plėgos, ir sniegų 
nugriuvimas.

Europoje tų nelaimių buve 
372, Azijoj 144, Amerikoj 112, 
pietų Amerikoj 55, Afrikoj 49, 
Okeanijoj 51, Centralinėj Ame
rikoj 25.

Potvinių buvo daugiausia, iš
viso per tuos metus visame pa- 

i šaulyje 278. Po to sekė audros, 
i 341; žemės drebėjimų buvo 92; 
I vulkanų išsiveržimų 8.

Rytinėje dalyje Washington 
valstijos, tolimuose vakaruose, 
apsupta apie tūkstantis lau
kinių arklių, kurie atvaryta į 
Yakima miestą pjovimui ir su
darymui į maistą lapėms, 
nims ir vištoms.

Apleisti Indijonų arkliai 
tenai ii patapo laukiniais,
kartais pulkais užpuola ukius ir 
išėda viską. Daugybė jų išbė
giojo eiles metų be prisiartini
mo žmogaus prie jų.

Už juos moka po $3 nuo gal
vos.

su-

liko
Jie

J tingai Vilniuje, juk mes tu
rime devynias galybes to
kios rūšies uždavinių!

i Bet malonus musų Ame- 
rn ..vl "’kiečiai linkę, del įvairiu
lada tai tūkstantinės is- j n£pasisekimL1 biznyj del atj 

kilmių dalyvių numos balsai I ,i„„
susilies su atvykusių Ame- Į ■ 
rikiečių balsais, graudenan
čiai skambės Lietuvos Hirn-I 
no melodija, “Vardan tošį 
Lietuvos vienybė težydi. .

Ką gi mes čia pasilikusie-j ■ 
ji tą dieną beveiksime? Ne-j. 
gi užsikimšime savo ausis 
su indiferentizmo vata? Juk 
15-tos Gegužės Aktas, lygiai 
kaip ir Vasario 16-tos Ak- 

" Ai'tkvienaiiT -Lietuviui 
yra brangus ir be diskusijų 
protui ir širdžiai priimti
nas. Abu tie aktai, tačiau, 
uždėjo ant musų, neatsižvel
giant į partines simpatijas 
ir antipatijas, neginčijamą 
pareigą visomis išgalėmis 
remti Lietuvos Nepriklau
somybės užlaikymą ir Vil
niaus atvadavimo reikalą.

Daugelio įsitikinimu tatai 
berods turėtų būti vieninte- i 
lė Amerikiečių Lietuvių po
litine programa ir jų Lietu
vybės “credo”, paliekant vi-j 
dujinius Lietuvos reikalus | 
patiems Lietuvos gyvento-I 
jams tvarkyt, nors tiesą pa- j. 
sakius mes norėtume Lietu
vos vyriausybei daug, daug 
visokių reikalavimų pareik
šti. Už teikimą Lietuvai " I
materialės pagalbos visgi, 
vargu galima rimtai reika
lauti kad musų užjuriniail 
sumanymai ir nusistatymai 
tenai Lietuvoje turėtų pri- ; 
valumo būti priimti už gry-. 
ną pinigą. Amerikos Lietu-'

šalimo patriotiniuose dar
buose, del organizacijų ne- 

i veiklumo ir Lietuvybės čio
nai nykimo kaltinti kitus tik 
ne patį:; save. Opozicijoniz- 

ji- valdžios kaltinimas 
visur ir visame kame pasi
darė čia tiesiog musų papro- 
i lis. O gi mes patįs ar daug 
pastangų dedam kad Tupia
mi mums dalykai čia pat 
:C'; K - vv-;
rėdami nuozi-rdžia* “eft' Lie
tuvos keliu” privalėtume 
pradėt nuo savęs: jeigu mu
sų šeimynos, musų draugi
jos čionai pradėtų ne “sek- 
tautiškai” bet “Lietuviškai” 
jaustis, galvoti ir veikti tai 
butų tikras nepriklausomy
bės laimėjimas ir tikra šven
tė.

Parodos, prakalbos, ban- 
i kietai del 15-tos Gegužės 
yra puikus dalykas, ypač 
jeigu jaunuomenė dalyvau
tų. Tegul tiktai tos iškil
mės nebūna vien lokalis pa
daras: tegul jos bus kaipo 
žiedai bendro Lietuvybės 
medžio, kurio šaknis yra 

i Vilniuje, Kaune ir Klaipė
doje; tegul Amerikiečių pa
stangos tarnaus svarbiau
siems Lietuvos tikslams, te- 
Igul musų aukos eina tenai 
Ikur yra užvis didesnis rei- 
! kalas. Kultūros darbais už- 

;d tikrinkime Lietuvai nepri
klausomą ateitį, kultūros

(Pabaiga ant 7-to p.)

geriau? No-
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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 stateroom* 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 

R?^D $8.50
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
Last 9th Street 1'ier : : :: Cleveland, Ohio



DIRVA

PITTSBURGH Akrono Naujienos
kia gausiai; atsiranda ir to
kių geradarių kurie aukau
ja po $50,000 šitam reikalui.

J. A. U.
Sodeikos Koncertas

Pittsburge skirta Art. A. 
Sodeikai koncertui diena 6 
Gegužės, bet dabar tapo nu
kelta Į penktadienį, Gegu
žės 11 d. Koncertas įvyks 
L. M. D. svetainėje, 142 Gri
st., prasidės nuo 8 vai. va
kare.

Pittsburgiečiai gana gy
vai žingeidaujasi Sodeika ir 
be abejo skaitlingai atsilan
kys.

Su p. Sodeika kaipo pia
nistas dalyvaus jau žino
mas muzikas M. Yozavitas.

DETROIT

Po Pilkos vakaro. Balan
džio 22 d. L. M. D. svetainė
je įvairus vakaras artisto S. 
Pilkos atsisveikinimo su sa
vo pažįstamais Amerikie
čiais. Su Pilka vyksta sy
kiu ii' komikas R. Juknevi
čius. Jiedu dainavo ir vai
dino. Kaipo pagelbininkai 
dalyvavo vietiniai, p-lė A. 
Akelaitytė prisidėjo su vai
dinimu, p-lė Elena Lelioniu- 
tė su dainomis, sudainuoda
ma keletą gražių dainelių, 
p-lė Ona Lelioniutė akom
panavo pianu; Petras Gilius 
taip pas dainavo, akompa
nuojant M. Virbickiutei.

Art. Pilka pasakė patrio
tinių ir juokingų eilių ir su
vaidino porą veikalukų.

Žmonių atsilankė neper- 
daugiausia, bet kadangi iš
laidos buvo mažos tai artis
tai išvažiavo patenkinti.

, Pasitaikė but idogfi’s-o ras, 
nes lijo, kas ir pakenkė.

Svečiams miestą šiek tiek 
aprodė J. Virbickas, J. Ma
niakas ir J. Kazlauskas. Jie 
ii- p. Akelaičiai svečius pri
ėmė ir vaišino.

J. Virbickas.

Kova su šmugelninkais. 
Valdžios laiveliams gaudant 
šmugeliuotojus degtinės iš 
Kanados prisiėjo patirt vi
sai naujas dalykas. Vienas 
patrolis turėjo susidurti su 
šmugelninkų laivu, ir šmu- 
gelninkų laivas pataikęs j 
aną pirmagaliu jį nuskandi
no, o du patroliai turėjo iš
plaukti į kraštą. Gerai kad 
nebuvo sužeisti ir galėjo iš
plaukti, šiaip gi butų prigė
rę. Jie liudijo kad šmugel
ninkų laivas turėjo plieninį 
pirmagalį specialiai įrengtą 
laivams daužyti kada reikia 
susidurti su patroliais.

Patrolių viršininkas pa
skelbė jog nuo dabar šmu- 
gelninkai važiuojanti per ti
pe visi rizikuos savo gy
vastis. Iki šiolei, kolei šmu- 
gelninkai nedarė tokių daly
kų kaip dabar tai patroliai 

I neturėjo teisės naudoti šau
tuvų.

Michigan už Hooverį. Re- 
publikonų partija Michigan 
valstijoje nutarė remti Kan
sas City 'konvencijoje nomi- 
navimą Hoover ant prezi
dento iš Republikonų parti
jos.

Bolševikėliams nepavyko.] 
Susispietę į SLA. 198 kuo
pą beveik išbaigė jos iždą, 
tuštint; aukų negauna su 
savo melais. Jie buvo pasi
kinkę ir Šv. Juozapo drau
giją. Kadangi pašaipūnėse 
draugijose nariai mažinasi 
tai Šv. Juozapo draugija 
ėmė mąstyt apie įstojimą į 
Susivienijimą. Tas labai pa-į 
tiko vietinės SLA. 198 kuo
pos bolševikėliams ir jie] 
ėmė laižytis prie draugijos' 
kad į jų kuopą persikeltų.1 
Juozapinė ižde turi dar pi
nigu, kuriuos bolševikėliai i 
žadėjo “dabot”. Bet gudres-Į 
ni Juozapinės nariai nujau-! 
tė kad su bolševikėliai bi
čiuliautis negali, todėl Ba-I 
landžio 22 d. susirinkime! 
nutarė tverti savo paskirą 
SLA. kuopą ir prašyti cen-| 
tro duoti kitą numerį. Jei-! 
gu negalės gaut paskiro nu-;
merio tai nutarė draugija i 
laikytis savistoviai kaip iki 
šiolei.

Už tokį drąsų pasistaty
mą prieš bolševikus ši drau
gija verta pagyrimo. Neis 
ji į bičiulystę su bolševike-Į 
liais ir nesekios juos truks
imus kelti prieš Lietuvą, nes! 
Juozapinės nariai yra geri 
patriotai ir savo tautos my
lėtojai. Keliautojas.

Vidašius po 25c. Viso su
rinkta $5.75.
Naujo piliečio kūmais buvo 
jaunuoliai lankanti mokyk
lą, Pranas Martinkus ir St. 
Rūmbutaitė. Tai pavyzdin
gas įvykis pratint musų jau
nuolius dalyvauti savųjų su
eigose ir skiepyt jiems tėvy
nės meilę. Juo daugiau jau
nimas buna tarp savųjų tuo 
naudingesnis jis lieka mums 
ir toliau. Kalnas.

BAYONNE, N. J.

Balandžio 15 d. Šv. Petro 
ir Povilo Draugija, L. P. 
Klubas ir Moterų Sąjungos 
kuopa bažnytinėj svetainėje 
surengė balių paminėjimui 
savo klebono Kun. Vaice
kausko vardo dienos. Salė 
buvo pilna prisikimšus Lie
tuvių visokių pažiūrų, visi 
gražiai linksminosi. Klubas 

i iš savo iždo paaukavo $25. 
Užmušta keturi vaikai. I— - - - - - -

Prie Goodyear dirbtuvės ke
li vaikai žaidė, ir turbut pa
degė ten buvusį gasolino 
tanką, 50 galionų didumo. 
Tankas eksplodavo ir ketu
ris vaikus užmušė. Kompa
nija sako kad ne jos tankas 
buvo, bet nežino kas jį ten 
galėjo palikt. Mirę vaikai 
yra nuo 5 iki 14 metų amž.

Grand Rapids, Mich. — 
Du seneliai, vyras 71 metų, 
moteris 73 metų, nutarė ir 
nusižudė, palikdami paaiš
kinantį raštelį kad delei ije- 

! sveikatos jiedu nutaria dau
giau negyventi. Vyras nu
šovė moterį ir pats persišo
vė. Jiedu buvo vedę 46 me
tus.

Akrono Koresp. Komisi
jai: Jūsų pranešimas tilps 
sekančiame numeryje.

Klebonas džiaugiasi kad jį 
čia žmonės taip myli, nes jis 
yra darbštus ir teisingas.

Laiminga ta Lietuvių ko 
lonija kurioj Lietuviai turi 
gerą kunigą ir kuris su pa
sišventimu dirba savo žmo
nėms ir savo tautai. Bet 
mažai tokių kunigų yra mu
sų tarpe.

Darbai čia susilpnėjo, visi 
laukia jų pagerėjimo atėjus

pra-vasarai. Manoma gal 
dės geriau dirbti.

LONDONAS, Anglija

DAYTON

Sniegas. Pennsylvanijos 
valstiją pereitos savaitės 
pabaigoj užklupo sniegas ir 
pūgos kokių dar nebuvo ši
tokiu pavasario laiku. Mie
steliai tapo atskirti, trauki
niai suvėlavo, suiro tramva
jų važinėjimas, nutraukyta 
telegrafo vielos ir pridary
ta kitokių nuostolių.

Audra daugiausia apsirei
škė aplink Johnstown' ir Al
toona, Pa. Tų miestų nebu
vo galima nei telefonu nei 
telegrafu pasiekti.

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 paraf. 
obrz. Lacinskiego, Poland.

PASTABUKĖS
“KELEIVIS” Įdėjo tūlo sla 

ouko, kuris labai galimas daik
tas yra iš paties “Keleivio” aba
to, polemiką su P. Mikolainiu 
SLA. reikaluose. Tas slapukas 
kaip ir visi komunistai šlykš
čiai puola Sargybos Komitetą ir 
vadina “Samozvancū fašistų 
sargybos komitetu”.

Matote, jeigu Sargybos Komi
tetas gindamas Susivienijimą 
nuo raudonųjų Maskvos agentų 
•išleido atsišaukimą po kuriuo 
nebijo pasirašyti savo vardus 
tai “Keleivis” kaip ir komunistų 
gazietos duoda vietos šmeižti 
sau nepatinkamas ypatas.

Ar tik “Keleivis” nesustojo į 
“bendra frontą” su komunistais 
su kuriais tikisi greitai pasibu
čiuoti, nes komunistai jau palin
ko šiek tiek Į dešinę.

“Keleiviui” viskas galima.

į SIŪTOMS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos K 

” organizacija Suvienytose Valstijose, į
’•orios turtas siekia arti $1,000.000.00. £

H

i iorzani/avimo ik šiam laikui išmokėta $375.122.80
. numirt inię. Pašalpų išmokėta $413,550.15. h

« * G
J SLA kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pn s H imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitj "Tė- į M vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnas j

J Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,009.
u Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.
(j Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresai 4
k LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 2 
□ 307 W. 30th Street N«w York, N. Y. 3
’vilti imimimlimt - r z - XX x z x xz xzxxxzjx z z z z a XXXXX1

SMULKIOS ŽINIOS
A. Muckus, 844 Fifth avė., 

važiuodamas automobiliu su 
T. B. Rieji susižeidė, -rodosi 
gydosi namuose.

Šv. Stanislovo draugijos 
senas narys ir jos įkūrėjas 
S. Rodavičia sugryžo drau- 
gijon ir nariai jį su džiaug
smu sutiko ir priėmė. Bet ir 
ne veltui, nes draugija nu
tarė padaryt 10 metų savo 
gyvavimo paminėjimą, ku- 
■is atsibus Gegužės 30 d. S. 
Rodavičia prie kitų inėjo į 
sukaktuvių ruošimo komisi
ja.

Balandžio 22 d. Albertas 
ir Ona Daukinčiai turėjo 
■krikštynas savo sunaus, ku
riam vardas duota Alber- 
tas-Algirdas. Tėvai į krik
štynų pokilį sukvietė svečių, 
kurie gražiai linksminosi.

Pranui Martinkui užsimi
nus apie vargstančius strei
kuojančius angliakasius da
lyvavusieji sumetė keletą 
dolarių aukų. Pinigus nu
tarta siųsti Lietuviams an
gliakasiams nežiūrint jų įsi
tikinimų.

Aukavo šie: Pr. Martin- 
kus, kūmas, Stella Rum- 
butaitė, Alb. Daukintis, Z. 
Virbickis po $1; Al. Žente
lis 50c. A. Untulis, S. Ro
davičia, Pr. Martinkus ir D.

KO STOVI KADA MAŠI
NA SUGENDA?

Vežk pas M. YOC1, pataisys.
Tausau visokias mašinas, pečius, 
grafofonus, prie to dirbu visą kal
vystės darbą, sulieju sudaužytus 
daiktus krūvon, buna kaip nauji. 
Esu geras Velderis, kam suspieg
tų automobilio ašis ar Kas kitas 
duok man sutaisyk. Darbą atlieku 
sąžiningai. Visais reikalais kreip
kitės mano šapon, aš čia visada 
esu. (20)

M. Jocis
154 WOOSTER AV. AKRON, O. 

Telef. 2585.

Sugryžo iš Lietuvos
Jaunas Antanas Pažėra 

šiose dienose sugryžo iš Lie
tuvos. Tris metai atgal tė
vas išsivežė jį 12 metų am
žiaus, bet motina liko čio
nai, taigi ji pasiilgus sunaus 
.atsiėmė jį atgal. Vaikinas' 
■kalba gražiai Lietuviškai iri 
labai maloniai atsiliepia a-Į 
pie Lietuvos šalį. Jis sako 
kad gamta ten labai puiki, 
ūkių darbai, gyvuliai ir pau
kščiai jam labai prie širdies, 
o to jaunimo linksmumas— 
dainuoja gražias dainas per 
dienas naktis, net laukai ir 
miškai skamba nuo dainų. 
Čia Amerikoje, sako, gyve
nam kaip kalėjime.

Jisai lankė Lietuvos mo-i 
kyklą, taigi skaito ir rašo] 
Lietuviškai.

Antanas atvažiavo per M. 
K. Mockevičiaus agentūrą, 
taigi p. Modkevičius savo 
jaunam klijentui užrašė me
tams “Dirvą”, nes jis myli 
skaityti laikraščius.

Po baliaus. SLA. 105-tos 
kuopos balius atsibuvęs Ba
landžio 21 d. pavyko gan 
gerai visapusiai. Publikos, 
ypač jaunimo, buvo atsilan-! 
vanų. Kadangi abu Ambro- 
kę daug ir visi smagiai pa
sišoko. Kuopai liko pelno 
apie 30.

Šiame baliuje $5 auksinį 
laimėjo jaunikaitis Jonas 
Kubilius.

Garnys aplankė valgomų 
daiktų krautuvės savininko 
Prano Ambrozaičio namus 
’r paliko gražią dukrelę do- 
laičiai yra Amerikoj gimę 
” augę bet yra dideli Lietu
vai patriotai tai linkėtina 

” mažai jų dukrelei laimin
gai užaugti ir pasekti savo 
tėvų pėdomis.

A. Pretikas, avalų krau
tuvės savininkas, išvažiavo 
i Cincinnati, O., palaidot sa
vo žmonos tėvą.

Naujo ligonbučio, “Miela- 
Iširdingas Samaritonas”, va
jus pradėta ir aukos plati-

esant tas yra gana žymiu 
nuostoliu.

Jau savu laiku “Dirvoje” 
minėjau kad daugelis mažos 
vertės Žydiškų bankų vaka
rų centre del stokos ateivių 
buvo priversti užsidaryti. 
Tų bankų dabar tik kur ne 
kur tepastebima.

Škotijoje leidžiamas Lie
tuvių laikraštis “Išeivių 
Draugas” labai silpnai gy
vuoja del stokos prenume
ratorių. Į Londoną jo par
eina apie 120 egzempliorių. 
Tačiau čia Lietuviai, kuni
go Matulaičio paraginami, 
daug kas prisideda aukomis 
to laikraščio palaikymui.

Kalnavertis,

Kelios savaitės atgal čia 
atvyko iš Lietuvos apie pen
ketas Lietuvių, iš jų viena 
mergina. Tiktai tiems An
glijos valdžia suteikia pa
lengvinimą įvažiavimui ku
rie čia yra gimę.

Vietos klebonas Kun. K. 
Matulaitis viename susirin
kime ragino savo parapijo
ms pagelbėti saviems atvy-. 
keliams rasti darbus, tuomi 
esą padidės musų parapija. 
Vienok parapija nedidėja, 
ir tas įvaro nemažai baimės, 
kas metai senesnieji Lietu
viai mažėja, miršta. Gi ant 
čia gimusios musų jaunuo
menės nepasitikima kad ga
lėtų išlaikyti parapiją ir sa
vo Lietuvį kunigą.

Šį metą mirtis jau pakir
to bene devynis Lietuvius, 
o kur dar metų galas? Ne
dideliam skaičiui Lietuvių

LIUDA SIPAVIČIŪTĖ
OPEROJE

Artistė Liuda Sipavičiutė-Fe- 
dotovienė pribus Amerikon kon
certavo po Amerikos didesnius 
miestus, kur Lietuviai turėjo 
progos pasiklausyti jos dainavi
mo. Bet pakoncertavus dingo 
iš musų tarpo ir atsidūrė Ame
rikos menininkų tarpe.

Pereitą metą ji buvo Įstojus 
į Roxy, teatrą New Yorke, kur 
su didelėmis pasekmėmis daina
vo porą mėnesių, po to įstojo į 
“The King’s Henchman Opera 
Co”. Su šita kompanija apvaži
nėjo keliolika valstijų ir atidai- 
navo operą apie 112 sykių. Da
bar tapo pakviesta į The Penn
sylvania Grand Opera Co. Ta 
kompanija dabar stato operą 
“Kovantchina”, parašytą Mo
desto Moussorgski.

Teko man ųiatyti šis Veikalas; 
Musų artistė Liuda Sipavičiūtė 
šiame veikale moteriškoje rolėje 
užima pirmą vietą, vaidina Mar
tos partiją. Ta partija yra be
galo didelė ir sunki, bet ji viską 
puikiai išpildo.

Smagu kad svetimtaučiai tą 
musų artistę atrado ir pastatė 
pilnai užtarnautoje vietoje.

Teko matyti New Yorko laik
raščiuose kad Liudą Sipavičiūtę 
kviečia į Metropolitan Operą 
New Yorke dainuoti Wagnero 
veikalus, o Philadelphijos laik-

raščių muzikos kritikai pareiš
kia kad Sipavičiūtė savo vaidi
nimu nustelbus vietos geriau
sius artistus.

Buvęs ir Girdėjęs.

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

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM
Dykai

nas
Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.
turim metodą kontroliuot Du-

Nesvarbu ar jūsų atsi-

Mes
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime lipa sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokia 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž
damo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1876F Frontier Bldg.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

I. I < , • < I.'•—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

Užmokestį siųskit pašto štampais.

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Sharkey Laimėjo
jis išmuš Delaney bėgyje 
penkių raundų. Aš noriu-iš
laimėt, sako jis, taip kad ga- 
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Siautė kaip Audra
New York. — Vėtra seno 

Jack Sharkio, žiauraus jau
nuolio, kuris sykį buvo da- 
sivaręs iki pat durų sunkaus 
svorio čampionato sosto rū
mų, vėl peršlavė per Madi
son Square Garden.

Kaip tornadą žmogaus 
pavidale, tas šnekus jūrei
vis išūžė iš savo kampo pir
madienio vakare ir . taip su
daužė Jack- Delaney lyg tas 
Bridgeporto kariauninkas, 
pats nedasiekęs titulo, turė
jo atkentėti už visus nepasi
sekimus kokie tik Sharkiui 
prisiėjo panešti po to kaip 
Dempsey jį sumušė pereitą 
vasarą.

Tik 1 minutą ir 13 sekun
dų pirmam raunde tepraėjo 
kaipo Delaney sutreškėjo ir

ros muštynių su Dempsey 
jam nesisekė ir gavo nuo
sprendžius ant jo Heeney ir 
Risko.

IŠŠAUKIA DEMPSEY
Išmušęs taip stebėtinai iš 

sunkiųjų kumštininkų eilės 
Delaney, Sharkey Gegužės 
1 dieną paskelbė savo iššau
kimą savo senam priešui, 
Dempsey, stoti su juo antru 
kartu. O ruošiamas kumš
tynes čampiono Tunney su 
Heeney Sharkis pavadina 
tik “parodavimą tarp antra
eilių muštukų”.

Gegužės 1 dieną, gerai iš
simiegojęs po vakarykščios 

1 kovos, Sharkey jautėsi ge
rai ir ramiai.

ui:

sugriuvo nuo Sharkio baisių 
smūgių. Vos spėjo išnykti 
aidai atidarymo varpo, kaip 
eilė trumpų smūgių į galvą 
priklupdino Delaney, dikčiai 
sumuštą, ant vieno kelio.

Šnirpšdamas, kaip tigras 
visame žiaurume, Sharkey 
puolė prie savo apsvaigusio 
priešo ir parmušė jį dešinės 
smugiu iš apačios Į smakrą. 
Kada Delaney gulėjo raity
damas! iš skausmo, ir kai 
pradėjo stoti ant kelių, ir 
dar bandė atsistoti ant ko
jų, Sharkey laukė jo.

Kaip tik jis pilnai atsisto
jo, Sharkey iš apačios smo
gė jam taip galingai kad to
kio smūgio užtektų pamuš
ti jautį, ir Delaney puolė j 
matrosą kniūpsčias. Jokfc 
kumštininkas nebūt galėjęs 
atsikelti nuo šito paskutinio 
smūgio.

Sharkey Apsiašarojo
Sudulkėjo sakais išbarsty

tas matrasas, pasriuvo iš 
Delaney burnos ir ausies 
kraujas, ir jis gulėjo kaip 
pakirstas didelis medis.

Prie gulinčio pralaimėto
jo refery suskaitė reikalin
gą dešimts, o Sharkey sto
vėjo šniokšdamas, bet iš jo 
akių riedėjo ašaros.

Kada apie 16,000 žirnio, 
jų pradėjo jį sveikint, po be
veik metų laiko baubimo ir 
švilpimų, Sharkey atsisuko 
į minią.

Delaney negavo progos 
nei vieno smūgio suduot ar 
sigynimui ir užbaigė savo 
karjerą tarp sunkaus svo
rio kumštininkų, per ilgus 
laikus buvęs čampionu pu
siau sunkaus svorio ir senai 
kaip niekeno neparmuštas. 
,- Garbingi Svečiai

Tarp žiūrėtojų pirmoj ei-

Ant rytojaus po kumšty
nių Sharkey sakė jaučiasi 
atgavęs savo pirmesnę auk
štą poziciją ii- pasiryžęs ko
voti iki dasigaus prie čam
piono. Tas neįvyks šį metą 
nes Tunney pasireiškė jog 
jis turės tik vienas kumšty
nes šįmet, bet jeigu Sharkėy 
ir toliau gerai pasižymės tai 
sekantį metą sutiks čampio- 
ną Tunney.

Sharkey sako jog Demp
sey tikrai sugryš į kumšty
nes dar nors vienai kovai ii' 
Sharkey nori atsilygint tam 
“senam tigrui” kuris jį su
mušė pereitą vasarą septin
tame raunde.

VĖL EIS SU RISKO
Tuoj Sharkio manadžeris 

pradėjo gaut pasiūlymų nuo 
kitų žymių kumštorių ma- 
nadžerių suleisti jį su jais, 
ir išrodo kad Sharkey bus 
šią vasarą labai užimtas.'

Kolei kas, dar Sharkey 
turės sustoti sykį su Risko, 
kuris gavo nuosprendį ant 
jo visai nesenai. Tą pra
nešė promoteris Rickard ir 
tos Kumštynės Įvyks anksti 
Birželio mėnesį.

Jiedu bus sustatyti atvi
rame ore, New Yorke arba 
Chicagoj.

Kaip seksis Riškui? Dar 
nesenai buvo kalbėta kad 
jam teks stoti su Dempsey 
ir gal su Tunney, bet vėl 
jam kelyje, kaip koks ne
perlipamas rąstas, pastaty
tas Sharkey.

Risko dirbo prieš Sharkį 
kelios savaitės atgal visomis 
spėkomis ii' nieko musų ga
liūnui nepadarė, tik už savo 
smarkavimą gavo kelis pun
ktus daugiau. Bet tik tokie 
kumštoriai skaitosi laimėto-

lėj sėdėjo Europos lakūnai 
Vokiečiai ir Airis, kurie tą 
pat dieną buvo New Yorke 
oficialiai ^priimti kaipo nu- 
lėtojai Atlantiko. Su jais 
sėdėjo New Yorko majoras.

jais ir gauna pirmas vietas 
kurie ką nors išmuša. Ris
ko turės arba išmušti Shar
kį arba pats kris kaip kri
to Delaney, o Sharkis žengs 
toliau, prie Dempsey.

Iniuotojų už čampionatą.
j Tikrai sakau kad aš ne- 
: manau daug apie Heeney, 
kuris mušis su Tunney Lie
pos mėnesi. Heeney buvo 
laimingas kad pasisekė jam 
išeiti lygiomis su manim 13

Jack Sharkey 

rašytojų kurie tą vakarą 
buvo sakė jog aš laimėjau, 
nors aš dykavau ir nesila- 
vinau per pusmetį.

Jeigu teisingai darytų tai 
dabar turėjo Risko stoti su 
Tunney, pasakė Sharkis, nes 
Risko turėjo viršų ant musų 
visų.

Tunney žino jog sumuš 
Heeney, bet netikras ai' ap
sidirbtų su Risko.

Sharkey laimėjo ant Ris
ko keli metai atgal Bostone, 
o Risko nesenai prieš jį 
New Yorke, taigi jiedu sta
tomi paskutiniam persitik
rinimui savo viršenybės.

Stodamas į šias kumšty
nes Sharkey pasirinko savo 
senovišką smarkumo būdą, 
neklausė savo patarėjų “bū
ti atsargiu”. Kovose su Ris
ko ir Heeney jis rodė dau
giau neapikantos savo prie
šui negu savo kumštoriaus 
gabumus.

Shai'key šioms kumšty
nėms išsidirbo naują baisu 
smūgį, kirtimą iš apačios — 
kokį pasekmingai vartojo 
garsus negras čampionas 
Johnson, kurį niekas nuga
lėt neįstengė.

Šias kumštynes visi suti
ko beveik be jokio žingei
dumo ii- pamatę Sharkį rin
gėj pradėjo baubti. Bet k i-j 
taip dalykai virto kada jis 
pabaigė.

Sharkey pasiryžo atsily
ginti ir kumštynių žiūrėto
jams už visas praeitas kele
tą kumštynių — savo ii' ki
tų — kuriose nieko nebuvo 
matyt kaip tik išėjimas ly
giomis arba davimas nuo
sprendžio. Jis savo žodi ii 
išpildė.

Sharkis turi daug ypaty
bių kurias plačiai ir tankiai 
Amerikos spauda mini.

Štai 'kaip vienas Pittsbur- 
go Press sporto rašytojas

Sharkey išvažiavo į Bos- Pamatęs kad Sharkey lai- sako apie jį: 
toną be jokios žymės ant sa- mėjo, Risko pasipurtė šiur- “Gamta niekad nebuvo to-
vo kūno nuo mušimo.

KAIP JIEDU IŠRODĖ
Delaney Sharkey
28 amžius 26
180 svoris 193
5p.llc. aukštis 6 pėd

Po šių kumštynių Shar
key vėl atsigavo, nes jisai 
buvo žymiai pakilęs sumuš
damas du milžinu negru — 
Wills ir Godfrey ir Airį Ma
loney, bet po pereitos vasa-

pu. Viskas ką Risko gali kia gausi savo dovanomis.
tikėtis, kada Sharkis gerai 
jaučiasi ii' ims jį mušti taip 
kaip mušė Delaney, tai tik. 
laimėti keletą desėtkų tūk
stančių pinigų, bet nei gar
bės nei progos prie Čampio
no jam nėra.

KAIP SHARKEY KALBĖ
JO PRIEŠ MUŠTYNES
Sharkey pasakė keletas 

dienų prieš muštynes kad

kitiems vyrams kaip gausi! 
Sharkiui. Tas Lietuvis tu
ri viską ko tik sunkaus svo-j 
rio kumštininkas gali norė
ti. Jis turi visus gamtiškus! 
talentus. Jis yra greitas, 
ant 'kojų, gali puikiai naudo- j 
ti kairiąją ranką, pilnai išsi
lavinęs kumštininkas, ir ga
li smarkiai smogti. Jis tu
ri spėką ir visišką pasitikė
jimą savimi.”

LAIVAS GEORGE WASHINGTON |

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

sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt.

Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno
L ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai: |

“Dirvos” Agentūra
u c JO Superior Avenue Cleveland, Ohio
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DIRVA

GEGUŽĖS 1 dieną komu
nistai rengė kur tik galėjo 
savo “atpuskus”. Jų pase
kėjai aplaikė visokiausios li
teratūros ir girdėjo visokių 
kalbų apie ‘kraugerius’, ‘iš
naudotojus’ ir tt. ir tt. Šiais 
yra visi tie kas nėra komu
nistai, anot jų.

O komunistai tai žemiški 
angelukai. Sovietų Rusija 
tai dalis žemiško rojaus, ku
rio praplėtimui ant visos 
žemės skritulio buožės ke
lią pastoję.

Štai dalis iš jų gudrybių 
darbininkus mulkinti:

“Sovietų Unija yra viena
tinė šalis kuri gali pasiūlyt 
tikrą nusiginklavimą ir tai
ką. Darbininkų ir Kaimie
čių Valdžia Sovietų Unijo
je nejieško kolonijų, žemių.”

Tai yra punktelis iš rau
donų plakatų.

Jau senai žinoma kaip so
vietų carai “siūlo” taiką ii' 
kam ji verta. Jie sutaria 
apmuilint akis tamsiems ir 
nesusipratusiems darbinin
kams patraukimui jų į save 
ir paskelbia kad va mes su
tinkam panaikint ginklus ir 
kariumenes jeigu kitos šalis 
tą padarys.

Tai tik keletas tuščių žo
džių; bet jais paskui šokdi
na ir graudina tamsius dar
bininkus. Kitos šaljs seniau 
tą pasakė, bet ir tas buvo 
tik tuščia kalba, nes nei so
vietai nei niekas kitas nepai 
darys taip. Dar pasaulis nė
ra gana civilizuotas tam.

Kada žmonės buvo visai 
barbarais jie kožnas nešio
josi prie savęs ginklą. Pas
kui, civilizacijai kjlant, toks 
ginklų nešiojimąsi pradėta 
drausti. Bet dar nėra gana 
civilizuoti jog suprasti kad 
ir valstybė su valstybe gali 
gyventi be ginklų.

Tą paliudija ir patįs ko
munistai. Kuri tik valstybė 
nėra gana apsiginklavus ir 
neapsisaugojus jie puola ją 
ir užgrobia, nors giriasi kad 
“nejieško kolonijų”.

Tegul negriebia oficiališ- 
kai, bet per’savo agentus. 
/ Jau kelis sykius butų už
griebę ir pavergę Lietuvą 
ir kitas kaimynines šalis, o 
ir po šiai dienai deda pas
tangas pasiveržti Chiniją.

Darbininkams jie giriasi 
kad dirba del jų “išliuosavi- 
mo”, bet tikrenybėj tai didi
nimui savo imperijos, už ku
rios valdymą neužilgo pra
dės vieni kitiems galvas ka
potis.

ro kraujageriškumą suspen
davo ji nuo Rusijos sosto, 
net kitą jo vieton neišrink
dami.

w ▼ ▼

LIETUVIŠKI kacapai pa
truks berinkdami aukas. O 
tiek jų reikia! Argentinos 
ir Brazilijos ‘darbininkams’. 
Kasyklų streikeriams! Lai
kraščių byloms su kunigais! 
“Workeriui”! O daugiausia 
aukų reikia tai apmokėji
mui kelionių delegatams į 
SLA. seimą, kad ten kaip 
nors Įveikus tą milijonų do- 
larių kurį sutaupė senoji 
valdyba. A, kad tai pasi
sektų! Tai butų laimikis. 
Atliktų dar ir apmokėjimui 
advokatams už vedimą bylų 
su centro valdyba už peror-

ganizavimą tūlų kuopų, ir 
Mockaus misijoms užtektų.

▼ ▼ ▼

Degtukai Švedams 
Pelninga Pramonė

“Trimitas” rašo kad Švedų 
degtukų sindikatas per savo 
agentus Lietuvoje ruošiasi nu
pirkti visus degtukų fabrikus 
Lietuvoje ir paimti visą Lietu
vos degtukų gamybą į savo ran
kas.

Matyt švedai padaro gerą 
pelną iš degtukų jeigu taip jų 
išdirbystes užiminėja.

Aš JIEŠKAU
Aš jieškau beribėj erdvėje atgarsių, 

Bet jau beišgirsiu vargiai;
Jau viskas del manęs pranykę, apmirę, 

O man vien paliko sapnai....
Viena atsiskyrus bastaus tarp svetimų,

Kaip peteliškė tarp lietaus lašų,
Apleista, pamiršta.... be meilės žodelio 

Vaikštau tarp mūrų aukštų. ...
Aš girdžiu iš mūrų per langą kaip gaudžia 

Malonus, graudingi aidai.
O gal mano mielas gryžta iš karužės?

Oi ne, ne, tai mano sapnai....
Ak mano berneli, mano mylimiausias, 

Nejaugi negryši visai?
Kodėl gi pamiršai savąją mergelę, 

Kuri tave myli karštai?

Aš jieškau po kalnus, po daubas giliausias, 
Dairaus po smėlynus plačius

Kur paupiais žuvo daug jaunų bernelių, 
Aš ten atradau tik kapus....

Ir ten aš jieškojau nors tavo kapelio, 
Ir Dievui meldžiaus už visus;

Priskynus iš pievos įvairių gėlelių 
Iškaišiau karžygių kapus.

Aš vargšė mergelė be meilės, paguodos
Pasaulyje jieškau tavęs;

Nėra daugiau kito kas ištiestų ranką, 
Mylėtų, užjaustų mane....

Jei kas ir mylėtų ir turtus man duotų,
Nerasčiau aš laimės turtuos’,

Mano miels bernelis žuvo už Tėvynę, 
Aš jo jau nerasiu — jis guli kapuos’.

Rožė.

Reikalaukit “Dirvoje”
VANAGO
PLUNKSNA •

po 25c.
---------------------------- ■ ■!

štai kas Vanago Plunksnoje- 3 
telpa:

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

Antra deklamacija ar kas pa~- 
našaus Į deklamaciją yra vardu 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu- I
vo dainuota 'Dzimdzių’ koncer- ?

Švedijos karalius Karolis 
II įvedė madą tepti sviestą 
ant duonos kabinant nykš
čiu ir ta mada ilgai buvo iki 
nepradėta vartoti peilį.

KUR TAS VISKAS?
Kur karžygiai mus garsieji
Kurie tautą gynė,
Kur laikai tie kada buvo
Didi mus Tėvynė?

Kur vaikai tie ką mylėjo 
Kraštą savo brangų,
Kurį laikė šventu, didžiu, 
Kaipo kokį dangų?

Kur poetai ką dainavo
Garbei šalies savo,
Kur pradingo dainos tosios 
Ką meile aidavo?

Viskas šitas dingę, žuvę,
Liko tik peštynės,
Kožnas partiją tik kelia
Virš savo Tėvynės.

Neapeina jiems šalelė,
Nei tautos gerovė
Jei jų partija j valdžią
Briovus n’įsibriovė.

Lai prasmenga visas kraštas, 
Jie tik to norėtų
Jei kitaip jų priešų galė 
Prasmegt negalėtų....

Ir poetai nieko gero
Jau neišdainuoja,
Jei jų partija nevaldo
Jie tik aimanuoja....

Kur pradingo dienos tosios
Mus tautos didybės,
Kodėl liko tik pjovynė,
Vaidai, nedorybės?....

Adonis.

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA LITERATŪRA

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Paraše J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.09
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1-00

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Paraše 
Juk Baniulis. 107 pusi...............................................50

Dabar 25 centai

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...SI.00 
Audimo apdaruose ..................................................$1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 
suną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį vilio
jo ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrą karalių del jo nunuodijo. Su puikiais 
paveikslais. II tomai, viso 430 pusi...................$2.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų — aprašymas įvai- 
’rfrių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta

ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi............................................................ 75
Tvirtuose audimo viršeliuose ................................. $1.25

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo kariones, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Krislus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

Dabar 10 centų

Laimės Bcjieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi....................................................... 35

Dabar 15 centų

Muhamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame; 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi. .................................... 50

Dabar 25 centai
Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 

žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi.................................... 25

t)abar 10 centų
Rusijos; Moterų “Mirties Batalijcn©” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 -puslapius........................................................... 5uc

Dabar 25 centai
šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, 'taipgi 

vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........................................... W

Tvirtais audimo viršeliais ..................................... $1.00

tuose:

1) Kanklininko Daina,
2) Dolaris,
3) Asilas,
4) Trys Sesutės,

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 .................................. 50

Dabar 25 centai
Užtekanti Saule — Patriotizmo, meilės ir mokslo 

paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi..........................................35

Dabar 15 centų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ......................................................... 1.00

Dabar tiktai 50c
žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius- 
tsacijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta ..............................4.00

Apdaryta — dabar $2.25.
žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 

ir daugybes mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitu, paraše K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m................................................. 1.50
Audimo viršeliuose ................................................ 2.27

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

TEATRO VEIKALAI
(Už juos siųskit pilną kainą)

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, ilius
truota ir spalvuota. . Lošimui reikia 9 vyrų ir 4 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 pusi. .75

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavįmą. Vaidinime rei
kia 7 vyrų ir 2 moterų. 90 pusi. Parašė K. S. 
Karpavičius..............  50c

Birutė ir Kuprelis — trijų aktų tragedija iš Lietu
vių nelaisvių pas Rygos kardininkus 14-nte šimtm. 
Parašė K. S. Karpavičius. Veikalas vaizduoja ko
vą Lietuvių su krikščionimis.................................... 50

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Vertė 
Šeinis. 36 pusi.............................................   .15

SOCIALISTŲ broliams 
“demokratams” liaudinin
kams jau pritruko kantry
bės belaukiant kada Volde
maras su Smetona Vilnių 
Lenkijai parduos, todėl jie 
atgaivinę savo blusas po 
Tauragės ekspropriacijai 
“pareiškia” savo opiniją ■. 
Girdi, valdžia neturi tiesos 
vest derybas su Lenkija, tą 
darbą turi veikt seimas.

Aha.... Tai lygiai taip 
kvepia kaip kad 1905 m. kur 
ten Pennsylvanijoj (bene 
Scrantone) Lietuviški socia
listai suvažiavę konferenci- 
jon ir apkalbėję Rusijos ca

UŽ VILNIŲ
(Skiriu broliams Šauliams)

Žiūrėkit, broliai, rytuose saulutė
Kas kartą jau šviečia skaisčiau ir skaisčiau, 
Sužibs musų broliams tuoj laimės saulutė, 
Tik ginklą mes rankoj lai'kykim tvirčiau.
Budėkime, broliai, už Vilnių kaip vienas, 
Stovėkim eilėse už laisvę budriai, 
Mus meilė tėvynės galinga kaip plienas 
Sutirpdins vergijos retežius skubiai.
Tik, broliai, už Vilnių jiegų negailėkim, 
Suteikti jam trokštamos laisvės džiaugsmų, 
Jo skausmą kas kartas giliau pamylėkim, 
Suteikim jo norams troškimų brangių.
Ir Vilnius pratars mums žodelį taip brangų 
Paguos musų sielas karčioj valandoj, 
Nušvis jam r-ukais beužklota padangė, 
Sustiprins musų dvasią skausmingoj 

maldoj.
Radasto Žiedas.

Dabar 25 centai
Tcisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiejimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 .................................. 25

Dabar 10 centų
Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.......................................... 35

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ..............................$1.75

Dabar 50c. Apdaryta audimu $1.00
Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman

tiškų ir juokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius.
144 pusi..............................................................................50

Dabar 25 centai
Tautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla

macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi...................................................... 50

Dabar 25 centai

Ekscelencija — pirmutinė tokia komedija musų sce
noje. Apie Amerikietę butlegerio našlę kuri su 
duktere Kaune žentų jieškojo, kurias prisiviliojo 
Kauno žulikai, ir tik du Amerikiečiai vyrai jas iš
gelbėjo. Keturių aktų, reikia 3 moterų ir 8 vy
rų. Parašė K. S. Karpavičius. Taikyta statyti 
Amerikoje. Puikus veikalas................................... 50c

Galiūnas — drama iš pasakiškų Lietuvių kovų su 
žmogėdžiais gilioje senovėje. Vaizduojama gyve
nimas musų pratėvių giriose. Parašė K. Sz Kar
pavičius...........................................  50

Grafas Kaimiečio ■ Bernu — 6 aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniutė. 50 p... .25

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(aktas II) — bibliška meilės drama, ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusk, su 
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų............. 50

Jaunystės Karštis — vieno akto komedija. Paraše 
K. S. Karpavičius. Vaidinimo reikia 2 vyrų ir 
2 moterų. 20 pusi.................................................... 25c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Garsaus 
Norvegii rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė A. A.
Tulys. 111 pusi............................................................. 35

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lie
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsi- 
buna šiais laikais, o antras 13-me šimtmetyje. 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi...............15

Nenorėjai Duonos Graužk Plytas —■ komedijėlė vie
no akto. Parašė K. S. Karpavičus. Reikia trijų 
vyrų prie jos suvaidinimo...................................1.20c

Palangos Ponaitis — trijų aktų, keturių atidengimų 
komedija iš Amerikiečių prietikių Palangoje. Tai 
yra kaip antra dalis “Ekscelencijos” ir patartina 
pirmiau statyti “Ekscelenciją”, paskui šitą. Vai
dinimui reikia 4 moterų ir 7 vyrų........i.................. 50

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa
rašė Henry Wood. Verto B. Skripkauskaite. 67 
puslapiai...........................................................................35

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religiškas 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime rei
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi..........................50

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su ja. 
Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi...............25

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių aktų.
Lengva lošti. Parengė V. J. Pietaris. 35 pusi. .15

Veidmainystė ir Meile — garsi klasiška Schillero 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. .. .50

-------Reikalaukit “Dirvoje” --------
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

5) Leiskit iš Tėvynės,, ."ĮĮ
6) Barbora
7) Yes, Sir. .. .
8) O, Suzana,
9) Oi kas bus kad nėr alaus,
10) Brigyta
11) Menas, Mokslas, Sportas
12) Pokeris ir Surprise Party, I
13) Kelias-Vieškelėlis,
14) Lietuviškas Džiazas,
15) Lietuvoj Mados,
16) Godelės,
Knygelė yra padaryta taip 

kad tiktų į kišenių įsikišti ir . A 
nešiotis i repeticijas. Prie čia 1 
paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na- J 
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis -i 
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. 
---------------------------------------------1-------------------

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Kapsulėm 
Visose Aptekose

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

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

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

DIRVA

Visi ne't tolimi Švedijos kampai rengė
si Į Upsalą — plaukė laivais kuriems van
denų keliai buvo patogesni; kiti jojo raiti, 
kiti pėkšti keliavo, nes ta šventė buvo labai 
įžymi ir visli laukiama. Ten buvo garsus 
vyriausias visoj Skandinavų žemėj dievna- 
mis, pabudavotas, kaip pasakos sakė, pa
ties dievo Frejo. Tai buvo milžiniška me
dinė budavonė gražiai išpuošta auksu ir 
kitomis brangenybėmis. Viduje buvo trijų 
dievysčių pavidalai: Toro, Odino ir Frejo. 
Prie to dievnamio augo milžiniškas aržuo- 
las, kuris žaliavo žiemą ir vasarą. Ten 
taipgi buvo šaltinis, kuriame kartais buvo 
prigirdoma dievams aukos. Jeigu mestas 
Į šaltinį lavonas neiškildavo tai buvo sako
ma jog dievai auką priėmė.

Šventame miške aplink dievnamj buvo 
kariama dievams aukos: arkliai, šunes ir 
kiti gyvūnai, ir tankiai net žmonės. Ten 
daug būdavo pakariama ir naujo tikėjimo 
pranašų, kurių Švedai kląusyt nenorėjo.

Sėdo i valtį ir per kampą užlajos varė
si link Upsalos Gormas su savo sunum, Ha 
ku. Tvirti vyrai irė valtį, o Gormas laiky 
damas prie savęs vaikutį kalbėjo apie van 
denų karžygystes ir karžygių gyvenimą.

Jų valtyje buvo gabenama dievams au
kas — jaunas, gyvas riebus buliukas. Gor
mas, šalip savo užsiėmimo jurose, buvo že
mės gyventojas, turėjo didelius plotus že
mių, kaipo senos kilmės jarlas-kunigaikš- 
tis. Jis savo globoj turėjo daug žmonių, 
kurie tarnavo jam kaipo kareiviai ant saus- 
žemio ir jurose. Jo kariauninkai buvo mo
kinami iš pat jaunystės jodinėti arkliais 
kaip lygiai ir plaukioti valtyse; mokėjo 
medžioti miškuose ir žvejoti vandenuose, 
ne tik grobio jieškoti jurų pakraščiuose: 
taip pat buvo žemdirbiai kada nereikėjo 
karo žygiais niekur vykti.

Pribuvo j Upsalą beveik visa tauta — 
iš arti ir toli, į devynių dienų šventę. Pri
buvo ne vergai ir ne prasčiokėliai, bet nar
suoliai, didesni ir mažesni valdovai, jarlai, 
princai, karališkos kilmės vyrai. Čia matė 
Kastytis minių minias nepaprastų žmonių. 
Visur švaistėsi tik dideli tvirti vyrai, kiti 
kad ir ne visai aukšti tai šiaip petingi. Jų 
galvos padengtos geželiniais, variniais, si
dabriniais, ir auksiniais šalmais, išpuoštais 
kitokio metalo lankais ir pagražinimais; 
ant visų šalmų buvo prisagstyta kokio nors 
gyvio dalįs: vieni turėjo pridrutintus tau
rų ragus, kiti briedžių, kiti paukščių spar
nus, kiti erelių sparnus, kiti kitokių paukš
čių sparnus, ir žmonėms vaikščiojant tik 
sparnai ir ragai ore tesimaišė. Gormas 
skaitė savo laimingu ženklu turėti ant šal
mo didelius buliaus ragus.

Aukštieji valdovai kurie atlikinėda
vo dvasiškių pareigas savo srityse, dabar 
suėjo į maldnamį. Seniausias ir vyriau
sias užėmė Aukštąjį Suolą. Jį paprastai 
užimdavo pats karalius, bet jis jau buvo 
•palinkęs krikščionybei! už tai šventėje ne
dalyvavo.

Purtėsi musų vaikutis matydamas kei
stas apeigas, kuriose taškėsi kraujas įvai
riu gyvulių, nuo didelio arklio-jaučio iki 
mažos ožkutės ar šunelio. Kraujų buvo 
laistoma visi stabai, aukurai ir net žmonės, 
ir tas jautėsi gavęs didesnę palaimą ku
riam daugiau kraujo užtiško.

Šventos ugnies liepsnoms šokinėjant 
aukštan j orą ir dūmams sklaidantis po vi
sus maldnamio kampus, kurio stogas buvo 
kiauras, durnai neskubėjo kilti laukan, vei
dai pačių dievų, pastatytų tamsiuose kam
puose, išrodė lyg mainosi prieš liepsnas ir 
šypsosi iš pasitenkinimo.

• Prasidėjus apeigoms ir dėjimams au
kų, visi prašė iš dievų ko kas labiausia pa
geidavo. Gormas prašė kad jo augytinis— 
pačių dievų atsiųstas — butų garbė jo gi
minės, jų šalies, kad išaugtų į stiprų ir nar
sų vyrą kurs atitiktų užimti jo vietą kada

jo neliks. Ir jei dievai tikrai išklausė, ga
lima tikėtis ko nors iš Hako daugiau negu 
iš šiaip paprasto vyriškio.

Aukas pradedant, pirmiausia prie au
kuro privedė arklį ir papjovė. Jo kraujas 
pasriuvo; kas tik galėjo leidosi šilto kraujo 
į indelius, kuriuose paskui dažė sau pirštus 
ir šlakstėsi save. Į maldnamį vesta ir ves
ta naujos aukos: nešta avis, ožkos, veršiai, 
buliukai, ir vienas po kito pjauta. Krau
jas sriuvo ii- indai pildėsi. Krauju nusida
žė maldnamio sienos, stulpai, net pačių die
vų stabai.

Kodėl pagonų dievystės taip mėgo ir 
mėgsta kraują? Ar tik žmonės sau įsivai
zdavo kad be kraujo jokia dievystė jų pra
šymų neišklausys? Ar toli nuo to nuėjo 
krikščionis? Jie kaip ką pakeitė, kraują 
pakeitė į vandenį, ir po šiai dienai šlakstė
si vandeniu savo kūną, kaip darė pagonis 
krauju gyvulių.

Kada baigėsi gyvulių skerdimas, ir 
juos skubiai taisė ir virė, sekančią dieną 
prasidėjo dideliausia puota, nes visų gyvu
lių mėsos turėjo būti suvalgyta. Pleškėjo 
ugnis, kepė, spirgėjo avįs, jaučiai ir net ar
kliai. Tada buvo geriama midus ir laisto
ma dievams kad jie duotų žmonėms gausą 
ir išteklių. Nebuvo užmiršta nei didvyriai 
nei draugai, ir už visus buvo geriama mi
dus ir jų atmintis prisimenama kuogar- 
siausia.

Visi šiose iškilmėse buvo, visi dalyva
vo kas tik galėjo atvykti, tik nebuvo, kaip 
sakėme, paties karaliaus Eriko, kurs buvo 
užsigeidęs įvesti naują tikėjimą savo kraš
te. Bet jis buvo perdaug neatsargus, ir 
kada keli metai vėliau, paklausęs krikščio
nių apaštalų, sugriovė Frejo maldnamį. 
žmonės įtūžę karalių užmušė. Tą matyda
mas jo sūnūs, Olavas, stojęs valdyti, leido 
žmonėms liuesai savo senus dievus garbin
ti, nes jie nenorėjo priimti jokių kitų dievų.

Jarlas Gormas
Patyrimui kodėl Gormas, musų Kas

tyčio augytojas, norėjo kad jo sūnūs butų 
narsus ir sulauktų garsios ateities, reikia 
pažvelgti plačiau į gyvenimą paties to ga
lingo Vikingo. Tik narsuolis gali įkvėpti 
narsumą savo jaunai atžalai (šiame atsiti
kime Kastytis nebuvo jo atžala, tik įskie
pyta šakelė), kaip vergas savo atžalai įkve
pia nuolaidumą ir paklusnumą didžiūnui. 
Daug jau ko Gormas savo gyvenime per
leido, nors dar ilgai ryžosi gyventi, ir daug 
dar prietikių turėti. Baltijos jura jam bu
vo tik ežeras apie kurį radosi įvairiai kal
banti žmonės, visi su tais pačiais tikslais: 
gyventi, kariauti, nugalėti, pavergti ir tu
rėti viršų.

Taigi Gormas su savo karaliais tą ir 
darė: puldinėjo pakraščius, užimdinėjo sa
las. Jie užvaldė Gotlando salą, nuėjo ir pa
vergė Norvegus, turėdami smarkią kovą 
sausžemyje.

(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
n -- - a

SAPNELYJ
Šią naktelę tave
Sapnelyj regėjau
Ir meilų žodelį
Su tavim kalbėjau;

Po gėlių darželį
Aš tave vedžiojau, 
Gražiausius žiedelius 
Del tavęs skabiojau;

Tu dainelę jautrią
Man dainuot pradėjai,
Joje savo meilę
Del manęs žadėjai....

Tave apkabinęs 
Pabučiuot norėjau 
Ir iš savo sapno 
Išbusti turėjau....

Dar gili naktelė,
Dar toli dienelė,
O jau tavęs jieško
Atmerktos akelės....

Ar šiandieną tave 
Gausiu pamatyti, 
Ar sapnelį savo
Teks tau apsakyti ?....

Adonis.

Tarp Kiaulių
— Kur buvai, kiaulyte?
— Kieme.
— Kas gi ten gera?
— Viskas bloga! Jokios tvar

kos nėra: kiemas iššluotas, vi
sur švaru, jokios žoleles, net ir 
šiukšlyno nėra!

V'
Povestuvinis Tylos .Jungas
Bulgarijoj iš senų laikų yra 

užsilikęs keistas ir įdomus pa- 
protis: kiekviena nuotaka mė
nesį po vestuvių neprivalo kal
bėtis su kitais kaip tik su savo 
vyru. Praslinkus trisdešimčiai 
dienų vyras įteikia kokią nors 
dovaną ir tuo atleidžia savo jau
ną žmoną nuo sunkenybės.

Iš Piemenų Gyvenimo
Ūkininkas pasisamdęs pieme

nį vežasi namon. Piemuo klau
sia:

•— Dėde, ar jus turite vaiką?
— O kam tau reikia žinoti?
— Aš noriu žinoti ar bus kas 

man pasisiųsti.

Jei Tamist:} įdomauja
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

skaityk
“Pietų Amerikos Lietuvį”
Tik “P. A. L.” suteiks Tumi štai 
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:
SEMINA RIO LITIIUANO 

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

vo pažįstamus Brazilijoj.Doviernastįs
Ooviernastis 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 kokių raštų.

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Liuosuotojas 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
.JAUSIT TIK MĖTŲ

Pašalink Kosulį, Šalti, Ga.5- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptfekose—3 5c ir GSc puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Koks Amžius Toks Protas
— Mamyte, į puodyne pelė 

įkrito!
— Ar sugavai, ar išgriebei 

ją?
— Ne, aš į puodynę katę įki

šau kad sugautų pelę.

A/
Kiek Galvoje Plaukų

Atrodo kad plaukus suskaity
ti žmogaus galvoje neįmanoma! 
ir nėra jokios iš to nelengvo 
darbo naudos. Tačiau žmonės 
atstūmę šalin šituos samprota-1 
vimus ir užsispyrę suskaitė I 
žmogaus galvoje plaukus. Pa
sirodo kad viduryj amžiaus žmo-! 
gus turi apie 200,000 plaukų.' 

šviesiaplaukiai turi kiek dau
giau. Rudaplaukiai šituo atžvil-! 
giu neturtingesni. Ypač tą la
bai atjaučia moteris, nes jų ka
sos daug plonesnės ne kaip švie
siaplaukių.

S

“DIRVA” 
6820 Superior Ave, 

Cleveland, O.

■ NEUŽMIRŠKIT 
įr SAVIŠKIŲ

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik- 
i'aštią^detuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur suriku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingą, 
pilną gražių skaitymų laikraštį, o 
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo
se pralinksminsit visą kaimą. Ka- 
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur 
visur $3. Pusei metų pusė kainos.

1-

Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne- 
gausit paskaityti jeigu praleisit neįsigiję “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

“JUODAS KARŽYGIS” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės 
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose 
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų, 
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukteris už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus, 
ir kaip jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį, 
kuri jį ir kuris ja pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas
kui po to dėjosi. ' ' '■

Veikalas išviso turi 4 1 4 puslapių ir daugybę paveik
slų. Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir
ma knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius. 
Už du tomu paskirai išleistu kaina tiktai $1.25. Už au
dimo viršeliais apdarytą į vieną knygą kaina $2.00.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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p UNCLE WIGGILY’S TRICKS vai leido fontanus vandens j I vavo toj kelionėj orlaivį, i 
orą, ir buvo daroma viso
kiausi balsai.

Tuo beveik pat laiku pri
buvo priestotėn ir moterįs 
dviejų lakūnų, 'kurios iš Eu
ropos atkeliavo pas savo vy
rus.

ir 
jis palaidotas netoli kapo 
Admirolo Peary, kuris 1909 
metais atrado šiaurinį aši
galį. Bennett palaidotas su 
visomis didvyrio ceremoni
jomis kokį tik valstybė gali 
atsižymėjusiems vyrams su-

teikti, su visomis pagarbo
mis kokias tik gali suteikti 
didžiausios svarbos žmogui.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

' “I shall never marry”, Wil- 
I liam declared, “until I meet a
I woman who is my direct oppo- 
lsite”.

“Well, Bill”, said Aggie, “that 
should'nt be difficult. There

MIEN MOTHER WAS A
GIRL-

She didn’t wear skirts soj 
short they let bare knees peep' 
)Ut.

She didn’t paint her face to I 
look like a sign board.

She didn’t smoke nor drink, 
nor do a lot of things that were 
laughty.

But mother’s not so old she ■ 
. un’t learn, and

-Though she didn’t do a lot of 
.hings like those when she was į 
young she sure is showing I 
speed in making up for the lost j 
time.

are a number of intelligent girls 
in school.”

ood

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

KNOWLEDGE
Pat was taking Professor 

Jones down the river in a row
boat.

“Pat”, said the professor, 
“have you ever studied zoolo- 
g’V ?* ’

“No,” said Pat, “I don’t know 
nothing about it.”

“Why, you’we missed half 
of your life”, was the reply. 
Then a little alter, “Do you 
know anything about biology ?”

“Nope”, grunted Pat.
“Well, you’ve missed half of 

your life”, replied the professor.
Just then the boat hit a snag 

and upset.
“Help!” sputtered the pro

fessor.
“Hey”, yelled Pat, “do you 

know anything about swimmo-

Don’t spend your time 
in blowing,

That’s a job that belongs 
to the wind.

Doesn’t it get your goat when 
the other fellow passes the 
buck ?

----- o-----
The Ideal Gift in Scotland is 

Homing Pigeons.

There is nothing so positive 
as ignorance, observes the Jew
el Review.

A food for pro
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese,

logy ?”
“No”, gasped the professor
“Then in a few minutes you 

're gonna miss your whole 
life”, cried Pat as he struck out 
for the shore.

When a girl today says ‘spare 
my blushes’ she means for you 
to kiss her on the neck or shoul
der and not muss up her com
plexion.

v ’’r ▼

A husband may not be super
stitious, but he always pays at
tention to signs when his wife 
makes them.

▼ ▼ ▼

Tad: — “Dad, how do they 
catch crazy people?”

Dad: — “With rouge, pow
der. permanent waves, smiles 
and sweet nothings, my boy.”

----- o------
“You seem fond of the drug

gist’s little boy”.

iLakunu Vaišes
New York. — Balandžio 

28 d. New Yorkas iškilmin
gai priėmė tris lakūnus — 
Vokiečius Huenefeldą ir ka- 

I pitoną Koehl, ir Airi Maj. 
IFitzmaurice — pirmutinius 
[ perskridusius Atlanti'ką iš 
■ rytų i vakarus. Dvi savai
tės kaip čia jų laukta, kada 
jie išskrido iš Airijos ir pa
siekė Labradoro pakraštyje 
salukę, ant kurios ir išsigel
bėjo nuo likimo kokis pati
ko kitus tuo keliu skridu
sius.

Šis jų priėmimas buvo di
džiausia taikos laikų demon
stracija kokią New Yorkas 
kam nors suruošė, išskyrus 

' sutikimą Lindbergho.
I Važiuojant jiems automo
biliais gatvėmis, nustotomis 
miniomis per mylių mylias, 
tankiai pro policijas eiles 
būriai žonių prasiverždami 
bėgo artyn prie jų pamaty
ti iš arti ir pasveikinti.

Iš aukštų budinkų langų, 
ant jų berta margi popierė
liai, kurių išnaudota pusan
tro tūkstančio tonų.

Ceremonijų Eiga
Lakūnai iš savo mažutės

“Yes, he kin git all the pills' 
he wants for our air gun”.

b LI^TERINE

vMade by
T^unbcrt Ph-irmacal Co., Saint Louts, U. S'.VK.

FAMOUS LAST REMARKS
“I don’t think it’s loaded; but 

I’ll look down the barei an’ 
make sure.”

----- o-----
Snap: “Do you own your own 

home?”
Snapper: “No. My wife’s 

mother lives with us and we 
have a cook besides.”

¥ Af

OH MY!
Some girls are hot,

And some are colder, 
Mine got so hot

I couldn’t hold her.

Žemos Round Trip 
Ekskursijos Kainos 

ant

Pate ^dad
Sekmadienio Ekskursijos 
Prasideda Balandžio 29

Šeštadienio Ekskursijos 
Prasideda Balandžio 27

į Pilnų informacijų klauskite J'

City Ticket Office
> 902 Chester Avenue <!

Prospect 2702

arba d
• West 25th Street Station ;
• Euclid Ave. Station (E. 120th St.) <
! Rocky River Station !;
; (Opp. Hotel Westlake) ;

salos atskrido orlaiviu i 
Washingtona, kur Arling- 
tono kapinėse buvo laidotu
vės Amerikiečio lakūno Fl. 
Bennett, kuris savaitė laiko 
atgal iš Detroito leidosi Į 
pagalbą jiems ant tos salos, 
ir kelionėje peršalo ir mirė. 
Jis tapo orlaiviu parneštas 
i valstybines kapines ir ten 
palaidotas kaipo didvyris 
šalę kitų Amerikos narsuo
lių.

Tie trįs Europos lakūnai 
ten ant kapo sudėjo vaini
kus ir gryžo traukiniu Į 
New Yorką, nes orlaiviu del 
lietaus negalėjo išlėkti.

Pernakvojo New Yorke ir 
Balandžio 28 d. tapo nuga
benti Į uostą ant miesto lai
vo Macom, kuriuo nuplau
kė prie Laisvės Stovylos. Iš 
ten gryžo Į miestą ir prasi
dėjo demonstracija. Atplau
kiant laivui Į miestą, iškel
ta Vokiečių, Airių ir Ame
rikos vėliavos; priestotė bu
vo išrėdyta kaip didžiausioj 
šventėj. Uoste visi laivai 
švilpė; gaisro gesinimo lai- 

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
j Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite

Neapsiėjo be Gyvasties
Vokiečiai lakūnai išskrido 

iš Berlino Kovo 26 d. ir iš
buvo Airijoj iki Balandžio 
12 d., laukdami gero oro.

Čia nuo jų atsimetė tre
čias jų draugas ir jie prisi
ėmė pagelbininku Airį. Visi 
trįs pasiekė Ameriką Balan
džio 13 d., bet negalėdami 
tuo pačiu orlaiviu toliau ke
liauti po 13 dienų išskrido 
kitu į Su v. Valstijas.

Po metų laiko pastangų, 
trims lakūnams viename or
laivyje pavyko atskristi į 
vakarus per Atlantiką. Vi
si kiti keli bandymai paėmė 
savo aukas, po du ar tris la
kūnus.

Bet ir už žygį tų kuriems 
pasisekė atskristi Amerikon 
reikėjo paaukauti viena gy
vastis. Taigi mirė lakūnas 
žemo laipsnio oficieris Ben
nett, kuris pasižymėjo ke
lione šiaurės ašigalin orlai
viu su Kapt. Byrdu pora 
metų atgal. Bennett vado-

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas 
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.
Katalogo No. 3116. Drūtais apdarais . .. .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ..................... $11.00

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland. O.

į Plumberystes Reikmenys
GELEŽINIAI DAIKTAI IR 

MALIAVOS
Didelės Vertybės už Žemas Kainas

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIER1UOTOJAS — 
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 74th ST.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
i. utuviai, Slavai, Lenkai, ir 

drauęai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

J

f

Karšto Vandens Tankas . .
Klosetas, pilnai su viskuo . ..
2 dalių Skalbimo Geldos ................. $10.00
Maudynės Kubilas su viskuo .........  $25.00

Dykai atvežama Cuyahoga apskrityje.

.. . $6.50
$17.50

Vandens
šildytojas 

$4.50

THE CO.
7106-10 Superior Ave. Randolph 1759

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

| Prospect 2420
į THE F. W. Z1MERMMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohia
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Laikas

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės domę į jo pastangas, tarp 
tu yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose, 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to pris deda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.1

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dint! ir palaikyti visuomenės pasitikėjimu į biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija.

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

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

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th SL_

... .......................................

aW Same
Price 

5<* over 35 years 
25 ounces for 25c

USE LESS 
than of high 
priced brands 

MILLIONS of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų 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. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tą
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DIRVA

i
7

GEGUŽĖS 15 DIENA savo pastangas pašvenčia 
----------  sustiprinimui savo pajiegų 

kultūros veikimui, tegul pa-• (Tąsa nuo 1-nio pusi.)

darbais atvaduosim Vilnių, ima savo globon Dr. Jono 
Tegul tad visos Amerikos Basanavičiaus paminklo ir 

Lietuvių organizacijos pa- jo vardo įstaigų pastatymo 
minėjimui 15-tos Gegužės veikalą Vilniuje, tegul su-

v

16096 F

16094 F

16095 F |

16076 F

16078 F

16088 F

16089 F

16090 F

12072 F

16092 F

16091 F

10 inch 75c.

K. MENKISLIuklOTŪ IR F. STANKŪNAS
Trys Sesutės. Duetas 
"Valia VaJužo". Duetas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Viena Mergytė, Valcas
Mergužėle, Eikš l’as Mane, Polka

Lietuvių Hymnas
Noriu Miego, Polką

JUSTAS KUDIRKA, TENORAS
■J ..Oi, Sopa, Sopa
[ Supinsiu Dainužę

f A. VANAGAITIS
į Mergytę Prigavo
[ Eina Pati į Karčianią

ANTANAS VANAGAITIS SU ORKESTROS AKOMP. 
Lietuvoj Mados 
Pas Draugą Julių

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Polka Karolka
Saulių Polka

JONAS YOUNGAIT1S, HARMONIKŲ SOLO 
Aiškinti Paika
Algytė Polka

RUSŲ NAUJA ORKESTRĄ
Pijonkų Valcas
Pavasario Valcas

KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ. SOPRANO 
Neveski Vaikine 
Ak, Myliu Tave

16093 F

COLUM BIJOS ORKESTRĄ
Suirusio Gyvenimo Valcas
Tosca—Valcas

LIAUDIES ORKESTRĄ
Gaidžio Polka
Lėtutė Polka

6 6
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DYKAI PATRUKUSIEMS
• ____________________ to

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss

1 "B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” crificc ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati----- 1------ --------------------- *- 1 ------
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 j j. 
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 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl , 
tad jus turėtumėt ji 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kuri JU3 galite dykai išmėgint. > 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą tu:p 
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 slankiojinto paduskai- 
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 ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai j labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės. 

Tas yra todėl, kad veikmo yra nepaliau
janti—naktj ir diena kiaurai per 24 volan; 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar-1 
bus—dagi ir miegant si stebuklinga gyduolė . 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams ‘ 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra , 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa- , 
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie- , 
toje, be pagclbos truss, bei kitų jam panašių. ; 

e PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad ' 

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

. PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kuno krutėjimų ir visiško smagu
mo jj dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
w t^witraukimo nuo tam tikros vietos. 

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

THE PLAPAO CM- 
HNUALLYAPPLIED 
AMfmnMSVnti

i'isaaaK

putMimo
- mOVCHTHS 

0KN1NQ

TWINNED

/•p4Tn mYTorne~
■ Rprii h vmwuauwsIggg rural torn ran.

SURFACE B HADE ADHE5M 
TO SECURE THE 
PLAPAO-PAD 
FIRMLY TO THE ~

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
•• :._j

pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
d užkaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
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 
dalles' išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumų ir paramą 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais <1
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

i . . kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

ruma 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 jtjs 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 ypatiskai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, 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 krasa jus ap laikysite 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 nu 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šj 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

{ Knyga apie Patrūkimus.

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

YETNW-WID

IN IT THAT COUNTS

šelpia neturtinguosius Lie
tuvos moksleivius ir pare
mia Klaipėdos Lietuviškų 
mokyklų sunkią emancipa
cijos eigą. Tuomi tat Ame
rikoje turėtų būti užbaigtas 
pirmas Lietuvos 
somo gyvenimo 
tis, kurį galima 
“atkaklios kovos < 
ties” dešimtmečiu.

Toms sukaktuvėms pažy
mėti Lietuvoje įsteigtas at
mintinis Nepriklausomybės 
Medalis. Tų del nepriklau
somybės kovų dalyviams tas 
gražus, žymiausio musų 
skulptoriaus, Juozo Zikaro, 
nukaltas, medalis bus aky
vas ženklas jog jų pastan
gos nebuvo veltui.

Pradėkime naują nepri
klausomybės Lietuvos gyve
nimo dešimtmetį su obalsiu: 
Kulturinkimes patįs ir pa
dėkime saviškiams laimėti 
kultūros kovą visoje suvie
nytoje Lietuvoje.

P. ŽADEIKIS.

nepriklau- 
dešimtme- 
pavadinti 

del gyvas-

N. B. Lietuvos Generalis 
Konsulatas, 15 Park Row, 
New York, Lietuvos Konsu
latas Chicagoje, 608 South 
Dearborn St., Chicago, Ill... 
prisiųstas aukas per 15 d. 
Gegužės sudėtas įvairiems 
Lietuvos reikalams persiun- 
tinės sulyg nurodymu nemo
kamai.

Lietuvos žmonės netingi 
rašinėti laiškų. 1928 metais 
pašto valdybos sąmatoje nu
matyta gauti pajamų 13,- 
630,000 litų, arba kas mėnuo 
1,135,833 litus.

Gi pajamos Sausio mėnesi 
buvo 1,552,865 lt., Vasario 
mėnesį 954,678 lt., viso per 
du mėnesiu įplaukė 2,507,341 
lt., arba 253,675 litais dau
giau negu numatyta sąma
toje.

Paštų pajamos visada žy
miai viršija išlaidas ir per 
visą Lietuvos nepriklauso
mo gyvenimo dešimtmetį iš 
pašto valstybei gryno pelno 

(buvo 9,000,000 litų.

IŠEIVYBĖ Iš LIETUVOS 
j Per Kovo mėnesį iš 
Ituvos išvažiavo: 
i Argentinon

Brazilijon 
Afrikon

I Kanadon
' Uragvajun

Amerikon
Me'ksikon
Kubon
Palestinon
Išviso per

iš Lietuvos išvažiavo 1,223 
[žmonės. (“Tr.”)

Lie-

KVIETIMAS
(Tąsa nuo 8-to pusi.) 

ir išrodė visuomenei

Kanados

262
154
46

50
145

6
8
6

žm. 
žm. 
žm. 
žm. 
žm. 
žm. 
žm. 
žm. 
žm.

Kovo mėnesį

■

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'f AI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem paliktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra‘nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lislerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Pdusu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

' kų 
sporto reikšmę, jo naudą ir 
būtinumą tautai.

Nemažiau veiklumo ir e- 
nergijos LFLS parodė pa
čiame sporte. Jos trumpa 
istorija pilna gražių laimė
jimų. Ypač reikšmingi pas
kutinieji, 1927 metai. Tais 
metais LFLS laimėjo Lie
tuvos hockey ant ledo, Kau
no miesto futbolo, vyrų ir 
moterų basketbolo ir leng
vosios atletikos ir Šiaulių 
miesto futbolo ir basketbolo 
pirmenybes.

Jau šiais metais LFLS lai
mėjo Khnados Hockey ant 
ledo pirmenybes ir turi 1928 
metų Lietuvos hockey nu
galėtojo titulą.

Iš viso to matyt kad LF 
LS kasmet didėja ir stiprė
ja; dabartiniu metu LFLS 
turi 23 savo klubus ir arti 
1,500 narių. Klubų ir narių 
skaičius auga ir reikia tikė
tis ateis laikai kada visi Lie
tuviai bus sportininkai ir 
galės lengvai apginti nuo 
bent kurio puolimo sunkio
se 'kovose atgautą nepri
klausomybę.

Tada LFLS tikslas bus 
atsiektas.

Tam pasiekti dar daug 
reikės dirbti, 
ilstamai ir 
mai.

Naujienos

Ūkininkai pradeda arti ir 
ruošiasi sėti. Dar ne visi iš 
pereitos žiemos apsikulę.

Iš miestų ir miškų darbi
ninkai važiuoja darbų jieš- 
kot po u'kius.

Prigėrė Nemune. Per Ve
lykas KaunS iš geležinei til
to i Nemuną nušoko ir pri
gėrė Pijus Arminas, 43 me
tų. Nusižudymas įvykęs del 
šeimyniškos nesantaikos.

Dirbti nenu- 
nepertraukia-

PlanaiNauji
LFLS darbo nesibijo. Tą 

parodo šių metų LFLS dar
bų planas. Be ištisos eilės 
visų sporto šakų vietinių 
pirmenybių, savo metinės 
tradicinės šventės rungty
nių, su užsienio sportinin
kais, LFLS numatė Liepos 
mėnesio pradžioje sudaryti 
Kaune rungtynes Lietuva- 
Amerikos Lietuva, kuriose 
dalyvautų iš vienos pusės 
atvykę su ekskursija Ame
rikos sportininkai, iš kitos 
geriausi Lietuvos sportinin
kai.

Šiose rungtynėse daly
vaus visokios sporto šakos:

a) bėgikai, b) šokikai j 
aukštį, tolį ir tt.; c) mėty- 
tojai jėčių, disko, skritulio, 
kūjo ir tt.: d) moteris spor- 
tininkės kaip viršuje; d) 
basketbolo rungtynės vyrų 
ir moterų komandų, e) beis
bolo rungtynės; f) futbolo 
rungtynės, g) vyrų ir mote
rų teniso rungtynės.

Tos rungtynės turės di
džiausios reikšmės musų 
tautiniam sportui. Vienu 
užsimojimu gali būti atlik
tas darbas kuriam nudirbti 
vienai LFLS reikėtų kelio
likos metų.

Todėl Amerikos Lietuviai 
sportininkai, supratę savo 
tose rungtynėse dalyvavimo 
svarbą turi nepamiršt gerai 
susiorganizuot ir kiek dau
giausia gali Į Lietuvą atvyk
ti. Tai butų didelis patrio
tinis darbas.
Lietuvis Fizinio Lavinimosi

Sąjungos Centro Vaid.
Pirm. Kapit. Stanelis, 

Vice-pirm. Maj. Ardickas, 
Sekr. Žilevičius.

Didėja Automobilių Išdir- 
bimas

Per Kovo mėnesį Kana
dos dirbtuvėse pagaminta 
17,478 automobiliai, kurių 
vertė siekia $12,709,616.

Per Vasario mėnesį (irgi 
šių metų) pagaminta 12,504 
automobiliai.

1927 metais per Kovo m. 
pagaminta 23,520 automobi
lių.

Per Kovo mėnesį impor
tuota į Kanadą 6,114 auto
mobiliai; Vasario mėn. im
portuota 2,644; o pernai Ko
vo mėn. importuota 4,397.

Išvežta į kitas šalis Kovo 
mėnesį 3,592 automobiliai; 
Vasario m. — 4,128; o 1927 
m. Kovo mėn. išvežta 9,106. j

Per pirmus šių metų tris Į 
mėnesius Kanadoj automo
bilių išdirbta 38,445, kurių 
dirbtuvių bendra kaina sie
kia $26,614,712.

' Your Home Prettier
Your Furniture

Bright
Your Work Less

Use
F. AD. RICHTER & CO. 

Berry & South 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Jau aria, sėja. Pietinėje 
dalyje Alberta provincijos 
jau oras gana atšilęs ir že
mė tinkama dirbimui.

Niekas reali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsų namini 
pagclbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

“Cleans 
as it

Polishes”

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 -----

Buick pardavėjai yra rimtame biznyje. Jų ateities 
reputacija priklauso nuo jo apsiėjimo teisingai su 
naudotų karų pirkėjais.

Jis neri patenkint naudotų karų pirkėjus kadangi 
žino jog užganėdinti naudotų karų pirkėjai yra 
businti naujų Buick pirkėjai.

Žmogus kuris perka gerą naudotą karą—teisingai 
perstatytą-—už teisingą kainą—gauna atsakančią 
transportacijos vertybę.

Iš entuziazmo delei nusipirkto karo, ir gautos ver
tybes, lieka paprastu daiktu žiūrėti j pardavėją 
kaipo Į savo draugą.

Buick pardavėjai turi daug tokių draugų kadangi 
jie perstato tikrą padėti naudotų karų kokius tik 
jie siūlo pardavimui.

Ir tas reiškia gerą biznį—kaip Buick pardavėjui 
taip ir naudotų karų pirkėjui.

Gold Seal Buicks 
Yra Garantuoti 
Naudoti Buicits

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

1900 East 24th St.

cC Relieve

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
čMacle by

Lsiabert Plianrucal Co., Saint Louis, U. S. A*

The Bailey
14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

Buick Co.
Lakewood
Lakewood

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

9100
9100

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

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

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460
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Persekioja važinėtojus. j
Per Balandžio mėnesi, už-, 

vedus griežtesni persekioji
mą automobilistu už neat
sargumą, i policijos rankas 
pateko 3,354 ypatos. Per tą. 
mėnesi šįmet automobiliais 
užmušta dvi ypatos daugiau 
negu 1927 metais, kuomet 
užmušta 14.

stengs persekioti tokių vie
tų Barry sako spenduos ar
ba pažemins juos.

PO “DIVORSO”
Pereitą sekmadienį “Di- 

vorso” niekas negavo, dėlto 
kad tas Lietuvos armijos 
leitenantas kuris prie Ame
rikiečiu sukosi pasirodė jų

KVIETIMAS AMERI
KIEČIŲ SPORTININ

KŲ LIETUVON

ŠIMKUS SUTINKA SU
POŽĖLA

Laukiama lakūnų. Cleve- 
landas užsikvietė čionai at
silankyti Vokiečius ir Airį 
lakūnus kurie atlėkė iš Eu
ropos. Jie prižadėjo būti, 
šiame mieste Gegužės 14 ar' 
15 d., taigi bus didelis truks-j 
mas ir šventė.

Operos prasidėjo. Pirma-; 
dieni Clevelande prasidėjo; 
Metropolitan Operos' sezo
nas. Pradėta su garsia ir 
trukšminga Verdi opera tu
rinčia Egiptišką pagrindą, 
“Aida”. Ta opera pasirodo 
yra populiariš'kiausia Cleve
lande, nes kaip pernai taip 
ir šįmet patraukė daug pub
likos. Tą vakarą publikos 
dalyvavo 8,087 ir sumokėjo 
$24,964 įžangos.

Cleveland Plain Dealer 
dienraštis per tūlą laiką 
iki operos prasidėjimo vare 
tam tikrų klausimų kontes- 
tą su dovanomis tikėtų į 
operas. Pirmą dovaną, $96 
vertės tikietų del visų ope
rų, laimėjo mokytoja Mary 
A. Sturgis.

Padėka už “Dirvą”. Vin
cas Dereška, iš Puskelnių 
k., rašo A. S. Kulbickui Clc- 
velande štai ką: “Švoger, 
širdingai ačiū už gražią do
vaną, laikraštį ‘Dirvą’; kaip 
matosi yra smagiausias ir 
geriausias laikraštis, nes tu
ri gerų raštų. ‘Dirva’ ap
lanko musų kaimą kas sa
vaitė ir pralinksmina musų 
surukusias bakūžėles. Pa
tartina kad kiekvienas A- 
merikietis užrašytų ‘Dirvą' 
saviškiams i Lietuvą.”

tikras brolis, kurį jodvi su
sitiko Klaipėdoj ir neturėjo 
progos sueit savo kūmos ir 
pasakyt jai kas jis, o tuo 
tarpu ji pamačius juos iš
tolo besibučiuojančius kada 
susitiko, paleido pletkus ir 
net tų moterų vyrams Įkal
bėjo kad jau skandalas ir! 
kad divorsas bus.

Kada jų vyrai suėjo į lai-j 
vakorčių agentūra, persirė- 
dę į kaimiečius ir kurna kai-, 
po vadovė irgi, prasidėjo! 
sumišimas, pasirodė revol-1 
veriai, bet “Ekscelencija” 
įtaisė revolverius tokius ku-j 
rie visai nešauna, ir šaudy- 
?no neįvyko, o kolei kumšti
mis prisiruošta muštis vis
kas išėjo aikštėn.

. Komedija baigėsi laimin- 
’gai, bet kurna kai kamparas 
I už savo pletkus iš scenos iš
nyko ....

Tokia tai pabaiga kome
dijos “Divorsas”. Pradžią 
jau žinot.

i Aktoriai savo roles atliko 
nuosekliai, ypač moteriškos, 
M. Gilienė, M. Dovidaitienč

i ir L. Banionienė. Iš vyrų 
|geriausia atliko A. Šmigels- 
k'‘s, A. Zdanis, kurie turėjo 
tų nelaimingų vyrų roles.

Delei šilto oro publikos 
atsilankė nedaugiausia.

Po komedijos sekė dainos. 
(Elena Grigiutė, kuri seniau 
dainuodavo ir paskui stojus 

; mokytis ant nurses dainavi
mą apleido, dabar vėl dai
nuoja, ir sudainavo gražiai 
su L. Jonaičiu du duetu spe
cialiai išdarytu iš žinomu 
gaidų, “Kur tas Šaltinėlis” 
i • “Bernužėli, Nesvoliok”.

Todvi dainos paprastai

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, atidčiiojant galit 
paskui nepatekti į Lietuviu 
skyrių.

Kelionėje visu pasažierių 
bus apžiūrėta bagažai, bus 
pataikyta ekspresiniai trauki
niai iš Bremeno i 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
žįstamu ir draugu.

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

I ’ anuojama solo arba kitaip 
Ohio valstijos išlaidos. Į’'-'imi nuo pradžios iki ga- 
Per Balandžio mėnesį O- Jo Dabar buvo dainuojama 

-hio valstija išlaidų turėjo pakartotinai punktai vyriš- 
$1,526,281 daugiau negu tą į)- moterišku balsu, 
mėnesį gavo. Ineigų turėjo. Dainoj “Kur tas Šaltinė- 
$2,014,110, o išlaidų buvo lis”, pareina bernelis iš to- 
$3,450,491. . į limos šalelės ir dainuoja iki

Darbininkų atlyginimo ’tai vietai kur eina atsaky-
fonde pinigų yra $53,793,- mas: “Jau tas šaltinėlis žo-
233.

Pcrsekios gembleriavimą. 
Saugos direktorius Barry 
reikalauja kad policija dau
giau žiūrėtų gemblerysčiu 
lizdus ir persekiotų jų už- 
laikytojus, naikinimui to ne
geistino pikto. Jeigu polici
jos skyrių viršininkai neši

NEPRALFISKIT
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Abel Salėj, 70171Zj Superior avė. 
Tyrinėjimai lygiai nuo 10 v. ryte.
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

lele apaugo”. Tą jam atsa-
ko jį sutikus moteriška, ir 
kr.da bernužėlis (senbernis) 
pasigiria kad “Balnosiu žir
gelį, kitos jot jieškosiu”, ji 
jam atsako, “Kur jau nejo
si... . nesurasi tokios kuri 
už tavsę eitų, nes jaunystė
je niekais nudaigojai”.

Taip pat pamainomis ati- 
dainuota ir “Bernužėli, ne-
r,voliok”.

Pianu lydėjo Jennie Jan
kauskaitė.

Visiems dalyviams ir pa
ėjėjams “Dirvos” bendrovė 
štaria čirdingą ačiū.

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininku.

Juozas Šimkus, pusiau 
sunkaus svorio čampionas 
ristikas, šią vasarą vyksta 
su “Dirvos” ekskursija Lie-1 
tuvon. Jis Birželio mėnesį 
lankysis Clevelande ir sakoj 
sutinka ant Lietuvių Pilie-' 
čių Klubo pakvietimo imtis; 
klubo piknike. Lai klubas’ 
gauna jam kitą priešą, Po-; 
žėlą, Brazauską, Gansoną, 
ar kuri kitą, Šimkus mielai 
stos su jais.

Šimkus kaip kada įsisuka 
ir j sunkaus svorio ristikų 
eiles. Pereitą savaitę jam 
buvo pastatę Salt Lake Ci
ty, Utah, mieste sunkaus 
svorio Airį, Pat McGill, su 
kuriuo teko grumtis ir Ko
marui, ir Sarpaliui ir Gan- 
sonui, ir per valandą laiką 
vyras prakaitavo o Šimkui 
nieko nepadarė.

Sportininkų Paroda
Clevelando antra Sporti

ninkų ir Atviro Oro paroda 
įvyks miesto auditorijoj Ge
gužės 17 iki 23, ir, kaip sa
ko parodos direktorius A. 
W. Newman, bus viskuo žy
mesnė už pereitų metu pa
rodą.

Newman sako kad su virš 
40 įvairių ekshibitorių jau 
pasiruošę ir dar atsiras jų 
daugiau, kurie nori praplė
sti savo biznį Ohio teritori
joj.

Motoriniai laivai sudarys 
speciali savo skyrių, kuria
me jau užsirašė keletas žy- 

ųnių laivų išdirbėjų. Cleve
lando uostas yra puiki vieta 
laivams plaukyti, ir iš šios 
parodos tikima padidės lai-

PRASIDEDA NAUJAS 
ČAMPIONATAS

Šią savaitę, Gegužės 3 d., 
Bostone prasideda Lietuviu 
ristiku turnamentas. Pir
miausia suporuojama Ko
maras su Sarpalium, laimė
tojas turės stoti su Pranu 
Juška, paskui laimėtojas su 
Gansonu. Imtynės bus vie
na savaitė po kitai, ne vie
nu vakaru.

Šiose imtynėse gauna pro- 
vą dalyvauti visi Lietuviai 
rįstikai.

Tie kurie nedalyvaus lai 
paskui kai šeškai po kam
pus slampinėdami neužia 
kad turnamentas buvo “ne
teisingas”, dėlto kad jiems 
be ristyniu niekas čampiono 
garbės neduoda.

Jack Ganson Gegužės 2 d. 
■<:csi Worcester. Mass., su 
Lmku Frank Bruno. Lai
mėtojas gauna progą susi
kibti Gegužės 21 d. su čam- 
pionu Strangler Lewis.

vų skaičius uoste.
Joe Kirkwood, golfo trik- 

sų čampionas, dalyvaus šio
je parodoje su savo demon
stracijomis ir lekcijomis a- 
pie golfą.

Paroda turės įvairaus in
tereso vyrams ir moterims 
ir vaikams.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

U. Lakštutienė .... Lt. 100
O. Asipauskienė ........... 50
Morta Mačenienė........200
Petras šutris -................ 300
Tomas Žilinskas ........... 300

Antanas Zdanis
Pranešu vietos Lietuviams 

kad jau metai laiko kaip dar- 
1 buojuosi prie The Zucker Nash 
Motors Co. kaipo pardavėjas au-

Simas Gudžiūnas .......
Pr. Kerševičius ...........
Julė Kareckienė .........
M. Gudelevičius...........
Marė Gabriunienė.......
M. Gabriunienė...........

200 tomobilių, ant Superior ir E. 68- 
290 th st., šalę “Dirvos”.
200' Pavasariui atėjus daugumas 

1 rengiasi pirkti automobilius, 
todėl kviečiu atsilankyti pas 

lojimus, gausit sąžiningą patarna- 
100 -vimą per mane. Aš esu kiek-

Ona Jakulevičienė .... 150 vieną vakarą ir sekmadieniais.
Marė Mikuckienė .......  150! Tel. Randolph 1725.
Pašvintinio Klebonas .. 301 Gegužes 4 d. Jack Ganson 
Kristina Pleikienė.......  250 Drooklyne su Jack O -
Leonas Poderskis.......  100 •
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Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 

Ofiso valandos ant 820C SOWINSKI AVĖ.
Pirmadicnj, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 4 pp.
Trečiadienį ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

Jurgis čiučiuika ........... 100
Motiejus Rainis ........... 100
Ant. Leimonienė ........... 100
Adomas Judickas......... 500,
Jonas Pečiulis ............... 50 į
Motiejus Gurckas .... $40

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

Vakarais: Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį G iki 8
TELEFONAI:

OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

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

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę prasidėjo Lie
tuvos atstatymo darbai. Vi
sose srityse buvo mažas 
skaičius darbininkų, dar 
mažesnis specialistų. Bet 
darbas, nors pamažu, ėjo ir 
dabar švenčiant 10 metų 
Nepriklausomybės ryškiai 
matomi to sunkaus darbo 
vaisiai. Mes turim viso ko, 
tiesa, nedaug. Nesam per
daug turtingi. Bet galim 
gyvent ir nenustoję dirbt 
susilauksim gražios ateities.

Tais pat nepriklausomy
bės kūrimo laikais subruzdo 
ir Lietuvos sportininkai. Jų 
nedidelis būrelis 1919 me
tais įsteigė Kaune pirmą 
Lietuvos sporto organizaci
ją pavadindami ją Lietuvos 
Sporto Sąjunga. Jau 1920 
metais Lietuvos Sporto Są
junga buvo išnaujo peror
ganizuota ir pavadinta Lie
tuvos Fizinio Lavinimosi 
Sąjunga. Porą metų ji bu
vo vienintelė Lietuvių spor
to organizacija. Tik 1922 
metais, kada LFLS pastan
gomis buvo įsteigta Lietu
vos Sporto Lyga, atsiranda 
daugiau Lietuviškų sporto 
organizacijų ir Lietuvos 
sporto gyvenimas eina jau 
normališkesnėse sąlygose.

LFLS padarius pradžią 
Lietuvos sportui, nuo 1922 
metų nustoja būti Lietuvos 
sporto žadintoja, užleisda
ma tą pareigą Liet. Sporto 
Lygai. Vienok LFLS turi 
visur vadovaujamą rolę. Ji 
rūpinasi išgauti sporto aik
štes, jas įrengia, steigia pro
vincijoje savo skyrius, su
daro visokias rungtynes, 
užmezga santikius su užsie
niu, stengiasi įvesti naujas 
sporto šakas: basketbola, 
beisbolą ir t. p. Savo aktin- 
>umu ir veiklumu LFLS pa
darė daug. Išaugo ištisos 
Ties jaunų gerų sportinin- 

(Pabaiga ant 7-to p.)

PIKNIKAMS, IŠVAŽIAVIMAS 
ŠEIMYNIŠKIEMS IR VISUO
MENIŠKIEMS PUIKIAUSIA 
META — DAUG ŽEMĖS, ŽO- 
I.ĖS IR MIŠKO. ŠOKIAMS SA
LĖ, SPORTO PLATFORMA.

TADAS NEURA
Stop 68

Brunswick, Ohio

- - Į
VIETINIAMS

“Dirvos” krautuve atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- | 
darni kokius reikalus sten- I 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

♦ <■ r r -t- * -i' < * ** 't *
PARSIDUODA NAMAS

Parsiduoda 6 kambarių pavienis 
namas, su maudyne, elektros šviesa, 
du "aradžiai, didelis jardas. Parsi
duoda arba mainysiu ant loto 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.

Nupiginta Kainos Ežero 
Laivais

The Cleveland and Buffalo Transit 
ompany, kurios centras yra Cleve- 
mde, skelbia jog numažino ant 20% 
-asažierių važinėjimo kainą 1928 mė
lį sezonui. Naujos kainos dabar bus 
150 į vieną galą ir $8.50 į abu ga- 
i kelionei tarp Clevelando ir Buffa- 
>. Tas duos progos kiekvienam len- 
vai pasinaudoti šiais laivais.
Pasitikima šįmet anksti pradėti 

avigaciją, ir šįmet bus labai puikus 
ris važ'liejimams ežeru, sako Mr. 
ieorge A. Bomm, Kompanijos Gen- 
ral Manager. <
Ofisas ir prieplauka dabar jau ap- 

uošiama, rengiamasi ankstyvam ati- 
'arymui. Keturi puikus tos kompa
nijos laivai išgražinama ir priruošia
ma pradėti plaukti apie Balandžio 15 

' eną i-arp Clevelando ir Buffalo kas- 
licn ištisą vasarą.

Cedar-Put-in-Bay plaukiojimai at
idarys apie Birželio 1 ar 10 dieną.
3he Cleveland and Buffalo Transit 

Company operuoja laivyną tarp Cle
eland, Ohio, ir Buffalo, New York 
u specialiu vasariniu susisiekimu 
arp Clevelando ,Put-In-Bay ir Cedar 

Point.
Gelžkelio tikietai yra geri ant C 

c B Line garlaivių tarp Clevelando 
r Buffalo ir kelionė vandeniu yra 
laug gražesnė ir patogesnė, permai
nai po kelionės gelžkeliu.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cash grosernė ir mėsinyčia, $800 

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

9802 YALE AVE.—NAMAS 
parsiduoda už prieinamą kainą. Dide
li kambariai, plytų fireplace, kny
goms šėpos, valgomame šėpos in
dams, virtuvė ir šaldykla; 3 miega
mi kambariai ir maudynė, didelis 
priešakinis porčius, 150 pėdų jardas, 
trigubas garadžius. $8,800. Pama
tymui pašaukit Eddy 5943 W.

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. JPasiskubinkit, pavasaris.

Wm. Misevich
R. 3. - Scottville, Mich, _

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

5 kamb. ir 1 apvienis 7 kamb. su 
maudyne, elektra, komb. furnasas. 
Dv.baltavas garadžius. Lotas 50x100. 
Kaina $12,000. $4,000 įmokėti. Sa
vininkas 509 Cuyahoga bldg., Cherry 
0157. arba 6615 Lawnview avė.

REIKALAUJU
PIRMOS KLESOS MALIAVOTOJŲ 

IR POPIERIUOTOJŲ 
gera užmokestis.

Aš vienas negaliu apsidirbti, rei
kia pagelbininkų. (19) 

PR. VIŠNIAUSKAS
7009 Lawnview Avenue.

DIDELI PINIGAI!
Turiu pardavimui gerą Gasolino 
Steišiną, prie to mašinas, auto
mobilius partraukt sugriuvusius 
karus. štoras su automobilių 
daiktais, šriubais, daug tijerą ir 
kitų dalykų. Biznj daro gerą per 
10 metų. Savininkas apsirgo, 
nori važiuot gydytis į šiltus kra
štus. Parsiduoda labai p'giai ar
ba ims namą mainais bile kokia
me mieste. Gera proga kirkti, 
turėsit darbą namuose. Ateikit 
arba rašykit:

B. Rakauskas
G712 Wade Park av. Cleveland, O.

NAMAS PARSIDUODA
.^7,500—Astuonių kambarių, 4 mie

gami, moderniškas namas, dabar yra 
tušgias, randasi 1345 East 69th arba 
Russell Rd., prie Superior karo. At
eikit pasiteirauti.

ANT RENDOS
4 kambariai su maudyne, furni.su, 

elektros šviesa, gražus dideli kam
bariai, renda nebrangi. Vieta graži. 
Tinka naujai vedusiai porai. At.si- 
kreipkit 1245 E. 83rd Street.

JIEŠKAU VIETOS FARMOJ 
pas Lietuvį ūkininką už šeimininkę. 
Aš esu našlė be vaikų, norėčiau gaut 
gerą namą. Esu Lietuvė. Atsišau
kit tuojau šiuo adresu: 

MRS. MEYERS
154 Wooster avė.Akron, O.

JIĖŠKOJIMAS
Aš Jadviga Kalinauskaitė, po vy

ru Rumbutienė, jieškau savo giminių, 
Joną, Juozapą ir Barborą Urnežius. 
Jie iš Lietuvos paeina Ilakių parap., 
Erkšvos k., Telšių ap. Girdėjau gy
vena Chicagoj. Prašau atsiliepti.

MRS. J. RUMBUTIS
851 Raymond St.Akron, O.

PAJIEŠKAU
Marijonos Pratasevičiutės, Trilaukio 
kaimo, Pajevonio par., Suvalkų rėd.

V. SURMA
208 Perrinp St. Johnston City, Ill.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
VAIKINO

arba našlio tarpe 40 ir 50 metų am
žiaus. Aš esu 3£Į metų našlė, turiu 
lu viakus, baigia aukštesnį mokslą, 
trūksta lėšų; kas apsiimtų išleisti 
vaikus į aukštesnį mokslą, biednas ar 
turtingas, bile tik negeria ir butų 
geras vyras. (18)

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

O ROSEDALE
Dry Cleaning Col

Rand. 7906 Ž
T C. F. PETRAITIS, Prop, f
| 6702 Superior Ave., |
^•i-»»»»»»♦

FLORIDA 4331-M

K. Urbšaitis, 
.A. Sheppard ir

A. Jakštas
MALIAVOTOJAI 

POP1ER1UOTOJAI IR 
DABINTOJAI Iš VIDAUS IR 

IŠ LAUKO.

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

A. Jakštas ir K. Urbšaitis
Užlaikom

BUčERNg IR GROSERNE 
ir

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. 
Moderniškas 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 $65. Kreip
kitės 6714 Lawnview ąve. apa
čioje (Lietuviai).

P.1JIEŠKOJIMAS
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, Bakaičių k., Telšių ap. Jos 
pačios arba žinantieji atsiliepkite:

PRANCIŠKA JONUŠK1ENĖ
73 So. 7th So. Kenmore, Ohio

Jonas Kastyrka
STOGŲ DENGĖJAS IR RYNŲ 

SUDĖJĖJA1 
MAL1AVOTOJAS

Dengiu visokius stogus ir darbą ga- 
I rantuoju. Esu ekspertas per 10 me
tų tame darbe. Duodu ant lengvų iš- 
mokesčių už padirbtą darbą, šauki
te arba parašykit laišką, duosiu ap- 
skaitliavimą.

Telef. Broadway 3358-M 
JOHN KASTYRKA 

3080 Soutel Rd., City

GERA PROGA JAUNAI MERGINAI
Jieškau apsivedimui merginos, bile 

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 narna.

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

JAU PAVASARIS
Jei manai namą pirkt pigu 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.'

NAMAI , NAMAI
Statom namus’mūrinius, medinius, 

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

Jei nenorit namo statyt galit' su 
mumis ant jau gatavo namo išmai
nyt. Kur jus kokiame mieste Ame
rikoje turit 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 MADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

furni.su

