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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nesutikimai angliakasių 
unijoje. Komunistai kėsino
si, gręždami iš vidaus, už
valdyti Amerikos darbinin
kų organizacijas; griebėsi 
užvaldyt ir angliakasių uni
ją, bet nepasisekė. Dabar 
jie pasinaudodami streiko 
ilgumu pradėjo ardyti uni
ją organizuodami paskirą 
grupę, kurią pavadino “uni
jos gelbėjimo” judėjimu ir 
ardo darbininkų vienybę.

Ohio valstijoj iš Šios prie
žasties net 17 unijos skyrių 
tapo suspenduoti ir atimta 
jiems čarteriai kada skyriai 
neprašalino iš savo tarpo 
radikalus ardančius uniją iv, 
agituojančius prieš daboti- 
nius unijos viršininkus.

Steubenville, O. — šeši 
streikuojanti angliakasiai 
nuteisti po 45 dienas kalėji
mo už tai kad jie gindami 
savo darbus nenorėjo leisti 
streiklaužius Į kasyklas.

Teisman buvo patraukta 
28 darbininkai už nesilaiky
mą kompanijų gautų drau
dimų neliesti jų kasyklas ir 
darbininkus.

Panaikino naktų darbą. 
Japonijoj vatos audinyčios 
nutarė panaikint naktų dar
bą nuo Liepos 1 dienos se
kančiais metais. Tas reikš 
padidėjimą bedarbių, nes 
nebus padauginta skaičius 
mašinų aprūpinimui darbu 
tų kurie dirba naktimis pa
simainydami su dieniniais.

Septynių valandų darbo 
diena nenaudinga. Rusijos 
audinyčiose tapo įvesta sep
tynių valandų darbo diena 
vietoj aštuonių, ir dirbtuvės 
pradėjo veikti 21 valandą su 
trimis pamainomis vietoj 16 
valandų su dviem pamai
nom. Bet audinyčių komi
saras išduodamas savo ra
portą apie dalykų stovį pa
sakė jog darbininkai nepa
daro tiek per 7 valandas ką 
padalė per 8, nors buvo ti
kėtasi priverst proletarijo- 
šius dirbt smarkiau. Prie 
to, į trečią pamainą priimta 
22,000 nepatyrusių darbi
ninkų kurie savo gyvenime 
nematė mašinos; jie tik nuo
stolių duoda, o ne naudos. 
Komisaras sako kad darbi
ninkus reikėjo pirma išla
vini ir pripratint disciplinos 
o tik tada bandyt su jais 
mašinas varyt.

DALYVAUJA LIETUVOS 
ATSTOVAS GERB. MI

KAS BAGDONAS
Cleveland, O. — Gegužės 

d. prasidėjo Amerikos 
Taikos Draugijos keleto die
nų konvencija. Tarp įvai
rių tautų atstovų yra Lie
tuvos Pasiuntinybės atsto- j 
vas Mikas Bagdonas iš Wa- 
shingtono, dalyvauja garsus 
Rusų diplomatas Miliukov, 
dalyvauja Anglijos, Francu- 
zijos, Italijos, Japonijos ir 
daugelio kitų šalių atstovai 
tiesiog tam tikslui atvykę 
arba nuskirti Amerikoje gy
venanti ambasadoriai.

Tai yra Amerikos Taikos' 
1 Draugijos šimtmetinės su-1 
kaktuvės ir sykiu konvenci-l 
ja apkalbėjimui tarptauti
nių santikių palaikymui pa-j 
šaulyje taikos ir panaikini-j 
mui karų.

Tai nėra oficialė valdiška 
organizacija, tik taip sau 
taiką mylinčių ir taikos idė
ją platinančių žmonių ben
drija.

Konvencijoje dalyvauja ir 
draugingai kalbasi atstovai 
tautų kurios prieš dešimts 
metų viena kitai kardu įrė
mę į krutinę laikė ir nužu
dyti troško.

Clevelando gatvės išrėdy
tos įvairių tautų vėliavomis 
kaip tuomet kada jaunimas 
buvo šaukiamas į karą “pa
daryti galą karams”. Mies
to auditorija taipgi numar
ginta vėliavomis, ir dabar 
jokia vėliava neišlenkta — 
vėliavos tęsiasi nepertrau- 
kiamoj eilėj aplink milžiniš
ką auditoriją, ir tarp jų yra 
greta vėliavos tų valstybių 
kurios seniau tarp savęs ko
vėsi.

Viešame mitinge pirmą 
vakarą atsirado ir trukš- 
madarių kurie prikaišiojo 
kalbėtojams Anglijos apsi
ėjimą su Egiptu ir Ameri
kos žygius Nikaraguoj.

Apie tuzinas trukšmada- 
rių, narių komunistų parti
jos, tapo išvesti iš svetainės 
ir atsidūrė policijoj kaipo 
betvarkės kėlėjai.
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MILIUKOVASI
Tarp pažymių diplomatų 

yra atvykęs iš P. Miliuko
vas, kuris dabar leidžia Pa
ryžiuje laikraštį. Jis buvo 
Durnos nariu prie caro ir 
užrubežinių reikalų minis- 
teriu prie Kerenskio.

Su spaudos atstovais jis 
Įkalbėjo apie Rumanijos pa- 
i dėtį. Jeigu Transylvanijos 
liaudis rems Rumanijos kai
miečius prieš Bratiano val
džią, sako Miliukovas, tai ta 
valdžia bus nuversta. Tik 
Transylvanijos liaudis turi 
visą galybę, be jų Rumani
jos liaudis nieko neatsieks.

Kaslink Rusijos, Miliuko- 
ivas pasakė: Nedaug kas iš 
j to rojaus dabar išleidžiama. 
Daugybė, sako jis, leidžia
ma į Sibirą, bet tai jau ki- 
at kalba.

Miliukovo manymu, Sta
linas padarė didelę klaidą 
pastaru laiku užsivaręs įves
ti Rusijoje griežtesnę komu
nistišką tvarką po Trockio 
išvijimo. Trockis neturėjo 
pasekėjų. Liaudis nebuvo 
gocialistiška ir nebus. Troc
kis parašė keletą radikalių 
traktų, kritikuodamas val
džią už nusvirimą nuo ko
munistinės tvarkos ir pra
dėjimą pagerinto kapitaliz
mo. Jis tapo ištremtas, bet 
Stalinas paskui pradėjo pri
imti dalis Trockio mokymų. 
Aš manau tame buvo klai-

VIENAS KARALIUS KU
RIO KOMUNISTAI 

NESUŠAUDĖ
Maskvos carai jau prade

da sueiti į pažintis su kara
liais. Pereitą savaitę Mas
kvoj lankėsi vienas tikras 
karalius, Amanulla Khan iš 
Afganistano, kurį bolševikai 
išleido gyvą, nesušaudę.

Bet karalius buvo pras
čiau apsirengęs negu sovie
tų viršininkai: jie buvo išsi
rėdę frakais, apsikabinėję 
medaliais. Komunistai bu
vo surengę karaliui puotą, 
kurioje gėrė, ūžė ir lėbavo 
iki 3 vai. ryto ir išsiskirstė 
svyruodami.

HAYWOOD BAIGIASI
Maskva. — Amerikos su

iručių kėlėjas, anarchistas 
ir Aidoblistas, kuris vėliau 
pabėgo į Rusiją išvengimui 
arešto Amerikoje, William 
Haywood šiose dienose bai
giasi. Jo gyvastis nyksta, 
net jo moteris neprileidžia- 
ma prie jo.

Haywood nubėgęs į Ru
siją gavo gerą vietą ir ten 
apsibuvo virš aštuonis me
tus. Jis yra 59 metų.

MEDALIAI LAKŪNAMS
Washington. — Gegužės 2 

d. Vokiečiai ir Airis lakū
nai, kurie atlėkė per Atlan
tiką, buvo oficialiai Ameri
kos valdžios priimti ir apdo
vanoti medaliais.

Iškilmėse dalyvavo ir pul
kininkas Lindbergh.

Vokiečiai, kurie dešimts 
metų atgal kariavo ir žudė 
Amerikonus, dabar drau
gingai padėjo vainiką ant 
kapo pastatyto atminčiai vi
sų Amerikos kareivių žuvu
sių be žinios.

ĮGEN. NOBILE IŠSKRIDO 
ŠIAURĖS AŠIGALIN

Kings Bay, Norvegija. — 
Italas lakūnas Gen. Nobile 
pribuvo čionai su dirižabliu 
Italia, pasekmingai atlėkęs 
iš Italijos per Vokietiją sa
ve kelionėj j šiaurės ašigalį.!

Iš Romos iškeliaujant jis! 
išsigabeno keliolika vyrų ir) 
mokslininkų įvairiems tyri
nėjimams. Sykiu turi Ita
lišką vėliavą ant plieninio 
sticbuko kurią išmes iš di
rižablio kada prisiartins pa
ties ašigalio punkto kuris 
sukasi ant vietos. Popiežius 
įdavė ir pašventintą kryžių 1 
prašydamas irgi išmesti iš 
lėktuvo i šiaurės ledus.‘ I

Dirižablis “Italia” turi sa-! 
vo darbams platesnį progra-i 
mą negu du metai atgal ka
da Nobile perskrido šiaurės 
ašigalį dirižabliu Norge, su 
Amundsenu ir Amerikiečiu 
Ellsworth. “Italia” darys 
keletą kelionių į ašigalį šią 
vasarą ir gryš į Kings Bay 
apsirūpinti reikmenimis.

Norima ištirti ar kurioj 
nors pusėj ašigalio yra kiek 
nors žemės ar tik vanduo po 
apačia ledų.

“Italia” turi nuolatinius 
radio susinešimus su pagal
biniu laivu ir su oro stotimi. ,

NUGRIMZDO SU ORLAI- GAUDO MASKVOS NAŠ- 
VIU $200,000 VERTĖS LAIČIUS

BRANGMENŲ Į Maskva. — Besiruošiant 
Šiose dienose paaiškėjo I apvaikščioti pirmą Gegužės 

kad pereitą rudenį sklidus Maskvoje policija išgaudė 
iš Anglijos į Ameriką ku- visus našlaičius neturinčius 
nigaikštytė Werthein su po-Į namų ir apdriskusius slam- 
ra Anglų lakūnų, kurie visi I pinėjančius ir vagiliaujan

čius po gatves. Jie yra la
bai vikrus kišenvagiai, ir 
kada susirenka proletarijo- 
šiai šventėms tie vaikučiai 
greitai apvalo visų kišenius.

dingo be žinios, vežėsi su sa- 
! vim $200,000 vertės deiman- 
į tų ir kitų brangmenų ir tas 
Į viskas nuėjo į jurų dugną, 
j Kunigaikštytė nenorėjo 
• tų brangmenų palikti, visa- 
i da imdavo su savim, ir pasi
ėmė savo nelaimingon kelio
nėn per Atlantiką.

AMERIKONAI TI- 
GARSINIMAMS 
jau dabar žinoma.

KAIP 
KI

Kiek
.sekančiais metais Amerikos 
' biznieriai praleis ant apgar
sinimų nemažiau $1,500,- 
000,000.

Tas parodo kad Amerikos 
biznieriai supranta garsini
mosi vertę. Jie praleidžia 
milijoną dolarių ant įvairių 
apgarsinimų ir tikrai žino 
kad tas milijonas atneš pen
kis milijonus pelno. Kas ne
išleidžia nieko ant pasigar- 
sinimo tas nieko ir nepelno.

NUŽUDĖ SEPTYNIS SA
VO ŠEIMYNOS NARIUS

E! Dorado, Kansas. — Iš 
įsiutimo prieš ievą kam ne
davė jam važinėtis automo
biliu, 17 metų vaikėzas nu
šovė mirtinai tėvą, motiną, 
tris brolius ir dvi seseri ir 
paskui apipylęs lavonus ke
rosimi padegė.

Po keleto dieni] tyrinėji
mo vaikinas tapo suimtas ir 
išsipasakojo kad jis tą pa
darė ir kodėl.

Kaip dabar su komunis
tais yra, sako Miliukovas, 
tai jie norėtų jį sušaudyti. 
Jie labai nori sušaudyt mus 
visus, — pabaigė Miliuko
vas.

164

UŽDEGIMAS 
IŠGYDOMA 
Amerikos Ho- 
tyrinėjimo in- 
Borden skelbia

SUBRUZDIMAI RUMANI- 
.10.1 PRIEŠ VALDŽIĄ 
Apie pora šimtų tūkstan

čių Rumanijos kaimiečių su
bruzdo prieš dabartinę val
džią ir reikalauja kad Bra- 
tiano valdžia pasišalintų, o 
jei ne tai bus nuversta.

Sukilėlius vadovauja pa
žymus veikėjas Maniu.

Savo rezoliucijose dabar
tinei valdžiai sukilėliai ne
uždaro duris atėjimui val
džion Karoliui, tėvui dabar
tinio karaliaus, 7 metų vai
kučio.

Keistas tėvas. Iowa valstijoj 
vienas tėvas paskyrė $1,000 s; 
vo sunui jeigu jis iki sueis 
metai nekirps 
skus barzdos.

Londonas. — Anglijos ka- 
riumenės reikmenų laivui 
•usimušus su Graikišku pre
kiniu laivu prigėrė 12 pas
taro laivo jūreivių.

18 jūreivių žuvę. Nusken
dus v.' 'iškam laivui susi
mušime su prekybiniu lai-

ijvu New Yorko vandenuose, 
sau plauku ir ne- pasigendama 18 valdiško 

laivo vyrų.

Ruoškitės Aplankyt 
Lietuvą šia Vasarą

S. S. LEVIATHAN
Išplaukia iš New Ycrko Gegužes-M.ay 26 .

su ekskursija kurią 
Lines Atstovas.

Mr. Turėk prižiūrės

y pat iškai vade vau ja .J. United States

POPIEŽIUS PRIEŠINGAS 
MOTERŲ SPORTUI

Popiežius pareiškia jogei 
jis nupeikia viešas moteriš
kas sporto rungtynes. Po
piežiaus nuomone, moterų- 
merginų užsiėmimas sportu 
yra priešingas jų moteriš
kumui.

LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ 
1927 METAIS

Suv. Valstijose pereitais 
metais užsimušė 164 lakū
nai ir 149 kiti susižeidė. Tai 
yra pirmutinis sykis surin
kimo tokių žinių iš orlaivi-j 
ninkystės srities.

Iš 200 didesnių nelaimių! 
tiktai šešios atsitiko laku-!
nams jų nustatytose kelio- žinias surinkus apie pirmos

Sudaužyta 167 oriai- Gegužės riaušes Varšuvoje 
pasirodo kad socialistų susi
rėmime su komunistais už-

PLAUČIŲ
VISIŠKAI
Chicagoj, 

meopatiško 
stitute prof,
išradęs tikrą vaistą kuris 
išgelbsti žmogų nuo mirties 
atsitikime plaučių uždegi
mo, nuo ko daugiausia iki 
šiolei vis mirė.

Tas institutas jau perlei
do 3,000 tokių ligonių ir su
rinko reikalingus įrodymus. 
Neužilgo tas būdas bus pa
skelbta viešai ir galės juo 
naudotis visi ligonbučiai iri 
daktarai.

MOTERIS IŠŠOKO Iš 12- 
TO AUKŠTO

New Yorke, iš Prisament 
viešbučio per langą iš 12-to 
aukšto iššoko ir užsimušė 
moteris. Darbininkai kurie 
dirbo ant gretimo budinko 
sako matė ją prie lango su- 
kinėjančiąsi, paskui išlipan
čią ir puolančią žemyn.

jūsų bagažus ir sudarys viską reikalingo su- 
punkto i punktą.

S. AMERICA
S. PRES. HARDING ........... ” 6
S. REPUBLIC ....................... ” 8
S. PKES. ROOSEVELT . . . ” 13
S. LEVIATHAN ................... ” 16
S. GEORGE WASHINGTON ” 19

. S. AMERICA ....................... ” 30

laivai išskyrus Leviathan eina j Bremeną.

Pilnu informacijų klauskite pas savo vietini agentų arba rašykit i

Užsimušė astuoni lakūnai.
Japonijoj darant bandymus

DEŠIMTS LENKU ŽUVO isu Pn™u pasažierimu orlai-
PER GEGUŽINE U’11 užsimušė kėravotojas ir

Varšava. - Paskutines sePtyni P^ažieriai.

nėse.
viai, 34 iš jų su valdiškais 
leidimais.

Iš visų 164 užsimušimų, 
24 buvo darant bandymus 
su kokiais nors naujai išras
tais orlaiviais. Kėravotojų

JAPONAI UŽĖMĖ CHI- 
NŲ MIESTĄ 

šanghai. — Japonai ne
mušta 10 žmonių ir suvirš paisydami bendro Chiniečių 
100 sužeista. Dalyvavo ko- priešinimosi jiems išsodino 
kie 50,000 prošepanų tose Tsingtao mieste 13,000 savo 
muštynėse. j kareivių ir galutinai užima

klaidomis mirė 78. Tarp tu-1 Komunistai susitarę su- tą miestą ir fortus, sykiu 
rinčių leidimus lakūnų už- ardyt socialistų demonstra- su 250 mylių gelžkelio jun- 
simušė 17, o neturinčių lei- ciją įsikišo į jų eiseną ir iš giančio Šantungą su Tsing- 

to kilo peštynės. įtao.dimų 83 lakūnai.

United States Lines
15 Broadway New Uote! Cleveland Bide., Cleveland, O.

i

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including lame, comfort
able staterooms that insure a long night’s n-1 re>h:ng sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip >uu 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 touust agency 
for tickets via C& B Line.

New Low Fare $4.50
$8.50

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

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

C&B LINE STEAMERS
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PITTSBURGH
I

Pieno Naudojimas Pittsburge
Abelnai imant, vienos dienos 

bėgiu Pittsburgo gyventojai su
naudoja apie 86,250 galionų 
pieno, kas per savaitę reiškia 
603,750 galionų (gorčių).

Gavimas pieno į Pittsburgą 
yra ne menkos svarbos klausi
mas. Kuomet kiti dideli mies
tai surenka sau pieną iš 25 my
lių tolio apielinkės, Pittsburgui 
tenka jo j ieškoti po šimto mylių 
apielinkę.

Pienas renkama iš apie 8,000 
ūkių. Mieste pereina per virš 
40 pieninių, kurios paskui išve
žioja po namus ir krautuves.

PITTSBURGO MOKYKLOS

Kokia didelė yra Pittsburgo 
viešųjų mokyklų sistema gali
ma įsivaizdint tik pamačius 
skaitlines.

Viešąsias mokyklas lanko su
virs 102,000 vaikų ir mergaičių. 
Prie to dar reikia pridėti kin- 
tergardenus ir svetimšaliams 
vakarinius kursus.

. Mokyklų nuosavybė $38,000,- 
000 sumą ir mokyklų Įrengimai 
kainuoja apie $4,000,000.

Kas metai išleidžiama apie 
$10,000,000 mokinių mokymui. 
Tarp įvairių kitų dalykų yra ir 
amatų mokyklos: medžio, maši
nerijos, spausdinimo, elektros, 
metalo, telefonų, automobilių 
mechanizmo, komercijos, namų 
ruošos mergaitėms. Taipgi vi
si turi pareiti fiziško lavinimo 
programą, sporto žaislus; nuo
lat parkviečiama garsus kalbė
tojai, lektoriai; organizuojama 
įvairios jaunimo organizacijos; 
prie mokymo laikoma geriausi 
mokytojai ir mokytojos — tai 
ant to išeina $10,000,000 kas 
metai.

Išviso yra 3,315 mokytojai ir 
mokytojos.

Visame Allegheny apskrityje 
yra 644 mokyklų budinkai, ku
rių vertė siekia $79,500,000, o 
įmonės reikalingos aprūpinimui 
239,491 apskrities mokinių kai
nuoja $5,104,278. Apskrities 
mokytojams kas mėnuo išmoka
ma algų virš $1,000,000.

Imant septynis aplinkinius 
apskričius, kurie paprastai va
dinama “Pittsburgo distriktu”, 
jame randame 3,579 valdiškas 
mokyklas (į čia neineina para
pijinės ir privatinės mokyklos) ; 
jų vertė siekia $125,934,673, jas 
lanko 506,043 mokiniai ir ben
drai yra 14,983 mokytojai.

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.

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ į 
M ~ M
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos J 
! organizacija Suvienytose Valstijose, 2
! kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. «
« Nuo susiorfijanizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 ► 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. »
m SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- » 
" imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt “TS- " 
J vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainos. t

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ’ 
: 307 W. 30th Street Naw York, N. Y. ’

Prie to yra dideli universite
tai ir kolegijos, kurios Pittsbur
gui davė pasaulyje žinomą var
dą kaipo mokslo centro.

DETROIT
Daugiau dirba. Detroito 

distrikte, kaip parodo dirb
tuvėse surinktos žinios apie 
jų užlaikomą darbininkų 
skaičių, dabartiniu laiku vi
sokiuose darbuose yra 253,- 
390 larbininkų. Tai yra di
džiausias skaičius darbinin
kų 'kokis stovi prie darbų 
bėgyje pastarų dviejų metų. 
Šiuo tarpu dirba 27,238 dau
giau negu dirbo 1927 metais 
šituo pačiu laikotarpiu ir 
875 daugiau negu savaitė 
prieš Gegužės 1 dieną.

Daugiausia darbininkų 
paimta i automobilių išdir- 
bystes, kurios užlaiko nuo 
65 iki 70 nuošimčių visų čia 
apkalbamų darbininkų.

Dabartiniu laiku reika
laujama daugiausia tik mo
kančių koki nors darbą, o 
tik antroj eilėj reikalinga 
visokie prigelbėtojai.

šmugelninkai suvažinėjo. 
Pirmadienį smarkiai lekian
tis automobilis, pilnas deg
tinės bonkų, užlėkė ant ki
to automobilio ir užmušė ja
me važiavusią su vyru mo
terį. Vyras tiktai sužeistas.

Šmugelninkų automobilio 
vežikas spėjo pabėgti.

Daugiau gudrysčių. šmu- 
geliuotojai uždrausto skys
timėlio vėl sumanė naujus 
apsigynimo nuo policijos 
budus. Kada policijos au
tomobilis ’vejasi šmugelnin
kų automobilį tie paleidžia 
baisias dujas kurios užsto
ja policijai kelią matyti ką 
vejasi ir sykiu pradeda vi
jikus troškinti ir priverčia 
liktis toli užpakalyje. Per
eitą savaitę šituo budu ko 
tik mirtinai neužtroško du 
valstijos policijantai. Jų au
tomobilis nuvirto į grėbę 
tematydamas kelio.

EKSPLOZIJA
Duquesne, Pa. — Kilus 

ksplozijai Carnegie Steel 
Co. dirbtuvėj čionai, tris 
darbininkai sužeista, budin
kai sudrebinta, langai išbi- 
rėjo ir sukilo nepaprastas 
sujudimas ir nuoganda tarp 
gyventojų. Garsas buvo gir
dima per visą miestą, ir li
ko be langų daugybė namu, 
ir krautuvių arti tos dirb
tuvės.

Akrono Naujienos I
PRIGĖRĖ TĖVAS IR 

DUKTĖ

Lietuvių Nelaimė su 
Automobiliu

Gegužės 4 d. nuo tilto au
tomobiliu nuvirto į vandens 
rezervuarą Rozenskų šei- 

Įmyna, kame tėvas, Pranas 
Rozanskas, 46 m., ir duktė 
Ona, 16 m., prigėrė, o An
tanas, kuris kėravojo auto
mobilį ir pramūšęs tilto tvo
rą į tą nelaimę įvažiavo, su 
jaunesne sesere išsigelbėjo; 
motiną išgelbėjo pašalinis, 
kuris tuo tarpu arti radosi.

Rezervuaro aptvara'buvo 
netvirta ir Antanas, 21 m., 
vakare važiuodamas tiltu, 
kaip sakė priešakyje pama
tė kitą automobilį, kurio aš
trios šviesos mušė jam į a- 
kis, iš to netekęs kontrolės 
pralaužė tilto užtvarą ir au
tomobilis nukrito į rezervu
arą.

Toj vietoj kur nelaimė at
sitiko ir seniau yra pasitai
kę nelaimių automobilis
tams ir buvo miestui duoda
ma pastabos.

Automobilio puolimą ir 
užmą girdėjo kitas žmogus, 
kuris gryžo j Akroną. Jis 
atbėgo į nelaimės vietą ir 
nors buvo įsirengęs iškil- 
nės rūbuose, šoko į vande
nį ir išgelbėjo Rozanskienę. 
kuri jau buvo išsiliuosavus 
iš automobilio per atdarą 
'angą. Antanas irgi išlin- 
lęs per langą spėjom sugrieb
ei ir ištraukti savo 12 metų 
seserį, kurią išplaukdino į 
patiltę. Bet nežiūrint An- 
ano ir to svetimo žmogaus 

oastangų išgauti tėvą ir ki- 
ą seserį jų nebuvo galima 
štraukti ir jie turėjo pri

gerti.
Pribuvęs šerifas ir ugnia

gesių vęžimas ėmėsi toliau 
darbo, Antanui neduodami 
daugiau trustis po vandenį, 
bet eiti ir žiūrėti savo svei
katos. Jis su motina ir sese- 
re buvo nugabenti į artimą 
žaislinę.

Pribuvo kėlimo aparatai 
ir vienas ugniagesių įsivil
kęs į nardymo užvalkalus 
ipsegė retežį aplink auto
mobilį ir jį iškėlė. Tėvas 
rasta prispaustas prie prie
šakinių stiklų, o Onos visai 
automobilyje nerasta. Jos 
lavonas vėliau ištrauktas po 
išjieškojimo vandenio šu ku
kiais. Tas buvo po suvirs 
valandos laiko. Bandyta dar 
juos gaivinti, bet nepasise
kė.

Rozanskai gyveno 692 Al- 
fis court.

KO STOVI KADA MAŠI
NA SUGENDA?

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

M. Jocis
154 WOOSTER AV. AKRON, O. 

Telef. 2585.

Petras Širvys serga, pasi
davė į Peoples ligonbutį, 
darė jam operaciją.

Šiose dienose buvo teis
mas tūlos Mrs. Powers; ji 
kaltinama nužudyme savo 
naujai gimusio kūdikio. Ji 
nužudžius vaiką įdėjo dėžėn 
ir norėjo išsiųsti į kitą mie
stą. Ji tapo sugauta, areš
tuota ir teismas ją nubaudė 
į Marysville kalėjimą nuo 1 
iki 20 metų.

Balandžio 29 d. Akrono 
priemiestyje Kenmore mirė 
Bronius Gutauskas. Buvo 
dar nesenas, 40 metų am
žiaus. Liko moteris ir trįs 
vaikai.

Jurgis Muckus vasaros 
sezonui pasidavė kariume- 
nėn, išvažiavo į Columbus 
lavintis kareiviško muštro.

A. Untulis su J. Peštiniu 
nusikėlė gyventi į ukes ne
toli Akrono palei Sandbeach 
ežerą; sako ten esanti gera 
vieta ir draugijoms pikni
kus laikyti.

Farmeris A. Lileikis ir 
Akroniškiai M. Venckunas 
su F. Jan'kauskiu parsitrau
kė iš “Dirvos” puikių Lie
tuviškų rekordų, iš kurių la
bai džiaugiasi ir pralinksmi
na savo draugus.

M. Jocisx vietos biznierius, 
kuris taiso automobilius ir 
atlieka visokį kalvystės dar- 

ibą, parsitraukė j savo dirb
tuvę daugiau naujų mašinų 

j ir medegos ir dar geriau ga
lės •patarfšiuti savo kostu- 
meriams. . ■ ;

S. Valentas irgi daro pa
sekmingą biznį savo šapoje, 
tik nesmagu ‘kad jo sveika
ta sumenkėjo ir tas daug 
kenkia jo bizniui.

Šv. Stanislovo draugija 
rengiasi prie apvaikščioji- 
mo savo dešimtmetinių su
kaktuvių. Ruošiama teat
ras Gegužės 30 dienai. Ren
giasi dalyvauti Akroniečiai 
ir aplinkiniai, nes tą dieną 
bus labai puikus teatras; 
bus geri dainininkai iš Cle- 
velando. Po teatro bus šo
kiai, gros orkestras po va
dovyste V. Vasiliausko.

Kainas.

Iš SLA. 198 KP. SUSI
RINKIMO

Balandžio 8 d. laikytame 
SLA. 198 kp. susirinkime, 
tarp kitko, buvo išduota ra
portas komisijos šelpimo 
streikuojančių mainerių iš 
surengto baliaus Kovo 24 d. 
Iš raporto pasirodė kad ba
lius davė mainerių naudai 
$58.22. Raportas priimtas 
su užgynimu.

Tuo pąčiu laiku vienas iš 
narių pranešė kad “Dirvos” 
No. 14 tas balius tūlo kores- 
pontento aprašytas iš kitos 
pusės, buk davęs nuostolių, 
nes publikos visai neatsilan
kę. Pasirodė kad tas apra
šymas nėra tikras ir daran
tis užmetimus SLA. 198 kp. 
ir šv. Juozapo draugystei, 
todėl tame pačiame susirin
kime išrinkta komisija kad 
atitaisytų tą neteisingą ap
rašymą. Kas tą balių ren
gė jau buvo pačioje “Dirvo
je” pirm 'to Tašyta todėl nė- 

I ra reikalo kartoti, tiktai lie- 
i

ka paačiuoti kaip draugi
joms taip ir visiems Akro- 
niečiams už skaitlinką atsi
lankymą ir parėmimą strei
kuojančių mainerių, kurių 
naudai liko $58.22 ir tie pi- 

; nigai pasiųsta į Pittsburgą 
I Mainerių Šelpimo Komite- 
I tui.
i Korespondencijoje buvo 
pasakyta kad į parengimą 

Į nėjo katalikai nei tautinin- 
' kai, o tik patįs bolševikėlių 
! generolai be kareivių ir dar 
keletas Rusų, taigi balius 
davęs nuostolių.

Kadangi balių rengė pen
kios vietos draugijos ir visų 

i jų delegatai patiekė rapor
tus apie parengimą jog pel
no liko ir kiek publikos pa
rengime buvo, o dar ir pati 
publika kuri dalyvavo ba
liuje yra geriausi liudinin
kai kad korespondencijoje 
dalykas buvo nušviesta klai
dingai.

Kaslink korespondento iš
vedžiojimo buk bolševikai 
savo spaudoje skelbia jog 
aukų Lietuviams streike- 
riams neduos, tai butų geis
tina žinoti kokioje spaudoje 
ir kada tas buvo pasakyta.

Toliau, geistina butų kad 
korespondentas parodytų į 
kokį “raudoną fondą” ir 
kur Šv. Juozapo draugystė 
pinigus rinko, jeigu tą vie
šai privedžioja.

Tiesa, Akrone renkama 
aukos ir po stubas streikuo
jančių mainerių naudai ir 
mes laukiam kad ir Šv. Juo
zapo draugija prisidėtų prie 

į rinkimo au'kų, bet faktas 
kad ji iki šiolei nerinko.

Patartume koresponden- 
I tui atsilankyt i Mainerių 
Šelpimo Komiteto susirinki
mus 112 S. Main st., o ten 
persitikrins kiek aukų su
renkama, 'kur siunčiama ir 
kas jas gauna.

Ten taipgi paaiškėt jog 
ir katalikiškos draugijos 

j laro parengimus mainerių 
I maudai ir renka aukas baž- 
i nyčiose, tada nereiktų šmei
žti draugijų nei jų atstovų 
jei ir jos taip daro.

Koresp. Komisija.

“DIRVA'’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
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.

DAYTON
retų, o jie turėtų tylėt. Iš
klausę tokių klebono pagei
davimų draugijų atstovai 
.pasiryžo raportuot susirin
kimuose.

Sakoma jog tą vakarą ka
da draugijų atstovai buvo 
pas kleboną, klebonijoj ra
dosi paslėpti kiti trįs vyrai, 
kurie buvo gatavi stoti kle
bonui į pagalbą jeigu klebo
nas butų norėjęs anuos išsi- 
mesti....

Taigi pas mus tai pati dai
na su klebonu kaip ir kitur, 
ir daugelyj kitų vietų Lietu
viai turi tas pačias bėdas su 
savo dvasiškais vadais kaip 
ir mes.

A. J. Keydoszius, Lietuvis 
graborius, pradėjo būdavot 
didelį budinką 'kuriame tilps 
ofisai ir kambariai gyven
tojams; prie to bus gara- 
džius su vieta del 40 auto
mobilių.

Kasant Keydosziaus bū
da vonei skiepą žemėje atra
sta keistas dalykas: gabalas 
akmens pavidale žmogaus 
širdies. Tas atiduota mies
to laboratorijon ir daroma 
tyrinėjimai ar tai nebus tik 
suakmenėjus žmogaus šir
dis. Apie tai ir Angliški 
laikraščiai kalba, bet tikri
na kad nuo 1875 metų ta 
vieta buvo tuščia. Dabar 
tyrinėjama ar širdis galėtų 
pavirst į akmenį jeigu kas 
nors toj vietoj butų buvę 
palaidota prieš 1875 metus.

Sargas.

.. Bėdos su Klebonu
Velykų ryte musų klebo

nas iš sakyklos vienus savo 
parapijoms gyrė iš širdies, 
o kitus išpeikė ir nevelino 
kad jie net kitų velykų su
lauktų. Tai mat kokių ne
smagių žodelių iš klebono 
burnos susilaukia tie para- 
pijonįs kurie savo sunkiai 
uždirbtais centais pastatė 
bažnyčią ir kleboną užlaiko. 
Butų gerai kad klebonas su
sivaldytų vartojęs blogus ir 
nereikalingus žodžius prieš 
dorus žmones, o jei ne tai 
jie susirišę vienybėn galėtų 
jo pareikalauti tą padaryti, 
o kitaip turėtų užleisti vietą 
kitam kuris mokės visus 
žmonėmis laikyti. Tuomet 
gal bus Lietuvių tarpe mei
lė ir sutikimas. Dabar gi 
ti'k didžiausi ergeliai ir vie
ni kitų šmeižimai. Jokios 
tvarkos ir draugiškumo mu
sų žmoneliuose nėra.

Balandžio 16 d. keturi vy
rai nuo dviejų katalikiški) 
organizacijų lankėsi pas 
kleboną, norėjo su klebono 
pagalba išgauti svetimą Lie
tuvį kunigą išklausymui tų 
organizacijų narių velyki
nės. Jie sakė klebonui kad 
daug narių neatliko velyki
nės dėlto kad jie nesutinka 
su klebonu.

Kiek girdima tai klebonas 
apsiėmęs partraukt kunigų 
net desėtką ir net su barz
dom, bet komitetui atsakė 
kad visi draugijų nariai tu
ri būti kontroliuojami pa
ties 'klebono ir vyskupo. į

Klebonui nepatinka kam’ 
katalikiškų draugijų įsta
tuose nėra patvarkymo kad 
jos turi būti po klebono kon
trole, ir užtai išeina taip jog 
ir velykinei nariai gali rei
kalaut svetimo kunigo. Jis 
nori kad draugijos priimtų 
tam tikrą advokato paga
mintą formą, kad visi nariai 
laikysis klebono patarimų ir 
bus geri katalikai. Tada tai 
butų klebonui rojus: Jis ga
lėtų sakyt ant narių ką no-|

■—;y raitai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25*
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■ Uodegutes.
Lietuvos laikraščiuose be

veik diena iš dienos eina vi
sokių skriptorių išvedžioji
mai kaip jie norėtų Lietu
višką rašybą turėti. Ir kož- 
nas kuris tik vadina save 
kokiu nors “rašytoju”, o yra 
ir tokių kurie pretenduoja j 
“kalbos žinovus”, ilgiausias 
kolumnas tiesia, kaip kokius 
ritulius audimo, savo “su- 
galvojimų” KOKIA rašyba 
turėtų būti....

Keista tas kad kolei laik
raščiai duoda tiems skrip- 
toriams vietos tol jie nei vie
nas neparemia kito suma- 
nybą, o vis daugiau išsiran
da su savo “rašyba”.

Jei neišranda kaip aršiau 
jr nesuprantamiau žodžius 
iškraipyt tada ima kalviaut 
su tomis' nabagėmis .raidė
mis. Vieni užsimano prie 
kiekvienos raidės prikabyt 
uodegutes apačioje, kiti už
dėt ragučius ar brūkšnelius 
viršuje. Vieni nori kad il
goji ‘ė’ turėtų brūkšnelį vir
šuje, kitiems tas nepatinka 
ir nori kad brūkšnelis butų 
apačioje. Lyg tas ką gero 
raidei priduoti} ar žodį ge
resniu padarytų.

Nesistebėkime iš tų “kal
vių”, tik reikia stebėtis kam 
redakcijos duoda jiems vie
tos. Didumai skaitytojų tie 
išvedžiojimai ir ženklelių ar 
uodegučių bei ragučių kil
nojimai iš apačios į viršų ir 
priešingai neturi jokios rei
kšmės nei prasmės. Skaity
tojas nori laikraštyje rasti 
ką nors kas turi abelnos 
svarbos, o ne kad keletas 
neišgalvojančių ką rašyti 
“rašytojų” kalba vienas su 
kitu apie ragučius ir uode
gutes prie dabartinių rai
džių.

Su dabar vartojamomis 
raidėmis ir ant tūlų ženkle
liais mes tautą prikėlėme, 
pastatėme ant kelio į kultū
rą ir apšvietą, ir su dabarti
ne rašyba nepražudysime 
savo tautos.

Bet jeigu imsime rūpintis 
įversti ragučius ar uodegu
tes ant tokių raidžių kaip 1, 
m, d, p, k ir tt., ant kurių 
visai nieko nereikalinga, tai 
tik pastosime kultūrai kelią.

Jau ir dabar dikčiai tram
dome žmonių pirmynžangą 
užpildydami špaltas apie to
kius beverčius dalykus. Už 
tą tuščiai praleistą vietą lai
kraštyje niekados negalėsit 
atsilygint skaitytojams.

Toliau, nemigimais naktų 
kuomet galėtumėt ką nau
dingo, šviečiančio parašyti, 
jieškojimais kas geriau tik
tų prie m, ragučiai ar uode- 
gutė, atimat apšvietos jieš- 
kančiam žmogui vieną kitą 
naudingą straipsnį, kurį ga
lėtumėt nukalti, arba išvers
ti, jeigu originalių parašyt 
neįstengiat.

Rašytojų Liga
Beveik visi musų rašyto

jai Lietuvoje vis galvoja 
kaip pervąryt kad jo suma
nyta rašyba (kurios niekas 
neprašo) butų įvesta, kad 
tik dabartinė butų panai
kinta.

nesupranta ir nenori skaity
ti. Tai taip vadinama “nau
joviška”.

Nekurie tik užsiima ver
timais raštu iš kitu kalbu, 
o originalių raštų vertų pa
likimui paminklais atmini
mui šios eros ir pačių auto
rių, beveik nei vieno nepa
sirodo. Kur šios eros Pie- 
tariai, Kudirkai, Vydūnai 
ir kiti jiems lygus, kurie kū
rė visai paprasta rašyba (iš
skiriant Vydūną, Prūsų Lie
tuvi) ir sukurė ką nors am
žino, gražaus, už ką jie yra 
ir bus minimi.

Musų istorija taip kupina 
temų kad galima kurti ir 
kurti naujas apysakas, dra
mas, kurios liktų dalis dai
liosios literatūros ateityje; 
pats gyvenimas buvo ir yra 
toks įvairus šiandien kad 
iš jo galima tverti klasišką 
literatūrą. Bet kas tvers ir 
kodėl? Verčiau ginčytis a- 
pie‘ ragučius ir uodegutes 
ar ką nors panašaus rašy
bos reikale.

Nemoka musų rašytojai
— arba jais pretenduotojai
— jieškoti temų padarymui 
savęs atmintinais, paturti- 
nimui musų skurdžios lite
ratūros. Jiems smagiau pa
siginčyti už rašliavos maž
možius.

Rašytojams turėtų apeiti 
klausimas ne kaip numar
gintomis raidėmis jie para
šys, bet KĄ parašys.

Daugelio tautų rašytojai 
tapo garbingi amžinai ne) 
del to kad jie stengėsi rašy
ti KAIP bet KĄ.

Priėmimas kad ir aukš
tyn kojom apverstų raidžių 
arba šonu paguldytų ir uo- 
degutėm apsegiotų nepagel
bės rašytojui nieko sutverti | 
jeigu neturės galvelėj tos) 
medegos kuri temas tveria. [

Liaudies Balsas.!

Jei TamistQ įdomauja
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

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

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:
SEM1NARI0 LITHUANO

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

vo pažįstamus Brazilijoj.

T. M. D. Wisconsin Aps
kričio metinis suvažiavimas 
kuopų rinktų atstovų yra 
įšaukiamas ir turės čvykti 
Gegužės 20 dieną, 9 vai. ry
te, German American sve
tainėje, 1715 52nd St., Ke
nosha, Wis.

Prašau šių miestų sekan
čias kuopas sušaukti susi
rinkimus, išrinkti atstovus, 
o tuos atstovus kviečiu su
važiuoti Į busintį TMD. Ap
skričio metinį suvažiavimą:

TMD. 13 kp., Waukegan, 
Ill.,

TMD. 119 kp., Kenosha, 
Wis.,

TMD. 121 kp., Racine, 
Wis.,

TMD. 6 kp. So. Milwau
kee, Wis.,

TMD. 60 kp., Milwaukee. 
Wis.

Šįmet busintis suvažiavi
mas skaitomas svarbiu, nes 
turėsime daug naudingų ta
rimų pravesti labui musų 
garbingos organizacijos T. 
M. D. Kaip visiems yra ži
noma, šįmet Birželio mėne
sį Baltimorėje įvyks T. M. 
D. Seimas, todėl visų kuopų 
būtina pareiga dalyvauti ši
tame Apskričio suvažiavi
me.

Kuopų veikėjai suvažiavi
me apkalbėsime musų orga
nizacijos svarbiuosius rei
kalus, pasidalinsime minti
mis, išreikšime kiekvienas 
savo nuomones kaip turėtų 
būti vedama visos organiza
cijos reikalai, kokias knygas 
leisti, ir tt. Taipgi suvie
nodinsime mintis sutartinai 
imsimės už darbo pagal pri
imtą suvažiavimo progra
mą ir vykinsime savo vietų 
kuopose.

Prašau visų veikėjų tėvy
nainių musų apskrityje e- 
sančių koncentruoti mintis 
aukščiau minėtais klausi
mais ir nesigailėti naujų su
manymų businčiame suva
žiavime.

TMD. Apskričio Rašt.
M. Kasparaitis.

Trys “Grenadierai” kurie padarys “Dirvos" Ekskursiją .Linksmą kaip kokį Pikniką, o 
Lietuvoj būdami, su tenaitiniais Sportininkais, suruoš žingeidžių Sporto žaislu.

Smagi naujiena manantiems važiuoti Lietuvon ir dalyvauti didžiausiose šios vasaros iš* 
kilmėse — štai kame dalykas: Pamainyta išplaukimo diena ant BIRŽELIO-JUNE 16, 
ir pakeista Laivas — dabar visi “Dirvos” Ekskursantai keliaus didžiausiu pasaulyj lai
vu — LEVIATHAN, ir kelionė bus per KLAIPĖDĄ, kurią visi Lietuviai nori matyt.

DAR DAUGIAU, su šia Ekskursija vyksta Lietuvon du žymiausi Amerikos Lietuvių. 
Ristikai — KAROLIS SARPALIUS ir JUO/.AS ŠIMKUS — abu plačiai žinomi per vi
są Ameriką ir net Lietuvoje ir kada Lietuvoj patirta kad jie atvyks suruošta specialės 
sporto apeigos, ką viską matys visi kas šią vasarą Lietuvoj lankysis.

NEPRALEISKIT PROGOS neaplankę Lietuves, jos Dešimties Metų Nepriklausomy
bės Sukaktuvėse. Visa Lietuva širdingai laukia sutikti Amerikiečius, kaip niekad kita
dos. Visi busim Lietuvos žmonių ir valdžios svečiais.

agreitinta išplaukimas, Hitas Laivas

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

RUOŠKITĖS PRIE SEI
MO

TMD. Seimas įvyks Bir
želio 17 dieną, sekmadieni, 
Baltimorėj, Md., diena prieš 
SLA. seimą.

Kaip visuomet seimai bu
na gyvesti kuomet daugiau i 
atstovų dalyvauja taip ir šį-Į 
met padarysime jį smagų ir 
reikšmingą jei TMD. kuo
pos pasistengs pasiųsti kuo- 
daugiausia atstovų arba su
teikti mandatus savo na-i 
riams SLA. delegatams. Į

Taip pat reikia neužmirš-) 
ti su aukomis, su įnešimais, 
su patarimais. Ar seime ar 
ne, kiekviena kuopa gali ką 
nors pasakyti, prisiųsdama 
savo sumanymus, savo įne
šimus bei patarimus.

B
es ■ ra ® ro d®irzelioJme 16

Skubiai atsilankykit “Dirvos" Agenturon ir padarykit sau rezervaciją — kurie esat šios 
šalies piliečiai spėsit be skubėjimo, bet ne-piliečiams reikia labai' skubint, nes ilgiau ima 
išgavimas Gryvimo Permito. Kreipdamies sykiu atsineškit ir paveikslėlius del Pasporto.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininką?

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaiti? — 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

I GARSINK IS 1
I “DIRVOJE” I i 1

y “Dirvos” Agentūra išrūpina visas reikalingas kelionei popieras — pa- 
sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt.
Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno

~ ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai:

“Dirvos”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

SSS ' I I . i. m u . Ill mi uin I U mu m u“ u umu w'" '
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Aš JIEŠKAU

šernui Paminklas
Chicagoj susidaręs komi

tetas rinkimui visuomeniš
kų aukų kuriomis butų pa
statytas velioniui rašytojui 
Šernui paminklas, savo dar
bą jau pradėjo. Sulyg šito 
komiteto sekretoriaus “Tė
vynėje” paskelbtos atskai
tos, aukų tam tikslui surin
kta jau yra $738.70. Aukų 
įvairios draugijos ir klubai 
sudėję $173. SLA. kuopos 
$114, TMD. kuopos $15, A. 
L. T. S. kuopos $5. SLA. 
apskričiai $16.45; T. M. D. 
Centras $25 ir SLA. Centras 
iš Tautiškų Centų $250. Pa
vieniai aukautojai sudėjo 
$150.25. Tarpe organizaci
jų ir pavienių aukautojų 
randame aukavus du advo
katu ($7.00), tris daktarus 
($16.00), vieną redaktorių 
($5), vieną fotografą (25c), 
keturis pramoninkus ($17) 
ir vieną aptiekiu ($5).

Paminklas kainuos penkis 
tūkstančius dolarių, tat au
kų nėra dar surinkta nei 
penkta dalis. O reikalas la
bai svarbus ir Lietuviškai 
visuomenei Amerikoje butų 
didelė gėda jei reikalingą 
sumą nesudėtų. Velionis 
Šernas Lietuvių tautai buvo 
labai brangus žmogus; pa
gamindamas daug moksliš
ko turinio knygų Lietuvių 
kalboje jis pilnai užsipelno 
paminklo, 'kurį Chicagos 
Lietuviai pasiryžo jam pa
statyt. Todėl Lietuviškoji 
visuomenė privalo pasisten
gti su didesne pagalba Chi- 
cagiečiams ateit talkon.

Vilnius tai Lietuvių šven
tas miestas.... Mek'ka, Me
dina .... Pagaliaus pridu-

čiausias žemas asmenišku
mas, kurio net tokie mokyti 
redaktoriai kaip Grigaitis 

ria kad tik kariams (mažių- nemoka atskirti nuo parti
jai žmonių veislė) tinka taip jos dalykų.
giedot kaip Sewerinas gieda i Kaip kada Grigaitis kovo- 
apie Voldemarą, didį Lietu- ja su Sirvydu už savo parti- 
vių vyrą. ’ ' ’ - - -

K. (Vidikauskas jau nuo ja ir jos principai yra ge- 
keleto metų Lenkų laikraš- riausi pasaulyje, o Sirvydo 
čiuose tankiai išeina su ei- partija nei principai nei jo 
lėmis ir proza, gindamas pažiūros niekam tikę. 
Lietuvių reikalus, Lenkui Bet kova už partiją yra 
skriaudžiamus. Daugiau to- sulyginamai maža: viskas 
kių Lietuvių mylinčių ir gi- tai daugiau asmeniškumas, 
nančių savo tautą ir jos rei- Grigaičiui nepatinka Sirvy

das tai Grigaitis, ‘kaip koks 
margis paleistas už tvoros 
tykoja kada gatve praeis 
Sirvydas, na ir kaip pasitai
ko praeiti tai Grigaitis ir 
ūžia! loti ką tik sumano, ir 
bando įtikrint savo skaity
tojams kad taip yra.

Tas pats ir su komunistų 
ir su katalikų redaktoriais. 
Iš Sirvydo rezignacijos jie 
išdarė filosofijų filosofijas.

Dabar dar reikia tik pa
skelbti kad Sirvydui pasi
traukus “Vienybės” taktika 
pasidarys radikalė arba 'kle
boniška, nes bendrovei ne
patiko dabartinė ‘Vienybės’ 
taktika....

Kaip gaila kad mokyti se
ni vyrai o protas tik kaip 
berniokų....

kalus prieš svetimus šmeiži
kus.

Nori kad Butų kaip 
Protelis Sumano

“Vienybės” redaktorius J. 
O. Sirvydas, po 25 metų re
dagavimo to laikraščio, pa
siryžo pasitraukti iš tos vie
tos ir pereitame bendrovės 
seime apie tai pareiškė. Jo 
pasitraukimo priežastis ne
sveikata pirštuose ir nega
lėjimas atsakančiai vartoti 
rašymui.

Bet kaip tą žinią pasiga
vo musų kitų pažiūrų laik
raščiai tai taip priplepėjo ir 
prirašė kad rodos nebūtų 
jokios didesnės žinios pa
saulyje.

O kas tas? Nagi papras-

ją, sakydamas kad jo part:

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”

PLUNKSNA 
po 25c.

štai kas Vanago Plunksnoje 
telpa: '<S|

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

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

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

fe

MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................31.00
Brutuose audeklo apdaruose ..................................$1.59

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

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

Dabar 25 centai
.50

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 

Juk Baniulis. 107 pusi...........................................
Dabar 25 centai

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi....................................

Dabar 15 cer.tų
.35

.50

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Paraše V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ..................................................$1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ......................................................

Dabar tiktai 50c
1.00

D
2)
3)
4)
5)
6)

Kanklininko Daina, 
Dolaris, 
Asilas,
Trys Sesutės,
Leiskit iš Tėvynės, 
Barbora
Yes, Sir....
O, Suzana,
Oi kas bus kad nėr alaus,
Brigyta 9
Menas, Mokslas, Sportas | 
Pokeris ir Surprise Party,,.
Kelias-Vieškelėlis, 
Lietuviškas Džiazas, 
Lietuvoj Mados, 
Godelės,

Daugiau tokių
Lietuvių I

Po to kai Genevoj buvo 
Tautų Lygos pasėdyje spir
ta Lietuvą taikintis su Len
kija, Gruodžio mėnesį pra
ėjusių metų, kada Pilsuds
kis Lietuvos premjerą Vol
demarą žvėriškai gazdino, 
tūlas Seweryn, Lenkų laik
raštyje “Gwiazda Polarna” 
Lietuvos premjerui pašven
tė pusėtinai ilgas eiles, ku
riose profesorių Voldemarą 
labai bjauriai išdarkė, taip 
kaip kultūriškam žmogui 
netinka. Išbjauriojęs Volde
marą jis dar negražiai pa
mėgdžiojo kam Voldemaras 
reikalauja grąžint Lietuvai 
Vilnių.

Dabar tame pat laikraš
tyje skaitome Kazio Vidi- 
kausko (iš Philadelphijos) 
protestą prieš anų eilių au
torių, po antgalviu “W Ob- 
ronie Prawdy”. (Teisybės 
Apgynime”). K. Vidikaus- 
kas irgi eilėmis, Lenkų kal
ba rašytomis, liepia Sewe- 
rinui, vietoj bjauriot Volde
marą, pasižiūrėt į Lenkų 
karalium buvusį Sašą, kuris j 
būdamas Vokiečiu pragėrė 
ir pralaidovako Lenkiją; 
Voldemarą (Vokiečiu vadint 
nepadoru, nes jis Lietuvių 
vyras didis ir už Lietuvos j 
gerovę kovot nesiliaus. O 
kaslink reikalavimo grąžint 
Vilnių Ęietuvai, Vidikaus- 
kas Sewerinui liepia pasi
skaityt Kondratavičiaus ei- 
les, kuriose tas sako kad.

PAVASARĮ
Šypsos saulutė pavasarėlio, 
Pumpurus suka medžių šakelės, 
Kįla iš žemės žolių daigeliai, 
Maloniai dvelkia švelnus vėjelis; 
Skaisčia padange, po tolių tolius, 
Sau debesėliai plauko, klajoja, 
Sau debesėliai plauko, klaidžioja, 
Tokis gražumas pavasarėlio — 
Viskas tas sielą žavi, vilioja. 
Bet niekas šitas prieš mano brangią, 
Dailią mergelę, grožės dievaitę, 
Lai visą grožę po kojų kloja, 
Prieš jos veidelį nieks neatstoja. 
Kai pumpurėliai rožės žiedelių 
Tokios yr’ gražios josios lupelės; 
Dangaus mėlynė negal’ prilygti — 
Tokis malonus josios veidelis.... 
Prieš jos akeles saulelė gęsta, 
Prieš josios šypsą ledynai tirpsta, 
Tyra kaip kokia dievų dukrelė — 
Ak, graži, graži mano mergelė....

Adonis.

NEGLAUSKI GALVELĖS
Neglausi galvelės prie mano krutinės,

Ne tau ji alsuoja, ne tau,
Ne tau mano skamba dainų sutartinės,

Tu kitą pamilus, matau.
Tu savo širdelę kitam pažadėjai,

Tu jį tiktai vieną myli,
Tu jo tiktai vieno kasdieną ilgiesi,

Kodėl taip sukaitus tyli?
Nepavydžiu laimės, mylėki kiek nori,

Kiek meilės turi tu jiegų,
Man skirta vienam su širdgėla kovoti, 1 

Nėra man laimužės, džiaugsmų.
Neglausi galvelės prie mano krutinės, 

Ne tau ji alsuoja, ne tau;
Ne tau skamba mano dainų sutartinės, 

Jau kitą pamilus, matau....
, Radasto Žiedas.

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
rių 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

Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 
apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta ................. ...........

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

ir daugybės 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 kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m.................................................
Audimo viršeliuose ..r..........................................

Dabar ,50c. Apdaryta $1.00.

4.00

1.50
2.2Ž

8)
9)
10)
11)
12)
13)

• 14)
15)
16)
Knygelė yra padaryta taip 

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

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
dida, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
le. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

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

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

Dabar 10 centų
Laimės Bej ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Paraše Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi..................................................

Dabar 15 centų

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

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

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

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

Dabar 25 centai

25

.35

.50

.25

.buc

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.
Tvirtais audimo viršeliais

Dabar 25 centai

.TO
$1.00

įvairių gražių apsaki-Teis'bės Pasakos — Rinkinis ... . .
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. žalčius. Pusi. 67 ................................

Dabar 10 centų
.25

Tėvynes įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.......................................... :

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. Verte K. S. Karpavičius. 200 psl...SI.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ..............................31.75

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

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

.35

.50
Dabar 25 centai

Tautos Vainikas.— puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Tglpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiūtės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi...................................................... 50

Dabar 25 centai

TEATRO VEIKALAI
(Už juos siųskit pilnų kainą)

Algis ir Gisdrate — 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.

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimą. . 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-me šimtm. 
Parašė K. S. Karpavičius. Veikalas vaizduoja ko
vą Lietuvių su krikščionimis.................................

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

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 pratę v ių giriose. Parašė K. S. Kar
pavičius............................................................................ 50

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

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 pusi., su 
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų........

Jaunystės Karštis — vieno akto komedija. Parašė 
K. S. Karpavičius. Vaidinime reikia 2 vyrų ir 
2 moterų. 20 pusi..................................................

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

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

“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.........

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

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa
rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitč. 67 
puslapiai. ............................................... . .........

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

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

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

Veidmainystė ir Meilę — garsi klasiška Schiljero 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. ..

------- Reikalaukit “Dirvoje” ---------
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

.75

25c

.35

.15

.35

•5P

.25

.15

.50

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.

.50

.15

.25

.50

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.

CAPSULES■

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Kapsulėm 
Visose Aptekpse

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, IH.

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

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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Baltijos Aras
Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

Vienas iš didžiausių jo žygių buvo kiek 
anksčiau su karalium Olavu kai susituokę 
Švedai., Danai ir nepriklausomos Jomburgo 
tvirtovės vadas užpuolė Danų vandenuose 
Norvegų karalių Olavą Tryggvasoną. Šis 
karalius buvo narsiausias tų laikų karžy- 
gis vandenuose ir šiame mūšyje padėjo sa
vo galvą už moterišką kuri jam nepriklau
sė. Danų karaliaus sesuo, pametus savo 
vyrą Pomeranijoj, pabėgo j Norvegiją. 
Nors karštas krikščionis ir atkalus pago
nį] naikintojas, Olavas sumynė savo naujo 
tikėjimo mokinimą nesvetimoteriauti ir su
situokė su ta pabėgėle. Gavęs ją už pačią, 
jis užsigeidė parsigabenti ir jos skarbus iš 
Pomeranijos ir nuplaukė ten, Į Baltijos ju
rą, su stipriu laivunu jos dalies atjieškoti. 
Danų karalius jieškojo keršto prieš Olavą. 
taigi susituokė su Švedų karalium ir Joms- 
vikingais ir užpuolė Olavą Tryggvasoną 
gryžtantį namon. Olavui buvo patarta bė
gti, bet jis niekados nelaikė už garbę bė
gimu gyvastį gelbėti, todėl stojo į kovą. 
Šiame mūšyje dalyvavo Gormas su savo 
laivu, dalyvavo daug kitų Švedų, ir Olavą 
privertė nusiskandinti, kuomet jis ryžosi 
gyvas nepasiduoti. Šio mūšio atmintis Gor- 
mui liko kaipo pasaka kurio pavyzdį jisai 
ir Hakui davinėjo.

Skersai Baltiją gulėjo didelė pagoniš
ka šalis Gardarika, kur gyveno palaidi Sla
vai. Ten Skandinavai nuolatos lankėsi, 
plėšė, žudė žmones, ir gabaus užmanė ją 
užvaldyti. Rusai tada buvo žinomi kaipo 
Slavai, garbino dar Perimą ir kitus jo šei
mynos dievus.

Kada Rusus valdė Sviatopolkas, Gor
mas jau buvo amžiuje vyras ir su savo lai
vais ir būriais Skandinavų lankėsi pas sa
vo gentėnus Rusų žemėse.

Gormas dalyvavo 'Vladimiro Naugoro- 
diškio karžygoje, kurs atbėgęs Švedijon or
ganizavo per du metu laivyną plaukti Ru
sijon ir padėti jam apginti Naugardą nuo 
jo brolio Jaropolko. Gormas vadovavo di
dį laivyną, ir kada Vladimiras užvaldė vi
są tuolaikinę Rusiją, Gormas padėjo Peru- 
no pasekėjams griauti Kijeve krikščionių 
maldnamius ir atsteigti senąją tikybą.

Kada vėliau Švedai turėjo karą su Vla
dimiru Gormui buvo pavesta vadovybė da
lies laivyno, nes jis žinojo Rusų žemes, ir 
visur jis išėjo laimėtojas su garbe.
. Prie tokio tai žmogaus augo musų 
Kastytis, ir kada jau suėjo į bernioką jau 
žinojo beveik visų ginklų naudojimą, viską 
prie laivų valdymo. Kada vyrai vairavo 
laivą, Kastytis galėjo vandens pusėjo vai
rais perbėgti iš vieno laivo galo į kitą ir 
neįkristi į vandenį; ant laivo briaunos sto
vėdamas gabiai valdė kardą arba kirvį ir 
vienu sykiu abiem rankom galėjo sviesti 
į priešą du jiešmu; buvo gabus visuose iš- 
našumo ir narsumo darbuose, kaip plauki
me, bėgime, narstyme po vandeniu, po lai
vų apačias nardinėjime, įkopime į valtį ir
didelį laivą nuo bangų, gelbėjime kitų ne
galinčių plaukti ar sužeistų, kas buvo rei
kalinga karo laike. Visame tame jis virši
jo kitus tos srities savo amžiaus vaikinus.

Sykiu su žygiais vandenuose, Kastyti 
buvo lavinamas šaudymo, medžioklės iš sai
dokų visokio didumo vilyčiomis; jiešmais 
ir kirviais medžiojimo didžiųjų žvėrių: vil
kų, lokių, briedžių, taurų, stirnų; jau mo
kėjo raitas joti kai paukštis, nes dideliuose 
Gorino žemių plotuose tam turėjo visas 
progas ir jų nepraleidinėjo; galėjo raitas 
lėkdamas pataikyt iš saidoko į paukštį ar
ba į vikrią stirną. Žiemos metu, pačiūžo
mis nuo aukštų kriauši] pralenkdavo savo 
narsiausius draugus, ir ledu niekas jo ne
galėjo viršyti, ką viską matydamas Gor
mas džiaugėsi jog turės kam palikti savo 
gausius turtus, ir mylėjo Haką neapsako
mai karštai.

Kada Hakas ėjo septynioliktus metus

a

•§([K. S. Karpius}?-

amžiaus, Gormas buvo karaliaus pasiųstas 
į Gotlando salą apžiūrėti ją nuo puldinė
jančių Danų. Su juo keliavo ir Hakas, ir 
dabar jis pirmu sykiu galėjo pasirodyti 
kaipo kariauninkas.

Tais laikais buvo paprotis kad aukštos 
kilmės vaikai iš pat jaunystės, nuo 15 metų 
amžiaus, jau pradėtų vadovauti laivus ir 
valdyti vyrus, net stoti į atvirus mušius, 
išbandymui jų narsumo ir vyriškumo, to
dėl nieko stebėtino kad Gormas gavęs pro
gą vykti į kovą ėmė su savim ir Haką, pa
vesdamas jam paskirą laivą ir pulką vyrų.

Danai, po priedanga naujo tikėjimo 
norėjo užvaldyti ir tą giliai Baltijos juroje 
esančią didžiausią salą, kuri butų jiems la
bai naudinga.

Bergla, Kastyčio-Hako pamotė, irgi ji 
mylėjo, tankiai glamonėdavo ir bučiuoda
vo beaugindama, ir toliau labiau prisirišo 
prie jo, o kada reikėjo skirtis su juo. iš
plaukiant į Gotlandą, ji graudžiai grau
džiai verkė ir karščiau jį bučiavo negu pir
miau. Ko ji verkė, ko nerimavo pamatysi 
me toliau.

Atplaukę į Gotlando pakraščius, aud
ringą dieną, turėjo susirėmimą su Danais 
Vikingais, kurių vieni bandė kryžium atsi
ginti, kiti po senovei gabiai vartojo karo 
įnagus. Nuvijus užpuolikus išlipę į kran
tą musų kariauninkai užtiko naujų keistų 
dalykų: salos gyventojai turėjo apsivilkę 
po baltus marškinius, o kaip kurie rodinė
to dar ir po daugiau jų. Mat, ten buvo 
spėję pereiti krikščionybės skleidėjai ir vi
siems kurie krikštijosi davė po baltus mar
škinius. Daugelis tų pagonį] net po kelis 
kartus stojo į krikštijamų eiles kad tik 
daugiau marškinių prisirinkus; bei kaip 
tik krikštytojai nuėjo tik retas kuris krik
štą ir prisiminė. Tik ten krikščionis buvo 
kur paliko kunigai ir kur jie turėjo tvirtes
nius šalininkus ir varu privertė žmones j 
pildyti naujo tikėjimo apeigas.

Nekuriose vietose pietinėje salos daly- , 
lyje rado įrengtas krikščioniškas maldvie- - 
tęs. Gormas jas griovė ir atsteigė pagonį] ' 
tikėjimą, o ano tikėjimo skleidėjus vijo iš : 
salos, nežiūrėdamas ar jie turi kuo plauk- : 
ti į kokį kitą krantą ar ne.

Kuomet kitų visų šalių pagoniškos šir- 
dįs tirpo prieš krikščionių prižadus sielai 
dangaus karalystės Švedai ir Lietuviai — 
dvi civilizuotos tautos ar bent galimos prie 
tokių priskaityti — abiem pusėm Baltijos 
jurų — buvo užkietėję ir ilgai neklausė 
pranašų prižadų. Lietuvių širdįs tačiau . 
buvo kiečiausios nes jie paskutiniai visoj ! 
Europoj sutiko įsileisti naują tikėjimą į sa- 
v o šalį. Žemaitijoj, apie tas vietas kurias 
ir ši pasaka palies, miškuose net iki septy
niolikto šimtmečio buvo deginama negęs
tamos ugnis senovės dievams ir slaptai at
liekama pagoniškos apeigos, o trupinėliai 
pagoniškumo papročiuose ir bude dar ir po 
šiai dienai tarp Lietuvių neišdilę.

(Bus daugiau)

Doviėraastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
iikusiems 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

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
a

APIE TAVE
Šitą liūdną valandėlę 
Apie tave aš manau, 
Sėdžiu ir svajoju vienas, 
Tik akis tavo matau.

Nežinau kur tu buvoji 
Ir šiuo tarpu ką darai, 
Nors gal mane minavo ji 
Kaip aš tave, sau liūdnai.

Kas įdėjo man į širdį 
Tokį ilgesį tavęs, 
Kas,taip verč’ mane liūdėti 
Kai nematau prie savęs....

Valandėlės laukiu tosios 
Kada gausiu pamatyt, 
Kad galėsiu lupom savo 
Tau liūdėsi apsakyt.

Man lengviau bus ant kruti
nės

Kai išdėsiu žodžius tuos, 
Tau širdingai apsakysiu 
Kad aš tavęs taip ilgiuos...

Adonis.
V

MANO ŽIRGAS
Turiu grožės ■ minčių žirgą, 
Jis kaip lekia tai tik mirga: 
Tiek jam slėnys, tiek kalnai, 
Tiek lygumos, tiek miškai. 
Meilės balnu pabalnosiu, 
Svajų brizgilu žabosiu, 
Su juo skrisiu kaip audra: 
Po dausas-erdves klajosiu, 
Niekam kelio nepastosiu — 
Išbaidysiu tik žvaigždes.

Kudlius.

PAVASARIO PRISIMINI
MAI LIETUVOS

Čiulba linksmai vyturėliai, 
Net padangė skamba, 
Veja rimbus piemenėliai, 
Rengias ginti bandą.
Bliauna tvartuos gyvūnėliai. 
Baudžias į ganyklą, 
Tik raliuoja piemenėliai 
Palikę mokyklą.
Džiaugias, pavasaris aušta, 
Linksma bus bastytis, 
Kai ant saulės buna karšta, 
Bėgs upėn maudytis.
Mat, Šešupė srauniai teka, 
Tyrs jos vandenėlis, 
Pasibraidžiot, papuškuoti 
Mėgst’ joj piemenėliai.
Tai voliosim, tai raliuosim 
Ant gluosnio dūdelės, 
Šokinėsim, linksmi busim 
Dainuosim daineles.

Laputė.

Kas laimingas
Išminties vyrų nuomonė 

apie laimingumą skirtina.
Epiktetas sako: “Tas lai

mingas kuris pasitenkina 
tuo ką turi”.

Feen-a-mmt
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 

Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI! TIK MĖTŲ

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

Gyląs ir Skausmus

Visoee aptiekose—35c ir ėSc puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musierole (lengves

nė foram) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Sokratas apie tą patį da- 
dalykais pasitenkina.” 
lyką šiaip sako: “Tas lai
mingas kuris mažiausiais

Keleivis ir Aizopas
Aizopas, žinomas senovės 

pasakų rašytojas, ėjo iš A- 
tenų į Eleuziną. Eidamas 
daug galvojo. Tuo tarpu jį 
prisivijęs keleivis paklausė 
kiek laiko dar reikės eiti iki 
to miesto.

Aizopas nieko neatsakė. 
Tačiau kuomet supykęs ke
leivis nieko nesužinojęs ėjo 
tolyn, Aizopas garsiai su
šuko:

“Dvi valandas eisi!”
Tada keleivis paklausė:
“Kodėl tamista tuojau ne

pasakei?”
“Nes nežinojau kaip greit 

eisi”, atsakė Aizopas.

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sunku 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.

NEUŽMIRŠKIT 
SAVIŠKIŲ

“DIRVA” 
6820 Superior Ave,

Cleveland, O.

ar Nuodai?
Niekas tyčiomis neperka surūgusio pieno, su- 

švinkusio sviesto, sugedusios mėsos arba supuvu
sių daržovių valgydinimui savo šeimynos. Vie
nok daugybė moterų, kadangi negali permatyti 
pavojaus iš to, užlaiko namuose maistą tokiose 
aplinkybėse kurios maistas genda ir šeimyna ap- 
serga. Penkiasdešimts laipsnių yra saugus šal
tumas maisto užlaikymui; temperatūroje kuri yra 
aukščiau 50 laipsnių maistas pradeda pelėti.

Pavojingas punktas maistui yra 
50 laipsniai; Elektriški Refrige- 
ratoriai užlaikys maistą visiškai 
saugiai.

Vienas saugus būdas užlaikymui gen- 
damo maisto, ypač pieno, sviesto ir mėsos, 
yra sudėjimas į elektrišką šaldytoją, ku
ris turi švarų, šaltą, sausą orą, visada že
miau 50 laipsnių.

Elektrišku šaldytoji! užtikrinama sau
gumas — automatiškai be jokio rupesnio 
ir darbo. Jis yra pilnai patikėtinas kaip 
jūsų elektriškos šviesos.

Elektriški šaldytojai (refrigerators) iš
dirbama mierose ir stiliuose atsakančiuo
se kiekvienų namų reikalavimams. Pir
kimo lėšas išdalinki! į lengvą išmokėjimą. 
Elektros srovės lėšos yra stebėtinai že
mos. Aplankykite 14-tą aukštą, Hotel 
Statler, ir pamatykit paprastai naudoja
mas rūšis Elektriškų Refrigeratorių iš
statytų Elektriškos Lygos Moksliškoj Pa
rodoj visko Elektriško del Namų; Cope
land. Frigidaire, General Electric, ir Kel- 
vinator. Jums bus atsakoma į užklausi
mus. Nieko ten nesiūloma pirkti. Pasi
rinkit sau kas patiks; pirkit kur jums 
prieinamiausią.

THE ELECTRICAL LEAGUE
Prospect 3166 14-tas Aukštas, Hotel Statler

Prospect 3466
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Tikras

Radiantfire
Už $15.00

0-

Taupumas yra pačiame tame prietaise—

ne už tai kad tas prietaisas padarytas

visiškai atsakančiom rankom. Radiant
fires prašalina šaltumą, savo smagia, štai-

gia, švaria ir ekonomiška šiluma. Nėra

ribų jo naudingumui. Mes turime pilną

pasirinkimą jų.

KEARNY, N. J.
Čionai ir visoj Newarko 

ir Harrisono apielinkėj dar
bai dirbtuvėse susilpnėjo. 
Yra nemažas skaičius be
darbių, bet iš Lietuvių ne
daug darbininkų tesiranda

II - - 1 I" 1 ■' "U1 ■ »■ I.I. J W

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 14 d. buvo su

ruošta Tautininkų Klubo 
vakarienė ir margučių paro
da. Pavyko gerai ir davė 
pelno.

Balandžio 29 d. įvyko Vie
nybės Ekskursijos vakarie
nė, išleistuvės vadovo Ant. 
Kandroto. Svečių buvo su
virs du šimtai. Valgiui Įpu
sėjus, prasidėjo 'kalbos. Ati
darė Vladas Šabunas kaipo 
Prekybos Buto pirmininkas. 
Prataręs keletą žodžių, per
davė toliau tvarką vesti Ks. 
Strumskiui.

Pirmiausia kalbėjo Adv. 
Urevičius Angliškai, po to 
sekė Lietuviškos kalbos — 
kalbėjo Adv. Vencius, Ant. 
Mikalauskas, J. O. Sirvydas, 
ir pagaliaus pats Ant. Kan- 
drotas. Po vakarienei sekė 
šokiai. IVisi svečiai linkėjo 
ekskursijos dalyviams geros 
kelionės ir sugryžti su tei
singomis žiniomis. K. š.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo Re
linio nuo reumatizmo, Mrs. J R 
r iriSo’ «iUri gyv’ena 204 Davis Ave.’, 
I’-112, Bloomington, III., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

.Uu,rst netur! nie,co Parduoti, 
į ik įskirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su sayo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
mafijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

KOKIA NAUDA Iš ELEK
TRIŠKO PROSO

Elektriškos Lygos surink
tos skaitlinės duoda patirti 
kaip naudojamasi elektriš
ku prosytoju namuose.

Buvo pasiųsta šimtas lai
škų iš Lygos Clevelandie- 
tėms turinčioms elektriškus 
prosytojus.

Atsakymai štai 'ką paro
do:

1. Prosytojas apmažino 
prosijimo laiką nuo šešių 
valandų ir 20 minutų iki tri
jų valandų ir 10 minutų.

2. Trisdešimts viena iš 
38 naudotojų sako kad jos 
atlieka visą savo prosijimą, 
net ir painiausius gabalė
lius, ant mašinos.

3. Dvedešimts šešios nau
dotojos prirodinėja kad ma
šinos pagerino jų prosijimą.

Paprašius nurodyti vieną 
didžiausį patogumą elektri
ško prosytojo, moteris pa
minėjo daug Įvairių dalykų. 
Bet dauguma pareiškė jog 
tas duoda moterims progos 
sėdėti laike darbo.

Vyras kuris sakydavo jog 
“perdaug nuvargęs” pjauti 
'kieme žolę šįmet turės nu
sileisti. Nes tapo išrastas

MASPETH, N. Y.
Aukos moksleiviams. Bal.

22 d. Įvyko krikštynos Ba- 
gočiunų sunaus; vardą da
vė Longinas. Petras Bago- 
čiunas yra pavyzdingas biz
nierius, turi drapanų siuvy
klą ir yra Lietuvių Audito-Į be darbo, 
rijos raštininkas ir šiaip la-; Lietuviai katalikai iš šios 
bai veiklus Maspethe. kolonijos priguli prie Har- 

Svečiai besilinksmindami: risono Lietuvių parapijos, 
nepamiršo ir biednų moks- fen kunigas iki šiolei gerai 
leivių Lietuvoj, sumetė $15.1 susitaiko su parapi jonais. 
Tai gražus atžymėjimas ši- '• Šiose dienose barzdasku
te naujo piliečio pokilio. I tis J- Monkevičia su šeimy-

Reikėtų kad kiti nepamir- na apleido šį miestą ir išva- 
štų biednų moksleivių Lie- j žiavo rods į Peabody, Mass., 
tuvoje.

Balandžio 28 d. buvo su
rengta koncertas sugryžu- 
siam iš Italijos dainininkui 
K. J. Kriaučiunui. Pasitai
kė diena negera, lijo tai ir 
koncertas nenusisekė, net ir 
programas nebuvo užbaig
ta.

Tą pat vakarą buvo Liet. 
Piliečių salėj K. Pikčilingie- 
nės, viešnios iš Lietuvos, 
prakalbos, surengtos L. M. 
R. K. Sąjungos 30 kuopos. 
Prakalbas atidarė S. Klei- 
zienė paaiškindama jų tiks
lą, paskui pakvietė kalbėti 
K. širvydienę, kuri apsako 
apie Lietuvos moterų ūkio 
mokyklas ir kiek daug gero 
jos Lietuvai padarė.

K. Pikčilingienė kalbėjo 
dviem atvejais. Aukų mer
gaičių mokykloms surinkta 
$40. Kor.

|kur ir pirmiau gyveno.
Vietos Lietuviai apgailau

ja netekę gero žmogaus ir 
gero amatninko. Laimingos 
jam kloties naujoje vietoje.

Pina vijas.

elektriškas pjovikas. Dabar 
jau tas mašinas galima gau
ti pirkti ir jos operuoja be
veik taip kaip valytojas vi
duje.

'( Delicious
ood0-

East 6th ir Rockwell

THE EAST OHIO GAS CO.

JIS GALI BŪTI JŪSŲ
Ar gitas yra jūsų idealią namas koki nore-

kalą tiesioginai su šiuo banku.

ČMade b)
Lambert Pharmaca' Co., Saint Lou ta, XJ.

kuriuo iš musų viršininkų. ^Nereikia mo

kėti komišinų nei bonusų kuomet turit rei-

tumet turėti, CJ Tūkstančiai žmonių Cleve- 

lande ir apielinkėje turi nuosavus namus Įsi

giję su pagalba mortgage paskolų iš Society 

for Savings. 4J Jeigu jus manote pirkti na

mus, arba refiuansuoti savo dabartinę pas

kolą, jums apsimokės pasikalbėti su vienu

dekit savo taupymus i taupymų banka

Incorporated.

in the Citxj of Cleveland
PUBLIC SQUARE

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.

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

TABLETS

oAnttseptic 
Prevent 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į 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.

s Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiški.
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 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Jau Laikas

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 St.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Same 
Price 

Sgt over 35 years
25 ounces for 25C

USE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

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. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ..................... $11.00

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

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Geperališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa 

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

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 

Biurui atkreipti visuomenės domę į jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra-- 
mai taipgi prią to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą 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)

3
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j SERGANTI ŽMONĖS į
į KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į 
į DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. J

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą "C 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- į 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- J

S Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi- 5 
sos ligos yra išgydomos. c

•» Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot Jį 
Jį būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. ij
į Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- £ 
Jį silpnintus kūno organus. J"
•„ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. Jį 
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
!• 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland į 
■J Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. Ji 
J* Nedėldienials nuo 10 iki 1. į
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KOVA SU VENERINE 
MIS LIGOMIS 
LIETUVOJE

Šis klausimas vis labiau do
mina Lietuvos visuomenę ir 
atatinkamas įstaigas, kurios

pradeda imtis priemonių šiam 
gręsiančiam musų tautai pavo
jui prašalinti bei jo plėtojimui 
sulaikyti.

Sveikatos Departamentas yra 
paruošęs kovai su Veneros ligo
mis ir prostitucija statuto pro-

10 inch 75c.

16076 F

K. MENKELiUNIŪTĖ IR F. STANKŪNAS
Trys Sesutės. Duetas
"Valia Valuže". Duetas

jektą.
Kovai su Veneros ligomis (si

filiu, triperiu, minkštuoju šan- 
keriu) ir prostitucija kiekviena
me apskrities mieste steigiama 
Sveikatos Apsaugos komitetai.

Sveikatos apsaugos komitetas 
fui teisės iš asmenų užkrečian
čių Veneros ligomis kitus parei
kalaut pristatyti apie savo svei
katų paliudymą išduotą turin
čio medicinos praktikos teisę 
gydytojo.

Asmenįs kurie serga Veneros 
ligomis ir ją toliau platina, gali 
būti Sveikatos Apsaugos komi
teto parėdymu verčiami gydytis 
arba patalpinami gydymo įstai
gose. šituose atvejuose gydy
mo išlaidos išjieškomas iš jų 
neginčijamų valstybės jieškinių . 
tvarka.

DIRVA

Kas užsiima prostitucija slap
ta ir atsisako registruotis trau
kiamas teismo atsakomybėn.

Iš esamų Sveikatos Departa
mente davinių matyti kad Vene
ros ligos pas mus plečiasi.

Tik sifiliu naujai susirgusių 
Lietuvoje įregistruota metais:

1
7

1922— 481
1923— 478
1924— 588
1925— 668
1926— 878

(249
(272
(332
(372
(551

vyr. 232 
vyr. 206 
vyr. 256 
vyr. 296 
vyr. 327

mot.) 
mot.) 
mot.) 
mot.) 
mot.)

projektas, kurio pravedimas gy- 
veniman nesudarys kiek žymių 
išlaidų, numato atnešti didelę 
naudą, sudarant tam tikrą prie
žiūrą ant prasiplėtusios ir mu
sų krašte prostitucijos ir duo
dant galimybės daryti įtekmę į 
sąmoninkai platinančius Veneros 
ligas elementus. “Karys”.

Dirvos” Redaktoriaus
K. S. Karpavičiaus

Pranešimas

mano vardu. Siunčiant 
kvietimus Amerikon gali 
pasitai'kyt pražiurėt keno 
antrašas ir tt.

K. S. Karpavičius,
; “Dirvos” Red.Jau pradedu gauti 

Lietuvos nuo pažįstamų ir 
‘Dirvos’ bendradarbių už- 
kvietimus juos atlankyti 
kada busiu Lietuvoje.

Šiuomi pranešu visų tų 
žiniai jog mielai steng
siuos atlankyti ir visų už- 
kvietimus patenkinti, tik 
kad neįvyktų nesusiprati
mų ir nebūtumėt pamiršti 
prašau savo kvietimus pa
antrinant pasiųsti juos j 
United States Lines, 47 
Laisvės Alėja, Kaunas, ir 
tada nei vienas nebūsit 
pralenktas. Adresuoki!

is

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less

Use

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM

Mes

16096 F

16094 F

16095 F

16078 F

16088 F

16089 F

16090 F

12072 F

16092 F

16091 F

16093 F

Lietuvių Hy mn a s 
Noriu Miego, Polka

Dykai
nas

ANTANAS VANAGAITIS SU ORKESTRUS AKOMP. 
Lietuvoj Mndos
Pas Draugą Julių

’. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5lh Sts.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Polka Karolka
Saulių Polka

JUSTAS KUDIRKA, TENORAS
Oi, Sopa, Sopa
Supinsiu Dainužę

KASTANCIJA MENKELICNIŪTĖ, SOPRANO 
Neveski Vaikine 
Ak, Myliu Tavo

JONAS YOUNGAITIS, HARMONIKŲ SOLO 
Aiškinti Polka 
Algytė Polka

COLI M BIJOS ORKESTRĄ
Suirusio Gyvenimo Vaicas
Tosca—Vaicas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Viena Mergytė, Vr.lcas
Mergužėle, Eitu l’aa Mane, Polka

RUSŲ NAUJA ORKESTRĄ
Pijonkų Vaicas
Pavasario Vaicas

daugiau įregistruo-

A. VANAGAITIS
Mergytę Prigavo
Eina Pati Į Karčiamų

Polish

■•V

66 il\\
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Lamb# 11 Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

°

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 
Fotografas 

FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Viva * tonal Recording fCcAl HfibicT 
The Records 

without Scratch

>909

LIAUDIES ORKESTRĄ
Gaidžio Polka 
Lėtutė Polka

wtsu.wi 
tėtnm-rkm 

PMMMifTism 
in it that tom'

thuhnep 
SURFACE IS MAM ANEW 

TO SECURE THE 
PLAPAO-PAD 
FIRMLY TOTHE ~ 
mdy.mhchkeeh 
THF PLAPAO CON- 
T/HUALLYAPPUEO

Valgomų ir geriamų produktų 
dirbtuvės arba parduotuvės, 
taip pat pirčių, kirpyklų, vieš
bučių tarnautojai, valdžios ar 
savivaldybės gydytojui pareika
lavus, turi pristatyti savo svei
katos stovio liudymą, arba pasi
duoti jo apžiūrėjimui.

Prostitutės bus registruoja
mos: a) išreiškus norą regis
truotis pačiai prostitutei, b) re
miantis raštišku pranešimu už- 
krėtusiojo nuo tos prostitusės 
ir patikrinus tą pranešimą; c) 
remiantis patikrintomis polici
jos ar sveikatos apsaugos komi
teto agentų žiniomis apie už
siėmimą vienos ar kitos moters 
prostitucija.

Columbian-
Made the Nevy Wig

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Nereikalinga Vis? Gyvenini? Nešiot Bevertį Truss
1 "B”, yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 

tc tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crificc ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kary greit šis medikalas esti kūne 
sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

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

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

. t k imą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumų—
Ir,' nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumų, 

energiją, stiprumų—
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymų—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo, t
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai "Išmėgi
nimų” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
18 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančia informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymų.

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

| SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
J PLAPAO LABORATORIES. Ine. 
j Block 327 4, St. Louis, Mo.
I Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus

Vardas

Adresas
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

PUMDtWm 
rumai w
OKNMi

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėjų stebuklingos "visą dienų ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir ąpstiprinimui 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 progų ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tų išmėginimų Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

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

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisų ta;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 tikčties trūkio pranykimo.

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

Šimtai jaunu ir senų žmonių padarė pri
slėgęs 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 į labai trumpų 
aikų aplankomos pasekmės.

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

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

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekantį išdėstymų.

. PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprins, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris Vra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidutis yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę "B” nuo slankiojimo 

atitraukimo nuo tam tikros vietos.
"Ą” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 

kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

Kasmet 
jama ir susirgimų įgimtu sifi
liu.

Delei stokos medicinos perso
nalo ir kalbamos rūšies ligų slė
pimo suprantama kad registra
cija toli nesutinka su tikrenybe.

Kadangi rimti kovai su Vene
ros ligomis žygiai, kaip privers
tinas šitos rūšies ligonių nemo
kamas gydymas brangiai kai
nuoja ir šiuo metu delei ekono
minių kliūčių pas mus neįgy
vendinami, patiekiamas pagrys- 
tas veikiančiu Lietuvoje Medici
nos Statutu, su Veneros ligomis 
ir prostitucija kovoti statuto

Niekas ncali Luti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-ExpeIIeriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuo.iaus raudokit bį garsu naminį 
pagclbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake-

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

sulį, ir norim kad išbandytumet mu- ' 
su lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi- i 
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken-! 
čiat nuo dusulio, musų metodas turi ■ 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie I 
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., 
4G2 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

“Cleans 
as it

Polishes

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 langais1 
-----  Telefonas Randolph 5297

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
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.

Listcrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sus ta ta 
kurs ištikto 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.

cAnhscptic 
Prevent 

Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

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

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

1900 East 24th St.

PADARYS JUOSDAROMI. BUICKAUTOMOBILIAI BUS

.Jis nori patenkint naudotu karų pirkėjus kadangi 
žino jog užganėdinti naudotų karų pirkėjai yra 
kušinti 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
tybės, lieka paprastu daiktu žiūrėti j pardavėją 
kaipo i savo draugą.

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

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

The Bailey 
14400 Detroit ave. 
13550 Lorain ave.

Buick Co.
Lakewood
Lakewood

The Broadway
8401 Broadwajr
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI

9100
9100

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

Gold Seal Buicks 
Yra Garantuoti 
Naudoti Buicks

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave. Cedar 3115
12516 Penobscot ave. Cedar 3415

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

Hertz Buick Co.
25th st. Superior 2460

The
1436 West
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ;' SPORTAS
KOMARAS NE VISADA GALI RISTYNĖS BOSTONE

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Komunistai kėlė lermą ! Daugiausia paskirai pub- 
Amerikos Taikos Draugi-j likos sutraukė Verdi ope- 

jos viešame mitinge antra- ros “Aira”, “Rigoletto”, ir 
dienio vakare, kur kalbėjo “H Trovatore”. 
Rusas iš Paryžiaus Miliuko- --------------
vas, atakuodamas dabartinę Garbės svečias Amerikos 
komunistų valdžią Rusijoje, Taikos Dr-jos suvažiavime. Į 
dalyvavusieji _ bolševikėliai Tarp daugelio įvairių šalių 
pakėlė lermą ir kelis sykius;atstovu Amerikos Taikosi 
pertraukė kalbą. Policija Draugijos kongrese daly-' 

ivauja ir einantis Lietuvos! 
pasiuntinybės pareigas Wa-j 

Ishingtone Mikas Bagdonas. į 
Jis pribuvo į Clevelandą pir
madienio 
įvairiuose 
s i tinka su įvairių šalių at-! 

[stovais, su kuriais apkalbai 
1 aetuvos reikalus Ketvirta- į 
dienio posėdyje gerb. Bag-! 
donas pasakė kalbą.

Svečias lankėsi “Dirvoje” | 
tą pat dieną kaip atvažiavo,1 

I taipgi atlankė kitus savo 
pažįstamus iš seniau ir su
sipažino su daugiau Cleve- 
landiečių veikėjų.

pertraukė kalbą. 1 
surankiojo trylika vyrų il
sėsiąs moteris ir po areštu, 
nugabeno i stotį.

Vienas iš komunistų, Is
rael Amter, partijos virši
ninkas, nuo ramaus piliečio 
gavo į nosį už kėlimą lermo 
šalę jo sėdint ir buvo išves
tas su kruvina nose ir nu- 
tarabanytas policijon.

Policija turi paskyrus de- 
tektivus saugoti Miliukova 
nuo kokių nors pamišėlių 
bolševikėlių pasikėsinimo.

Ket-Laukiama lakūnų 
virtadienį trumpam laikui 
žadėjo Člevelande sustoti 
Vokiečiai ir Airis lakūnai 
kurie vyksta i vakarus. Jų 
pasitikimui suruošta gana 
iškilminga demonstracija.

Operai pasibaigus. Šįmet 
Clevelandiečiai sutiko Met
ropolitan Operą dar su di
desniu nuoširdumu negu ki- 
tais metais ir per visą sa- a;o-aĮ 
vaitę astuoniuose perstaty-. 
muose atsilankė 64,797 ypa- 
tos, 3,213 daugiau negu per- j 
eitą metą, ir sumokėjo įžan
gos $185,448, arba $800 ma
žiau negu pernai, bet tas 
nieko nereiškia, nes ineigų 
buvo daugiau negu gana pa
dengimui lėšų.

PROGOS IŠGIRST| --------
S Tarptautinio Biblijos

Studentų Susiv-mo

IR TYRINĖJI M AI
Įvairiose te mos-? atsibuna kas

SEKMADIENIS
Abel Salėj, 7017 Superior ave.

Tyrinėjimai lygia i nuo 10 v. ryte.
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Ekskursijos Diena Pa
greitinta — Išplauks 

Eirželio-June 16

ryte, dalyvauja 
posėdžiuose, su-!

Vitkaus išleistuvės, 
išvažiuoti Į

Vitkui su j 
5 d. Lite-' 
turėjo su- j 
išleistuvių 
svetainėje.

t- AL ’

Dir-štai smagi naujiena 
vos” Ekskursantams - 
greitinta išplaukimas kad pa
spėti i žemės Ūkio Parodą ir 
kitas iškilmes Kaune po to.

Laivas “Leviathan” yra di
džiausias ir vienas iš greičiau
sių pasaulyje. Keliausim per 
Klaipėdą ir Lietuvoj busim i 
!) ar 10 dienų iš New Yorko.

Atminkit, išplauks Birželio-

NAUJAS LIETUVIS BOK
SININKAS

Gegužės 14 d miesto au
ditorijoj bus kumštynės ku
riose svarbiausioj poroj su
statyta Bobby Brown, iš 
Lowellr Mass., Lietuvis ga
na atsižymėjęs kumštinin
kas, su Mickey Feador iš. 
Canton, O.

Clevelando dienraščiai a-į 
pie Brown rašydami vadina- 
Lietuviu ir sako kad yra ge- i 
ras baksorius. Jis turėjo 
prietikius su daugeliu pasi
žymėjusių vyrų ir gerai su 
jais pasirodė.

Bobby Brown yra 160 sv. 
ir mušis 6 raundus.

Dr.
Pasiruošusiam
Lietuva Dr. J. T. 
moteria Gegužės 
ratiškas Klubas 
rengęs linksmą 
vakarėli Mervar .____ „

Vitkui žada pabūt Lietu-1 
vaje kelis mėnesius ir gryšL. .,J i Prezidentas

Galutinai prie Ekskursijos 
prisidėjo ir ristikas KARO
LIS SARPALIUS, kuris su 
Juozu Šimkum ir Lietuvos 
sportininkais sudarys sporto 
programą Lietuvoje.

Ateikit “Dirvon”, ^atsineš- 
kit gatavus paveikslėlius del

NAUJAS MANADŽERIS
Mr. Ansel E. Beckwith, 

The Citizens 
Savings Association, prane
ša jog Nicholas C. Bogovich 
tapo paskirtas manadžeriu 
jų skyriaus Citizens budin- 
ke ant 3354 Superior avė.

Mr. Bogovich per pusket
virtų metų buvo kasieriaus 
padėjėjas American Ex-

THE CITIZENS

Lietuvių Moterų Klubo 
mėnesinis susirinkimas bus 
uirmadienio vakare, Gegu
žės 14 d., nuo 7:30 vai., O. 
G. Mihelich namuose, 1200, 
Addison rd.

Narės prašomos pribūti press Company. Jis ateina 
laiku. Po susirinkimo kai- su pilnu patyrimu bankinių 
bes Bernice Pyke, Demok- ir finansinių klausimų ir y- 
ratų Moterų pirmininkė ir pač galės pasitarnauti siun- 
tik ką išrinkta į Miesto Rin- time pinigų, kredito laiškų, 
■kimų" Tarybą (pirmą kartą ir tt.
tokia vieta teko moteriai, Jisai, šalip savo pareigi] 

į Ohio valstijoje). Atsiveski- kaipo šio ofiso manadžeris, 
te svečių pasiklausyti, nes | ves Keleivių Biurą ir galės 
ponia Pykę yra labai įdomi parduoti laivakortes ir kre- 
ir užimanti kalbėtoja. Idito laiškus Į visas šalis. Jis 

Narė, bus atstovu American Ex
press Company, išduos vie
linius ir užrubežinius orde
rius ir per šią didelę orga- 

I nizaciją galima 
pinigus telegrafu 
j visas šalis.

Mr. Bogovich 
kiškai, Lenkiškai, Serbiškai- 
Kroatiškai, Rusiškai, Slovė
niškai, 'Vengriškai, Slaviš
kai ir Turkiškai. Jis daug

I metu tarnavo kaino vertė- 
jas ir šio ofiso lankytojai 
turės daug pagalbos delei jo 
patyrimų svetimose šalyse.

SHARKEY VISKĄ SUAR
DĖ

Sumušdams Delaney, mu
sų kumštininkas apvertė au
kštyn kojom visą sunkiųjų 
kumštininkų tvarką ir net 
sukėlė kovą tarp kumštynių 
didžiųjų promoterių už vir
šenybę. Jeigu kokios tai ga
li būti taip jog kumštynių 
mėgėjams nereikės žiūrėti į 
New Yorką ir laukti kada 
Rickard surengs kumšty
nes.

Kalbama jau kad Šarkis 
gali suardyti suplanuotą su
sitikimą Tunney su Heeney 
ir gali pats atsistoti kaipo 
Tunney priešas.

Dabar, sa'ko, Šarkio pro
ga kelt lermą kiek tik gali 
ir garsintis save.

Kadangi Heeney niekuo 
nepaprastu neatsižymėjo ir 
kadangi Šarkis atsižymėjo 
prieš Delaney, jeigu ir ne
bus suardyta jo kumštynė 
su Tunney tai sunku bus su
traukti į ją publiką.

Lankysis Salvation Army 
Komandierė

Nedėlioj, Gegužės 13 d., 
Clevelandas ruošia dideles 
sutiktuves vienai iš pažy
miausių pasaulyje moterų— 
Komandierei Evangelinai

bus siųsti 
ir kabeliu

SAVINGS ASSOCIATION
Praneša jog Mr. Nicholas C. Bogovich 

paskirtas Manadžeriu Superior Ave. Ofiso
Mr. Bogovich per pereitus i'.-'s ir pusę metų buvo kasieriaus 

pagelbininmas prie American Express Co., turėdamas savo globoje 
Laivakorčių ir Pinigų siuntimo biznį.

Mr. Bogovich ypatiškai atstovaus American Express Company 
šiame distrikte, parduodamas vietinius Money Orderius ir Užru- 
bežinius Keleivių čekius, taipgi Laivakortes.

Mr. Bogovich kalba Vokiškai, Lenkiškai, Serbiškai-Kroatiškai, 
Rusiškai, Slovėniškai, Vengriškai, Slaviškai ir Turkiškai. Jis 
rojo daug metų patyrimo kaipo vertėjas ir šio ofiso klijentai 
rėš progą pasinaudoti jo plačiu patyrimu svetimose šalyse.

kalba Vo

tu-
tu- id

saugumas
Mokama ant Taupymų nuo dienos Padėjimo 

iki dienai Ištraukimo.

The Citizens
Savings Association

145 Cleveland Arcade

a

3354 Superior Avenue

Dry Radio A.B.&C. 
Batteries

Visai šviežiai Darytos. 
Sutaupysit Pinigu.

Iškirpkit ši skelbimą 
ir atsineškit su savim 
—jis bus jums vertas 
$1.00 prie pirkimo 
kainos dviejų 45 V 

B Batarejų.
THE COMET CO.
1137 West 6th Street

CLEVELAND. OHIO
Ant kalno netoli Union Depot

EVANGELINE BOOTH

SARPALIŲ TARšYT
Imtynes priuli nuo to kaip 

katram giliukis pasiseka ir kaip 
kada žmogus jaučiasi.

Komaras ir Sarpalius turėjo 
imtynes Bostone pereitą savaitę 
ir Komaras paėmė viršų ant 
Sarpaliaus, bet tas nereiškia 
kad tas katras sykį buna nu-1 
galėtas jau visada yra motini
nis už savo priešą.

Tas yra tiesa jeigu Komaras; 
ristųsi su kokiu menku vyruku, 
tada Komaras gali tikėtis jį nu
galėt kas savaitė po du sykiu. 
Bet kada sustoja tokie vyrai 
kaip Sarpalius ir Komaras tai 
jau daina kita. Tada eina dide
lė rizika ir niekas negali spėt 
kiekvieną sykį kaip jų imtynės 
išeis.

Marotta, imtynių rengėjas, 
labai daug gavo raginimų iš 
Amerikonų imtynių mėgėjų par- 
traukt ir dar sykį parodyt Ko
marą ir Sarpalių. Publika turi 
kokį tai patraukimą prie abie
jų. Vieniems labai patinka Ko
marui baubti, o kitiems už Sar
palių spiegti ir garbinti ji.

Sarpalius atkeliavo j Cleve-į 
landą keliom dienom prieš im
tynes ir čia gerai treiniravosi. 
Komaras atvažiavo tų patį va
karą ir jautėsi prastai. Nežiū
rint visų savo pastangų Sarpa
lių sutaršyti, kaip jis ant jo 
kerštauja nuo pereito rudenio ir 
kurį taip išniekino nesenai Bos
tono laikraščiu nepripažindamas 
jokiu čampionu, pasirodė kad 
ne tik žodžiais bet ir darbu jis 
Sarpaliui daug ko negali pada
ryt. Ir spardė, ir daužė, ir per 
virves vieną syki taip išmetė 
kad Sarpalių ko tik neprimušė, 
ir tai tik sykį teparsibloškė, o 
paskui Sarpalius jam tą pat pa
darė, sukrėsdamas jo sunku 
smakrą tolei kad jis nei nežino
jo kaip stovi.

Kažin kaip butų Komarui jei
gu jis nebūtų bėgęs, lindęs ir 
ritėsi į virves ir nuo matraso 
šliaužęs kada tik matė kad Sar
palius gali jį pagriebt.

Šitą sudėjus su Komaro muš
tynėmis ir tik iš pasalų sugrie
bimu ir partrenkimu priešo iš
eina kad jis labai mažai priešę 
atakuoja.

Kelis sykius buvo subėgę po- 
licijantai su buožėmis Komarą 
sulaikyti. Jis ne tik Sarpalių 
daužė bet butų sukruvinęs nosis 
keleto vyrų arti sėdėjusių ir 
nepritarusių jam, kuriuos jis 
girdėjo baubiant ant jo.

Stanley Stasiak ritosi su Jack 
Woodhill, jaunu bet smarkiu vy
ru, ir per valandą laiko vos syki 
Įstengė tą vaikiną paguldyt.

Valeika Gerai Pasirodė
Pirmutinėj poroj ritosi du vy

rukai lengvo svorio. Antroj iš
stojo L. Valeika, Cevelando Lie
tuvių sunkaus svorio čampionas, 
su Julius Wognuk. Jiem duota 
laiko tik 15 minutų, bet jiedu 
dirbo iš širdies. Valeika išro
do labai gražiai, visas kuningas 
ir raumeningas, ir sveria 205 
svarus, taigi vyras kaip tik tin
kamas į ristikus. Jis jau gero
kai prasilavinęs, bet pirmą syki 
pasirodė tokioj didelėj publikoj 
tai gal nebuvo gana drąsus. Bet 
kaip apsipras jis daug ko gali 
parodyt.

Imtynės įvyko trečiadienio 
vakare miesto auditorijoj.

NAMŲ IR FARMŲ 
BARGENAS

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ:

Ofiso valandos ant 8206 SO WINSKI AVE.
Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki I pp.
Trečiadienį ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Babies Love K

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

Vakarais: Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį 6 iki 8
TELEFONAI:

OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

Užpereitą savaitę ėmėsi 
Sarpalius su Malcevičium; 
Sarpalius pirmą sykį pus- 
lenkiį priešą paguldė j 9 mi
liutas Malcevičius antru su
sikibimu tik po 53 minutų, 
^pritrenkdamas Sarpalių, te- 
paėmė, o trečiu kartu pasi
naudodamas Sarpaliaus su
žeidimu irgi gavo viršų.

Pereitą savaitę K. Sarpa
lius ėmėsi su Komaru už 
Lietuvių čampionatą. Ko
maras paėmė viršų ant Sar
paliaus, naudodamas visus 
savo žiaurumus ir keršyda
mas Sarpaliui už pereito 
rudenio imtynes Člevelande.

Gansonas tą vakarą ėmė
si su Stanley Stasiak.

Komaras dabar statomas 
su Juška.

VISI LIETUVIAI 
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

Maloniai kviečiami apsistoti

“RYTO” Viešbutyje
Smulkesnių informacijų apie šitą 
įstaigą pasiprašykite ‘‘Dirvos” 

Redakcijoje.
šeimininkas Jokūbas Stikliorius.

/M
PIKNIKAMS, IŠVAŽIAVIMAS 
ŠEIMYNIŠKIEMS IR VISUO
MENIŠKIEMS PUIKIAUSIA 
VIETA — DAUG ŽEMĖS, ŽO
LĖS IR MIŠKO. ŠOKIAMS SA
LE. SPORTO PLATFORMA.

TADAS NEURA
Stop 68 

Brunswick, Ohio

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, po 5 kamh. 

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

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 automobiliu 
daiktais, šriubais, daug t’jeru ir 
kitų dalykų. Biznį daro gerą per 
10 metų. Savininkas apsirgo, 
nori važiuot gydytis j šiltus kra
štus. Parsiduoda labai p’giai ar
ba ims namą mainais bile kokia
me mieste. Gera proga nirkti. 
turėsit darbą namuose. Ateikit 
arba rašykit:

B. Rakauskas
6712 Wade Park a v. Cleveland, O.

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

MRS. MEYERS
154 Wooster avė.Akron, O.

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

dai.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

| KI © ROSEDALE ©I 
t Ki Dry Cleaning Co.;
X aaAia Rand. 7906 
f C. F. PETRAITIS, Prop. ;
j 6702 Superior Ave., •

FLORIDA 4331-M

K. Urbšaitis,
A. Sheppard ir

A. Jakštas
MALIAVOTOJAI 

POPIERIUOTOJ AI IR 
DAH1NTOJAI Iš VIDAUS IR 

Iš LAUKO.

1 386 E. 65th St.
Kampas Luther ave. Cleveland

A. Jakštas ir K. Urbšaitis
Už laikom 

BUČERNĘ IR GROSERNE

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

I 386 E. 65th St.
.. Telef. Florida 4331-M.

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

PARSIDUODA PEČIUS
Geras didelis, visai kaip naujas 
combination virtuvės pečius kū
renamas anglim ir gazu. Vertas 
$130, parsiduos už $65. Kreip
kitės 6714 Lawn view ave. apa
čioje (Lietuviai).

PaJIEšKOJIMAS
Aš Pranciška Buividaitė-Jonuškie- 

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

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

Jonas Kastyrka
STOGŲ DENGĖJAS IR RYNŲ 

SUDĖJĖJAI 
MALIAVOTOJAS

Dengiu visokius stogus ir darbą ga
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 KASTYJtKA 

3080 Soute! Rd., City

Booth, kuri vadovauja Sal
vation Army (Išganymo ar
miją) Suv. Valstijose.

Ji turės -viešą1 mitingą 
Masonų auditorijoj ir laikys 
prelekciją apie “Didžiausi 
Pasaulinį Romansą”. Pirm 
prelekcijos bus koncertas jų 
pačių armijos beno iš New 
Yorko. Nors tai yra sava
norių benas bet sakoma tai 
esąs prie geriausių net pro
fesionalių muzikantų. Kon
certas bus nuo 2 iki 2:30 po 
pietų.

Miss Booth bus atlydėta 
iš Salvation armijos citade
lės su 40 muzikantų iš vie
tinių tos armijos narių. Pa
rodoj dalyvaus šimtai Sal
vation armijos veikėjų.

Šis mitingas bus liuesas 
visiems. Jokių aukų nebus 
renkama.

Westside Člevelande turiu pardavi
mui gerą 5 kambarių namą, su vi
sais įrengimais, mažas įmokėjimas.

Netoli Clevelando ant Detroito link 
kelio turiu pardavimui labai pigiai 
57 akrų farmą su mašinom ir gyvu
liais. Puikus sodnas, yra šaltinis ir 
upelis.

Turiu didelių ir mažų farmų, taip- 
pat namų pardavimui.

Turiu parduoti arti Clevelando sto
rą su 5 kambariais, didelis plotas že
mės, prie storo yra gasolino stotis. 
Daro gerą biznį. Parsiduoda pigiai 
arba mainysis ant namo Člevelande.

Matykit mane arba rašykit 
BEN. RAKAUSKAS 

G712 Wade Park Avenue 
(’leveland, Ohio.

Parsiduoda Nebrangiai
Dviejų šeimynų namas, po 5 kamb., 

su visais įtaisymais, 3 metų senumo, 
geroj vietoj, 2 minutes iki karo; im
siu lota arba mainysiu ant 1 šeimy
nos namo. Atėję patirsite viską.

Kreipkitės bile kada, savininkas 
gyvena viršuje.

13728 EAGLESMERE AVĖ.
Cleveland. Euclid Beach karai, iš
lipt ant E. 140 St. Pirmas stop po 
Colman karšapės, į ežerą.(21)

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.

Išleistuvės. Žydų veikėjai 
rengia išleistuvių vakarėli 
savo rašytojui ir veikėjui, 
U. Kacenelenbogenui. Jis iš
vyksta į Chicagą.

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”.

JIEŠKOJIMAS
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 Perrine St. Johnston City, Ill.

PAJIEŠKAU APS1VEDIMUI 
VAIKINO

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

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

GERA PROGA JAUNAI MERGINAI
Jieškau apsivedimui merginos, biio 

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

STANLEY RAČIŪNAS
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

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, įį išrendavosii 
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- 
mį išmainyti. Mes turim namų Cle- 
velande :r kitur.

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

Lily Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.


