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Sukaktuvių Apei VĖL PULKAS RUOŠIASI
PER ATLANTIKĄ

Londonas. — Keliolika 
Europos lakūnų ruošiasi 
bandyti šią vasarą perlėk-

ŠTAI KIEK VOKIEČIAI
TURI PARTIJŲ

Vokietijoje įvyko Reichs
tago arba seimo rinkimai. 
Rinkimuose dalyvavo 31

pos pagerinimui ūkio, o tar
nautojai ir mokytojai visa- 

Įdos laiku gauna algas.
Valdant Lietuvą krikščio- • Bet priešingos partijos 

nims, valstybės iždas bu ■c'tuo visai nepatenkintos, jos

KAI SEKASI TAI NE
MĖGSTA

gos Lietuvoj
IR DARBININKŲ ŽINIOS

* —-------------------------------------------------------------------

CHINAI NACIONALIS
TAI VERŽIASI
LINK PEKINO

Washingtone Įnešta bi- 
lius reikalaujantis paskirti 
$18,000,000 padidinimui al
gų visiems klasifikuotiems 
valdžios darbininkams.

Automobilių mėnuo. Ba
landis buvo dielis automo
bilių pardavimo mėnuo. Tą 
mėnesį išleista 
tomobilių, 8 
daugiau negu 
pat mėnesiu.

370,000 au- 
nuošimčiais 
pernai tuo

Tyrinės bedarbę. Sena
to komitetas ruošiasi tyri
nėti Suv. Valstijose viešpa
taujančią bedarbę ir rasti 
budus ją apmažinti šia .va
sarą. ' ‘-A.

DIDELĖS IŠKILMĖS LIE
TUVOJE GEGU

ŽĖS 15 D.
Kaunas. — Iš priežasties 

10 metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių vi
sa šalis nepaprastai iškil
mingai šventė Gegužės 15 
dieną, kurioje buvo atida
ryta pirmas Lietuvos Sei- __ —v
mas ir užtvirtinta Lietuvos j rytįs iinkui‘ sostinės Peki- 

|no. Jie nesitiki didelio su
sirėmimo prie Pekino ir ti
ki jog šiauriniai pasitrauks 
iš miesto už didžiosios sie
nos. Jeigu su Japonija ki- 
virčio greit neišspręs tai 
paliks Šantungą apleistą ir 
vengdami tolesnių susirė-

■ mimų su Japonais varys 
savo ataką prieš Pekiną.

Šanghai. — Nacionalistų I lakūnui 
valdžia pareiškia jog Japo
nijos įsibriovimas į Tsinan 
ir išmušimas kelių šimtų 
Chinų kareivių nesutrukdė 
Nacionalistų pastangas va-

Nepriklausomybės Deklara-; 
cija paskelbta Vasario 16 
d. 1918 metais.

Kaune įvyko nepapras
tos iškilmės, paradai, 
maldos ir apeigos. Pei
są šalį, nuo miestelių 
kaimų, kur tik galėta 
sur ruošta iškilmės.

Daugelyje Lietuvos vie
tų ir pačiame Kaune ati
dengta Nepriklausomybės 
paminklai.

Miestai, miesteliai ir kai
mai buvo išrėdyta žalumy
nais.

pa-

iki
vi-

Pittston, Pa. — Nesusi- 
taikius del mokesnio darbi
ninkams taip vadinamoje 
Red Ash kasykloj 700 dar
bininkų išėjo į streiką.

Užmušta 4 moterįs. Ko
komo, Ind. — Skalbykloje 
sprogus garinei prosijimo 
mašinai užmušta keturios 
moteris kurios prie maši
nos dirbo. Ten dirbo 25 
moterįs, kurių kitos sužei
stos, kitos nuplikytoš garu. 
Budinkas suardytas.

Dega Rusų anglies kasyk
los. Ant Kaukazo, iš neži
nomos priežasties užsidegę 
anglies kasyklos dega jau 
kelinta savaitė. Tai yra vie
nos iš turtingiausių kasyk
lų toje srityje. Iš to gaisro 
gręsia pavojus kitoms ka
sykloms ir dirbtuvėms tame 
plote. Suimta du inžinieriai 
ir tardoma aplinkybės ku
riose kasyklos galėjo užsi
degti.

Apkaltina angliakasius. St. 
Clairsville, O. — Iš priežasties 
streiko ir suiručių kokios tarp 
streikuojančių angliakasių iv 
streiklaužių atsibuvo bėgyje ke
lių mėnesių, teisine išnešta įkal- 
tinimai prieš 50 angliakasių ku
rie kaltinama riaušių kėlime, 
užpuolime su užmušimo tikslu 
ir grąsinime. Unijistai kaltina
ma tuose visuose punktuose už 
tai kad kovojo prieš streiklau
žius užimančius jų vietas darbe, 

t
Washington. — Senato pašto 

komisija užtvirtino bilių reika
laujantį paskirti $169,500,000 
taisymui ir rengimui naujų ke
lių kuriais išvežiojama paštas 
po kaimelius, _ ,■ _

POTVINIŲ SUVALDYMO 
BILIUS PRIIMTAS

Washington. — Preziden
tas pasirašė potvinių kon
troliavimo bilių, kuris yra 
vienas iš didžiausių vidaus 
reikalų projektų Suv. Val
stijų istorijoje. Galima sa
kyt kad yra net didžiausias 
pasaulyje projektas, nors 
priimta ramiai ir be jokių 
ceremonijų.

Sukontroliavimas Missis
sippi vandenų, kurie per
nai padarė baisius nuosto
lius, apsieis nuo bilijono iki 
pusantro bilijono dolarių ir 
bus daug daugiau negu 
kainavo pabudavojimas Pa
namos kanalo, pasaulinės 
svarbos dalyko.

di-
ug-
ku-
II-

vir- 
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LIždarys angliakasių 
tuves. Ohio valstijos 
bernatoriaus paskirtas di
rektorius maitinimo punk
tų angliakasių streiko dis- 
trike nuo Gegužės 18 die
nos uždaro maisto punktus 
iš kurių apie 1,400 streike- 
rių vaikai buvo šią žiemą 
maitinama. Pinigai kokie 
streikerių fonde rasis bus 
sunaudojami šelpimui pas
kiruose reikalavimuose.

10 užmušta. Bogota, Ko- 
lombia (Pietų Amerika).— 
Kalnų žemės nugriuvimu 
žugriuta kasyklos ir žuvo 
10 darbininkų, nors spėja
ma kad žuvusių bus dau
giau kada patirs kiek 
laiku kasykloj radosi.

tuo

ŠiąMilžiniškas budinkas.
vasarą Chicagoj bus pradė
ta budavoti milžiniškas bu- 
din'kas, didžiausias pasauly
je, kuris kainuos $30,000,- 
000, bus 23 aukštų ir užims 

j du pilnus miesto blokus.

ti Atlantiką iš rytų j vaka
rus kaip padarė nesenai du 
Vokiečiai ir Airis.

Nekurie lakūnai mano 
kėsintis padaryti kelionę į 
čia ir atgal. Orlaiviai yra 
nuo 2 sėdynių iki 135 pa- 
sašierių, kuriais mano ban
dyti Vokiečiai,

Belgija paskyrė $30,000 
kuris pirmiausia

atskris iš New Yorko Į Os- 
tendą.

Kadangi Labradoro sri
tis, kur Vokiečiai lakūnai 
nusileido, į vasarą atšįla ir 
pradingsta ten miglos, la
kūnai mano bandyti ir be 
sustojimo pasiekti Suvie
nytas Valstijas, ko nepada
rė nesenai atskridę Vokie
čiai.

Į ūkininkų prasy- trokšta matyti šią valdžiąpartija, kuri kiekviena turi tuščias. _ , .
savo planus kaip geriausia mus kad juos sušelptų atsa- bankrutuojant, 
butų šalį valdyti. Balsavi- kydavo, “Nėra litų”. P^ rr'” 
muose dalyvavo apie 40,-j davatkos su kunigais įvai- 
000,000 piliečių, kurių skai-'riais budais ir dar slaptais 
čiuje moterų yra dviem mi-skekliais gaudavo pašalpų 
lijonais daugiau negu vyrų. I kad įvedus inkviziciją.

-----------------------Moterų draugija gaudavo
JAPONIJA NENORINT!'į metus 60,000 litų, o iš tos

UŽIMTI CHINIJOS
Tokio. — Japonijos pre-

ATAKUOJA MASKVOS 
TEATRĄ

Maskva. — Maskvos 
dysis teatras pateko po 
nia komunistų rėksnių 
rie nesupranta dailės,
gai jie kentė, bet pagaliau 
pradėjo rėkauti jog tai yra 
“paskutinė tvirtovė reakci- 
jonierių buržujų kultūros” 
ir kad jame “platinama ca- 
ristų ir kontr-revoliucijo- 
nierių” propaganda.

Daug vėjo tenka komu
nistų operos direktoriui A. 
Burdakovui; jis kaltina
mas nesilaikyme sutarties 
su proletary ožiais ir nelei
džia statyti revoliucijoniš- 
kų operų.

Komisija ištyrė kad ope
roje yra vieni artistai “ge
ri” 
tie 
nu
rie atsisako klausyti komu
nistų nurodymų kokia turi 
būti scenos dailė.

KARO APAKINTI AT
GAUNA MATYMĄ

Francuzijoj daktaras G. 
Bonnefon pradėjo bandyti 
operacijas ant akių karo 
apakintų vyrų ir sako kad 
galima yra atgrąžinti re
gėjimą šimtams kareivių 
kurie dabar yra visai akli. 
Jisai darė operacijas ketu
riems desėtkams tokių ap
akusių ir 29 iš jų atgavo 
regėjimą.

i draugijos buvo šitokia nau
da. Tamsios moterėlės tar- 

mjeras pareiškia jog Japo- naudavo klebonams už špie- 
nija neturi tikslo maišytis Ses i*’ bulveskutes. Gavę 
Chinų savitarpiniam kare valstybinių pinigų prisipirk- 
ir užiminėti teritorijų, jijdavo žvakučių ir kunigo ve- 
nori tik apsaugoti Japonų! damos, su degančiomis žva- 
interesus Šantunge, užtai .kūtėmis vaikštinėdavo po 
ten įsiveržė.

Japonijos premjeras sa
ko jog Tsinane surengtos das ir prie socialistinės val- 
svetimšalių skerdynės buvo.džios. Kaip gi pagerės kad 
su tikslu, kaip pereitą me-[tūkstančiai tinginių be jo
tą Nankine, komunistams kio darbo gaudavo pinigus, 
gundant žmones prie to.

Bet' Tai toks musų partijų 
tautiškumas ir meilė savo 
krašto. Kai vieniems val
dant nesiseka, kai valstybė 
kenčia skurdą kitos partijos 
džiaugiasi, o kai kitiems ša
lį tvarkant sekasi tai opozi
cija baisiai nepatenkinta.

P. Kriukelis.

; vaikštinėdavo po 
j miestelių gatves.

Nepagerėjo valstybės iž-

Buvo įvesta “bedarbių 
fondai”

kiti “tik taip sau”, ir 
gerieji pasirodo esą se- 
caro laikų artistai, ku-

TAI LIŪDNA GYVENT
Pietiniam Atlantike, to

li nuo viso pasaulio, randa
si sala vardu Tristan De 
Cunha, kurią 1506 metais 
atrado tuo vardu Portuga
las admirolas.

Tenai gyvena 
žmonių, 
pusantro meto nesulaukia 
jokio laivo iš niekur užsu
kant ir jeigu pasitaiko bul
vės ir šiaip sėja neuždera 
jie turi badauti.

GELŽKELIEČIAI NORI 
DIRBT TIK ŠEŠIAS 
DIENAS SAVAITĖJ

Cleveland, O. — Gelžkc- 
lio vagonų tarnautojų bro
lija savo konvencijoje, ku
rioje dalyvauja 980 delega
tų, užgyrė šešių valandų 
darbo dieną vietoj dabar 
aštuonių valandų.

Ši gelžkeliečių konvenci
ja labai brangiai atsieina, 
kaip apškaitliuota ji bend
rai kainuoja po $42 į mi
liutą.

Lokomotivų inžinie r i a i 
ruošiasi į konferenciją su 
vakarinių gelžkelių kompa
nijų atstovais Chicagoje ir 
reikalaus padidinimo algų. 
Pereitą vasarą rytinių val
stijų gelžkelių inžinieriai 
tokiu pat budu iškovojo al
gų padidinimą.

BRANGUS PAVEIKSLAS 
Anglijoje parduota gar

sus Italo piešėjo paveiks-
apie 150 j las “Madonna”, už kurį už- į Castiglione sutuokė kai- 

lį, kurie kartais peri mokėta didžiausia kaina mietes moteris ir merginas 
tro meto nesulaukia kiek kada už paveikslą mo

kėta, $875,000.
To paveikslo piešėjas bu

vo Raphaelis, nupiešė jį 
1508 metais.

Užmušta 8. Conneaut. 
O. — Beveik vienu kartu 
užlėkę ant gelžkelio loko- 
motivo, du automobiliai su
simušė į jį ir užmušta per 
abu automobiliu aštuonios 
ypatos, penkios sužeista.

Angliakasiai teisine. An
glijoj, South Shields kasy
klose kompanija patraukė 
atsakomybėn 3,046 anglia
kasius už sulaužymą savo 
sutarties su kompanija ir

PANAIKINTA MOKES
TIS UŽ VIZAS LIE

TUVON

Įvažiavimas i Lietuvą 
Dykai.

“Vienybė" praneša gavus 
iš Generalio Konsulo Ža- 
deikio žinią jog Lietuvos 
valdžia panaikino šią vasa
rą mokestis už vizas į Lie-

ir visokie tinginiai, tuvą, kad daugiau Ameri-
■ ■ . čieųi ten atsilankytų ir kad

bėgę į Kauną ant ‘bedarbės' jiems butų pigiau.
.i.iouavu sau uicnv ncvcin.-! Viza ant Amerikoniško 
darni, o ūkininkams truko pasporto kainavo $10, ant 
darbininkų. M $5. Dabar bus

Dabartinei tautiškai vai- dykai.
džiai valdant, valstybės iž- ——————— 
das susitaupė 60,000,000 Ii-' Ruinanijoj, aliejaus lau- 
tų. Užtat gi dabar ukinin- ko ištikus eksplozijai už- 
kams yra teikiamos pašai- mušta penki darbininkai.

100 METU SUKAKTUVĖS iš visų Lietuvos kampų su- 
NUO RAUDONOJO 1 „j ”

KRYŽIAUS ĮSTEIGIMO misdavo sau nieko neveik-' 
. nr, /lomi r. iŠįmet sueina 100 metų 

nuo įsisteigimo didžiausios 
pasaulyje žmoniškumo or
ganizacijos — Raudonojo 
Kryžiaus. Tas sukaktuves 
minėjo Gegužės 8 dieną net 
56 valstybės.

Raudonąjį Kryžių išrado 
Šveicaras Durant. Raudonas 
Kryžius ant balto dugno bu
vo pirmiausia priimtas kai
po jo šalies ženklas. Maty
damas kokiam baisiame pa
dėjime paliekami karo lau
ke sužeisti kareiviai, jisai 
parašė knygą ragindamas 
sudaryti draugiją kuri rū
pintųsi grynai karo lauko 
aukomis ir gelbėtų šalis ku
rias apima ligos ir epidemi
jos.

Jo sumanymas širdingai 
tapo priimtas ir sutverta 
organizacija, o šiandien jo
je per daug šalių priklauso 
bent 20,000,000 vyrų ir mo
terų.

Durant užėjo į karo bai
sybių vaizdus 1859 metais, 
kuomet Austrijos imperato
rius ir Sardinijos karalius 
kovojo už valdymą Italijos.

300,000 kareivių buvo ta
me mūšyje, ir po 15 valan
dų ten gulėjo tūkstančiai 
užmuštų ir sužeistų be jo
kios priežiūros. Jis nuvykęs

Ruoškitės Aplankyt 
Lietuvą šsą Vasarą

S. S. LEVIATHAN
Išplaukia iš New Ycrko Gegužčs-May 26

su ekskursija kurią 
Lines atstovas.

ypatiškai vadcvaujj J. United States

jungimui keleivių iš
j ilsų bagažus ir sudarys viską 
punkto į punktą.

AMERICA ...................
PRES. HARDING ...
REPUBLIC .................
PRES. ROOSEVELT .

S.
GEORG E W A SII INGTO N 

AMERICA .....................

reikalingo su

6
8

30

Visi laivai išskyrus Leviathan eina i Bremeną.

Pilnu informacijų klauskite pas savo vietini agentą arba rašykit :

United States Lines

ir puolėsi į pagalbą sužeis
tiems kareiviams. Kada tas 
buvo atlikta jis parvažiavo 
į Genevą ir parašė knygą 
raginančią tautas tverti or
ganizaciją, kuri ir tapo vi
siems žinoma, Raudonasis 
Kryžius.

15 užmušta. Pereitą sa
vaitę Meksikos kariumenė 

_______ ___ ________ _ „ susikirtime su sukilėliais 
kompanija bylą laimėjo. | nušovė 15 sukilėlių.

land B’dg.. Cleveland, O.

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

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

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

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

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

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

New Low Fare $4.50 way 
round eo tin

TRIP
AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Tranc'.t Company 
East 9th Street Pier : : : : Cleveland, Ohio
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SKUNDAS APŠIGA- 
VUSIO

© ROSEDALE ©| 
Dry Cleaning Go.i

Rand. 7906 j
į C. F. PETRAITIS, Prop, f
g 6702 Superior Avė., |

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta §375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gaunu laikraStj "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitds šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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šaudo automobilistus be 
perspėjimo. Valstijos poli
cija, gaudydama degtinės 
šmugelninkus, be jokio per
sergėjimo nakties laike ke
lyje apšaudė tūlą J. Wood, 
iš Bellevue, važiuojantį ne
toli Morganza. Laimė kad 
nenušovė, ir visai nekaltai.

Šitas atsitikimas išrodo 
panašus 'kaip pereitą savai
tę atsitiko netoli Buffalo, 
N. Y., kur sunkiai sužeis-j 
tas pakraščio sargybos šu-j 
viais irgi visai nekaltas au-Į 
tomobiliu važiavęs žmogus/į“ užimti’bažnyčioj to- 

a.l°m.° vietT Nužudytasis ma-
. I tyt pykavo prieš advokatą 

Conans nu g, kaip taj kad meįaį iajko aį_ 
jokio persergėjimo ęaĮ) kuQmet jo moteris dif. 
automobilį perėjo h to advokato ofise> advo. 
Dalįs stiklų sulin- -

gelninkų degtinę ir priver
sdavo smulkiuosius parda
vėjus pirkti iš jų ir tuomi 
darė sau pelną.

Ši byla pakilo kada vie
nas Nortsaidės karčiamnin- 
kas apie tai išpasakojo fe- 
deraliam prohibicijos virši
ninkui.

Nušovė bažnyčioj. Ad
vokatas Tyreli, 53 m., baž- 

I nytinės mokyklos viršinin
kas, trimis šūviais nužudė 

; P. J. Clark, 36 m., kuris 
(skelbė jog Tyreli nėra tin-

Hood, t 
davėjas, gryžo po vidurna-| 
kčio iš -------1 i--®-■
štai be 
per jo 
kulka, 
do jam į rankas. Po to jis 
staiga sustojo ir dar išgir
do tris šūvius. Už kelių se
kundų prie jo priėjo tris 
valstijos policijantai ir ėmė 
klausinėt ar kas nesužeis
ta.

“Tu peršautas”, prabilo 
jie Į Hood pamatę kraują 
tekantį iš rankų. Jis atsa
kė kad nėra sužeistas ir 
reikalavo jų pasiaiškint už 
ką jie į jį šaudė. Jie atsa
kė, “O, mes manėm kad tu 
veži degtinę ir mes laukėm 
tavo automobilio. Mes su- 
laikėm kitą automobilį pil
ną degtinės, o tavo automo
bilis išrodė į tą kurį mums 
buvo pranešta gaudyti.

Policijantai kitaip nepa- 
pasiaiškino kaip kad jie* ne 
tą automobilį pataikė ap- 
šaudyt.

Flood užsirašė vieno poli- 
cijanto numerįj ir užvedė 
per valstiją bylą prieš tokį 
neapgalvotą ir žiaurų poli
cijos darbą.

Jeigu žmogus butų buvęs 
nušautas jie butų pasakę 
kad “netyčia pasitaikė”.

Štai prie ko privedė pro- 
hibicija. Tas įstatymas ne
sulaikė žmones nuo gėri
mo, tik padidino šmugel- 
nirikus, o policija perdaug 
neatsargi kada šaudo ir ką 
šaudo.

Pennsylvanijos ir Pitts- 
burgo laikraščiai del šito 
šaudymo pakėlė didelį ler- 
mą.

Tardo šmugelninkus. Ke
li desėtkai policijos narių 
ir šiaip žymių politikierių 
' raukiama atsakomybėn są
ryšyje su varymu bendro 
biznio su degtinės šmugel- 
ninkąis, iš kurių policijos 
galvos gerai naudojosi.

Prirodinėjama kad poli
cijos galvos ir įžymus po- mų ir nukrito netoli tos įs- 
litikieriai gaudavo iš šmu- taigos.

katas užvedė persiskyrimo 
bylą tai moteriai prieš jos 
vyrą, už ką Clark itardinė- 
jo advokatą atkalbinime jo 
moteries nuo jo ir užtai sa
kė jog Tyreli nėra tinka
mas būti tikybos mokytoju.

Užsimušė policijos stoty
je. Puldamas nuo kojų poli
cijos stotyje ant North Si
de, užsimušė James Gray, 
41 m. Jis buvo areštuotas 
ant motinos apskundimo ir 
laukė tardymo. Stovėda
mas su kitais kaliniais jis 
apsvaigo ir griuvo, suduo
damas galva j geležis.

Egzaminuos automobilis
tus. Detroito policija įvedė 
priverstiną egzaminav i m ą 
visų autombilistų kurie tik 
bus suimti kaipo neatsar
gus važinėtojai, ir jeigu tik 
bus patirta kad buvo girti 
turės panešti atsakančią 
pabaudą. Iki šiolei girtus 
susekdavo tik tada kada 
matė jog jie svyruoja ir ne
turi kontrolės ant 
bilio. Dabar bus 
nuojami ligoninės 
ištyrimui ar buvo
rę prieš išvažiuojant iš na
mų ir ar su apsvaigusia 
galva prie rato sėdo, kas 
buvo priežasčia nelaimės.

Pabėgo. Iš Detroito ka
lėjimo, nupjovę štangas, iš
truko tris kaliniai. Poli
cija jų smarkiai jieško.

Pontiac. Keturi arkliai, 
17 avių ir daug šunų nu
šauta kada patėmyta jog 
jie yra aprieti. Gaudoma 
visi šunes kurie neturi jo
kių ženklų ir čiepijami nuo 
pasiutimo, o jeigu niekas 
jų nejieško buna nušauna
mi.

Suardė namą. Bomba su
gadino namą advokato W. 
Gallagher ant Dexter blvd. 
Išbirėjo langai daugelio na
mų toj apielinkėj. 
katas su šeimyna 
ir sako negirdėjo 
mo.

' Užsimušė lakūnai. For
do orlaivių bandytojai du 
lakūnai užsimušė kada tri
jų motorų transportinis 
lėktuvas krito žemėn ir už
sidegė po kelių ' minutų iš
kilimo į orą.

Muštynė ore. Pontiac. 
Tūlas Frechette nusisamdę 
lakūną nugabenti jį kitą 
miestą. Iškilus į orą, pa- 
sažieris ėmė kūjeliu daužy
ti lakūno galvą, ir jiedu iš 
2,000 pėdų aukščio su or
laiviu krito žemyn. Juos 
matė iš apačios žmonės ir 
pasiskubino i pagalbą. Ne
toli žemes dar lakūnas su
valdė orlaivį taip kad tik 
lėktuvas sudužo, o jiedu iš
liko tik sunkiai sužeisti.

Žmonės tuoj nugabeno 
juos į ligonbutį. Prie pa- 
sažierio rasta meiliški ir 
kitokie laiškai, iš ko spėja 
kad jis buvo pamišęs ir be
ne norėjo nusižudyt iš oro. 
Pamišėlis pradėjo lakūną 
daužyti kuomet jie skrido 
virš Pontiac bepročių na-

“Lapkus” Prijuokino Visus
Balandžio 29 d. TMD. mo

terų kuopa statė “Lapkų”, 
trijų veiksmu trągi-komedi- 
ją. Vaidinime daĘvyavo:

Lapaičio rolėj K. Jocius, 
Matildos J. Stulgaičiutė, 
Vingulio B. Varašius, 
Katrytės E. Stulgaičiutė, 
Plepaitienės A. šeškevi- 

čienė;
Suflerius — J. Varašienė.
Publikos atsilankė viduti

niai ir visi gardžiai prisi
kvatojo. Kadangi Lapkaus 
rolę vaidino K. Jocius, gam
tos apdovanotas būti kome- 
Jijantu, o ta rolė yra labai 
juokinga, nedyvai kad ir 
vaikai ji vadino Čarly Cap
lin.

Visi vaidintojai buvo ge
rai išsilavinę ir ypatos tin
kamos savo vietose, todėl ir 
vaidinimas išėjo gražiai.

Garbė musų moterų ir 
merginų kuopai už tokį pui
kų vakarą.

Dar turiu pastebėti kad 
panelės Stulgaičiutės ir jų 
sesuo šeškevičienė yra visos 
gimusios ir augusios Ameri
koje, o roles Lietuvių vei
kaluose atlieka gražiausia. 
O kiti sa'ko kad Amerikos 
Lietuvių jaunimo negalima 
pritraukti prie Lietuviško 
veikimo.

Prieš vaidinimą buvo mu
zikali dalis, kurią atliko B. 
Varašius ir J. Sakalas, su
grodami solo ir duetus savo 
garsiomis armonikomis.

Labai butų pageidaujama 
kad musų moterėlės ir mer
gelės pasirūpintų ką nors 
ant žiemos vėl parengti.

J. A. U.

Šiose dienose gavau laiš
ką nuo savo giminiečio iš 
Brazilijos, kuris skundžias 
jog tenai labai blogas gyve
nimas, darbo neturi. Dir
bęs kiek kavos plantacijoj,! 
(susirgęs, ji gyvą pradėję 
kirminai graužt, gydymui
si ir pragyvenimui pinigų 
neturi. Keikia jisai savo 
laiške tuos kurie ji suvilio
jo važiuot Brazilijon, Lie
tuvoj turėjęs ūki, galėjęs 
puikiai gyventi ir duoną 
valgyt. Važiavęs j Brazi
liją dėlto kad manęs tenai 
ponu but; jam nepatikus 
Lietuvos valdžia, nors ji 
esanti daug geresnė negu 
pirmiau kad buvo, kuri re
mia ūkininkus ir šalyje yra 
ramu.

Jisai klausęs bolševikų, 
kurie eina prieš Lietuvos 
valdžią, ir tuo labai apsi
gavo. Gerų žmonių pasar
gų neklausęs, o Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių laikraš
čių neskaitęs ir per tai bu
vo apviltas. Dabar reika
lauja pinigiškos pagalbos ir 
kad kaip nors stengčiaus į 
Suvienytas Valstijas atsi
imti. Ne jis vienas yra to- 
kis, sako jis, ir jie visi no
ri kaip nors išsiliuosuot iš 
Brazilijos vergijos.

Nors labai gaila tokių ne
laimingų, bet' kaip jiems pa
gelbėt nežinau. Tas paro
do ką reiškia klausyt bol
ševikų tauzų,., .kurių kiek
vienas. žodis tąip pritaiky
tas kad negudrų žmogų su
klaidina; taipgi ką reiškia 
neskaityt rimtų laikraščių. 
Tie laikraščiai perserginė- 
ja žmones nesiduot apgavi
kams suklaidint, kad bejie- 
škant baltos duonos nepra
žudžius juodą duonelę. To 
neklausė, manė kad juos iš 
užvydo draudžia. Šiandien 
pamatė tikrą tiesą, bet jau 
pervėlai. Atsidarė jų akįs, 
praregėjo kaip ištikro yra, 
bet iš tos pražūties gelbėt 
nėra būdų.

Į šiaurinę Ameriką Įva
žiuoti nėra galimybės, nes 
ir čia darbininkų padėtis 
yra nekokia; angliakasiai 
jau antras metas streikuo
ja, jie patįs kenčia badą.

Miestuose dirbtuyėse de
da naujas mašinas kurios 
užima darbininkų vietą ir 
vieton 10 darbininkų 
tenka vieno, o devyni 
nuo darbo pavaryti, 
ir likusiems mokestis
kapojama iki mažiausio ir 
jie turi sunkiai dirbt kartu 
su mašinomis, nuo jų nepa
siliks. O ką darbininkui 
reikia pirktis tas brangu. 
Ir gyvenk tu žmogus su 
šeimyna.

Laimė dar tiems kurie iš 
pirmiau turi ką susitaupę, 
bet neturinčiam iš pirmiau 
nieko gyvenimas yra 
kus.

Čia miestuose irgi yra 
bedarbių ir vargšų.
gelis musų Lietuvių darbi
ninkų jeigu galėtų važiuo
tų Lietuvon, sako ten tarp 
savųjų badu nenumirtų, o 
čia į senatvę nėra kur pa
sidėt, nes į darbą senų ne
priima.

Lietuvoj ii- kitur gyve
nantieji turi žinoti kad ir 
Suvienytose Valstijose jau 
kelintį metai gyyenimas la-

bai sunkus, todėl ir norin
čių čia atvažiuoti jokia lai
mė nelaukia.

Kurie Lietuvoj turi ga
balą žemės gali iš jo nors 
kaip pragyvent, kuomet iš
vykus Į kitą šalį tenka likti 
be pinigų, be darbo ir nie
kas žemės neduoda.

Bukit atsargus, nesiduo
kit bolševikams ir kitokio 
plauko politikieriams, taip
gi ir agentams biznieriams, 
save suklaidinti; neremkit, 
neskaitykit klaidinančių ir 
kurstančių raštų. Skaity
kit “Dirvą”, “Amer. Lietu
vi”, “Vienybę”, tie laikraš
čiai jūsų nesuklaidins. Sa
kykit ir kitiems kas yra jū
sų prieteliu ir priešu, per- 
sergėkit savo draugus, nors 
jie tegul neapsigauna.

Gaila tų kurie pakliuvo 
tarp gyvų mirusių, bet kaip 
jiems pagelbėt nežinau.

Pinavijas.

f

TORONTO, KANADA
Ontario valstiją užklupo 

potviniai, pakilo upės ir 
upeliai ir vanduo dar vis 
kįla. Gatineau upė prieš 
Ottawa pakilo ir Montreal 
upė šiaurinėj Ontario da- 
lyj nebuvo dar taip patvi
nus nuo 1909 metų.

Potviniai Cobalt distrik- 
te užtvino kasyklas ir su
laikė darbus O’Brien kasy
klose. Kelias iš Elkhart i 
Cobalt pertraukta kadan
gi nunešta tiltas, o Elkhar- 
te vietomis vanduo užlie
jęs gatves iki dviejų pėdų 
gylio.

Iš tolimesnių sričių lau
kiama daugiau vandens už- 
plustant, kuri dabar sulai
kę rąstai plukdomi žemyn, 
nupjauti per žiemą.

Coulonge ir Ottawa upių 
pakraščiais gyventojai pa
sišalino, kaimai apleisti ir 
apsemti. Visi dideli plotai 
išrodo kaip ežeras. Tiltas 
ties Marchand per Coulon
ge upę užverstas rąstais 
atplukdytais iš aukščiau. 
Bijoma kad tiltas nesugriū
tų.

DĖDĖS ŠERNO PAMIN
KLO REIKALE

Chicago. — Visiems yra 
žinoma kad Šernui Pamin
klo Statymo Komitetas nuo 
pat savo susitvėrimo skel
bė jog paminklas bus 
statytas ir 
gūžės 30 d. 
bar turime 
to darbo
greitai užbaigti, nes komi
tetas susiorganizavo vėlai 
— tik pirm penkių mėne
sių. Tuo tarpu tas prakil
nus ir sunkus darbas rei
kalauja daug daugiau lai
ko, nes ir kompanija nesu
tinka padaryti patį pamin
klą taip greitai.

O pats paminklas lėšuos 
daug daugiau negu buvo 
manyta. Todėl turime pa
reikšti kad tas paminklas 
kainuos $3,000 suvirš, gi 
komisija tuo tarpu turi au
kų tik apie $1,000. Taigi 
toli gražu negalima šįmet 
tikslo atsiekti.

Komitetas šiose dienose 
susirinkime nutarė atšauk
ti pirmesnį skelbimą ir ati
dėti paminklo statymą iki 
1929 metų Gegužės 30 d.

Ir taip meldžiu visus pri
sidėti prie pastatymo pa
minklo, kiek kas gali.

Broliai ir seseris Lietu
viai, atlikime istorinį dar
bą pagerbdami Dėdės Šer
no kapą gražiu paminklu! 
Komitetas dės 
tangas kad tas 
minklas stotųsi 
tautos didvyrio
reikės tada daugiau žiūrė
ti ir apgailestauti kad čia 
ilsisi rašytojas visų apleis
tas, visų užmirštas.

Dėdė Šernas švietė mus 
visus raštais ir dar būda
mas jaunas Lietuvoje. Au
šros laikais, vargo, nešė 
knygas per rubežių, dirbo 
kultūros darbą nuo pat jau
nų dienų. Dėdė Šernas rū
pinosi savo suvargusia ir 
visų skriaudžiama tauta, 
skleidė apšvietė jos sūnų 
ir dukterų tarpe.

Taigi šiandien mirusį 
musų tautos žibintuvą, Dė-

dę Šerną, kad ir vėlai, pa
gerbkime parėdydami nors 
jo kapą, o bus mums gar
bė. Prisidėkime nors ke
liais centais nieko nelauk
dami. Atminkime kad da
bar laikas, nes kitų miestų 
Lietuviai pildo savo parei
gas, nuoširdžiai siunčia au
kas.

Gerbiami broliai ir sese- 
rįs, raginkim kiekvieną sa
vo draugystę prisidėti su 
auka. Tegul nebūna nei 
vieno musų susirinkimo ku
riame nebūtų pakelta Šer
no > paminklo klausimas.

Taip pasidarbavę pilnai 
atsieksime tikslo iki Gegu
žės 30 d. 1929 m. Ir stosis 
gražus paminklas ant Dė
dės Šerno kapo. Kai at
lankysime Tautiškas Kapi
nes visi matysime kur mu-, 
sų rašytojas Šernas ilsisi, 
papuoštas puikiu pamink
lu.

Aukas meldžiu siųsti ma
no vardu šiuo adresu: 6228 
So. Sarcamento avė., Chi
cago, Ill. S. K. Grišius.

BYESVILLE, OHIO
Čia angliakasiai jau ke

turioliktas menuo kaip ko
voja prieš kapitalistus, ir 
vis dar streiko galo nesima
to. Lietuviai streikeriai di
duma išvažinėjo j kitus 
miestus darbo jieškot.

Keli mėnesiai atgal Do
mininkui Uliui važiuojant 
su sunum automobilyj; už
lėkė ant jų kitas automobi
lis ir Domininką labai su
žeidė. Jis serga kelintas 
mėnuo, sveikata mažai te- 
pslgerėjo. >’Kaltininkas gi 
nuvažiavo sau ir pabėgo 
nuo atsakomybės.

Uliai yra padorus “žmo
nės ir geri Lietuviai. Jie, 
augina gražią šeimyną ir 
savo vaikučius mokina Lie
tuviškai. Pinavijas.

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

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 METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokestį siųskit pašto štampais.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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GERB. SPRAGILAS NE
GAUNA RAMIAI AT

SIDUST
— Gerb. Spragile, kas 

pasidarė, kodėl tavo pa
mokslų daugiau “Dirvoj” 
nematyt? — susitikęs už
klausė vienas fanatiškas 
skaitytojas mano raštų.

— Ar nežinai kodėl: juk 
dabar pavasaris, — sakau 
aš.

— Pavasaris tai pavasa
ris, ale ką tas su gerb. 
Spragilu gali turėt; prie
šingai, dar galėtų duoti in
spiracijos rašyt, kaip ki
tiems. Mano nuomone pa
vasaris del paukščių, del 
artojų, del gėlių, ale ką pa
vasaris gali kenkti gerb. 
Spragilui rašyt pamokslus, 
kurių visi laukia? — sako 
jis.

— Labai daug pavasaris 
turi ir su manim nabagu. 
Nebuvo taip kolei neturė
jau savo šonkaulio, o da
bar. ... — sakau aš.

— Stebuklas ir gana, ne
suprantu ką šonkaulis ga
lėjo padaryt kad trukdytų 
i^šyt, — sako jis.

— Nesupranti tai klau
syk: Pripirko gėlių, pri
sakė parvežt mėšlo, ir pri
statė tręšt patvorius ir pa
sienius ir sėt ir sodint gė
les. Ir kaip tik liuosa va
landėlė yra tai tuoj ir prie 
darbo. Rašydamas ir iš
gaiš), o per vasarą be ge
lių turėsim but, sako ji.

Jei Tamistą įdomauja
Pietri Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

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

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:
SEMINARIO LITHUANO

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

vo pažįstamus Brazilijoj.

T. M. D. REIKALAI

H •

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care' 
or “Eye Beauty” Book

Marine Ca^ Dept. H. S.,9 E. Ohio SL, Chicle

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELĖ

— Ale tu rengiesi su ma
nim šią vasarą i Lietuvą, 
kada tu Į tas gėles žiūrėsi 
ir kiek tuo jomis džiaug
sies, — sakau aš.

— Tai ne tavo reikalas, 
tokia mada, dabar pavasa
ris, eik ir dirbk, — sako ji.

Tai del to per kelias sa
vaites čia gerb. Spragilo 
nebuvo nei žodelio matyt.

Ale dabar ji man vėl ėda 
galvą, ir niekaip negaliu 
prisėst parašyt.

Kada tik pamato namie 
iš darbo parėjusi tuoj klau
sinėja apie Lietuvą; kaip 
tik ateina subata tuoj tem
piasi i miestą pirkt naujas 
šlebes kelionei, ba, sako. 

Ikaip aš galiu važiuot i to
kį kelią be šlebių....

Kaip tik ateina nedėlia 
tempiasi pas savo kaimy
nes ir kūmas klausyt kaip 
ji pasakojasi kaip ji Į Lie
tuvą važiuos ir kokius ge
rus laikus ten turės. O tu 
žmogus neturi kada apie 
nieką pamislyt tik klausyt 
ką ji kalba ir kaip ruošia
si.

Nežinau ar daug pamok
slų pasakyt galėsiu iki at
eis ta diena kada užsibaigs 
jos kalbos ir klausinėjimai, 
kada užlips ant laivo ir at
siguls ant kelių dienų Tik 
tada gerb. Spragilas galės 
ramiai atsidust ir parašyt 
skaitytojams visokių isto
rijų apie kelionę.

Žinoma, jeigu pats neat-l 
siguls ant kelių dienų.... i

O dabar pasakysiu slap
tą naujieną: gerb. Spragi
las gavo nuo Slaptų Spra- 
gilaičių iš Slabados slaptą 
virvegramą kad tenai ruo
šia jam dideles slaptas su
tiktuves. Bus suvažiavę 
visi Slapti Spragilaičiai iš 
visų kampų ir galų Lietu
vos. Dalyvaus visi Slapti 
Spragilaičiai su savo šon
kauliais, ale ką jie su gerb. 
Spragilu padarys tai žino
sim vėliau. Ar Preziden
tu išrinks, ar Diktatorium 
paskirs, ar Imperatorium 
apšauks....

Apsileidimo Ženklas
Tėvynės Mylėtojų Drau

gija Lietuvių tautai yra pa
darius labai daug gero, per 
virš trisdešimts metų leis
dama ir platindama knygas. 
Išleido ji kelias menkesnes, 
bet nemažai išleido ir dide
lės vertės knygų. Kada tar
pe narių šios Draugijos di
desnis gyvumas, didesnis 
darbštumas tada ir didesnės 
vertės knygos išleidžiama. 
Menkesnės išleista tada ka
da tarpe narių nebuvo gy
vumo, nebuvo ūžte k t i n a i 
turto geresnių leidinių at
spausdinimui. O tokių lai
kotarpių kada tarpe narių 
truko veiklumo buvo kele
tas.

Dabar, pastaru laiku, ro-Į 
dosi, kad ir vėl tarpe narių! 
randasi nuilsimas, apsisto- i 
jimas-nusilpimas darbe. Tai 
sprendžiame iš šių metų no- 
minavimo kandidatų į Cen
tro Valdybą. Paskelbtose 
nominacijų pasekmėse su
skaitome tik.... 85 balsus! 
Tai apsileidimo ženklas, ne
malonus ženklas. Išrūdytų 
lyg kad šios prakilnios Dr- 
jos nariai nesiinteresuoja 
valdybos rinkimais. O juk 
tai svarbus dalykas. Jei na
riai tokiais dalykais mažai 
domisi tai aišku kad tarpe 
jų veiklumo mažai, ir apart 
kelių kuopų, kitos visai savo 
pareigomis nesirūpina, dar
gi tokiu laiku kada artina
si ir Draugijos suvažiavi
mas.

Nariams reiktų pasirodyt 
veiklesniais, nes apsileisda- 
mi jie skriaudžia pačią Dr- 
ją. Tiesa, bedarbės daugeli 
žmonių vargina, o toks var
gas pastumia juos nuo veik
lumo draugijose. Tikėkime 
kad laikai pasigerins, bet 
krutėkime ir Tėvynės Mylė
tojų Draugiją gaivinkime, 
auklėkime ją didesne, nes 
tik vieną ją turime šioje ša
lyje.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas j 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaiti® — Vice-Pirmininkai 

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

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

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

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausią Sportininku.

OPEROS i
Pasidėkojant Cleveland© rėmėjams, galiu pardavinėti i 

liaudies operą, “BIRUTĘ”, po SI.00. |
Bostonui ir kitu miestų rėmėjams ačiuodamas už pa- į 

I; rėmimą išleidime šešių aktų operos “EGLĖ, ŽALČIŲ K A- | 
j RALIENĖ”, vieton $10 už operą, galiu atiduoti už $5.00. J

; Papiginta kaina tęsis iki Liepos 1 d. š. m. į
Liaudies Dainos, VII Sąsiuvinis Chorui, $1.00. į

j Reikalaujant siųskit ir pinigus: 5
M. PETRAUSKAS |

2263 — 24th Street Detroit, Mich. į
; (P. S. Lietuviškos dainos, šeši sąsiuviniai kartu, pas mane i 

j: išsibaigę. Penkių Metų Kanklės irgi pas mane išsibaigę.) į 
?^r^***^*^^***^*****^*^^****^***'***********************^**********^r*< | j

DIRVA

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

K. S. Karpavičius

Pagreitinta Išplaukimas, Milžinas Laivas

‘Dirvos’ Ekskursija Išplaukia

Blrželio-June

LEVIA

16

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš NEW b ORKO (per Southamptoną) KLAIPĖDON 
ir atgal į New Yorką — 186.00 ir $5 taksų. (Ne piliečiams dar $8 gryžimo taksų)

(Svarbu: Mokestis už Vizas panaikinta šią varna: ant Lietuvos paso reikėjo mokėt $5, 
ant Amerikos $10. Dabar bus dykai.)

Smagi naujiena manantiems važiuoti Lietuvon ir dalyvauti didžiausiose šios vasaros iš
kilmėse — štai kame dalykas: Pamainyta išplaukimo diena ant BIRŽEL1O-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 JUOZAS 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 Lietuvos, jos Dešimties Metų Nepriklausomy
bės Sukaktuvėse. Visa Lietuva širdingai laukia sutikti Amerikiečius, kaip niekad kita
dos. Visi busim Lietuvos žmonių ir valdžios svečiais.

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.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

Dienos Klausimais
Perdaug Bliuznijimo

Bliuznijimas, viešas bur
nojimas tarpe musų, jau 
perėjo visokius rubežius, ir 
nežinia kur jis nueis, kur jis 
savo sekiotojus nuves! štai, 
nesenai nutiko dalykas Lie
tuvių Tautiškos Katalikų 
Bažnyčios vyskupo Gritėno 
namuose (Scranton, Pa.), 
kaip ten atsilankęs tos baž
nyčios kunigas (ar buvęs 
kunigas) Mažonis, delei ne
žinomos ikišiol priežasties, 
pasikėsino ant savo gyvy
bės, parėkė 'kaklo gyslas, 
nors likosi gyvas.

Tai ne pirmas toks žmo
gaus pasikėsinimas ant sa
vo gyvybės. Žmogus, susi
krimtęs del kokių nors ne
pasisekimų, del nepakelia
mos gyvenimo naštos, nu
stoja vilties savo ateičiai, ir 
siekia prie užbaigimo gyve
nimo. Tai liūdnas dalykas, 
žiūrint Į j j rimtai. Tačiau 
kitaip jis išrodo bliuznyto- 
jams, kurie tokiuose atsiti- 
kuose randa sau smagumą 
ir lyg apsvaigę rodo kaip 
žemai jie kultūroje stovi.

Po šito tragiško atsitiki
mo, vienas musų “katalikiš
kas” laikraštis net dviejose 
'vietose su pasišokę  jimais 
skelbia tą žinią, peizojant 
ir to kunigo, ir vyskupo lai
psni, lendant net Į jų grynai 
privatiškus dalykus. Mat, 
Lietuvių Tautiška Katalikų 
Bažnyčia nepriklauso Ro
mos popiežijai, todėl bliuz- 
nytojai pasivėlina sau paro
dyt savo nekulturiškumą.

Tokių atsitikimų yra dau
gybės įvykę ir pas Romos 
katalikus, net pačiose baž
nyčiose. Ar smagu butų 
kitos pusės pasekėjai pana
šiai bliuznytų?

Jei pavieniai žmogeliai 
bliuznija be atjautos nelai
mingiems tai dar galima bu
tų juos pateisint stoka žmo
niško išauklėjirtio. Bet kaip 
pateisint laikrašti? Juk tai 
spaudintas žodis, skiriamas 
auklėjimui visuomenės da
lies. Kaip ta dalis visuome
nės bus nuauklėta kada jai 
skiepijama sielon panieka 
kitam? O, aiškint daug ne
reikia. Taip auklėjami žmo
nės, pripratę niekint kitus, 
paniekins ir savo auklėto
jus. Kelis ženklus tokios 
“kultūros” jau turime: Su
mušimas kunigo Halabur- 
dos Clevelande, kilimas ant 
antro, kunigo Vilkutaičio, 
irgi Clevelande; apdrasky- 
mas ir laukan išmetimas 
laike pakrapijimo, kunigo 
Skripkos Detroite; apstum- 
dymas ir užgavimas kunigo 
Švagždžio Montelloj. Tai 
vis vaisiai bliuznytojų pla
tinamo “mokslo” spaudoje.

V ▼ 5F

Daugiau Tolerancijos!
Labai gaila kad parsieina 

mums tankiai kalbėt apie 
blogąsias ydas, prigijusias 
ir. išsišakojusias musų gy
venime! Gaila kad pasigirt 
ir pasidžiaugt gerais dar
bais daug negalime. Labiau
sia betgi gaila kad pas mus 
pastarais laikais Įsigyveno

demoralizacija. Ji ir seniau 
tarpe musų siautė, bet pa
starais laikais išsiplatinus 
atskirų partijų epidemijai, 
viskas labiau pablogo. Kiek
viena atskira frakcija, kiek
viena atskira dalelė tų pa
čių žmonių keršija kitai to
kiai pat žmonių daliai, dargi 
savo tautos žmonių, kuom 
tik galint, kuom tik pasie
kiant, be atsižvelgimo į 
žmoniškumo rubežius. bile 
tik savo tariamą priešą pa
niekint kitų akivaizdoje, bi
le tik pažemint, garbę jam 
nuplėšti, o jei nebūt baimės 
iš kontroliuojančios tvarkos 
pusės tai spėka butų panau
dojama.

Ir ta spėka bandoma pa
naudot, nors rizikuojant sa
vo tikslą. Štai nesenai pa
sklido žinios kad Montello, 
Mass, valstijos miestelyje. 
Lietuviai apdaužė savo dva
siški, kunigą Švagždi. Ko
kia priežastis tuos žmones 
privedė prie taip nekultu- 
riško pasielgimo nesvarbu. 
Svarbu tas kad dalis Lietu
vių anoje kolonijoje pasiro
dė save nemokančiais val

dyt, nesusivaldančiais užsi
spyrimuose, nedaranč i a i s 
garbės savo tautai. Taip pa
sielgiančius žmones tvarka 
baudžia ir stato juos neuž-i 
vydėtinose eilėse. O vienok 
atsiranda “demokra t i š k i” 
vadai, kurie tokius nekultu- 
riškus žmonių pasielgimus 
užgiria, jei ne pagyrimais, 
jei ne jų teisinimais tai bent 
leidžiant jiems pasigėrėt sa
vo “darbais”. Ir dabar vie
nas laikraštis savo skiltyse 
davė plačią vietą kultūrai 
prasižengusiems ir savo 
tautą pažeminusiems žmo
nėms šlykščiai pasityčiot iš 
savo aukos, morališkai nu
skriaustos, nors tas pats lai
kraštis kas savaitė visa sie
la dejuoja del baudžiamųjų 
politiškų prasižengėlių Lie
tuvoje. Blogai kad didesnė 
dalis musų laikraščių, vieton 
žmones auklėt kultūroje, 
vietoj juos vest šviesesnėn 
ateitin, nuėjo tik savo skai
tytojams pataikant, paskui 
jų užmačias sekiot, paspyrė 
šalin vieną iš svarbiausių 
demokratijos obalsių — To
leranciją.

DUETAS

Išeivis
Sudievu, tėvyne, jau aš iškeliauju 
Į svetimą šalį sau laimės jieškot, 
Iš kur jau vargu aš sugryžti galėsiu, 
Ištikus nelaimei tau vargti padėt.

Man tavo žemelėj džiaugsmų neužtenka, 
Čia aibės dejonių, erškėčių, dyglių, 
Širdingų troškimų čia man nepakanka, 
Ilgiau tavo žemėj aš but negaliu.

Tėvynė
Sustok valandėlei, tau vieną žodelį 
Aš noriu pratarti giliai nuo širdies, 
N’apleiski nelaimėj, varge bei skausmuose, 
Užteks tau dar meilės ir mano šalies.

Tave aš mokėsiu sapnuos užliuliuoti,

Suteikti tau sielai troškimų brangių, 
Nelaimėj prie savo krutinės priglausti, 
Nupinti vainiką širdingų džiaugsmų.

Mokėsiu tau visad meiliai patarnauti, 
Mokėsiu žodelį pratarti meiliau, 
Tau visko tęsėsiu ko tik reikalausi, 
Ten nieks nesupras tavo meilės giliau.

Ten svetima žemė, ten svetimi žmonės, 
Ten saulė nešvies kaip kad šviečia čionai, 
Ten vien tiktai spindi vilingos svajonės, 
Ne taip kaip tu trokšti, kaip tu išmanai.

Išeivis
Tai nieko, tai nieko, sudievu tėvyne. 
Keliauju kur spindi auksuota šalis, 
Ten bus laimingesnė man šalis, bustynė, 
Gal ten pasiilsės man nuvargus širdis....

Radasto Žiedas.

Reikalaukit “Dirvoje”

VANAGO 
PLUNKSNA 

po 25c.

Štai kas Vanago Plunksnoje 
telpa:

Deklamacija - 
mas su Pacifiku,

Pasikalbėji-
iš garsios

Vanagaičio ekskursijos į Pacifi- 
ko pakraštį 1925 metais (su ap-
šlubusiu automobiliu).

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

MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

use Kainos
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto

riškas vaizdas senovės Kūnų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 20S .........................SI.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

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

Dabar 25 centai

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

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė —r Patriotizmo, meilės ir mokslo 

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

Dabar 15 centų

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė 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 ......................................................... 1.00

Dabar tiktai 50c

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

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

ATBUSK

Atbusk iš miego, jautrioji siela,
Štai jau atėjo pavasarėlis,
Jau šviečia skaisčiai saulutė miela, 
Kutena širdį šilt’s spindulėlis.

Atbusk, ar dar tu neišmiegojai
Per visą ilgą šaltą žiemužę;
Štai jau žaliuoti pradėjo gojai
Ir nauji lapai ant medžių ūžia.

Klausyk kaip čiulba linksmai paukšteliai 
Ir gėlės kelia galvutes aukštyn, 
Laukuos’ raliuoja jau piemenėliai, 
Gamtužė kruta kas kart smarkyn.

Tik tu, sieluže, kaž ko susnudus, 
Kodėl nepareiški savo džiaugsmo?
Dabar ne laikas tūnot nubudus, 
Džiaugkis kartu ir nerodyk skausmo.

Jeigu n’atbusi ir nepakilsi
Maloniu pavasarėlio laiku, 
Toliau pasensi ir jau nejausi 
Kai gamtai atgimstant yra smagu.

Laputė.
w.

'A"

SUSIGRAUŽIMAS
Dainuoti noriu tau linksmai, 
Sudėt dainon žodžius gražius, 
Bet širdį dilgina skausmai, 
Randu žodžius tiktai liūdnus....

Vietoj šypsotis viltingai, 
Svajonės’ skęsti gražiose, 
Turiu dūsauti skausmingai, 
Ašaras slėpdam’s akyse....

Likimas nors gausus yra, 
Man tiktai šitiek teikės duot: 
Kad vietoj linksmas tau dainuot, 
Reik savo laimė apraudot....

Sparnus nuleidęs, be vilčių,
Tik vienas verkti sau turiu, 
Nors iš liūdnumo plis širdis, 
Ką myliu gauti negaliu....

Žinau negausiu aš tavęs,
Sau išsvajotos mylimos,
Tik priklejojus ant tuščios, 
Troškimai' mirs širdies jaunos....

Adonis.

Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar
sumą 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
(Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

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

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

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

Dabar 10 centų
Laimės Bcjicškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi.......................................................35

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. ... ......................... .50

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

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

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijone” Vedėja Marija 

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

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

vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi........................................... M
Tvirtais audimo viršeliais ..................................... $1.00

Dabar,25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

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

Dabar 10 centų
Tėvynės {spūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para

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

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

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

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

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

Dabar 25 centai
. M

Tautos Vainikas — puikiausia’ dainų-čilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutčs, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi...................................................... 50

Dabar 25 centai

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 ............................. 4.00

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

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

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

TEATRO VEIKALAI
(Už juos siųskit pilnų kainą)

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

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......................................50

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

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

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

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Verte Z. Bagdžiuniutč. 50 p... .25

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

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

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....................................................  .35

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

Nenorėjai Duonos Graužk Plytas — komedijėlė vie
no akto. Parašė K. S. Karpavičus. Reikia trijų 
vyrų prie Jos' suvaidinimo.........................................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............................ 50

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

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

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

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

Veidmainystė ir Meile — garsi. klasiška Schillero 
tragedija. Liuesai vertė P. Norkus. J82 pusi. ..

-------Reikalaiikit “Dirvdje” --------
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

.25

.15

.50

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

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėdą 

Maloniai kviečiami apsistoti

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

Redakcijoje.
šeinuninkas Jokūbas Stikliorius.

“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.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, 111.

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

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



DIRVA

KAI SAULUTĖ
Kai dangaus saulutė 
Skaistus jos veidelis,

(Tąsa)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

III.
Narsus Jaunikaitis

Baltijos jura nors didelė bet ir maža. 
Keleto dienų bėgiu, lengvais savo laivais, 
burėmis ir irklais varomais, Vikingai galė
jo pasiekti bile kurį kraštą ir jų salas, ku
rių tose jurose yra daug, ypač netoli pa
kraščių.

Vikingų tikslai po Baltiją švaistytis 
buvo daugiariopi: vieni varė plačią preky
bą: pirkinėjo ir pardavinėjo arklius, galvi
jus, paukščius, žuvis, midų, gintarą, medžio 
padarus, linus ir kanapes. Kiti blaškėsi 
paslaptai pakraščiais piešdami ir grobį 
pardavinėdami savo ir kaimyniškose žemė
se. O dar kiti amžinai norėjo užkariauti 
viską kur tik pasiekt galėjo. Ko jiems rei
kėjo kitoje juros pusėje, ko jie ten lindo 
jei ne godumo varomi?

Tik su tvirtesnėmis šalimis prekyba 
buvo varoma, su silpnesnėmis daugiausia 
buvo elgiamasi kaip su vergais: ką tie žmo
nės turėjo buvo ne jų bet tų kurie buvo 
tvirtesni iš jų atimti. Taip tai Kastytis ir 
jo sesutė — neskaitant jų tėvų ir kaimynų 
pagrobtų turtų — pateko į svetimus kraš
tus, taip buvo nužudyta jų tėvai ir sunai
kinta jų lizdas, kurio dabar nežinia ar ir 
žymės likę.

Vieni jurų žygūnai buvo žinomi kaipo 
geri, kiti kaipo blogi, ir vienų ir kitų var
dus pakraščių gyventojai žinojo. Vienų 
laukė tam tikrais metų laikais atsilankant, 
o kitų baiminosi ir nežinojo kada jie iš kur 
atsiras ir užpuls ir išžudys.

Gormas valdė Gotlando salą tris me
tus, ir per tą laiką išsivystė Į vyrą — į 
džiuginanti jaunikaitį, išrodantį turėsiant 
skaisčią ateitį — jo augytinis ir pagelbi- 
ninkas Hakas-Kastytis.

Pažiūrėkim dabar į tą vaikiną — jau 
apie dvidešimties metų amžiaus ir jau ke
lintas metas veikiantį su Gorinu ir jo pa- 
gelbininkais po juras.

Narsus vairininkai traukia didoką lai
vą į uostą. Štai stovi laivo pirmagalyje, 
su žydriom, rudom toli matančiom akim 
jaunikaitis; vėjas dvelkena jo ilgus plau
kus, veidas skaistus ir tyras. Rankos tvir
tos, ilgos ir raumeningos; pirštai stiprus ir 
ilgi; liemuo delei jo amžiaus dar nevisai 
pilnai storas, bet ilgas, pečiai platoki, ko
jos tvirtos ir ilgos — ir tas viskas padaro 
jį aukštą-didelį vyrą.

Jo krūtinė ir pečiai apdengti varinėm 
plotvėm apgynimui nuo kardų. Priešaky
je kabo didelis platus ir ilgas kardas, tokio 
sunkumo kad tik tvirta ranka gali liuosai 
valdyti, o kada juo kam smogs tai neapsau
gos nei storiausi šarvai kokius tada kariau
ninkai ant savęs dėvėjo. Vienu trenkimu 
juo gali žmogų užmušti. Šone kabo už 
diržo užkištas abiem šonais ašmenim kir
vis.

Jo skydas arba apsigynimo dangtis bu
vo iš vario, gražiai išdirbtas ir net paauk
suotas. Ant jo buvo uždėtas aro atvaiz
das iš balto sidabro išpjautas ir prilietas 
prie skydo. Saulei kaitinant, nukėlęs nuo 
galvos kairėj rankoj laikė savo šalmą-gal- 
vos apdangalą, iš žalvario, pasidabruotą, 
gražaus darbo, kokius dėvėjo tik vyresnie
ji. Iš kalpoko šonų kyšojo į viršų dideli 
erelio sparnai. Erelį prisiėmė sau už žy
mę musų jaunikaitis po to kai vieną dieną 
jaunuolių medžioklėje, visiems šaudant iš 
saidokų, jam vienam pasitaikė nušauti auk
štai skrendantį didelį arą. Reti atsitiki
mai buvo kad kurs Vikingas turėtų sau ant 
šalmo erelio sparnus, nors kitų paukščių 
sparnų ir gyvulių ragų turėjo daugybė.

Nors Kastytis numušė erelį ir jo spar
nus panaudojo sau galvos padabinimui, ir 
net erelį naudojo ant savo skydo, bet ne
būtų jis buvęs žinomas tuo vardu — “Bal- 
tijos Aras” — jei ne žygiai kuriais jis Bal
tijos jurose toliau pasižymės.

Jis valdė tą laivą kuriuo palengva ar
tinosi į kraštą. Laivas talpino apie šešis 
desėtkus kareivių ir vairininkų. Laivo auk
štas pirmagalis turėjo galvą nematyto ir 
nesamo pasaulyje siaubūne — su dideliu 
aukštai iškeltu kaklu, plačiai išžiotais nas
rais, iškištu liežuviu, išverstom akim, di
delėm šnervėm ir aštriais dantimis. Ta 
baisybė-galva buvo gausiai nudažyta skaid
riom spalvom, sidabru, auksu ir kitokiomis, 
nes tai buvo vienas iš daugelio karališkų 
laivų, pavestų Gormo globai ir veikiančių 
Gotlandde, viduryje Baltijos jurų, prieš 
plėšikus ir užpuolikus, kurie nuolatos rado 
ko į Gotlandą lysti. Hakas gryžo po apžiū
rėjimo salos pakraščių.

Žiūrint į Haką ir matant jo laive kitus 
vyrus, matėsi tarp jo ir anų žymus skirtu
mas. Anie daugiausia buvo negražių vei
dų, rausvos odos, rusvais arba šviesiais li
no plaukais, lašuoti. Kuomet iš anų veik 
visi išrodė į pavaldinius, Hakas visu savo 
orumu, išvaizda ir akim bei veido sudėji
mu išrodė į vadą, galintį įsakymus duoti, 
ir tokį kurio visi turi klausyti. Jis turėjo 
tvirtą balsą, kurį buvo galima girdėt kita
me laivo gale net laike vėjų ir audrų.

Uoste jį pasitikti atėjo jo tėvas jarlas, 
ir gražiai jį pasveikino. Kasdien labiau ir 
labiau senis mylėjo savo augytinj, nes jis 
išrodė į malonų, švelnų jaunikaitį, ir sykiu 
turėjo visas žymes tokio kurs niekur nieko 
nebijo ir ko imsis atsieks arba davarys iki 
galo. Ne tik Gormas džiaugėsi tuo jauni
kaičiu bet ir visi gyventojai to uosto, nes 
visi jį pažinojo, o ypač jis pradėjo traukti 
j save akis moteriškų.

Bergla
Tankiai, tų trijų metų bėgiu, Gormas 

lankėsi Upsaloj, nes turėjo reikalų su ka
ralium, todėl tankiai buvojo savo dvare su 
savo žmona, kuri jam nesant vedė visą na
mų tvarką. Bet per visą tą laiką nei sykio 
Hakas nebuvo parvykęs pasimatyti su savo 
augytine-motina, kadangi turėdavo Got
lande būti kada Gormas išvykdavo, o Ha
kas geriausia tam tiko. Gi kada Gormas 
būdavo saloj jis leisdavo Haką lankytis to
limesniuose Baltijos kampuose — daugiau
sia Rusų žemėse ir Kurše, ir kaip kada da- 
plaukdavo iki Vendų ir Danų, iš kur gabe
nosi reikmenis sau ii' salos žmonėms. Jis 
tuo budu plačiai susipažino su ta jura, ir 
visai nejuto kaip trįs metai prabėgo nema
čius Berglos. Nejuto jis nei kaip suvyrėjo 
nei kaip gabesniu tapo jurose, nes viskas 
tas ėjo savo keliu, palengva ir nedarė, jam 
rodės, ant jo jokių permainų.

Tik Gormas matė visą permainą — ir 
tas labai jį džiugino, todėl apsilankydamas 
savo namuose, savo žmonai džiaugsmingai 
kalbėdavo apie Haką, perstatydamas jį to
kiu kad ta moteriška ir gėrėjosi ir gyrėsi 
visoms kitoms kokį prakilnų ir puikų jau
nikaitį jiedu išsiaugino, kurs bus garbė ne 
tik jiems bet ir karaliui.

(Bus daugiau)

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

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kai rožės žiedeliai 
Raudonos lupelės;

Kai lakštingalėlės 
Skambus jos balselis, . 
Kai erdvių žvaigždelės 
Spindžios jos akelės...

Ji sapnų dievaitė, 
Džiaugsmas ir linksmybė, 
Ji ramumas sielai, 
Dangiška gražybė.

Retas yr’ pasaulyj 
Toks gražus daiktelis 
Kaip mano brangiausia 
Mylima mergelė....

Nors gražiai čiulbėtų 
Margieji paukšteliai, 
Bet klausyt tik noriu 
Jos tylaus balselio;

Nors slaptai viliotų 
Naktinės žvaigždelės, 
Bet labiau žavėja 
Jos skaisčios akelės;

Nors saldžiai kvepėtų 
Gėlelių žiedeliai,
Daug saldesnės yra 
Jos gražios lupelės. ...

Nors saulutė skaisti 
Nušviečia žemelę, 
Bet labiau man šviečia 
Jos meilus veidelis....

Ne tiktai dainose
Rasti tokią galim — 
Tokia tikrai puiki 
Yr’ mano mergelė.

Adonis.

KOMUNISTAI, arba kaip 
juos kiti vadina “Lietuviški 
kacapai”, visa siela garbina 
Rusus ir kaip kada tas jų 
garbinimas išrodo begalo 
juokingas ir kvailas. Štai 
jų organai garsina “tavor- 
ščiaus” Lenino raštus, o kad 
garsinimas atkreiptų dides
nę skaitytojų atidą pradžio
je įdėtas Lenino “abrozėlis”, 
kuriame šalę Lenino galvos, 
vienoj ir kitoj pusėj stūkso 
fabrikai (lyg So. Chicago? 
“murmuliajus”) su aukštais 
kaminais, iš kurių rūksta 
dūmai, ir tai rūksta gana 
keistai, nes iš vienos ir an
tros pusės jie rūksta vieni 
prieš kitus, tiesiai į Lenino 
galvą. Toks kvailas paveik- 
slukas lyg rodo kad Leninas 
turi būti kokio “murmulia-
jaus” supredentas, buržu
jus, ne proletaras.

VERTĖTŲ kam nors pa
skirt didelę dovaną tokiam 
galvočiui kuris išaiškintų 
šitą dalyką: Lietuviški so
cialistai per daug metų Ru
siją smei'kė kaipo nekultu-

Liuosuotojas 
Vidurių kuri 

Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI! TIK MĖTŲ

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

Gyląs ir Skausmus

rišką šalį ir niekino viską 
kas tik Rusiška. Ir tik stai
ga tie patįs socialistai, pasi
vadinę save komunistais, 
net niekeno nekviesti, sušu
ko garbint tą plačią nekul- 
turišką Rusiją su jos visais 
druzgais. Kitas net nei žo
džio Rusiškos kalbos nesu
pranta, o susirietęs giria 
Rusiją ir viską kas tik Ru
siška. Kodėl tokia staiga 
atmaina? Kodėl tie žmonės
šiandien laižo tą ant ko va
kar taip bjauriai spjaudė? 
Kodėl? Žalvaris.

Neskubu
i Nemune skęstantis šaukia 
praeivį:

— Gelbėk! skęstu! aš ne
moku plaukti!

— Tai nesunkus dalykas, 
I poros mėnesių bėgiu galima 
j išmokti puikiai plaukioti.

“DIRVA” 
6820 Superior Ave, 

Cleveland, O.

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

Į Modelio T Fordą
'pHE Ford Motor Kompanija dirba naujo modelio au

tomobilius, bet ji vis dar didžiuojasi Modeliu T. Ji
nai nori kad kiekvienas savininkas šio automobilio važi
nėtų juani kaip galint ilgiau su mažiausiomis išlaidomis.

Akivaizdoje šitokio nusistatymo, ir kadangi milijo
nai automobilistų yra įdėję pinigus Į Modelio T automo
bilius, tai Ford Motor Kompanija vis dirbs to modelio 
dalis tol, kaip kad pats Henry Ford sako, kol net “pas
kutinis Modelis T bus pasišalinęs nuo kelio”.

Daugiau kaip astuoni milijonai Modelio T Fordų 
dar tebėra veikliame naudojime, ir daugeliu jų dar ga
lima važinėt dvejus, trejus bei penkeris metus ir net 
ilgiau.

Kad jus galėtumėte tuom kuodaugiausia naudotis 
per ilgiausj laikotarpį ir žemiausiomis lėšomis, tai mes 
premename kad jus pristatytume! savo Modelio T Fordą 
pas arčiausi Fordų pardavinėtoją, ir tegul jis apskaito 
kiek jums kainuotų pakeitimas bile kurių dalių reikia
momis naujomis dalinus.

Jus atrasite jog tai ekonomiškas dalykas taip pa
daryt, nes su mažomis išlaidomis, tuo budu, jus galėsi
te palaikyt arba padidint vertę savo automobilio ir gaut 
iš jo dar tuksiančius mylių patarnavimo.

Vistiek kur jus gyventumėte, jus galite gauti tas 
Fordo dalis tokiomis pat pigiomis kainomis kaip ir pir
miau, ir žinoti kad jos yra padirbtos tuo pačiu budu ir 
iš tų pat medegų kaip ir tos iš kurių jūsų automobilis 
buvo pirmiausia subudavotas.

Darbo lėšos prieinamos ir viena nustatyta kaina yra 
imama už kiekvieną patarnavimą, taip kad jus galite iš- 
anksto žinoti kiek tikrai jums lėšuos visas darbas.

Ford Motor Company
Detroit, Michigan



D I R V A

Akrono Naujienos
PRIE BOLŠEVIKŲ PASIAIš-J 

KINIMŲ
“Dirvos” Nr. 19 tilpo kokios 

ten Koresp. Komisijos pasitei
sinimas varde SLA. 198 kp.

1) Komisija sako kad Kovo 
24 d. surengtame baliuje jie 
pelnę $58.22;

2) Kad “Dirvos” korespon
dentas įžeidęs SLA. 198 kp. ir 
Šv. Juozapo Draugiją;

3) Komisija sako kad minė-. 
tą balių 
draugijos 
daug;

4) Buk
dentas rašęs kad balševikų la: 
kraščiuose nesą agituojama Į 
kad streikuojantiems Lietu- Į 
viems maineriams neduot au-į 
kų;

5) Kad Šv. Juozapo Draugi
ja pinigus rinkus raudonųjų 
fondan, bet neinanti su bolše
vikais po stubas aukų rinkti, 
ko bolševikai dar laukia;

6) Komisija sakosi aukas pa-

Aš niekuomet nesakiau ii 
į nerašiau kad SLA. 198 kp. ren 
ka aukas ir jai jokių užmeti- ■ sj]enkia su teisybe 
mų nedariau, nei nedariau šv. 
Juozapo draugijai. 

Aš sakiau kad j 

bolševikai susispietę Susivieni
jimo ktiopon in valdybon, už
valdę visą kuopą ir net jos iž
dą ir jos vardu savo kišenius 

į pripildo iš SLA. kuopos suren- 
! gtų pokilių.

rengę net penkios i P?.^e.vlkai 
ir publikos buve!l?nv!110-’0 ,.lr | ją kad ji 
“Dirvos” korespon-1 ^an?s

I rengiamuose 
zapo draugija pa 

[ liežuvavimui paskyrė du komi
sijos nariu ir tie dalyvavo jų 

Į surengtame baliuje Kovo 24 d. 
Kada jie pamatė kur aukos ei
na jie atsitraukė.

Aš rašiau kad nėra girdėta 
jog bolševikai kur remtų Lie
tuvius darbininkus, ir taip yra, 
nes ir SLA. 198 kp. komisija 

siuntas į Pittsburgą mainerių į pripažino jog jie pinigus bolše- 
i vikams perdavė.
i Aš rašiau klausdamas SLA.

Lietuviai 
streikuo- 
o Komi-

~ I sunaudoja sustojo aukavę ir 
į bolševikus rėmę. Jei kitų tau- 
I tų katalikai aukavo jie be abe- 
įjo turi vietas kur pinigus siųst 
kad jų tautiečiai streikeriai bu

sti j tų sušelpti. O jeigu ir jie
i kurie bolševikams atiduoda 
irgi yra apgaunami.

Toliaus SLA. 198 kuopa ap-1 kataudama? Ai 
‘ J ’ t sakydama | turi tikslu savo

bininkams ir jų vaikučiams nu- KO

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

atlieku 
kreip- 
v isa<la

(20)

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

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

. lio.

M. Jocis
15-1 WOOSTER AV. AKRON, O. 

Telcf. 2585.

čMade by

Getą can of FLIT today'.

Prevent 
8č Relieve 
Hoarseness

Naikina

BLUSAS
TARAKO
NUS

gu Kovo 24 d.
Kad bolševikai Lietuvių pi- pirkt duonos jie už tuos pini- 

nigus panaudoja savo agitaei- gus važinėja po streikerių kai- 
joms to komisija

Bet čia klausimas: Kas įga
liojo SLA. 198 kuopą bolševi
kus atstovauti, juos ginti, ir 

| kiek kuopa gauna jiems advo- 
•’ A SLA. kuopa 

reikalus žiu- 
jog baliuje Kovo 24 d. daly va-j rėt ar bolševikų interesus per 
vo penkios draugijos, žinant spaudą gint? Kuopa net savo 

- --------- - .....-------„k, .. jų mitinguose pradėjo iš laikraš- 
draugijas yra žinoma kad jo-jčių polemikas už bolševikus 
kios penkios draugijos nedaly-;varyt, rinkt komisijas jų ap- 
vavo, tik dalyvavo trijų drau-! gynimui spaudoje, ir tt. Ne- 
gijų atstovai, būtent SLA. 198 . jaugi patįs bolševikai neturi 
kp., šv. Juozapo, ir Laisvės Pa-į tam tinkamo žmogaus? O gal 
šalpinė d-r j a. Kur dar dvi? [kaip ir visuomet, paslėpimui 
Komisija magaryčioms pridėjo savo negražių tikslų jie užsi- 
dvi draugijas. Savo pasigarsi-' lindę už nekaltos organizacijos 
nimui jie pridėjo keletą tuzi-! pečių nori išsiteisinti prieš vi
lių raidžių, o ką jos reiškia taiI suomenę kaip nekalti avinėliai, 
vargu jie patįs žino. Jie iš! Kaip rašiau taip ir yra kad 
raidžių pridaro draugijas kad bolševikai surinktų aukų Lietu- 
išrodytų daug draugijų, o tik-; viams streikeriams neduos ir 
renybėje visur yra tie patįs ke- kad atskaitų neišduos. Lietu- 
li bolševikėliai kurie maišosi poįviai angliakasiai 
SLA. 198 kuopą.

Komisija sako kad Kovo 24 ' SLA. 
d. baliuje pelnę $58.22 ir pub
likos buvę daug. Ką jie publi
ka vadina, gal žiurkes svetai
nės skiepe? Baliuje gi buvo 
tik keli bolševikų generolai be 
kariumenės ir keli Rusai. Tą 
visi žino kurie tą dieną baliuje 
buvo ir iš bolševikų gyrimosi 
kvatoja.

Kaslink didelio pelno, kadan
gi rengėjams atskaitų nereikia 
išduoti, gali pasakotis irgi kaip 
nori. Galėjo pridėt blekinėse 
surinktus streikerių vardu pi
nigus ir sakyt kad tai yra ba
liaus pelnas.

Kur atskaitos 
surinktų pinigų? 

Giriantis pelnu, 
ko kiek SLA. 198 
vo baliuje Balandžio 14 d., kui burge, bet vis tie patįs bolše-Į 
žmonių buvo daug daugiau ne- vikai, ir vietoj alkaniems dar-!

neužgina.
ne- 
tai

taiyva- ret ar ooisev
I vu penkius ditiugljus. žinant spaudą gint? 

Akrone keli | gerai Akrono Lietuvius ir j

varde SLA. 198 
šv. Juozapo dr- 

pagelbėtų bolševi- 
aukas neva strei- 
kad dalyvautų jų 
baliuose. Šv. Juo- 

atikėjus jų sald-

melius ir peni juos saldžiais 
žodeliais apie komunistų rojų 
kokin jie darbininkus nuves, 
jei alkanieji padės jiems nu
versti kapitalizmą, arba kursto 
ardyti uniją, dar gaudami už 
tai ir iš kapitalistų atlygini
mą, kaip daug sykių komunis
tų agitatoriai tokiuose darbuo
se buvo sugauti.

Draugai bolševikai, gailaus 
patariu jums nesamdomiems 
neadvokatauti nei šv. Juozapo 
nei kitoms draugijoms.

Daugiau į jūsų raštus neat
sakinėsiu. Keliautojas.

NUO REDAKCIJOS: Šiame 
klausime daugiau raštų nebus 
priimama. Abi pusės gavo iš
sireikšti ir to papaks.

STOVI KADA MAŠI
NA SUGENDA?

Vežk pas M. YOCĮ, 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 
sąžiningai. Visais reikalais 
kitės mano šapon, aš čia 
esu.

FU
KANDIS, MUSES,

šelpimo komitetui, o “Dirvos” i 
korespondentą ištyrimui ar jie, 
pasiuntė siunčia eiti žiūrėti po,198 kp. kad jeigu jie 
Nr. 112 S. Main St., Akrone; kodėl neduoda aukas 
•7) Komisija sako kad ir ka- jantiems Lietuviams, 

talikiškos draugijos rėmiau- j sija tą užtyli, 
čios mainerius, net bažnyčiose 
renkama aukos.

Ką šiuose priekaištuose bol
ševikai nori pasakyt 
raudonasis 
suprastų, 
padalinau į 
stengsiuos 
sakyt, nes 
tos.

nei pats 
papa Pruseika ne- 
Aš jų užmetimus 
septynis skyrius ir 
kuotrumpiausia at
gaila “Dirvoj” vie-

Komisija apsilenkia 
be sakydama kad 
kartu dalyvauja aukų rinkime 
streikuojantiems. Tas netiesa, 
jokie Lietuviai katalikai neda
lyvauja, tik jie aukavo bolše
vikų rinkėjams manydami kad 
aukos bus perduotos tiesiog 
Lietuviams. Pamatę kad bol
ševikai sau ir žydams pinigus

su teisy- 
katalikai

blekinėse

tegul pasa- 
kp. pelnė sa-

A 
nesii 
tarp 
kaič 
vont

Tt 
viliš 
vau 
sika. 
lavo 
kain

A. 
Šedt 
Nuš; 
Nori 
kalb: 
ge s 
A. S 
200 
šimt 
bėgo

Tė 
tuoj! 
vilišl 
pran

Al

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

MRS. MEYERS
154 Wooster avė.________ Akron, O.

nėra gavę iš 
į Akrono aukų, ir tą patvirtina

198 kp. komisija, 
komisija pati save ir savo 
tariamus bolševikus botagu 
plakė. Gerai kad prie to 
sipažino.

Dabar Akrono Lietuviai 
talikai, tautininkai, o ir 
taujanti bolševikų suklaidinti 
darbininkai mato kas per pau- j je. k'aina kaip ir visur,' 75c. Siun- 
kščiai yra bolševikai ir kaip čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 

renka- j katalogų.
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata 
galit pas mane atnaujint,

I sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė- 
I šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
j ant metu duosiu $1.00 vertės knygą 

sakosi Pittsbur- dovanų.
pasiuntę. Gal to- Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 

t-,.-,------, | visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt
' | ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor- 
0 | dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
Wooster Ave. Akron, O.

Telef. Main 2585.

už- 
nu- 
pri-

pro-

AKRONIEČIU ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 įvairių rūšių, naujausia išėjusių

I žinot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto- i.-.i...;., nrz,.

bolševikai ir 
elgiasi su tarp musų i 
mais pinigais. Kodėl kitų Lie-! 
tuvių surinkti Akrone pinigai j 
buvo Lietuviams streikeriams1 “Dirvą” 
perduoti ir 
gavo ?

Bolševikai 
gan pinigus 
kiems kaip ir jie patįs: Pilypas 
su Baltrum surinko Akrone, 
Jonas su Jurgiu priėmė Pitts- 
burge, bet vis tie patįs bolše- ■ 154

jie pasiskelbė jog

U. S. Wall Paper

į

and Paint Co
3818 WOODLAND AVENUE

Musų kainos yra beveik puse tiek kaip kitose 
krautuvėse, o rūšis ir gerumas tas pats.

Vėliausi 1928 Pavyzdžiai. Kainos seka: 
VIEŠKAMBARIAMS IR VALGOMIEMS 

Visokiems Namams ir Apartmentanis
Kiti) krautuvių kaina

ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį

MIEGKAMBARIAMS
Kitų krautuvių kaina

ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį

15c
20e

30c
35c
40c
60c

UZ 
už 
už 
už 
už 
už 
už 
už

Musų krautuvės kaina 
IS^Sc

E^lOc
2c

2^=15c
■JSy=18c
I3F20c
Lg?=25c
.> '30c

už 
už 
už 
už 
už 
už 
už 
už

ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį

Ka 
ni

Sc už
už
už
už
už
už
už ritulį

Musų
*

Dkrautuvės kaina
už ritulį 
už ritulį 
už ritulį 
už 
už 
už 
už

3e
4c 5,

10c
15c
20c
20c
25c

Ateikit tuoj ir apžiurėkit musų sandėlį, žiūrėkit kad
3818 Woodland Avenue

Musų Parodos Kambariai Viršuje.

£^=10c
J^=12c 
l®=12c

ritulį 
ritulį 
ritulį 
ritulį

but

g Taipgi užlaikome visokias Maliavas ir Varniškis, pirkda- gž 
mi pas mus sutaupysit pinigų.

Prospect 2420

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

kuojant, išleidžiam »ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

VW.'.V^VW.W.W.V.V.W.W.W.W.V.W.WZAW.'VWWZ^
? SERGANTI ŽMONĖS S
į KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 5
į DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit> nes musW laikais beveik vi- 5 
J sos ligos yra išgydomos. •
: Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot \
■ būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. į
J Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- J,
■ silpnintus kūno organus. ' J"
I Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. J,
: DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS S
■ 10406 Euclid Ave. Kampus E. 105th St. Cleveland S 
I Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. Ji
■ Nedėldieniais nu« 10 iki 1. ij
'y,V/ASV.Y<WAVAV/.7A\\SWA’.V.".W.,AWA,A¥AV>W
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DIRVA

NEPASITIKĖK IR 
DRAUGUI

Apie pradžią Kovo mė
nesio ant gelž'kelio bėgių 
tarpstotyj Radviliškis-Lin- 
kaičiai rasta nušautas la
vonas A. Savickio.

Turėdamas reikalo Rad
viliškyje, nuvykęs ten ga
vau progą apie ši įvyki pa
sikalbėti su tais kurie rado 
lavoną, ir su nušautojo 
kaimynais iš Šeduvos.

A. Savickio tėvas gyvena 
Šeduvoj < ir turi krautdvę. 
Nušautasis dratigavo su 
Nortmąnių, kuris jau stalai' 
kalbinėjęs ji važiuoti drau
ge su juo Pietų Amerikon. 
A. Savickis iš tėvų pavogęs 
200 aukso rublių ir keletą 
šimtų litų su Nortmanu iš
bėgo j Linkaičių stoti.

Tėvas pajutęs vagystę j 
tuojau nuvyko Į stotis Rad
viliškyje ir Linkaičiuose ir 
pranešė policijai.

Abu draugai ėjo iš Šedu

vos pėsti, ir už Linkaičių 
miške Nortmanas revolve
rio šūviais A. Savickį nu
šovė ir padėjo ąnt gelžkelio 
bėgių kad supainiojus žu- 
dystės pėdsakus. Linkaičių 
stoties sargas lavoną patė- 
mijęs pranešė policijai.

Nortmanas dažinojęs jog 
jo policija klausinėja pats 
nuėjęs pasidavė. Auksinių 
pinigų pas jį jau nerasta.

Už tokį darbą Nortrha- 
nui gręsia mirties bausmė.

P. Kriukelis.

Privalomas Mokslas
Tauragė. Paminėjimui 10 

metų Lietuvos nepriklauso
mybės, Tauragės miesto 
taryba šių metų Balandžio 
21 d. vienbalsiai nutarė 
dar šįmet įvesti Tauragės 
mieste privalomą mokslą.

Tokį nutarimą yra pada
rius ir Tauragės valsčiaus 
taryba. Giružis.

Plumberystes Reikmenys į
GELEŽINIAI DAIKTAI IR 1

MALIAVOS ;
C t

Didelės Vertybės už Žemas Kainas *

Karšto Vande
nio Katilas 

$6.50

Vandenio 2 Daliu Skal- 11 Coliu Žolės 50 Pėdų Žolės
Šildytojas bimo Geldos Pjovikas Laistytojas

$4.50 $10.00 $6.50 $5.50

žolių Sėklos 
už svarą 

20c

Klcsctas
>u prietaisais

$17.00

Maudymosi 
Kubilas 

sų prietaisais?
$25.00

Dykai atvežama Cuyahoga apskrityje.

THE STONEMAH ©O.
7106-10 Superior Ave. Randolph 1759

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

DYKAI PATRUKUSIEMS ®
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

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

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

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

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

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

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

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

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

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

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškailę "B” nuo slankiojimo 
lt ceCitraukimo nuo tam tikros vietos.

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

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
"B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 

tė tokiam vartojimui, kad nulaikius Hernia) 
crificc ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

mcdikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne
■ sušildytas^ jis pasi- 

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

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

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

. t , kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo, a
Pats ypatiškni išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

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

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas
Adresas ...................................................................
Grįžtanti kraaa atneš dykai išmėj. Plapao

- Smarkiai Nubaudė
Tauragė. Šiaulių apigar- 

dos kriminalinis teisinas 
nuteisė pil. O. Gegugaitį, 
buvusį Tauragės miesto 
valdybos raštininką, pus
antrų metų sunkių darbų 
kalėjimu už suklastavimą 
tikro amžiaus vieno Žydu
ko išduodant Jam vidaus 
pasą, už kyšį.... odinę ke
purę. Patį Žyduką teis
mas nubaudė 8 mėnesiais 
paprasto kalėjimo už to ky
šio davimą.

Tą pačią dieną (Bal. 24) 
teisė ir du arkliavagiu. Jie 
nubausti po tris metus sun
kių darbų kalėjimu.

Giružis.

Lietuvos Gelžkelių Pelnas
Kaip skelbia Lietuvos susisie

kimo ministerie Inž. Čiurlionis, 
1927 metais Lietuvos platieji 
gelžkeliai davė 4,473,020 litų 
pelno, o siaurieji 1,990,880 litų 
deficito. Tuo budu gryno pelno 
geležinkeliai davė 3,273,140 litų. 
1923, 1924 ir 1925 metais Lie
tuvos gelžkeliai duodavo tik de
ficitą.

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.

MORTGAGE
' PASKOLOS

Pavasaris Lietuvoje
Po ilgos žiemos ir bliu- 

raus oro prasidėjo gražus 
pavasaris. Nors medžiai 
be lapų, bet žmonės jau 
dirba laukus, ruošiasi sė
jai. Giružis.

Atkakli Nusižudėlė
Leipunų miestelio (Aly

taus apsk.) gyventoja Bir- 
žiekaitė, 27 metų, norėda
ma nusižudyti išgėrė acto 
essencijos.

Pamačius kad nuodai sil
pnai paveikė ir ji gali pa
sveikti Biržickaitė šoko i 
šulinį ir prigėrė. Atgaivin
ti ją nepavyko.

Nusižudymo priežastis — 
blogas materialis gyveni
mas. “L. A.”

Laivų judėjimas Klaipė
doje. Nuo Sausio 1 iki Ba
landžio 1 dienai į Klaipėdos 
uostą įplaukė 163 garlaiviai 
ir išplaukė 158. įvežta dau
giausia anglies, žibalo, gele
žies dirbinių ir kitų prekių; 
išvežta daugiausia linų me- 
degos, žemės ūkio produktų, 
ir tt.

Jieškojimas iš Lietuvos
Antanas Jonutis iš Skuo

do miesto malūno (Kretin
gos apsk.) norėtų sužinoti 
antrašą Magdalenos Lau- 
kaitės, Gedgaudžių kaimo, 
Salantų v., Kretingos ap.

Ji pati prašoma atsišau
kti arba apie ją žinantieji j 
parašyti. I

Del Nesveikatos 
parduodu dirbtuvę Lietu
je. Vilnų verpykla ir audi
nių apdirbimas, pilnoj tvar
koj, gerai veikianti, garo 
jiega, labai geroj vietoj, 
pelnas geras. Kaina $6,000. 
Smulkių žinių kreipkitės: 
Lietuva, Kretinga

Verpykla, T. Poluckui.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

Jau Laikas

Šis bankas turi pinigų sko
linimui ant pirmo mortge- 
čio Cuyahoga ir kaimyniš

kose apskrityse.

"Dirvos” Redaktoriaus
K. S. Karpavičiaus 

Pranešimas

Jau pradedu gauti iš 
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 Į 
United • States Lines, 47 
Laisvės: Alėja, Kaunas, ir 
tada nei vienas, nebūsit 
pralė&ktas. Adr-s kit 
mano vardu. Siunčiant 
kvietimus Amerikon gali 
pasitaikyt pražiurėt kenc 
antrašas ir tt.

K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” Red.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-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.

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

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

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

Incorporated 1849

§ Odetoj fbr^aotugs
in the City of Cleveland

PIRMOS KOMUNIJOS 
ATMINTIS

Nepalikit be atminties — 
kurie jūsų vaikučiai ir mer
gaitės eina prie Pirmos Ko
munijos ateikit pas mus nu
traukti jų paveikslus — tai 
bus atmintis visam gyveni
mui. Vaikams kurie pas mus 
fotografuosiš gaus dovanų 
Laikrodėlį, mergaitės rašo
mą plunksną.

A. S. BARTKUS
1197 East 79th Street

“Antra studija nuo Superior’’ 
Telef. Randolph 5297

4 DIDELI PRIPARODYMAI BUICK VIRŠENYBĖS

Penki metai tar-
VJA navimo yra tik

Pradėjimo punktas
NES BUICK’O PATYRUS INŽINIERYSTĖ IR STIPRUS
SUBUDAVOJIMAS PADARO JĮ TVIRČIAUSIU IŠ VISU 

MOTORINIU KARU! -
Turėkit mintyje, perkant naują karą, jog suvirs trįs kei- 
virtdaliai visų Buick karų išdirbtų bėgyje paskutinių dvi
dešimts penkių metų dar vis tarnauja jų savininkams.
Buiek ilgai laiko—Buick buna jaunas—Buick atstoja ir 
geriausia tarnauja ilgu periodu negu koks kitas karas— 
nes jis turi tvirtus rėmus—Buick’o garsų pasaulyje Ap
dengtą Chassis ir Trilinkai Užtaisytą Inžiną—ir arčiausia 
kiek galima buvo kada išvystyti atsakančiausią aliejavi- 
nto sistemą—

Jus Pasirinksi! Buiek kadangi jis vadovauja gražume ir 
patogume; ir jus imsit jį dėlto kad jis taipgi yra tvirčiau
sias karas—ir todėl labiausia apsimokamas investmentas.

Visi Buiek modeliai turi Lovejoy Hydraulic 
trankymo sulaikytojus, priešakyje ir užpa

kalyje, kaipo prideramus prietaisus.
SEDANAI $1195 iki $1995

No.l—Buick’s pasaulyj 
pragarsėjęs Vahe-in- 
Head Inžinas priduoda 
Jaugiau spčgos savo 
didumui negu koks ki- 
_as judantis spėkos va- 
. y to j a s.

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

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

THE OHIO BŲICK COMPANY
1900 East 24th St. Prospect 3400 ,

KADA

The Bailey Biuick Co. The Economy Buick Co.
14400 Detroit avė. Lakewood 9100 12538 Euclid ave. Cedar 3415

12516 Penobscot ave. Cedar 341513550 Lorain avė. Lakewood 9100
The Euclid Avenue Buick Co.

The Broadway Buick Co. 6612 Euclid ave. Randolph 6202
8401 Broadway Academy 1010 The Hertz Buick Co.
4255 Pearl rd. Atlantic 0118 1436 West 25th st. Superior 2460

GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI. BUICK PADARYS JUOS
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j> Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 
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I j!l 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j

SPORTAS

LIETUVIS ATSTOVAUS
Kudirkinė ruošiasi pikni- 

kuot. Birželio 10 d. įvyks 
piknikas Dr. V. Kudirkos 
draugystės. Ruošiama ži
nomoj vietoj, Maro’s darže. 
S. W. Broadview.

L. R. K. S. A. (Katalikų 
Susivienijimas) šįmet tu
rės Seimą Clevelande. Pra-1 
sides Birželio 11 d. ir baig-j 
sis 14 d. Tos organizacijos; 
seimas jau senai čia buvo.

Sąryšyje su seimu ruo
šiama įvairus vakarai.

Susivienijimo prezidentas 
P. Muliolis gyvena Cleve-Į 
landė.

Ruošia išleistuves. Išlei-j 
stuvėms S.L.A. delegatų į 
seimą Baltimorėje ir sykiu 
išleidimui pp. Karpavičių į 
Lietuvą ruošiama draugin
ga vakarienė Lietuvių sve
tainėj Birželio 9 d. vakare.

Jonas Kulis, Chicagietis 
sporto promoteris ir artis
tas, rašo iš Bremeno: Ke
lionė per juras buvo puiki, 
oras gražus, valgis geras, 
10 svarų nutukau. Ant lai
vo tapau čekerių čampio-j 
nu, 30 vyrų nugrajinau, ga-l 
vau to laivo dovaną, meda
li. Manau turėsiu gerus 
laikus Lietuvoje.

Prašyčiau nors retkar
čiais siuntinėti “Dirvą”. |

Kulis parvažiavo į Ku
piškį.

Marė Dovidaitienė, gabi 
teatrų vaidintoja, ketvirta
dienį išėjo Lakeside ligon- 
butin operacijai nuo tonsi- 
lų. Žada greit pasitaisyt.

Tai tau! Lenkas Urbanski 
pereitą sekmadienį susigin
čijo su draugais jog jis be 
atsikvėpimo išgers pusbu
telį stiprios degtinės. Jis 
ir išgėrė, bet po 15 minutų 
apsirgo ir mirė.

Joseph W. Bendler, Lie
tuvis, mokyklų truant vir
šininkas, išrinktas Cleve- 
lando Cosmopolitan Klubo 
prezidentu. Tame klube 
priklauso 15 tautų aukštes- i

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

U B Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS 
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra. 
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| THE CITIZENS j 
J SAVINGS ASSOCIATION | 
JĮ Praneša jog Mr. Nicholas C. Bogovich gL 
■ paskirtas Manadžeriu Superior Ave. Ofiso Eg

Mr. Bogovich per pereitus tris ir pusę metų buvo kasieriaus
S pagelbininmas prie American Express Co., turėdamas savo globoje gg 
ĮĮĮ Laivakorčių ir Pinigų siuntimo biznį.

’ --—=.-.
Mr. Bogovich ypatiškai atstovaus American Express Company 

Įįl: šiame distrikte, parduodamas vietinius Money Orderius ir Užru- 
W bežinius Keleivių Čekius, taipgi Laivakortes.

• Mr. Bogovich kalba Vokiškai, Lenkiškai, Serbiškai-Kroatiškai, įg 
H Rusiškai, Slovėniškai, Vengriškai, Slaviškai ir Turkiškai. Jis tu- jįlj 
jg| rėjo daug metų patyrimo kaipo vertėjas ir šio ofiso klijentai tu- |jj 
M rėš progą pasinaudoti jo plačiu patyrimu svetimose šalyse.

1
5% ir Saugumas |

Mokama ant Taupymų nuo dienos Padėjimo ■
iki dienai Ištraukimo. H

The Citizens J
Savings Association

145 Cleveland Arcade . .
ir

3354 Superior Avenue

nio mokslo žmonių; jų tik
slas yra platinti pažintį ir 
susipratimą tarp įvairių 
tautų žmonių.

CIevelando mokyklose iš
naudojama per mokslo me
tą tiek rašalo kad jame ga
lėtų paplukdyt laivą. Per
nai išnaudota 412 galionų 
rašalo, 200,000 plunksnų.! 
2,500 kotelių, 25,000 rašalo j 
bonkučių, 100,000 paišelių. 
1,208,000 kreidos šmotelių, 
16,000 guminių trintukų.

Siuvimo pamokoms mies
to mokyklose išnaudota 65,- 1 
800 jardai materijų, 20,000 
pakelių adatų ir 600,000 
špuliukių siūlų.

Moteris nudurė vyrą. Už 
tai kad tėvas mušė vaiką, 
kaip ji policijai sakė, ji no-i 
rėdama vaiką išgelbėt grie
bus peili perdūrė savo vy
rą. Tas atsitiko ant 3203 
Seymour avė. Vyras, 50 m. 
amžiaus, randasi kritiškoje 
padėtyje ligonbutyj. Mote
ris sakė kad jis visados bu
vo girtas.

Ekstra! Bravorų darbi
ninkai nebadauja! Cleve- 
landas kitados turėjo daug 
bravorų. Užėjus prohibi- 
cijai alaus išdirbimas turė
jo pasibaigti. O kas atsiti
ko su jų darbininkais: ar 
jie badu mirė? Ne, visi 
jie dabar dirba tuose pat 
bravoruose dirba prie ga
minimo ledo ir saldžių gė
rimų.

Salvation Army Ruošia 
Vajų

Salvation Army per 40 motų buvo 
tikras draugas biednų ir nelaimingų
jų Clevelande. Tuo laiku ji nepelno 
nieko daugiau kaip tik pagyrimus. 
Niekas jos nekritikavo. Tai yra be 
abejo visuotinai gerbiama organizaci
ja. ne tik Clevelande bet ir visame 
pasaulyje.

Salvation Army duoda daug ir ma
žai prašo. Per beveik pusšimti me
tų Clevelande ji beveik mažai ką te
prašė iš visuomenės. Dabar ji prašo 
Clevelandieėių sudėti fondą iš $600,- 
000 pastatymui dviejų moteriškų li
goninių, trijų korpusams budinkų, ir 
pataisymui jos citadelės bei įsteigi
mui $100,000 fondo palaikymui armi
jas veikimo šiame mieste.

Tai yra maža suma ir gali būti 
Greitai sudėta tokiame mieste. Sal
vation Army užima vietą šioje sri
tyje kurios negalėtų užimti jokia ki
ti organizacija. Ji nežiūri tautų, 
spalvų, tikybų, viskas jai lygu.

Ta Armija nesigarsina daug. Ji 
dirba tyliai. Vienok visuomenė ne
privalo užmiršti jog už tos Armijos 
nuoveikius ji turi būti dėkinga.

Duokit tai “Gelbstinčiai Rankai 
kuri Visados Duoda”.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Ekskursijos Diena Pa
greitinta — Išplauks 

Birželio-June 16

K. S. Karpavičius

EKSTRA!
Štai naujiena: Lietu

von nuvažiavimas šią va
sarą atpigintas: Lietu
vos ir Amerikos piliečiai 
nemokės nieko už Lietu
ves vizas, kurios iki šiol 
kainavo $5 ir $10. Vis
kas kas kainuoja tai tik 
pasportas $5 Lietuvos ir 
$10 Amerikos.

Taipgi laivakortės per 
Klaipėdą, didžiausiu pa
saulyje laivu, Leviathan, 
su persėdimu Anglijoje, 
kainuoja tik $186 ir $5 
taksų.

Tėvykit: Už $200 par- 
važiuosit j Lietuvą ir at
gal. Pasinaudokit proga.

Ateikit, prisidėkit prie 
‘'Dirvos” ekskursijos — 
išplauks Birželio-June 16 
(išplaukimas pagreitain- 
ta trimis dienomis).

K. S. Karpavičius, 
Ekskursijos Vadas.

Mokinių Koncertas, šeš
tadieni, Gegužės 19 d., 7:30 
vai. vakare, bus V. Greičaus 
piano mokinių aštuntas pus
metinis koncertas St. Clair 
ir E. 55th St. Library audi
torijoj. Visi esate širdin
gai kviečiami atsilankyti ir 
pasiklausyti kaip jaunuoliai 
prasimokinę muzikoje. In- 
ėjimas veltui.

G A VO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Ona Auksulevičienė . Lt. 50 
Ona Kunikovienė......... 200
Pranas Kunikovas .... 200 
Jonas Lorencą............. 500
Jonas Jodeška............... 50
Petras Jocis ................. 49
Juozas Rauduvė.........  250
Jonas Rimavičius........250
Petras Šileika ............. 100
Ferd. Jankauskas........ 150
Jokūbas Jacevičius .... 150 
Vincas Ginius ............. $10
Stasė Kulbickienė . Lt. 130 
Jonas Kacevičius .........  73
Petras Arlauskas.........  50
Marė Saliklienė ........... 50
Marė Mačiulienė .........  50
Jer. Liutkevičius .... 250

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

Dry Radio A.B.&C. 
Batteries

Visai šviežiai Darytos. 
Sutaupysit Pinigų.

Iš'kirpkit šį skelbimą 
ir atsineškit su savim 
—jis bus juras 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

SU V. VALSTIJAS 
OLYMPIA DOJ

Lietuvių daugiau ii’ dau
giau iškįla Amerikos spor
te. Šį rudeni Amsterdame, 
Holandijoj, įvyksta Pasau
linė Sporto Olympiada, o į 
ią Amerikos atstovu pate-Į 
ko pirmoj vietoj Lietuvis iš j 
Bostono, Antanas Planskis.!

Štai kaip apie Planskį 
paduoda kiti laikraščiai:

Antanas Planskis, moki
nis Georgetown Universi
tete (Washington, D. C.), 
rungėsi Kovo 27-28 d. Phi- 
ladelphijoj ir nugalėjo vi
sus oponentus, gavo aukš- 
čiausį skaitliu punktu — 
7,143,273.

Antanas buvo kolegijų 
decathlono čampionas 1925- 
26 metais. Kadangi uni
versiteto taisyklės daleidžia 
rungtis tik tris mokslo me
tus tai Antanas šiuo syk at- 
sovavo Alphonsus Athletic 
Club Bostone.

Georgetown Kolegija da
vė Planskiui pragyvenimą 
ii- mokslą veltui ir mokėjo 
po $200 per mėnesį už jo 
atletinius ir futbolo gabu
mus per keturis metus.

Dabar musų galingas 
tautietis veda didelį buri 
Dėdės Šamo atletų parink
tu iš 126 milijonų tautos, Į 
viso pasaulio rinktųjų at
letų rungtynes.

Galima tikėti kad Plans- 
kis pakels Amerikos, o sy
kiu ir Lietuvių vardą pa
saulio atletikoj.

SARPALIAUS IMTYNĖS
Karolis Sarpalius dabar 

vieši Clevelande. Gegužės 
22 d. turės imtynes Provi
dence, R. I.

Gegužės 24 d. imsis Day- 
tone, O.

Dar yra užkviestas 'ris
tis Ohio valstijoj keletą sy
kių.

Broo'klyne, N. Y., štur
muoja Antanas Brazaus
kas. Jis vadinasi save sun
kios vogos ristiku, nors 
priklauso prie lengvesnių
jų. Gal jis jau sveria 200 
svarų. Brazauskas yra ge
ležinis vyras ir nebijo jokio 
musų ristiko.

LIETUVIS SUMUŠĖ AK- 
RONO JUODUKU

Pirmadienio vakare mie
sto auditorijoj, tarp kitų, 
boksavosi Bobby Brown, 
Lietuvis iš Lowell, Mass., 
su juoduku Gorilla Jones 
iš Akrono. Jiedu mušėsi 
aštuonis raundus ir per vi
sus Lietuvis juoduką taip 
pliekė ir juodukas taip no
rėjo Lietuvį supliekti jog 
jų kumštynė apšaukta ge
riausia to vakaro.

Tas Akrono juodis pirmu 
kartu po dvidešimts pasta
rų laimėjimų turėjo Lietu
viui pralaimėti. Tai yra 
nepaprastas muštukas.

Lietuvis turėjo viršų per 
pirmus kelis raundus, pas
kui bis'kį aplėtėjo, o į galą

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST. 

vėl nigeriui ėmė pirtį kur
ti. Jiedu tiek pliekėsi kad 
veik kožno raundo pabai
goj nenorėjo sustoti kada 
varpas skambino. Po sep
tinto raundo varpo jiedu 
pliekėsi per 20 sekundų ir 
tik jų antrininkai ir repe
ry vos perskyrė.

Nigeris nenorėjo užsilei
sti svetimam iš kur tai toli 
atvažiavusiam, bet Lietu
vis parodė jog juodukas ne 
visus baltuosius gali sumu
šti.

Brown sveria 165 svarus 
ir išrodo gražus vyras.

JACK SHARKEY JAU 
SAVO BOSAS

Promoteris Rickard buvo 
nukeliavęs į Bostoną prikal
bint Šarkį vėl stoti prieš 
Johnny Risko, bet Šarkis at
sisakė pareikšdamas jog jis 
nenori su niekuo kitu muš
tis kaip tik su laimėtoju 
Heeney-Tunney kumštynių 
arba su Jack Dempsey.

Šarkis sutinka ir su Ris
ko stoti, bet su ta išlyga kad 
jam butų leista rudenį muš
tis su Tunney arba Heeney, 
o iki šiolei dar kalbama kad 
Tunney daugiau šįmet nesi
muš.

Šarkis daugiau neklausys 
ir jokių savo patarėjų kaip 
darė prieš kumštynes su 
Heeney ir Risko. Jų pata
rimai kaip kumščiuotis vos 
neprivedė jį prie galutino 
išmetimo iš kumštynių.

Šarkis dabar pilnai tiki 
iog jis gali sumušti Tunney 
ir sudaužyt Dempsey. Lie
tuvis dabar stovi pirmiau
sioj eilėj publikos traukime 
gal išskyrus Dempsey. Nei 
Tunney nei kitas nieks tiek 
publikos netrauks kiek Šar
kis jeigu jis bus su kuo su
poruotas.

Šarkis su Risko Cleve
lande arba Chicagoj

Clevelandiečio bo'ksoriaus 
Risko manadžeris Dunn sa
ko jog jis sutiks sustatyt 
Risko su Šarkiu bile kur tik 
ne Bostone. Sako, prasta 
proga butų Riškui laimėti 
kur nors prie Šarkio namų.

Pranešimas

šiuomi pranešu CIevelando ir 
apielinkės Lietuviams kad ati
dariau Insurance (Apdraudos) 
Ofisą “Dirvos” krautuvėj, 6820 
Superior avė.

Čia galėsit gaut Apdraudą vi
sokių rūšių' iš keleto didelių 
kompanijų.

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

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

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

Antanas Žukas.

NAMŲ IR FARMŲ 
BARGENAS

Westside Clevelande turiu pardavi
mui gerą 5 kambarių namą, su vi
sais Įrengimais, mažas (mokėjimas.

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

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

Turiu parduoti arti CIevelando što- 
rą su 5 kambariais, didelis plotas že
mes, prie štoro yra gasolino stotis. 
Daro gerą biznį. Parsiduoda pigiai 
arba mainysis ant namo Clevelande.

Matykit mane arba rašykit
BEN. RAKAUSKAS

6712 Wade Park Avenue
, Cleveland, Ohio. - .

New Yorkas, Clevelandas 
arba Chicago tai patinka ir 
Riškui ir jo manadžeriui.

Šarkis su Belgu
Eina kalbos kad Šarkis 

gali būti suppruotas*su Bel
gu sunkaus svorio kumšto- 
)'ium Jack Humbeck. Kum
štynės gal įvykt Clevelande 
k.ida Birželiu mėnesi.

KAIP POŽĖLA PASIRO
DYS PRIEŠ GANSONĄ
CIevelando Lietuvių Pi

liečių Klubas rengia pikniką 
Birželio 3 d., Neuros far- 
moj. Tai bus piknikas su 
imtynėmis.

Imtis užkviesta Požėla su
Jack Gansonu, naujausia 
pragarsėjusiu Lietuviu ris
tiku, kuris pereitą žiemą pa
ėmė viršų ant Sarpaįiauš 
vieną sykį.

Clevelandiečiai atsimena 
kaip Požėla pasirodė perei
tą vasarą prieš Komarą. Al
gerian jis pasirodys prieš 
Gansoną? Ar Požėla atva
žiuos ristis ar vėl nuo mat
roso bėgiot j žolę?

Bet šįmet jau negalės bė
giot, nes Nęura įtaisė plat
formą ir apvedžiojo virvė
mis. Gansonas galės paimt 
Požėlą ir įsitempt į vidurį 
platformos.

Imsis ir kiti vietiniai ris- 
tikai.

Apie tą laiką žada Cleve- 
’ande but ir Juozas Šimkus, 
kuris vyksta su “Dirvos” 
ekskursija į Lietuvą. Jeigu 
ant nelaimės Gansonui ne
pasitaikytų atvykti tai Šim
kus stos prieš Požėlą.

Pikniko vieta visiems ge
rai žinoma, todėl daugybė 
galės ristynes matyti.

BĖGIMAS SKERSAI 
SU V. VALSTIJAS

Kelios savaitės atgal iš 
Los Angeles, Kalifornijos, 
’šbėgo apie 90 vyrų lenkty
nėms per Su v. Valstijas iki 
New Yorko. Paskirta do
vana $25,000.

Pereitą sekmadienį bėgi
kai praėjo pro Clevelandą.

Vienas jų yra Clevelan- 
dietis, čia turi šeimyną su 
penkiais vaikais; jis yra 
Airis, Mike Joyce, 35 metų.

Tarp pirmutinių 25 bė
gikų keturi yra prasimušę 
pirmiausia, šis Airis yra

2 KAMBARIAI ANT RENDOS
Lietuvių šeimynoje, arti St. Clair 

ir E. 88th St. Pavieniams vyrams 
Gražioj vietoj. 8813 Empire avė..

PARSIDUODA
4417 Payne avė, cigarų, saldainių 

ir mokyklos reikmenų krautuvė, ne
ša $350 savaitinių ineigų. Geri gy
venimui kambariai greta. Matykit 
Zimerman, Notary, 10711 Superior 
avė.•(22)

Parsiduoda Nebrangiai
Dviejų šeimynų namas, po 5 kamb., 

su visais įtaisymais, 3 metų senumo, 
geroj vietoj, 2 minutes iki karo; im
siu lotų 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 ežerų. - (21)

Parsiduoda Neimąs
2 šeimynų namas, po 5 kamb. 

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

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. Storas su automobiliu 
daiktais, šriubais, daug tijerą ir 
kitų dalykų. Biznį daro gerą per 
10 metų. Savininkas apsirgo, 
nori važiuot gydytis j šiltus kra
štus. Parsiduoda labai pigiai ar
ba ims namą mainais bile kokia
me mieste. Gera proga pirkti, ' 
turėsit darbą namuose. Ateikit 
arba rašykit:

B. Rakauskas
6712 Wade Park ar. Cleveland, O. 

ketvirtas iš jų.
Link CIevelando bėgant, 

vieną bėgiką automobilis 
sužeidė, jis paimtas ligon- 
butin. Tai yra 49 metų, iš 
Alaskos.

Jie prabėgo virš 2,500 
mylių. Bėga su paskirtais 
sustojimais ir pernakvoji- 
mu tam tikruose punktuo
se.

PATOGI UŽEIGA

Kviečiame savo vien
taučius atsilankyti ka
da turit liuoso laiko.

> Užlaikome Groseriškus 
dalykus, Saldainius ir 
visokius Skanius Gėri- 

mus. J i-

STEVE ir K. GRINIS
C802 St. Clair Avenue
Telef. Florida 7093

FLORIDA 4331-M

K. Urbšaitis,
A. Sheppard ir

A. Jakštas
MALIAVOTOJA1 

POPIERIUOTOJAI IR
DAB1NTOJAI Iš VIDAUS IR 

IŠ LAUKO.

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

A. Jakštas ir K. Urbšaitis
Už laikom 

BUčERNV IR GROSERNE

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

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

2 ŠEIMYNŲ—$10.500.
5 kambariai viršuje ii* apačioje. 
Modemiškas įrengimas, 3 karam 
garadžius. Kreipkitės tiktai pir
kėjai; 8017 LINWOOD AVE.

PAJIEŠKOJIMAS
Aš Pranciška Buividaitė-Jonuškie- 

nė jieškau savo pusseserių Rozalijos 
ir Petronėlės Buividaičių. Jos senai 
gyvena Amerikoje, po vyrais jų pa
vardžių nežinau. Paeiha iš Ilakių 
parapijos, Bakaičių k., Telšiy 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 darbų ga
rantuoju. Esu ekspertas per 10 me
tų tame darbe. Duudu ant lengvų iš- 
mokesčių už padirbtų darbų. Šauki
te arba parašykit laiškų, duosiu ap- 
skaitliavimų.

Telef. Broadway 3358-M 
JOHN KASTYRKA 

3080 Soutel Rd., City

JAU PAVASARIS
Jei manai namų pirkt pigų ar 

brangų, matyk mane. Jei nori 
savo namų parduot pavesk man. 
Aš turiu daug namų, parduosiu 
su mažu įmokėjimu. Turiu gerų 
bargenų. Esu Laisnuotas Agen
tas. Mano ofisas randasi po No. 
6712 WADE PARK AVE. Cle
veland, Ohio, du blokai nuo Lietu 
vių bažnyčios ir svetainės.

Benedict Rakauskis.

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Lily Building Co. 
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotą 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.


