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VĖTRA VILNIAUS
KRAŠTE

Londonas. — Pranešimu
Varšavos, Vilniaus apie-

bininkų, kuris pirmiau te- 
lefonavo į viršų prašyda- 1 
mas pagalbos.
škino gazai. ! iš

Ta kasykla priguli Cle-1 linkėję siautus vėtra, su- 
............  ; savininkams1 griauta bent 200 namų ir 

700 iki 800 liko be pastogės 1,000 žmo- 
imainvdami !niu. Niekas neužmušta.
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Mather, Pa. — Gegužės 
19 d. ištikus eksplozijai ka
sykloje užgriuvo kelis šim
tus darbininkų ir manoma 
kad 211 angliakasių kurie 
liko kasykloj po to kaip ne- 
kųrie išgelbėta, bus visi ne
gyvi-

Jau išimta apie 160 lavo
nų, ir mažai tėra vilties jog 
likusieji bus rasta gyvi ar 
bent dalis jų bus išlikę.

Gelbėjimo darbas eina be 
sustojimo dieną ir nakti. 
tačiau mažai kas turi vil
ties išgelbėti užgriūtuosius 
gyvais.

Kasykloje vietomis atsi- 
buna gaisrai, kurie trukdo 
gelbėjimo darbą.

Išnešti iš kasyklos lavo
nai tūlų darbininkų taip! 
sukoneveikti, o kitų net su
plėšyti, kas rodo jog eks
plozija buvo baisi ir Įvyko 
toj vietoj kur darbininkai 
radosi.

Darbininkų šeimynos be 
miego per dienas ir naktis 
vaikšto apie kasyklą lauk
damos savųjų ir verkia, ai
manuoja. Visas šis mies
telis apimtas nusiminimo ir 
tik ašaros ir verksmai gir
disi. Žuvo vienų tėvai, ki
tų sunai, kitų broliai. .. .

velandiečiams 
ten dirba nuo 
angliakasių pasimainydami, nių.............— --------------
Kasykla dirbo su streiklau-Į
žials, nes ten unijistai strei-įHAYWOOD MIRĖ — PA- 
kuoja jau 14 mėnesių. Tik: LAIDOTAS PUSIAU 
keletas juodukų joje dirbo,; Maskva. — I. W. W. Įku- 
kiti visi balti. i rejas Amerikoje, su kuria

Gelbėtojai dirbdami gilu-j organįzacįja pridarė trukš- 
mose daugiausia paliko ne-,mo ą. turėj0 išbėgti į Ru- 
gyvus lavonus nuošaliai, tik sjj^^ išsisukimui nuo 20 me- 
stengėgi jieškoti gal ras su- t; kalėjimo bausmės, Wil-

VOKIETIJOS RINKIMUO- 
SE LAIMI KAIRIEJI 
Bėdinas. — Rinkimuose 

atstovų i Reięhstagą arba 
Vokietijos seimą iš miestų 
balsuotojų daugiausia pri
tarimo gauna kairieji, ypač 
socialistai. Kada bus su
rinkta balsavimų pasekmės 
iš ūkių ir kaimų gal kiek 

I bendras dalykų stovis pa- 
| kites.

Rinkimai buvo sulyginant 
I ramus, nors du žmonės už- 
į mušta, daug Įvyko pešty- 
į nių ir Berline 140 ypatų ta- 

,'po areštuota.
Balsavime dalyvavo apie 

40,000,000 piliečių. Išrink
tu tapti reikia gauti 60,000 
balsų, taigi juo daugiau da
lyvauja balsavimuose tuo , 
daugiau atstovų išrenkama ' 
— Vokietijoj nėra nustaty
to atstovų skaičiaus.

milžinišką Merehan- 
'iiamį) viename bu

dink?, kuris bus dusyk didesnis už 
didžiausį biznišką budinką pasaulyje. 
Ši milžiniška budovonū, dviejų mies
to blokų ilgio-, IK iki 23 gyvenimų 
aukščio ir kainuos $30,000,000. Budu- 
vojimas pradedama tuojau.

gyvus lavonus nuošaliai, tikį -■ ■ --
stengėsi jieškoti gal ras su- į t?” kalėjimo bausmės, 
zeistų ir gyvų, kuriems rei-lliam Haywood mirė sulau- 

į kęs 66 metų, išbuvęs sovie- 
i tų rojuje apie 8 metus.

Jo lavonas tapo sudegin- 
1 tas, o pelenai padalinta pu- 
Isiau, dalis palikta Maskvoj 
ir dalis siunčiamą i Suv. 
Valstijas.

kalinga pagalba. Lavonu 
tik vėliau ėmė išnešti.

Lavonai sunešta Į viešą
ją salę, kur neleidžia nieko! 
ineiti.

Tarp negyvųjų yra kele
tas Lietuviškų pavardžių, 
nors sumaišytų: Paul Šin- 
ko, William Bartkus, Gust 
Luomą, du Josopovičiai ir 
kiti.

Ši eksplozija yra septin
ta iš didžiausių šioje šaly
je, jeigu nebus išgelbėta ki
ti iš 211 vyrų gyvais.

Žymiausia kasyklos ne
laimė buvo Gruodžio 6 d. 
1907 m., kuomet Monongah, 
W. Va., žuvo 370 angliaka
sių.

KAIP KASYKLOS EKS 
PLODUOJA

Vienas darbininkas, ku
ris išėjo gyvas, bet labai 
išgąsdintas, apsakė šitaip 
tą atsitikimą:

Jis ėjo į darbą tuo laiku, 
pasimainyti su kitais kurie 
dirbo išryto. Tie ėjo lin
kui išeigos laukan, pabaigė 
savo darbą. Jis paėjo tik 
kelis žingsnius nuo keltuvo 
iš kurio išlipo, kaip staiga 
pajuto oro siautimą ir už 
sekundos kitos baisų spro
gimą. Jis buvo pamuštas 
ant žemės. Bebandant at
sistoti pro jį praūžė karš
tų juodų durnų debesis.

“Aš pradėjau eit, bet pa
klydau; ėjau gilyn į kasyk
lą kokį ketvirtdalį mylios, 
strapaliodamas ir pulda
mas ant kiekvieno
po kojų pasipinančio. Ka
da dasiprotėjau jog einu ne 
į gerą pusę gryžau atgal. 
Išgirdau kitus šūkaujant ir 
ėjau link jų. Kada daėjau 
iki išeigos turbut gazai ma
ne sugriebė. Nuo to dau
giau nieko nepamenu iki 
neišnešė mane gelbėtojai į 
viršų.”

Vienoj vietoj atrasta ne
gyvas perdėtinis su 13 dar-

KITA NELAIMĖ — UŽ
MUŠTA APIE 15

Harlan, Ky. — Gegužės 
22 d. eksplozijoj kasykloj 
užgriuvo 75 darbininkus; 
60 išsigelbėjo, 5 rasta už
mušti, 10 nerandama.

PRAŠO PAGELBĖT SU
LAIKYT GIMDYMĄ

Bridgeport, Conn. — Pa
gimdžius 13 kūdikių bėgyje 
10 metų, tula Cromwell at
sikreipė Į valdžią pagelbėti 
jai sulaikyti tolesnį gimdy
mą. Valdžia dar tokio at
sitikimo neturėjo ir nežino 
ką daryt, bet sako yra vie
nas punktas įstatymuose 
pagal kurio galėtų duot jai 
pagalbą.

Ji yra 35 metų amžiaus! 
ir sako jog gydytojai per-Į 
sergėjo ją susilaikyti nuo 
tolesnio gimdymo jeigu no
ri gyva būti. Iš 13 gimusių 
vaikų tik penki gyvi, o jau
niausias yra raišas; jis yra 
miesto priežiūroje.

Jos vyras paimtas pro
tiškam išegzaminavimui.

daikto

11 MIRĖ NUO NUODIN
GŲ DUJŲ

Hamburg, Vok. —Iš ’che- 
pasklijo nuodingos dujos 
kokios naudota karo laiku, 
ir debesis jų eidamas už
klupo gyventojus. 11 mi
rė nuo jų ir virš šimto pa
imta Į ligoribučius. Sekan
čią dieną užėjęs lietus du
jas nuslopino.

Tikima kad mirs daug iš 
apnuodintų tomis dujomis. 
Daug gyvulių laukuose, ka
čių, šunų, vištų išgaišo, net 
žolė, medžiai ir javai pavy
to nuo tų nuodų.

NERADO VISŲ LAVONŲ
Los Angeles. — Išgriu- 

vusio tvenkinio aukų, 81 la
vono dar ir šiandien neran
dama. Toje katastrofoje 
pora mėnesių atgal žuvo 
387 žmonės. Spėjama kad 
nerandamieji buvo vande
nio nunešti j juras.

pėdas 
St., si
Orleans ir Franklin Sts. Nuo upi

I bus 80 pėdų tolio kad butų platus k( 
lias važiavimams. Iš šios puses bu

i svarbiausioji ineiga į budinką.
I Merchandise Mart turės grind 

budavonės į plotmę apie 4,000,000 ketvirtainių pi
| dų. Kiekvienas iš aštuoniolikos pii 
mutinių aukštų turės po suvirs 200,-

I 000 ketvirtainių pėdų vietos.
Visi aukštai tame Prekynamyj bu.- į Bus taipgi įrengta laivams prieplau- 

| milžiniški karidoriai, su bulvarų
vaizdu, suvirs 050 pūdų ilgio, abi

įlos ir kitų šalių matys, po vienu sto
gu, šimtus įvairiausių pasaulio go
riausių prekių.

didis Prekynamis rasis skersai 
nuo Wacker Drive ir Wells Si.

nių priemi- 
ų kaip šis 

Visa apa- 
bus moder-

1 niška prekių suvežimo stotis. Trau- 
! kiniams bus nutiesta privatines relės.

atgabenantiems prekes vandeniu.
■ to daug kitų įvairianybių.

do, peiliu pavojingai per
dūrė Clarą Balmert, buvu
sią savo kaimynę iš Avon, 
nužudė jos kūdikį, ir pats 
sau persipjovė gerklę. Jis 
ir moteris vargu išgis.

I Tos moteries vyras sėdi 
kalėjime ilgam terminui. 
Kaipo kaimynas, tas ūki
ninkas pradėjo su ta mo- 
teria draugauti, ir jiedu vi-į 
sai gražiai sugyveno. Pu
sė metų atgal jie susipyko, 
moteris su vaikais išvažia
vo gyvent pas seserį Day- 
tone. Linden pradėjo su ja 
susirašinėt, ir šiose dieno
se nuvažiavo pas ją, bet iš
kilus kivirčiams jis pasiry
žo nužudyt ją ir save.

DYT MANDŽURIJĄ 
šanghui. — Japonija pa-j 

tiekė Chinu Nacionalistam

i kas dabar yra Japonų glo- 
į boję.

Su Mandžurija einasi ir 
. eisis taip kaip Japonijai pa- 
I tinka.

MEILIŠKA TRAGEDIJA
Dayton, O. — Edward 

Linden, 37 m., ūkininkas iš!up; 
Avon, O., netoli Clevelan-L 

SUSPROGDINO KALINIŲ JAPONAI NORI UŽVAI
ŽUDYTOJO NAMĄ

New Yorke tapo bombos, 
sugadintas namas oficialio 
kalinių žudytojo Roberto notą susivaldyti ir sykiu 
Elliott, bet niekas nesužei- pasiryžo užimti Mugdeno- 
sta. Elliott yra 54 metų| Pekino gelžkeli, kad nuga-, 
amžiaus ir tarnauja Mas-llgti šiaurinio generolo ka-i 
sachusetts, New Yorko,| reiviai negryžtų Į 1__
New Jersey ir Pennsylva- clžuriją ir kad laimėjusieji 

į nia valstijoms kaipo krirni- pietiniai nacionalistai nei
tų j tenai.

Eina gandai kad Japoni
ja taipgi pasiryžus grąžin
ti ant sosto Chinų vaik? Ontario provincijoje 
imperatorių, išvytą prasi- nesi žuvo 10 ypat 
dėjus sukilimams. Tas vai- giausia prigerdami.

22 ŽYDAI SUDEGĖ
Gcorgijoj, Rusijoj, Ratais.

Man- i mieste, ištikus gaisrui su-
■ degė daug Žydų namų ir

300 sužeista.

TAISO LĖKTUVĄ
Ant Greenely salos palik

tą orlaivį “Bremen”, ku
riuo du Vokiečiai ir vienas 
Airis pirmutiniai 
Atlantiką iš rytų 
rus, ten nuskrido 
kai bando sutaisyt
dint Į New Yorką. 
dienose vienas mechanikas 
ten nusileido paračutu ka
da ji gabenęs orlaivis ne
galėjo nusileisti vandenyje 
nes vanduo pilnas ledų.

nalistų žudytojas elektriš
kose kedėse. Jis tarp kitų j 
nužudė Sacco ir Vanzetti 
Charlestowno kalėjime. Jis 
gavo grasinimus prieš tų 
dviejų radikalų nužudymą, 
ir iki šiol po to policija jo 
namus saugojo. Dabar ta
po nuimta sargyba, ir radi-' 
kalai vistiek kėsinosi atsi-! 
keršyt.

TORONTO, KANADA
Iš priežasties potvinių 

ši mė- 
, ’ dau-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ X 
r

perleke

mechani-
ir atlėk-

Šiose

SANDING ŽUDYS VISUS 
JANKIUS

Nikaraguos sukilėlių 
das Sandino pareiškė 
kadangi Suv. 'Valstijos
sisako ištraukti kareivius 
iš jo šalies, jis žudys visus 
sugaunamus Amerikonus.

va- 
jog 
at- NOBILE SKRAIDO PO 

ŠIAURĖS VANDENIS 
Italas lakūnas Gen. No

bile savo tyrinėjimuose to-
Amerikos kareivius jisaiĮ limos šiaurės sričių jau ap- 

vadina piratais-plėšikais, ojsilankė ant Nikalojaus II 
už nuostolius kokius Sandi- į salos, kurią bolševikai už- 
no ir jo kareiviai kam pa-! vardijo Lenino Žeme. Su 
darys sako tegul nukentė- ju keliauja apie 15 moksli- 
jusieji išsikolektuoja iš Su-J ninku, 
vienytų Valstijų Preziden
to. Jis išsykio manęs jog 
Amerikonai visi nepritaria 
savo valdžios elgesiams Ni- 
karaguoj, bet dabar pama
tė jog Amerikonai užgiriu, ir naktį ir saulė nenusilei- 
ką valdžia ten daro, todeljdžia niekados užtai jiems 
visi Amerikonai kurie pa-! labai patogu tyrinėjimus 
teks j jo nagus žus. ■ daryti.

NUŽUDĖ MOTINĄ UŽ į 
GYNIMĄ DUKTERŲ K 
Lorain, O. — Motinai be- L 

sustengiant apgint dvi dūk-j f 
teris nuo Įsiutusio tėvo mu-1 
Šimo, jis motiną peršovė ir 
pats sau galą pasidarė.

Mergaitės pasakojo kad 
tėvas pradėjo bartis su mo
tina vėlai naktį, paskui iš
bėgo su šautuvu laukan. 
Jos leidosi paskui tėvą, bet 
jis puolėsi jas mušti. Kada, 
išbėgo motina mergaites 
gelbėt jisai palaido šūvį Į 
ją, suplaišydamas jos gal
vą. Po to save persišovė. 
Liko 10 vaiku našlaičiais.

n

Jie naudoja gazinį 
orlaivį. Iki tai žemei ir at
gal kelionė truko 68 valan
das. Paskiau skris į kitas 
salas ir Į šiaurės ašigalį.

Tenai dabar šviesu diena

VYSKUPO TEISMAS
Kansas City, Kan. — čia 

Įvyko teismas Metodistų 
vyskupo, Antono Bast, iš 
Kopenhagos, Danijos. Jo 
dvasiškos vyriausybės tei
sėjai atrado jį kaltu susi
dėjime su moterimi vieno 
Danijos valdininko, su ku
ria jis turėjo slaptus susi
ėjimus. Jis tapo suspen
duotas nuo dvasiškų parei-

i gų-

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytos*1 Valstijose, 
kurios turtas viršija <$1,000,900.00.

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 gauna laikrašti “T6- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kalruM.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ii-12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitSu šiuo adresui

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

tXX3

Leaving at 9;00 P. M.; zkrriving ac 7:30 A. M.
Ask your ticket a.ųent or tourist ciceru y 

for tickets vui C & B Line.

New Low Fare $4.50
$8.50

AUTOS CARRIED 56.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company
East 9th Street Pier : : : : UkvclanJ, Ohio

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

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including larr*. comfort
able staterooms that insure u long ni(jht • u. .ring skep. 
Luxurious cabins, wide decks, excvllc.t .I n n • room 
service. Courteous attendants. A trip }.-■ 
remember.

Connections at Buffalo for Niagtir 
Eastern and Canadian Point



PASTABUKĖS Pirmutiniai Jau Lietuvoj
Pamaldos Kapinėse

Gegužės 30 dieną, trečia
dienį (tai yra Kapų Puoši
mo dienoje), nuo 10:30 vai. 
ryto Lietuvių Tautiškose 
kapinėse bus gedulingos pa
maldos, kurias laikys Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
Kun. Brazis, dalyvaujant ir 
Šv. Jurgio parapijos cho
rui. Po pamaldų bus pra
kalbos, kur kalbės vietiniai 
veikėjai paaiškindami tos 
šventės reikšmę.

Lietuvių Tautiškos kapi
nės randasi labai puikioje 
vietoje, visai sale West 
View parko, taigi atsilan
kius publika galės ilgiau 
čia paviešėt. Komitetas tu
rės ir užkandžių vietoje, 
užtai galit išsirengti išva
žiuot visai dienai.

Pasitikima kad tą dieną 
daug Lietuvių atlankys ka
pines ir dalyvaus Lietuvių 
rengiamose pamaldose.

J. Virbickas.

DETROIT
Nelaimės. Pereitą sek

madienį Detroito gatvėse 
automobiliais užmušta du. 
vaikai, 4 ir 7 metų, ir užsi
mušė vienas 23 metų vaiki
nas apvirtus automobiliui 
kuriuo jis važiavo su kitu.

Sekmadienį be
vieliam vyrui 
motina dviejų 
tarp jų nesu- 

ji suradus to 
nušovė.

Nušovė, 
sivaišinant 
su viešnia, 
vaikų, kilus 
sipratimui,
vyro revolverį jį 
Ji tapo suimta.

Vieną 17 metų vaikiną, 
kuris esąs pastoriaus sū
nūs, policijantas šuviu su
žeidė užtikęs jį besilaužian
tį į krautuvę,
se sužeista kiti du 
ir vienas žmogus 
perdurtas.

Kaip tik ‘’Vienybė” patal
pino Dr. J. Šliupo laišką, 
“Naujienos” tuoj iššoko su 
savo paniekos replika, o 
“Darbininkas” pagyręs so
cialistų organą kad jis iš
mintingai “pastebėjo”, dar 
ir nuo savęs gerus antipo
dus atkalbėjo ir taip kata
likiškas kunigas padavė 
ranką socialistui Grigaičiui 
ir abudu sutartinai sunieki
no sau neapkenčiamą Dr. J. 
Šliupą ir Lietuvos valdžią, 
tuomi patvirtindami kad 
raudonasis ir juodasis in
ternacionalas bendru fron
tu kovoja prieš dabartinę 
Lietuvos tautišką valdžią ir 
Lietuvių tautos budintoją, 
senelį Dr. Joną šliupą.

giminaičiai ir šiaip žmonės.
Sutikimas buvo labai šir

dingas ir čia pat buvo pa
sakytos trumpos kalbos. 
Po to visi atvykę svečiai

> ir buvo 
pakviesti pusryčių Kauno 
stotyje. “L. A.”

Šaudymuo- 
žmonės 

peiliu

Art. A. Sodeikos koncer
tas. Gegužės 11 d. Įvyko 
artisto A. Sodeikos koncer
tas. Žmonių atsilankė ga
na mažai, ar tai del pakeis
tos dienos ir svetainės, o 
gal dėlto kad čionai siaučia 
bedarbės.

Art. Sodeika tai tikrai ne 
tas pats ką dainavo astuo
ni metai atgal, ir balsas ro
dos ne tas. Publika net 
stebėjosi kad vienu pradė
jimu sudainuoja po šešias 
ar septynias dainas ir ne
pavargsta.

M. Yozavitas gražiai pia
nu pasirodė, taipgi 
smuikininkas ir dar 
solistė, Amerikietė.

Iššoko iš 16-to 
Užsikėlus į 16-tą 
Whitney budinke, per lan
gą iššoko ir užsimušė Re
becca Anbender, 36 metų. 
Ji vis skundėsi vyrui jog 
jos gyvenimas nėra vertas 
gyventi. Ji vaikščiojo 
daktarą tame budinke 
dytis ir tuo sykiu kai ji 
sižudė daktaro nerado 
se.

Ji užkrito ant troko ir 
be mažko neužmušė troko 
vežiką.

aukšto, 
aukšta

pas 
gy- 
nu- 
ofi-

buvo 
viena 
J. V.

K.Nusižudė saliuninkas.
Klug, hotelio ir saliuno sa
vininkas ant 1412 Colum
bus avė., kuris nesenai tu
rėjo būti liudininku tyrinė
jimuose policijos viršininkų 
varymo biznio su degtine,
nusišovė savo hotelio virtu- kų naujų 
vėje. Policija spėja kad jis 
nusižudė iš susirūpinimo 
jog reikės pereit visokius 
klausinėjimus ir apsakyti 
ką žino apie policijos vir
šininkų šmugelystes, nuo 
kurių paskui negaus ramy
bės.

LONDONAS, ANGLIJA
Nors čia per kelis pasta

rus metus nemažai naujų 
namų primūrijo, ir senes
niuosius kurie galima ap
taisė, tačiau namai ir pa
vieniai kambariai papras
tiems darbininkams ne taip 
jau lengva gauti, o kainos 
irgi nei 'kiek neatpigo.

Namus su krautuvėmis 
del įvairių biznių greičiau 
galima gauti, tokių bizniš- 

namų diktokai
primūrijo ir jų toliau sta
toma kaip žiemą taip vasa
rą.

Čia prie mūrijimo darbų 
ir gatvių taisymo, išskyrus 
Anglus, dirba žymus skai
čius ir Francuzų. Pastaru 
laiku gatvėms taisyti vis 
daugiau imama vartot vi- 

i sokios mašinos, su kurio- 
To- mis nusidėvėjusias vietas, 
na-,su pagalba elektros ar ga- 
pa-: zo, lengvai išardo, ir tokios

Nužudyta moteris.
mas Komatz sugryžęs 
mon rado nušautą savo 
čią. Jie gyveno biednai ir! mašinos darbininkams dik- 
jis buvo išėjęs prie gelžke- čiai pagelbsti, nes pirmiau 
lio bėgių pasirinkti kuro. '

Spėjama kad ją nušovė ninijiminii 
koks nors plėšikas kuomet vidutiniškai, 
ji jį užtiko prie vogimo.

! ardyta kūjais mušant. 
Murininku

Niekas ncali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelieriu
Kai tik pastebi t apsireiškimą šalčio, 
tuojau: r >udokit šį garsų naminį 
pagcluin nką, kad išvengus tolimesnių 
kompilk ų. i
35c ir 70 aistinėse. Tėmykit, kati 
butų Inka vaizbažcnklis ant pake
lio.

F. AD. i.TCHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

darbai eina 
sako uždar

biai irgi neblogi.
Jau esu rašęs “Dirvoje” 

jog man neteko sužinoti ar 
kas iš Lietuvių dirba prie 
mūrijimo darbų.

Kalnavertis.

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

Gyląs ir Skausmus

Visoae aptlekose—35c Ir 85c puodukas ir 
dudal<5. Children's M ust e role (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Komunistėlis Karsonas 
įkaitęs iki vėžio raudonumo 
per “Laisvę” sušuko į savo 
draugus kurie dar nėra taip 
įkaitę, “Užsidegkime komu
nistine dvasia”, o užsidegi
mo vietą nurodo komunistų 
pai’tiją, kurioj jie. degdami 
sutarpins visą netikusią ka
pitalistinę tvarką. Aš ir 
linkiu jums kuogreičiausia 
sudegti toje komunistinėje 
dvasioje, ir kaip tik jūsų 
pelenus vėjai išnešios tuo
met ir darbininkai lengviau 
atsidus, nes jų tada niekas 
nekiršins vienų prieš kitus 
neigi iš jų dolarius tam tik
slui vilios.

Komunistėlis F. Yakštis 
per “Laisvę” štai kaip ne
gudriai išdavė, komunistų 
veržimąsi į Un'ijaA. Sako, 
“Jeigu kur negalima suor
ganizuoti unijos ten turi bū
ti organizuojama Amerikos 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugija, arba Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas”.

Reiškia, komunistai tiktai 
ten organizuos savas komu
nistines draugijėles kur ne
bus galima suorganizuoti 
unijos ir jos kaštais varyti 
raudoną propagandą. Da
bar gal ir siuvėjams bus ai
šku kam jie užlaiko komuni
stų klapčiuką Jankauską.

Komunistų orakulas Pru- 
seika per ‘Ląisvę’ labai sun
kiai sudejavo kad “Kara
liaučiuje einančiame komu
nistų ‘Balse’ ir Lietuvos 
‘Komuniste’ nieko nebuvo 
rašyta apie Amerikos ko- 
munistų priešfašistinį su
važiavimą”.

Atsakymas, todėl nebuvo 
rašyta kad negavo dolarių, 
kuriuos Amerikos komunis
tėliai rinko ir patįs prarijo.

AMERIKIEČIŲ EKSKUR
SANTŲ VAIŠĖS 

KLAIPĖDOJ
Klaipėda. — Gegužės "3 

d. atvyko pirmutinė šios ( 
vasaros Amerikiečių Lietu- nusifotografavo 
vių ekskursija Lietuvon va
dovaujama p. Miliaus. Mi
lius padarė ekskursantų 
vardu vizitą gubernatoriui į 
ministeriui Merkiui. Tą pat' 
dieną 1 vai. po pietų eks-j 
kursantai buvo vaišinami j 
“Ryto” viešbučio salėse, da-Į 
lyvaujant ir gubernatoriui 
Merkiui, kurį ekskursantai 
pagerbė atsistodami. Be to, 
vietos Lietuvių organizaci
jų vadai ir kai kurių val
džios įstaigų viršininkai da
lyvavo.

P. Merkys linkėjo tiems 
kurie šį kartą visai sugry- 
žo į Lietuvą laimingai gy
venti savo tėvų krašte, o 
tiems kurie yra atvykę tik 
paviešėti kuolinksmiausia 
čia paviešėti ir parvažiavus 
į Ameriką neilgai ten pasi
likti bet taip 
Lietuvą.,

Ekskursijos 
jo vyriausybei 
šių priėmimo komitetui už 
gerą priėmimą Klaipėdoje, 
pabrėždamas ypatingai ma
lonų patarųąvimą Klaipė
dos muitinės, geležinkelių 
ir kitų valdininkų.

Klaipėdiečių vardu pasa
kė labai gražią ir vaizdžią 
kalbią Adomas Brakas.

Tarp kitko Brakas reiš
kė vilties susitikti Kaune 
per Dainų Šventę ir žemės 
ūkio parodą Liepos pra
džioje. Dainų šventėj da- 
'yvausią apie 1,000 Klaipė
dos krašto Lietuvių daini
ninkų. Be to jis pabrėžė 
ypatingus varbumą Ameri
kos Lietuvių suteiktos pa
galbos Lietuvos nepriklau
somybei ir sveikindamas 
Amerikos svečius Lietuvos 
nepriklausomybės 10 metų 
sukaktuvių proga kvietė 
sušukti valio Lietuvai. Po 
jo kalbos visi sustoję sugie-l 
lojo Tautos Himną.

Lietuvos komiteto Ame- 
rikiečiams priimti sekreto
rius kvietė visus ekskur
santus paviešėti į laikiną 
sostiną Kauną, pareikšda
mas pasigailėjimo kad dar 
negali pakviesti į Vilnių.

trą Kauniečiai, o trečią Vil
niečiai.

Pilnamečių nevedusių a- 
biejų lyčių yra 130 ypatų, 
viso su šeimynomis 795 dū
šios Lietuvių.

Lanko aukštesnes moky
klas 34 mergaitės ir vaiki
nai, pradinę mokyklą lanko 
120 vaikų. Du vaikinai lan
ko universitetą.

128 šeimynos turi nuosa
vus namus, apie 70 ypatų 
turi

streikai velionis gavo ap- ; 
leisti Daytoną, persekioja
mas valdžios ir kapitalistų.

Lai buna jam lengva jo 
pamylėto Daytono kapinė
se žemelė. J. A. U.

pat gryžti į

vadas dėko- 
ir Amerikie-

DAYTON
Klebonas ir Tautiečiai
Musų klebonas pasišau-

automobilius.
Įvairianybės

Federalis teismas pasiun
tė į kalėjimą ant trijų metų 
ir piniginę pabaudą $300 
uždėjo už laužymą prohibi-

kė ir pora tautiečių į pa-Įcijos įstatymo musų tautie-
galbą padėti jam padaryti 
surašą Katalikų Federaci
jos sumanytai knygai apie 
Amerikos Lietuvius.

Kam kam bet tautie
čiams nedaro garbės su to
kiu klebonu, Lietuvybės ne- 
apkentėju, reikalą turėti, o 
ypač Urbonui, kurį tas kle
bonas net iš viešo mitingo 
yra išginęs.

Jeigu butų reikalas pa
žymėti toje knygoje kas 
kuo atsižymėjo tai musų 
klebonas gautų gana kre
dito iš kito galo:

Kai jis atvažiavo į Day
toną šeši metai atgal štai 
ką rado: Jaunimo teatra
lišką ratelį, kuris darbuo
davos scenoje ir dainuoda
vo; Lietuvių katalikų beną, 
kuris net visą miestą links
mino savo grausmingais 
maršais; visi katalikai Lie
tuviai eidavo į savo baž
nyčią. O dabar, vieni pas 
Vokiečius, kiti pas Lenkus, 
o kiti niekur.

Tie visi dalykai turėjo 
žūti delei klebono neprie
lankumo jokiems Lietuvių 
kultūros darbams.

Lietuvis Katalikas.
Biskis statistikų

Darant vietos Lietuvių 
surašą katalikų sumanytai 
statistikų knygai apie Ame
rikos Lietuvius, gauta to
kios pasekmės: Lietuvių y- 
ra 154 šeimynos, pirmą vie
tą užima Suvalkiečiai, an-

čiui Jonui Butkui.
Apsirgo du tvirti Lietu

viai. Jurgis Zubrickas ga
vo daktaro įsakymą paliau
ti dirbus dirbtuvėje neapri
botą laiką, iki nepagerės 
sveikata.

Jonas Onušaitis nupuolė 
į skiepą ir susilaužė du šon
kauliu.
greitai pasveiktų.

SLA. 105-ta kuopa dele
gatu į seimą Baltimorėj iš
rinko Bronių Varašių. Lin
kėtina delegatui geros ke
lionės ir tvirtos energijos 
su bolševikais kariauti.

Penkiolika metų atgal 
gyvenęs Daytone ir buvęs 
čia veikėjas Juozas Damb
rauskas, kuris gyveno Det
roite, šiose dienose ten pa
simirė. Lavonas liko par
gabentas j Daytoną ir pa
laidotas iš Lietuvių bažny
čios Kalvarijos kapinėse.

Vėl. Dambrauskas turėjo 
virš 70 metų, paėjo nuo 
Kauno apielinkės.. Gyven
damas Daytone tuo atsižy
mėjo: padėjo subvert Lie
tuvių parapiją, pasitarnau
davo Lietuviams perkalbė- 
toju teismuose ir kitur kur 
tik reikėjo, nes gerai su
kalbėjo Angliškai, prie to 
mokėjo Vokiškai, Rusiškai 
ir Lenkiškai. Darbininkų 
tarpe veikė kaipo unijų or
ganizatorius, suorganizavo 
geležies liejyklų darbinin
kus. Kuomet buvo dideli

Linkėtina kad jie

Visko pilna. Renkant ži
nutes yra daug ko rašyti, 
bet viską sunku surašyti, 
todėl tik parašysiu ką nuo
dugniai patyriau.

Šioj kolonijoj Lietuvia’. 
susilaukė savo tautietį J. 
G., kuris sumanė partrauk
ti iš Chicagos tikrą Lietu
višką juodą ruginę duoną,” 
kurią čia Lietuviams pri
statinėja į namus. Duona 
yra gera, grynų javų, ru
ginė, ir ji mums Lietu
viams yra toks malonumas . 
kaip kokia gyduolė. Nusi
bodo ta balta Amerikoniš
ka duona valgyt. Patarti
na visiems 
nes duonos 
Deeds avė..

SLRKA. 
skyrė $50
j an tiems angliakasiems. Tai 
pagirtinas darbas ir reiktų 
kad ir kitos musų draugi
jos ir kuopos tą pasektų, 
nes angliakasių streiko ga
lo dar nematyt.

Šv. Petro draugija ren
gia pikniką Gegužės 27 d. 
ir žada pelną skirt streike- 
riams. Toks sumanymas y- 
ra gražus, nes daug musų 
vientaučių ir jų šeimynų 
neapsakomai vargsta strei
ko apimtose srityse.

Kada Jack Sharkey lai
mėjo kumštynes vėl visi 
musų tautiečiai nudžiugo 
ir garbina jį. Po pirmes
nių jo muštynių buvo nusi
minę., . Sargas.

reikalaut rugi- 
pas J. G., 425

191 kuopa pa- 
auką streikuo-

J. BABRAVIČIUS 
NEW YORKE

Artistas J. Babravičius 27 
d. Gegužės debiutuoja New 
Yorke, Engineering Audito
rijoj, 29 W. 39th st. Po šio 
koncerto išvyksta Lietuvon.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Vienuolyno Slaptybes

S

■ ■ n

“Naujienos” bepolemizuo- 
damos su “Draugu” apie 
rengiamą keno tai “Lietuvių 
Dieną” sako, “Kur ir kada 
yra kas nors matęs klerika
lą kuriam nuoširdžiai rūpė
tų tautos ir visuomenės rei
kalai?”

O aš paklausiu p. Grigai
čio kur ir 'kada yra kas nors 
matęs socialistą kuriam 
nuoširdžiai rūpėtų tautos ir 
visuomenės reikalai jeigu iš 
to nėra naudos socialistų 
raudonam kromeliui? So
cialistai tik ten yra nuošir
dus kur jie viską gali dažyti 
raudonai.

Žinučių Rinkėjas.

Ekskursijos Sutikimas 
Kauno Stotyje

Gegužės 4 d. 8 vai. rytoj 
traukiniu iš Klaipėdos Kau
nan atvyko didesnė dalis at
važiavusių Lietuvon Ame
rikos Lietuvių ekskursan
tų. Traukinis su ekskur
santais priėjo prie perono 
orkestrui grojant sutikimo 
maršą.

Stotyje atvykusius pasi
tiko Nepriklausomybės su
kaktuvėms ruošti komite
tas in corpore — Gen. Na
gevičius, užsienių reikalų 
ministerijos teisių adminis
tracijos departamento di
rektorius p. Savickas ir už-į 
sienių reikalų ministerijos j 
ypatingiems reikalams vai-! 
dininkas p. Blaveščiunas, I 
Lietuvos Šaulių Sąjungos! 
atstovai pp. Žmuidzinavi- j 
čius, Daudžvardas, “Lietu
vos Aido” bendradarbis ir 
kai kurių atvykusių svečių

Buvo po 1.00 Dabar 50c.
Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė \ 
knyga viso I 52 puslapių — atiduodama už numažin- . 
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

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

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

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

VISIŠKAI DOVANAI! \

Užmokestį siųskit pašto štampais.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

GERB. SPRAGILUI UŽ
DEDAMA DIDELĖ PA-

KUTA
Kada žmogus sudumoji 

kur pasikrutint tuoj kiti 
sudumoja tavim pasinau
dot.

Štai kad ir gerb. Spragi
las. Sudūmojo aplankyt Lie
tuvą. Važiuos Į “Fašistų 
Žemę” pasižiūrėt kiek ten 
iššaudyta, pakarta ir sku- 
irų nulupta nekaltų darbi
ninkų, kaip kunigai žmo
nes smaugia; kaip artojai 
vergsta; kaip liaudis švie
čiasi; kaip jaunimas laido- 
kauja; kaip gražiai merge
lės dainas dainuoja; kaip 
viršininkai arbatą geria ir 
su kaimiečiais nekalba: 
kokie gražus Lietuvos ka
reiviai; kiek tiltų ir gele
žinkelių pastatyta; ar dar 
neužkasinėtos Vokiečių iš
kastos tranšėjos; kiek me
džių ir miškų iškirsta; kiek 
bažnyčių bokštų neatstaty
ta; ar daug dar žmonių po
niškai šneka; ar inteligen
tija nors kiek nuprogresa- 
vo toliau nuo senoviškos 
kacapų kultūros; kaip gra
žiai Lietuvos opera dainuo
jama; kaip ponai ponioms 
rankas bučiuoja; kaip Klai
pėdoj einasi silkių žvejyba; 
kaip gražus Birutos Kal
nas ant krašto marių; kaip 
šienp jo vėliai šieną kerta, 
kaip grėbėjėlės grėbia; ar 
visi 'kaimų žmonės dar yra 
tamsus ir davatkauja; kaip 
gerai susiorganizavę Lie
tuvos Šauliai; kaip veikia 
Lietuvos mokyklos; ar Žy
dai vis dar Lietuvą savo 
delmonuose turi; ar vaikai 
vis dar kregždžių lizdus 
bado; ar garniai turi kur 
lizdus sukti; ar gegutė ku
kuoja kaip kitados; ar lak
štingalos tebegieda; ar ge
ri Lietuvos orlaiviai; ar 
traukinius malkom ar ang
lim kūrina; ar Anykščių 
šilelyj dar vis kelmai stog- 
so; ar daug Lietuvoj For- 
dukų ir kitokių automobi
lių yra ir ar jau arkliai ir 
karvės jų nesibaido; pama
tyt čampioną Vincą ir ki
tus sportininkus; ar ištik- 
ro Nemune ir Palangoje 
vyrai ir moteris nuogi 
maudosi —

Ir tt. ir be galo.
To visko gerb. Spragilas 

su savo šonkauliu važiuoja 
j Lietuvą pamatyt.

Ale ar turės kada pama
tyt? Ir štai kodėl:

Ba visi nori žmogų iš- 
naudot kiek tik gali.

Kelionė į Lietuvą ir at
gal atsieina apie $200 tai 
mažai kas nori tiek pinigų 
praleist.

Užtai visi nori kad gerb. 
Spragilas padarytų jiems 
loskas..

Atbėga vienas, prašo nu-

j T. M. D, REIKALAI

TRIS SEIMAI
Baltimorėj Birželio mė

nesį įvyksta net tris seimai 
musų tautinių organizaci
ją

Sandaros seimas įvyks 
tris dienas prieš TMD. ir 
SLA. seimą.

TMD. seimas ruošiamas 
Birželio 17 d., sekmadienį. 
Po to prasidės SLA. sei
mas.

TMD. seimas galės būti 
skaitlingas iš priežasties 
susibėgimo sykiu SLA. ir 
ALTS, seimų.

Viskas ko T.M.D. kuo
poms reikės tai tik įduoti 
mandatus SLA. arba San
daros delegatams ir jie at
stovaus kuopas seime. Sei
mas bus tik vieną dieną.

Kuopos, šaukite susirin
kimus, darykite tarimus ir 
rinkite delegatus.

Daug TMD. narių pateko 
delegatais į SLA. seimą, 
tik parūpinkit jiems man
datus.

Taipgi ruoškite seimui 
sumanymus, skirkite aukų 
įvairiems organizacijos rei
kalams bei šiaip patrioti
niams tikslams.

Musų Draugija dar turi 
priešakyje neatliktus dar
bus. Dar yra neišleistas 
trečias tomas “Pasaulio Is
torijos”, kurį planuojama 
šį metą pradėti ir baigti.

“Kultūros” b-vė Šiauliuo
se, kuriai buvo pavesta pir
mi du tomai spausdinti, 
dabar nebeveikia. Reika
linga rasti kita įstaiga ku
ri tą darbą atliks. Kadan
gi dvi knygos išspausdinta 
vienodu šriftu trečios ne
galima daryti kitokiu, nes 
keistai išrūdytų, todėl bus 
'reikalinga surasti Lietuvo
je spaustuvė kuri vartoja 
tokį pat šriftą kaip spaus
dinta pirmi du tomai, ir jai 
darbas atiduoti.

Man pasitaiko šią vasa
rą vykti Lietuvon, todėl 
galėsiu surast spaustuvę ir 
pavesti jai darbą.

Vertėjas jau senai savo 
darbą atliko ir nori kad 
kuogreičiausia išeitų ir pa
skutinis tomas “Pasaulio I 
Istorijos”.

To pat norime mes, Cen-I 
tro valdyba, ir to pageidau-1 
ja visi TMD. nariai.

Šiam darbui baigti reika
linga bus ir daugiau pini
gų, todėl visi imkimės dar-! 
bo.

K. S. Karpavičius,
TMD. Centro Pirm, j

*------------------- ------------- —
vežt jo broliui jo kiaurus 
čeverykus i Telšius;

Atbėga kitas, prašo ap
lankyt jo seną motiną Ma- 
riampolės parapijoj;

Atbėga kita, prašo par
vežt jos seserei šmotą ma
terijos ant suknios Biržų 
parapijoj;

Atbėga kitas, atneša už 
98c laikrodėli, prašo par
vežt jo sesers vaikui Pilviš
kių parapijoje;

Atbėga kitas, prašo par
duot jo ūkę Trakų apskri
tyje;

Atbėga kitas, prašo pasi
matyt su jo broliu kariu- 
menėj, ten kur Klaipėdos 
rajone;

Ir neapsakytum visų tų 
prašymų kokie sueina gerb. 
Spragilui nuo žmonių ku
rie patįs nenori saviškių 
aplankyt.

Tik negerai kad pervėlai 
sumislinau: kada pirmuti
nis atėjo prašyt, reikėjo 
sugalvot ir tada visiems 
pasakyt: sudekit man ant 
orlaivio, parvažiavęs į Lie
tuvą nusipirksiu ir galėsiu 
oro keliais tiesiomis linijo
mis nuvažiuot. Dabar gi, 
iš visų prašymų kiek ga
vau, sudėjus laiką j krūvą 
kiek truks suvažinėt ark
liais, traukiniais, bosais ir 
pėkščiam, imtų tris metus, 
penkis mėnesius ir aštuo
niolika dienų.

Ale gerb. Spragilas vis- 
tit'k nori visų prašymus iš
pildyt, ba turi labai mink
štą širdį ir žino kad be jo 
bus neaplankytos nei mo
čiutės, nei seselės, nei bro
leliai nei tėveliai, todėl štai 
kokį manifestą išleidžia:

Visi tie kurių sunai, dė
dės, seseris ir kitokie gimi
nės Amerikoje nori kad 
geib. Spragilas su jais pa-j 
simatytų, su važiuokit For- 
džiulajaus dieną Į Slaptos 
Spragilų Sąjungos Slaptą 
Sostinę Slabadoje, ir tenai 
gerb. Spragilas atiduos vi
siems ką kas duos parvežt 
ir perduos siųstus linkėji
mus ii’ tt.

Kurie dar nebuvot prašyt 
gerb. Spragilo aplankyt jū
sų gimines arba ką nors 
jiems parvežt galit atsilan
kyt į Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių kance
liariją ir pasimatykit su 
gerb. Spragilu.

Kitą sykį pasakysiu ko 
užsiprašė Tetulė, draugas 
Stepas, brolis Martynas, ir 
ką pasakė gerb. Šonkaulis.

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

Karolis Sarpalius Juozas Šimkus

Pagreitinta išplaukimas, Milžinas Laivas
‘Dirvos’ Ekskursija Išplaukia

Birželio-June 16

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

(Svarbu: Mokestis už Vizas panaikinta šią vasarą: ant Lietuvos paso relių, jo mokėt $5, 
ant Amerikos 810. Dabar bus dykai.)

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

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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.

A. B. Strimaitis — Iždininkas 
G P O Box 127. New York Citv

I OPEROS

I
Pasidėkojant Clevelando rėmėjams, galiu pardavinėti 
liaudies operą, “BIRUTĘ”, po $1.00.
Bostonui ir kitų miestų rėmėjams ačiuodamas už pa

rėmimą išleidime šešių aktų operos “EGLĖ, ŽALČIŲ KA
RALIENĖ”, vieton $10 už operą, galiu atiduoti už $5.00.

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

Reikalaujant siųskit ir pinigus:
M.PETRAUSKAS

t 2263 — 2 (th Street Detroit, Mich.
(P. S. Lietuviškos dainos, šeši sąsiuviniai kartu, pas mane 

; išsibaigę. Penkių Metų Kanklės irgi pas mane išsibaigę.)

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
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Dienos Klausimais
Nemoka Prašyt

Šią vasarą Lietuvoje atsi
bus didelės iškilmės paminė
jimui dešimties metų Nepri
klausomybės. Tam tikslui 
ruošiama įvairios parodos 
ne tik pačioje laikinoje sos
tinėje bet ir kituose Įžymes
niuose Lietuvos miestuose. 
Į tas iškilmes, jų rengimo 
Komisija kviečia Lietuvius 
skaitlingai atsilankyti ir iš 
tolimos Amerikos. Ir kiek 
matosi, daugybė Amerikos 
Lietuvių rengiasi kelionėn. 
Tas labai gražu, ir patarti
na Amerikiečiams, kas tik 
gali, idant keliautų atlankyt 
savo Tėvynę tokiu svarbiu 
laiku.

Kaip prie visokių apsirei
škimų atsiranda žmonės ku
rie progomis geidžia pasi
naudot taip ir šiuo kartu 
jau atsirado žmonės, kurie 
gėdydamiesi savo vardą at
virai parodyt, pasiskubino 
laiškais atsisaukt į besiren
giančius keliaut Lietuvon 
kad jie atvežtų. .. . progre- 
siviškų laikraščių ir pinigų I 
partijoms, kalėjimuose e- 
santiems politiškiems prasi
žengėliams ir jų šeimynoms. 
Tai yra prašymas. Bet tai 
prašymas nemokančių pra
šyt., (Vieton prašyt kaip 
žmonėms tinka, jie pirmiau
sia išbjaurioja valdžią, jos 
tvarką ir viską kas tik iš 
valdžios paeina. Ir kam tas 
reikalinga? Juk tai paro
do kad tokių prašymų auto
riai labai nerimti dargi ir j 
neišmanėliai, nes baigiant j 
savo neaptašytą prašymą! 
kartu kviečia atsilankiusius 
Lietuvon nedalyvaut vaišė
se kurias suruoš iškilmių 
rengėjai, nieko negert, nie
ko nevalgyt....

Didesnio paikumo nerei
kia, kuomet tokie “prašyto
jai” mano kad iškilmių ren
gėjai susirinkusiems daly
viams kels puotas, penės ir 
girdys juos, lyg kokiose kri
kštynose ar vestuvėse. Aiš
ku kad tie žmonės neturi su
pratimo ką reiškia ekskur
sijos, parodos ir kitokios su
kaktuvių paminėjimui iškil
mės. Todėl tokių “prašy
mų” niekas neprivalo klau
syt, nei į juos domą kreipt.

šimts 
b tačiau nestengia sudaryt 
I tokią ; 
u gauna, 
J nės sistema didelių kreditų 

ir ilgiems terminams ne
duoda. Todėl Chicagos Lie
tuvių Prekybos Butas ma
lonėtų kad kitų kolonijų 
Lietuviai pramoninkai prie 
jų prisidėtų su didesnėmis 
sumomis pinigų ir prigel- 
bėtų pargabent iš Lietuvos 
didesnį transportą. Vieto
je suriku gaut talkininkus, 
kadangi didelė dalis Lietu
vių pramonininkų, sudemo- 
ralizuotų partiviškos spau-

tūkstančių dolarių,

sumą, o kredito ne- 
, nes Europos pramo-

lokališkos draugijos, ku
rios pasivadino “prekybos 
butais”. Nuo art nebuvo 
aišku koks bus tikslas šių 
draugijų, kurios ir iki šiam 
laikui jokio veikimo nepa
rodė apart to kad vienoj 

j vietoj rengė va- 
. kraipa besimainiusio laik-1 karuškas, ar kokį išvažiavi- 

raščio išvystė dideliu, tris- mą, savo narių smagumui. 
. kart savaitiniu ir grynai Tik dabar biskutį jų tik- 
, tautišku laikraščiu, su kurio slas paaiškėjo kuomet toks, 

pagalba Brooklyne įkūrė, “butas” Chicagoje aiškiai 
vieną iš Lietuvių tautiškų parodė savo tikslą ir pada- 
centrų. Pirmiau, kol “Vie-1 rė nors menką bet gražią 
nybės” Brooklyne nebuvo pradžią.
ten buvo labai apkurtus ko
lonija.

Mes labai apvertindami p. 
Sirvydo darbus kaipo re
daktoriaus ir tautiškos vi
suomenės švietėjo neužgin
sime kad jis padarė ir vie
ną- kitą klaidą. Tačiau jo 
gerieji ir prakilnieji darbai 
su dideliu kaupu atlygina už 
buvusias klaidas, kurių ne
išvengia nei vienas veikėjas 
kuris ką nors veikia.

dagavimas laikraščio.
Per tiek driug metų p. Sir

vydas vesdamas “Vienybę” 
Lietuvių visuomenės gyve
nimai! . įnešė neapsakomai 
daug šviesos ir savo tautos 
meilės. Jis “Vienybę” iš ne 
didžiulio ir tankiai savo pa- j tai kitoj

Pagirtinas Tikslas
Nuo tūlo laiko, didesnėse 

Amerikos Lietuvių koloni
jose pradėjo organizuotis

Dabar yra aišku kad šitų 
“Prekybos Butų” tikslas y- 
ra importuot iš Lietuvos 
produktus ir juos čia par- 
davinėt Lietuviams. Chi- 
cagiečiai pradžią jau pada
rė. Jie iš Kauno “Tilkos” 
fabriko saldainių importa
vo už $400 saldainių. Siun
tiniui parėjus, Suvienytų 
Valstijų muitinyčia dali tų 
saldainių (už $80 vertės) 
neįleido, 'kita siuntinio da
lis pasiekė pirkėjus ir Lie
tuviai noriai saldainius iš
pirko. Dabar Chicagiečiai 
norėtų surengt kitą impor
tą iš Lietuvos, bent už de-

dos, gyvena ignorantų gy
venimą. Labai pagirtinas 
Chicagiečių tikslas ir labai 
vertas kitų kolonijų Lietu
vių pramoninkų paramos. 
Susižinoti su Chicagiečiais 
tame reikale galima jų pir
mininko adresu, V. M. Stul
pinas, 3255 S. Halsted st., 
Chicago, Ill. Jų matymu, 
iš Lietuvos labai apsimoka 
niai, bet ir grybai, dešros, 
nius, bet ir grybai, dešros, 
lašiniai ir daugiau panašių 
dalykų. Lietuvos produk
tas sveikas ir pigia kaina 
gaunamas, o pirkėjų čia 
jam netrūksta.

KIEK SUVARTOJAMA 
DEGTUKŲ

Lietuvoje per metus su
vartojama apie 50 milijonų 
dėžučių degtukų. Visuose 
fabrikuose degtukų paga
minta dėžučių:

1923 m. 48,000,000
1924 m. 57,000,000
1925 m. 54,000,000
1926 m. 55,000,000
1927 m. 65,000,000

dėž. 
dėž. 
dėž. 
dėž. 
dėž.

Užsienin išvežta degtukų:
1925 m.
1926 m.
1927 m.
Daugiausia degtukų išve

žama į Angliją.

1,000,000 dėž.
5,000,000 dėž.

15,000,000 dėž.

Knygos Pase Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

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

Dabar 25 centai

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

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nur
auną 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.....................................................
Tvirtuose audimo viršeliuose ...............................

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

. ..75
$1.25

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

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 

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

Dabar 15 centų
.35

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marc Monk. Lietuviškai verte A.
152 puslapiai .......................................................... 1.00

Dabar tiktai 50c
Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
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 daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitu, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m..........................................
Audimo viršeliuose ........................................

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

1.50
2.2?

Gražus Nauji 
LAIŠKAI

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams Į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3 
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas ... .5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku.......... 12c
Už visus keturis. . . . 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Galit užsisakyt tiek laiš
ku kiek norit, pridedami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
(Visi laiškai su vokais)

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

“Vienybės” Redaktorius
Tenka patirti jog “Vieny

bės” redaktorius J. O. Sir
vydas rezignavo iš savo vie
tos, davęs pusmeti laiko 
Bendrovei susirast jo vieton 
kitą redaktorių, ir Rugsėjo 
mėnesį galutinai iš redakci
jos pasitrauks. Prie rezig
nacijos j'į privertė sveikatos 
susilpnėjimas, ypatingai li- 

•« ga vadinama “neuritis”, ar
ba nerviškumas pirštų galū
nių, nuo spaudymo rašan
čios mašinėlės klevišių. P-s 
Sirvydas “Vienybę” (seniau 
“Vienybę Lietuvninkų”) re
dagavo bene per 25 metus; 
du kart nuo jos buvo pasi
traukęs trumpam laikui, Ra
čiau ir šias pertraukas iš
skaičius liekasi laikas gana 
ilgas. Nei vienas Lietuvis-, 
kų redaktorių taip ilgą lai-; 
ką nėra išbuvęs prie tokio ■ 
sunkaus darbo kokiu yra re-į

GEGUŽIO MĖNUO
Gegužio mėnuo atėjo, 
Saulė šviečia taip skaisčiai, 
Šnabžd’ jauni lapai nuo vėjo, 
Pumpurai skečias gražiai.

Vyšnios žydi, slyvos žydi, 
Sodai balti it pusnis, 
Vien tik saldus kvapsnis lydi, 
O, kaip tenkinas širdis!

Paukščiai visur čiulba-ulba, 
Daina skamba po laukus, 
Debesėliai puošia dangų, 
O, koks laikas tas puikus!

Darželiai taipgi marguoja 
Pilni Įvairių žiedų, 
Skaistspalvės tulpės linguoja, 
Žavi savu gražumu.

Aplink bitės tupinėja 
Saldų medų rinkdamos, 
Žiedelius paglamonėję 
Lekia toliau dugzdamos.

O gražumas ežerėlio,
Rodos užburta vieta,
Žmonės šildosi ant smėlio
Ir džiaugias jauna gamta.

Švelnios vilnis krantus plauja, 
Taško sidabrę putas, 
Šian ar ten laivas keliauja, 
Kas kart reginys kitas.

Žuvėdos čia pulkais škraido 
Vilgindamos sparnelius, 
Vaikučiai pakraščiais braido 
Ir svaido akmenėlius.

O ant dugno ežerėlio
Atspindi giedras dangus, 
Tiek malonaus ramumėlio 
Vargu kitur kur bebus.

Gegužis žiedų karalius, 
Apvainikuoj’ žemę mus, 
Todėl aš jam giesmę giedu, 
Lai už tai garbė jam bus!

Gegutė.

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didzy, 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. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1-00
Krislus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin

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

Dabar 10 centų
Laimūs Boj ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

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

Dabar 15 centų

Muhamedo Kelionė j Dangų — aprašymas Mohamc- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Paraše K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi.....................................

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

žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 

gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi.................................
Dabar 10 centų

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius.........................................................

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

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

Dabar 25 centai

25

.35

.50

.25

bvc

.50
$1.00

Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairiu gražių apsaki- 
melių pritaikintu prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šilčius. Pusi. 67 .............................

Dabar 10 centu
.25

Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.........................................

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

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

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

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

.35

.01)
. .$1.75

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

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

Dabar 25 centai
.50

TEATRO VEIKALAI
(Už juos siųskit pilną kainą)

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

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

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

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Verte 
Šeinis. 36 pusi................. ..............................

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

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

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

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(aktas H) — 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........

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

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

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

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

Nenorėjai Duonos Graužk Plytas — komedijėlė vie
no akto. Parašė K. S. Karpavičus. Reikia trijų 
vyrų prie jos suvaidinimo......................................... 20e

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. Vertė B. Skripkauskaitė. 67 
puslapiai......................................................................

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

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su ja. 
Vieno akto. Verte 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. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. ..

.75

.50

.15

.25

.50

25c

.35

.15

.35

.50

.25

.15

.50

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

VISI LIETUVIAI
Važiuojanti Lietuvon pro Klaipėda 

Maloniai kviečiami apsistoti

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

Redakcijoje.
šeimininkas 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.

-ž ♦ “RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

Irt':?

Blogas
V Šlapinimasi

pas Senus
Saugiai 

Si Palengvinami su J Santai Midy 
' Kapsulėm

Visose Aptekose

15

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City

Lietuvos Atstovybes Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.
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Tankiai Bergla prašė Gorino parleisti 
Haką arba parvykti sykiu su juo, nes tris 
metai gerai, mylinčiai motinai buvo per
daug laukti nemačius savo sunaus, kuomet 
jis yra ne taip toli ir gali už keleto dienų 
būti pas ją, bet Gorinąs norėjo kad jo sū
nūs per keletą metų nepažintų namų pato
gumų, priprastų, užsiartavotų taip sakant 
kariauninko gyvenime, todėl Berglos pra
šymui neatkreipė ausies, o tc'ks gyvenimas 
beveik ištisai jurose Hakui kaip tik ir pa
tiko.

Vėlyvą pavasarį, vieną dieną gryžo iš 
Gotlando Gorinąs ir su juo sykiu plauke 
namon Hakas. Senaąį 
kalų su karalium, del* plėšikų Skanijoje. 
Haką parsivežė nors sykį parodyt motinai 
kaip jis dabar išrodo.

Kada laivas priplaukė prie krašto Ber
gla nepažino savo augytinio kitaip kaip tik 
iš Gormo apsakymo apie jį — nes tikrai tas 
jaunikaitis buvo žymiai persikeitęs.

Vos spėjo jis iššokti iš valtelės, kuria 
dasiirė į kraštą iš laivo, Bergla su džiaug
smo ašaromis puolėsi- prie jo ir apkabinus 
bučiavo. Gorinąs apkabinęs abu juos savo 
surambėjusiom rankom irgi džiaugėsi, ir 
visi palengva žygiavo į namus. Bergla, 
nors aukštoka moteris, buvo už juos že
miausia; Gorinas už ją aukštesnis ir žemes
nis už Haką, bet storiausias.’ n

Į krantą buvo suėję daugybė žmonių 
ir visi norėjo matyti Berglos sunų-augyti- 
nį, apie kurį ji taip daug kalbėjo. Nors 
jaunos mergelės ir grožėjosi juomi, bet Ha
kas mažai kur dairėsi ir mažai ką matė. 
Jis tik kalbėjo savo motinai apie savo pa
tyrimus, apie šalis" kurias jis aplankė, ką 
matė ir kaip jam patinka jurų gyvenimas.

Vargu buvo visoj Švedų žemėj kita to
kia linksma ir pasitenkinus motina kaip 
dabar buvo Bergla, kuri tačiau džiaugėsi 
ne savo pačios sunum, bet sunum musų ne
laimingos Vijonos, kuri žuvo nuo žiaurių 
Vikingų užpuolikų smūgio, ir kuri, jeigu 
žino ir mato koks jos sūnūs tapo ir kokį 
džiaugsmą teikia šiems žmonėms, irgi gal 
but džiaugiasi. Ne jai likimas skyrė savo 
sunum džiaugtis bet kitai, kuri, gal but iš 
savo vyro priežasties, pati negalėjo sau su
naus užsiauginti.

Pažiūrėkime dabar į šį vaizdą. Kiek
vienas metas Goriną sendino; jo galva ir 
barzda labiau žilo, nors jis dar buvo to am
žiaus kada vyras jaučiasi pačiame savo iš
mintingume ir pagal to savo gyvenimą ve
da. Jis buvo šalto budo ir rimtas žmogus, 
užtai su juo karalius tankiai turėdavo pasi
tarimus apie įvairius karo reikalus.

Bergla buvo suėjus į tą amžių kada ap
sireiškia moteries pats pilniausias pražy- 
dėjimas — išsivystymas ir sugražėjimas. 
Ji žydėjo grože jaunos moteries, jos sumo- 
terėjimas padarė ją dar gražesne negu ji 
buvo keli metai atgal ir tada kada pasiekė 
mergystę. Jos veidai buvo taip ružavi kaip 
naujai pražydusios rožės lapeliai, žydrios 
mėlynos akįs viską matė kas aplinkui buvo, 
ir kartais matė pirmiau negu jos mintis 
spėjo galvoti, ir rinkosi viską gražiausio. 
Jai -buvo gražus mėlynas dangus kuris va
karų šone kalnus buvo pagulęs, o rytuose 
skendo plačioje Upsalos užlajoje. Žolė ža
liavo, gėlės žydėjo jai ypatingai gražiai, ir 
daugiau gražumo ji tame matė negu kurios 
kitos. Audringoj dienoj, kada siautė per
kūnijos ir užlaja šėlo daužydama laivus ir 
versdama baisias bangas į krantus, tas jai 
irgi gražumą turėjo, nes ar ji nėra duktė 
atkaklaus Vikingo, kuris jurose gyveno, 
kuris dabar prisišliejęs Rusų žemėse gyve
na? Sodne paukščių čiulbėjimas jai lyg 
kalbėjo apie jos gimtinį kraštą, apie jos 
tėviškę, bet ji jo nepasiilgo, nes čia tik
riau buvo jos šalis, nes ji tą kalbą mokėjo 
ir to tikėjimo buvo, čia buvo ji atiduota, 
čia su vyru gyventi turi.

vadas turėjo rei

O Hakas? Jį jau apsakėme kiek pir
miau, ir žinome kaip jis prie jų dviejų išro
do. Tiek tik reikia pasakyti kad juo dau
giau Bergla jį matė tuo mažiau pradėjo 
kalbėti, ir kada jis ją bučiavo jos širdis 
drebėdavo.... Ji ėmė darytis liūdnesnė, 
kalba darėsi retesnė, žodžiai atsargesni ir 
švelnesni, ir jos sieloje pradėjo siausti bai
mė....

Jos akyse jis darėsi gražesnis ir malo
nesnis su kiekviena diena. Pats grožės 
dievaitis Balduras, kurs žėrėjo kaip saulė, 
nebuvo jai toks gražus ir toks tyras ir ne
kaltybe žerėjantis kaip Hakas. Kas jai 
Balduro šviesus gelsvi auksaspalviai plau
kai prieš Hako kaštaninius, kokių taip gra
žių ir švelnių ji mažai mažai matė.... Ar 
susilygintų Balduras savo kūno sudėjimu 
ir aukštumu su Haku; ar jo rudos akis ne 
gilesnes paslaptis ir žavėtinumą užvėru- 
sios negu Balduro mėlynos?.... Nors 
Balduras savo spinduliais siuntė žmonijai 
džiaugsmą ir laimę, Hakas savo akių žvilg
sniais teikė Berglai tokį džiaugsmą — (ir 
sykiu skausmus jos širdžiai) — kad ir už
gesus ■ Balduro spinduliams ji nejaustų 
tamsybės. Ar Balduras gali būti toks vik
rus kaip Hakas, ar galėtų taip gabiai kar
dą valdyti kaip Hakas, tai}) sumaniai juro
mis plaukyti, taip narsiai medžioti, taip 
gražiai kalbėti, ir ar jo lupos tokios gra
žios ir viliojančios kaip Hako?....

Balduras buvo sūnūs galingo Odino ir 
Frigos, bet kas galėjo užginčyt Berglai kad 
Hakas nėra sūnūs kokio dievo, ir atsiųstas 
jai gyvenimą pralinksmint? Gal jis buvo 
sunum jurų dievo Eegiro ir deivės Ranos, 
nes juk iš jurų jis paėjo, iš jurų pargabe
no jai Gorinąs tą vaikutį.... O gal sūnūs 
ugnies ir gyvybės dievo Lokio, apdovano
tas grože ir paleistas ant žemės jai džiaug
smą teikti, nes kodėl jai taip jo akis degtų 
ir degintų jos veidus kada jis į ją pažvel
gia?

Šitaip galvodavo sau viena Hako moti
na, kuri dabar pradėjo to žodžio baimintis 
ir jo nekentė. Vaikščiojo ji pasvaigus ir 
mintyse paskendus. Keletas dienų padarė 
į ją permainą, nes kas žino ar ji naktimis 
užmiega, o valgyt mažai valgė....

O dienos slinko ir laikas nyko.

Sėdėjo jie visi tris sodne ant akmeni
nio suolo po žydinčia obele, kurios šakos 
prieš saulę buvo nusilenkusios nuo žiedų 
sunkumo. Dangus buvo mėlynas-mėlynas, 
ir gili šiaurės kraštų mėlynuma gražino 
pavasario orą ir visą gamtą. Lengvo vėje
lio supamas vandens paviršius lingavo, 
bangos tingiai ritosi į krantą ir sušilusiu 
atdusiu ūžavo ir šniokštė. Sodne medžiai 
šiošė, ir nuo obelės ant jų birėjo anksčiau 
pražydusių žiedų lapeliai, ružavi ir pabalę.

Hakas buvo labai linksmas ir daug 
kalbėjo. Gorinąs įmaišydamas savo kalbas 
užsimindinėjo kas Hako laukia ateityje, 
kokius darbus jam karalius paves ir ko
kiuose žygiuose dar jiedu dalyvaus.

(Bus daugiau)

Labai naudingas kiekvienam

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS 
Angliškai-Lietuviškos Kalbos.

18,000 žodžių

Surinkti visi reikalingiausi žodžiai 
kuriuos tiktai naudojama kasdieni
niame gyvenime kalbant, laikraš
čiuose ir visur kitur. Yra labai pa
togus kišeniuje nešiotis, nes yra vi
sai siauras, ir kožname reikale 
Įima juo pasinaudoti.

Kaina tiktai 65c.

ga-

“DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

S. L. A. RINKIMUS LAI
MĖJO SENOJI 

VALDYBA
SLA. Centro valdyba pa

lieka senųjų rankose — tų 
už kuriuos agitavo tauti
ninkai. Bolševikų kandi
datai pasilikę toli užpaka
lyje, nežiūrint kad už juos 
balsavo daug ir šiaip sau 
žmonių kurie niekados už 
bolševikus niekados nieko 
bolševikus nieko neduotų.

Laike šių rinkimų, tarp 
nekuriu ir ne bolševikų bu
vo pasklijus mintis jog rei
kia “pamainyt” ir jie davė 
balsus už kitus.

Jeigu dar balsavimuose 
butų dalyvavę visi tautinin
kai kaip dalyvauja visi bol- 
ševikėliai tai šių pastarųjų 
kandidatai butų juokingai 
mažą skaičių balsų turėję 
lyginant prieš anuos.

Štai kaip “Tėvynė” pa
duoda kandidatų gautus 
balsus:

Prezidento urėdas:
St. Gegužis
B. Salaveičikas
Dr. A. Graičunas

4,358
3,609

381

Vice Prezidento urėdas
V. Kamarauskas
M. Bacevičius
J. Neviackas

Sekretoriaus
P. Jurgeliutė
E. N. Jeskevičiutė
S. Elijošius

Iždininko urėdas
T. Paukštis
J. J. Gerdauskas

Globėjų urėdas 
Danielius 
Raginskas 
Jusius 
Bučinskas

4,140
3,379 

757 
urėdas

4,463
3,421 

446

4,506
3,662

4,391

organizacijoje suirutės.
Kitas dalykas, jie ban

dys nepraleis! naujos kon
stitucijos kurią šiame sei
me įstatų komisija patieks.

2,653 
urėdas

4,456
3,673 

balsavi- 
daugiai;

Iždo
J. M.
M. A. 
D. G. 
J. M.

Daktaro Kvotėjo 
Dr. E. G. Klimas 
Dr. J. T. Vitkus 
Šiais rinkimais 

muose dalyvavo
narių ir daugiau gavo bal
sų bolševikai, bet užtai ir 
tautininkų kandidatai gavo 
daugiau balsų negu pora 
metų atgal už juos paduo
ta.

Bolševikai stengiasi nu- 
grust kuodaugiausia dele
gatų Į seimą Baltimorėj ir 
ten bandys neužtvirtint iš
rinktą valdybą, sukėlimui

BALTIMORE, MD.
Art. Sodeikos Koncertas
Gegužės 15 d. Lietuviui 

svetainėj artistas A. Sodei
ka davė Baltimorės Lietu
viams jau paskutinį savo 
koncertą Amerikoje. Kas 
yra Sodeika ir ką jis duoda 
susirinkusiems jo paklau
syti jau yra žinoma tauti
nei Amerikos Lietuvių vi
suomenei ir čia apie tai ne
minėsiu. Baltimoriečiams 
kurie buvo jo paklausyti 
koncertas labai patiko.

Apart art. Sodeikos ir jo 
akompanisto M. Yozavito 
dalyvavo ir vietinės, p-lė 
Feravičiutė, soprano, sudai
navo “Kur Bakūžė Sama
nota”, jai akompanavo p-lė 
Geležiutė. .

Koncertas iš artistų pu
sės buvo toks puikus ir tu
riningas kad geresnio ne-'

galima ir norėti. Bet pub
lika atsilankė menkai, tie
siog sarmata Baltimorie
čiams. Kas tame yra kal
tas sunku pasakyti, vieni 
kaltina bedarbę, kiti rengė
jus, kiti publiką už neran
gumą link dailės. Mano 
nuomone, kalčiausia yra 
pati publika, kuri nemoka 

[įvertint to kas verta. Ko- 
I munistai su savo boikotu 
irgi prisidėjo. Komunistai 
tiesiog naikino garsinimų 
kortas. Jeigu taip darytų 
kokiam partiviškam žmo
gui tai butų tiek to, bet jei 
taip daro žmogui kuris pa
sišventęs dailei tai parodo 
ant kiek žemai musų rau
donukai nusmukę nuo koto.

Prie to, komunistai mėtė 
savo taip vadinamas “anti
fašistines” brošiūras ragi
nančias neremti nieko kas 
iš Lietuvos atvyksta.

Po tokio bjauraus pasiel- 
mo jis atsiuntė į koncertą 
tik vieną ^avo šnipą, kuris 
tik pusiau koncerto dasė- 
dėjęs išslimpino laukan.

Birjotiškis.

gražus istoriškas romanas, leidžia
mas knygoje — proga kiekvienam 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už -'

Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidėlioki t!

ALTUOS ARAS ruošiamas ir 
bus išleistas knygoje. Daugy
bės prašymai, patarimai, pagei

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

iš to sau pelno, nori tik duot savo skai
tytojams žingeidžių raštų ir su jais su
sidėjus išleisti juos. Skaitytojai duo
da pinigus už medegą, “Dirva" dade- 
da darbą, ir taip metas po meto skai
tytojai ir spaustuvė sudarius draugiš
ką leidėjų buri išleidžia dideles kny
gas ir duoda visiems progos jas pigiai 
Įsigyti.

Prenumeratorių vardai kaip ir vi
suomet, bus sutalpinti knygoje. Kny
ga bus stengiamasi išleist kuogreičiau- 
sia kad prenumeratoriai gautų pasi
skaityt visą veikalą daug pirmiau ne
gu jis pereis per “Dirvą”.

■i- *
“BALTIJOS ARAS” tolyn darosi 

žingeidesnis. Prisiminkite kad apysa
koje ineina ne tik Kastytis bet ir jo sy
kiu pavogta sesytė, ir paskui jo myli
moji. Dabar Kastytis švaistosi po ki
tas šalis ir svetimas juras, bet jis su- 
gryš j savo šalį, atras savo kūdikystės 
žymes, atras kad jis yra Lietuvis-Že- 
maitis, ir prasidės jo kovos už savo ša
lį. Paskiau dar eis aprašymai apie jo 
mylimąją, o dar toliau ir apie jo sesu
tę, kurią jis turės surasti. Bus susi
jaudinimų, smagumo ir ašarų “Balti
jos Arą” skaitant, bus didelis noras 
žinoti kaip apysaka baigsis.

1 uo tarpu šekit ją “Dirvoje” ir siųs
kit savo prenumeratas — po $1 .00 — 
už knygą.

Marių dugnelis tavo lovelė, 
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis. 
Baltos bangelės tavo pagalvėle....

išpildyti. Ir bus išpildyti kaip visuo
met su nauda skaitytoj ams-pirkėjams 
knygos — ką “Dirva” jau daug sykių 
padarė ir vis skaitytojai buvo užganė
dinti.

“Baltijos Aras” bus didelė knyga, 
nemažiau 300 puslapių. Ir kaip ki
tais sykiais, kurie iškalno užsimokės, 
gaus knygą žymiai pigiau.

Ar knyga bus 300 ar 400 puslapių 
(tikrai dar nežinia) bet kaina iškalno 
užsimokantiems tiktai $1.00.

Kodėl taip pigiai už tokią didelę 
knygą? Dėlto kad “Dirva” nejieško

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA
ir aiškų adresą. Gaht siųsti sykiu su Dirvos prenu-

B merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 ‘Superior avė. Cleveland, O.
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Akrono Naujienos
priešino aukaut iš iždo, bet j 
kada bolševikų koks ten j 
"prieš-fašistinis” komitetas 
paprašė pinigų bolševikai

Kodėl Nariai Nori šalintis 
iš SLA. 198 Kuopos

Šitam yra daug priežas
čių. Kuopą išaugino pasi
šventęs Susivienijimo labui 
V. T. Neverauskas. Jisai 
dėjo visas savo pastangas 
ir eidamas per namus bei 
kur tik sutikdamas Lietu
vi kalbino Į Susivienijimą. 
Kadangi jis yra sąžiningas 
vaikinas ir sumanus tame 
darbe tai jam ir sekėsi su
trauki Į SLA. 198-tą kuo
pą didelis skaitlius Akro
no Lietuvių. Jam darbuo
jantis tarpe tautininkų jį 
mylėjo tautininkai ir kata
likai. Jam žymiai pagelbė
jo p. B. A. Beleckienė ir 
jiedu kuopą išaugino gana

didelę.
Du metai atgal Neverau

skas buvo išrinktas delega- 
gatu i SLA. seimą, žymiai 
sumušdamas bolševikų kan
didatą. Prie to, kuopos pir
mininku buvo tautininkas I 
J. Ramoška ir tuo laiku 
kuopoje buvo pakenčiamai. ( 
Bolševikėliai negalėjo tiek 
daug trukšmauti ir Lietu
vius darbininkus išnaudot. i

Sugryžęs iš seimo, Neve-1 
rauskas palengva savo min
tis pakeitė ir ėmė pataikant 
bolševikėliams ir eit prieš 
savuosius ir prieš Lietuvos 
valdžią. Kada vienas nelai
mingas ligonis iš Illinois 
kreipėsi kuopon pašalpos, 
Neverauskas pirmas pasi-i

tą parėmė, o Neverauskas 
visai tylėjo ir leido kuopai 
aikvot iždą tokiems nerei
kalingiems dalykams.

Bolševikai Įsidrąsino ir 
ėmė kaulyt aukų iš darbi
ninkų ir iš kuopos iždo, bet 
Neverauskas niekur nesi
priešino. Laike kuopos su
sirinkimų bolševikams ke
liant lermus jis visuomet 
palaiko jų pusę.

Rimtieji nariai pamatę 
kad jų mylimas Neveraus
kas nuėjo pas raudonuo
sius ir kuopoje pražuvo su
tikimas ir tvarka, pradėjo 
nerimauti ir nori šalintis 
nuo bolševikų.

Ir Juozapinė draugija, 
kuri buvo manius prisidėt 
į SLA. 198-tą kuopą dabarRICHMAN’SDRAPANOS

DECORATION DIENOS

jau pakeitė savo mintį ir 
nori gauti iš SLA. Centro 
sau paskirą kuopos nume
ri, o jeigu tas pasisektų tai 
rimtesni 198-tos kuopos na
riai pereitų i naują kuopą 
ir paliktų bolševikus tarp 
savęs karaliauti. Šiaip gi 
dabar nekurie sako kad ne
bus galima apsieit be skal
dymo senosios kuopos.

Šitaip einant, bolševikų 
daromas blogas gali išeiti 
ant gero. Galės bolševikai 
likę vieni išnaudoti patįs 
save ir savo tamsius pase
kėjus iki tie pajus ir nusi
kratys jų.

Bolševikų Įsivyravimo ir 
trukšmavimo priežastis pa
eina iš priežasties mūsiškiu 
nesilankymo į susirinki
mus. Bolševikėliai visada 
sueina iki vienam ir viso
kius sau naudingus nutari
mus pervaro. Toks musų 
apsileidimas padavė bolše
vikėliams botagą i rankas 
ir jie pradėjo mus šokdinti 
ir jų apsiėjimai tapo nepa
kenčiamais. Dar galima ta 
pataisyti, tik reikia mūsiš
kiams daugiau energijos.

Keliautojas.

Visi Laukia Didelio 
Pokilio

Gegužės 30 dieną, Žydų 
svetainėje, 772 Raymond 
st., Įvyksta Šv. Stanislovo 
Draugijos 10 metų gyvavi
mo sukaktuvių paminėji
mas ir prie to prikergta 10 
■metų Lietuvos nepriklau
somybės apvaikščiojimas, ir 
pertai ruošiama didelis va
karas su gražiu programų, 
kurį išpildyti atvyksta ar
tistai iš Clevelando. Stasė 
Greičienė, žymi dainininkė, 
sudainuos daug gražių dai
nelių; prie to dainuos Cle- 
velandiečių choras po va
dovyste V. Greičiaus. J. 
šeštokas, irgi Clevelandie- 
tis, gros balalaika ir dai
nuos Įvairias dainas. Bus 
deklamatorių ir kalbėtojų.

Programas prasidės 3 v. 
po pietų. Po programų bus 
šokiai.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI

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

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenes pasitikėjimą į biznius, ų

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

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

TZITAS ŠVENTADIENIS ateinant Į 
Trečiadieni, Gegužės 30 dieną — 

ir jus rasit jums reikalingas drapanas 
Richman krautuvėje — didelę Įvairy
bę vieneilių ir dvieilių stilių ilgai lai
komų mėlynų serge, rupių vilnonių i c 
kitokių — bile siutas koks jums patiks 
už vieną kainą — $22.50 — ir nereikia 
mokėt už pataisymus.

Virš visko Richman’s Drapanos yra 
patikėtinos — jus galit atsidėti ant jų 
del atsakančių stilių, gero pritaikymo, 
geros grynos vilnos materijos, visiškai 
gero pasiuvimo, ilgesnio negu papras
tai nešiojimo — galit pasitikėti kad 
jos duoda didžiausią vertybę kokią jū
sų pinigai gali pirkti, bile laiku, bile 
kur.

Tūkstančių tūkstančiai vyrų perka 
Richman’s Drapanas, sezonas po sezo
no, žinodami jog mes nerizikuosim sa
vo reputacijos kurią subudavojom per 
pusę šimtmečio parduodami jiems siu
tą Kuris nebūtų atsakantis visose sa
vo ypatybėse.

Ir jie žino jog mes kontroliuojame 
nustatyrą gerumą Richman’s Drapanų 
nes mes padirbame kiekvieną siutą ko
kį parduodame savo didelėse siuvyklo
se — juos siuva vyrai ir moterįs kurie, 
kaipo dalininkai šio biznio, dalijasi su 
mumis ir atsakomybę del pirkėjų pa
tenkinimo.

Lietuvių teisinas. Gegu
žės 21 d. atsibuvo keistas 
teismas. A. Žvirblis iš Bar
berton, O., prieš kelis me
tus pirko farmą Louisiana 
valstijoj, važiuodamas far- 
mon pasiėmė su savim ir A. 
Prusą, kuriam žadėjo mo
kėt po $25 Į mėnesį algos 
už jo darbą ir nuo Prūso 
pasiskolino $1,800.

Žvirblis pagyvenęs tūlą 
laiką ukėj bankrutijo ir 
Prusui algos nei skolos ne
atidavė ir dar magaryčioms 
apskundė Prusą teisman 
reikalaudamas iš jo $1,500. 
Teisme, kada pasirodė jog 
Prūsas yra nukentėjęs, jis 
ne tik tapo atleistas nuo to 
skundo, bet Žvirbliui Įsa
kyta atmokėti Prusui algą 
ir skolą, kas susidarė $3,- 
300, ir dar teismo lėšas pa- 
dengt. Prūsas labai džiau
giasi bylą laimėjęs. JĮ gy
nė adv. Carl Meyer.

P. Lukšienė Gegužės 21 
d. gavo teisme atsiskyrimą 
nuo savo vyro. Vyras ją 
pametė palikdamas su ke
letu vaikų. Ją teisme at
stovavo Lietuvis advokatas 
P. J. Keršis iš Clevelando.

J. Ruika, namų statyto
jas iš Columbus, lankėsi po
ra dienų Akrone. Dabarti
niu laiku jis yra labai už- 
'mtas, turi daug namų sta
tymui. Kalnas.

KO STOVI KADA MAŠI- 
NA SUGENDA?

THE RICHMAN BROTHERS C0.
Du Clevelande Storai

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

M. Jocis
154 WOOSTER A V. AKRON, O.

Telef. 2585.

725 Euclid Ave. Prospect and Ontario
VIETINIAMS

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

dai, I

Nusižudė Rusas. Po po
ros savaičių po apsivedimo 
su antra žmona, Harry Ho
lub, 65 metų, nuo 122 Ed
gerton rd., nusinuodijo ir 
mirė savo krautuvėje 882 
S. Main st. JĮ atrado pir
madienio ryte užėjęs žmo
gus.

Holub atvyko Amerikon 
iš Rusijos 35 metai atgal, 
per daug metų prekiavo 
nejudinamu turtu. Vienas 
jo sūnūs yra advokatas, an
tras prezidentas Holub ge
ležies ir plieno dirbtuvės.

Nelaimės. Pereitą šešta
dienį ir sekmadienį Akro
ne ir apielinkėj automobi
lių nelaimėse sužeista 20 
ypatųj Keletas automobi
listų suimta už važinėjimą'į 
p as ig ė i u s.

THE CLEVELAND
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Suij^rior Avenue Ineiga)
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į SERGANTI ŽMONĖS į
į KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į 
< DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. <

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 5 
ir kitais budais yra beskausmis ir į 
tokis tikras kad' negalima padaryti į 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi į 
išegzaminuoja. į

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą į 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 5 
sybę apie savo kūnišką stovi ir neuž- į 

Dr. C. W. Smedley, Specialistas ’įleiskit, nes mūsų laikais beveik vi- į 
sos ligos yra išgydomos. į

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampos E. 105th St. Cleveland į
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —» nuo 6 iki 8 vakare. \

Nedėldieniaii nuo 10 iki 1. į

PAČIOJE ŠIRDYJE
CLEVELANDO

Skveras, su išeinančiomis 
arterijomis į visas miesto

pUBLIK 
1 gatvių 
dalis, visados buvo Clevelando širdis. 
Dabar tas bus dar labiau teisinga kuo
met nauja Gelžkelių Stotis sutrauks 
minių minias apielinkės ir tolimų sri
čių keliautojų į šitą visuotino judėji
mo centrą.
šis bankas, Įsteigtas 1849 metais, ran
dasi ant Publik Skvero nuo 1867 metų. 
Jo patogi vieta buvo viena iš svarbiau
sių priežasčių sutraukimo kostumerių 
iš visų miesto dalių.
Didėjančiam skaičiui vyrų ir moterų 
kurie turi savo biznio vietas šioje kai
mynystėje arba pradeda saVo pirkinė
jimo keliones nuo čionai, the Society 
for Savings teikia sperialj priėmimą.

^ocietg for ^tarings
in the Citij of Cleveland

PUBLIC SQUARE
DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ 
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KIPRAS PETRAUSKAS 
IR ŠALIAPINAS 

BERLINE
Kaunas. — Kipras Pei- 

. rauskas Berliną laimingai
pasiekė Gegužės 2 d. ir tuoj 
matėsi su savo partneriu 
Teodoru Šaliapinu. Jiedu 
dainavo operoj “Boris Go
dunov”.

K. Petrausko ir T. šalia- 
pino atvykimą Vokiečiu 
spauda sutiko su didžiau
siu entuziazmu; deda apie 
juos rašinius.

giausi 10 markių (24 lįtai).
Šaliapinas ir Pėtrauskas 

pasirašė sutartį Berline-še
šioms gastrolėms.

K. Petrauskas gastrolių 
protarpiais įdainavo visą 
eile grafofonams rekordu.

-“L. A.”

tuščios lieka šimtas suvirs 
ha.

Biednuomenė tokiu ko
misijos. pasielgimu baisiai 
pasipiktino. šv. Petras.

nepasekė ir buvo likus dir
bti drauge su vyriausybę 
palaikančiomis grupėmis.

Darbo Federacijos narys 
Dr. Milčius, vyriausybės 
kviečiamas ir savo politi
nių draugų pritariamas, bu
vo paėmęs valstybės kon
trolieriaus vietą. Pradžio
je darbo federacijos bend
radarbiavimas buvo ištiki
mas. Bet, laikui bėgant, 
Darbo Federacija ėmė la
biau ir labiau krypti opozi- 
zijon. Aišku, jos opozicinė 
nuotaika pasireiškė jau 
pereitų metų gale. Buvo 
pastebėta kad ji vis dau
giau is daugiau eina su kri
kščionimis demokratais..

Pereito rudens gale Pet- 
ruičio byloj jos elgimąsi

žemės rūšiavimo komisiją 
kad jiems iš trečios rūšies 
žemės padarytų ketvirtą, 
bet vietoj ketvirtos komisi
ja padarė antrą.

Prie įVairįų paskolos

darbo federacijos" atstovai 
tautininkų betgi neįtikino 
kad jų organizacija santi- 
kiuose su vyriausybe elgia
si tinkamai.

Eilė kitų davinių apie o- 
pozicinįl valstybės kontro
lės veikimą vyriausybę pri
vertė pastatyti Dr. Milčiui 
klausimą ar jis principe 
pripažįsta kad valstybės 
kontrolė gali būti opozicijoj 
vyriausybei ar ne. Jis at
sakė kad ne, ir tada jam 
buvo duota suprasti kad jis 
arba turi valstybės kontro
lės veikimą su savo pripa
žįstamu principu suderinti,, 
arba, priešingu atveju iš 
šios vietos pasitraukti. Ir 
Dr. Milčius tapo atleistas 
iš tos vietos. “L. A.”

kaip per rekolekcijas baž- ' 
nyčioje. P. Kriukelis.

Ūkininkų Bėdos
Laibgaliai, Rokiškio v.— 

Šio kaimo ūkininkai iškirto 
ginčijamo miško, už kurį 
dabar reikia sumokėti val
džiai 42,000 litų, o norėda- | 
mi bylą laimėti nusamdė i | 
advokatą už 1500 litu.

Kuosių kaimas pakvietė' g

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

bankų žmonių eiles stovi! tininkus.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS’’, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinė't “Amerikos Lietuvą”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki i: pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

::
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Ju menu yra labai susido-deda gryžti j Lietuvą. Jie pasirodė daugiau negu kar
inėjusios Vokiečių teatrų 1 patįs atvyksta policijon ir tinas.
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direktoriai ir ki- 
meno darbuoto- 
Berliniečiai susi- 
gastrolėmis rodo 
kad į pirmą spe-

geruoju pasiduoda. “L.A.”

JUSU YATINGIEMS
REIKALAVIMAMS

E. 6TH IR ROCKWELL
AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS 1 •KADA GERESNI
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Gold Seal Buicks 
yra Garantuoti 
Naudoti Buicks

12538 Euclid avė.
12516 Penobscot avė.

Eikit pas Buick pardavėja. .Jis turi didžiausi pasirinkimą 
Įvairiu išdirbinių ir modelių naudotų karų skyriuje.

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

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

Kuomet jus perkat naudotą karą iš Buick pardavėjo ži
not jog karas veiks taip kaip jums pasakyta — jus žinot 
jog gaukit savo pinigų vci Pūs.

Naudotas karas kuris tarnauja jums kuopatenkinančiau— 
kuris duoda jums kuodaugiausia transportacijos už justi 
pinigus — natūraliai duoda jums daugiausia naudoto karo 
vertybės.

The Bailey 
14400 Detroit avė. 
13550 Lorain avė.

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

&iade by
Lambert PLai.nacal Co., Saint Louii, U. Sl'vA.

Jo kainos yra prieinamos—paremtos ant aktualės parda
vimo vertės to karo kuri imsit. Ir jis pasakys jums tik
rą stovį bent karo kurį tik turi parduoti. Jis visada at
sargiai saugoja savo aukštą reputaciją savo srityje.

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

Cedar 3415
Cedar 3415

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

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460

SEDANAI $1195 iki 81995 COUPES $1195 iki $1850 SPORT MODELIAI $1195 iki $1525

THE ©HI© 
1900 East 

Buick Co. 
Lakewood 
Lakewood

Tauragės Sukilėliai Ge
ruoju Pasiduoda

Kariumenės teisme suži
nota kad pabėgę į užsienį 
gai kurie Tauragės sukili- 

paveikslus. hio dalyviai pavieniai pra-

mėjusios Vokiečių teatrų 
sferos. Į pirmas jų gastro
les suvažiavo visų Vokieti
jos teatrų 
ti teatro 
jai. Kiek 
domėjo jų 
tas faktas 
ktaklį dar prieš savaitę iš
parduota visi bilietai. 1 
lietų kainos — brangiausi mokratams, Lietuvos Dar- 
175 markės (420 litų), pi- bo Federacija išpradžių jais

Pasitraukė Valstybės Kon
trolierius Dr. Milčius

Kaunas. — Dr. Milčius 
turėjo pasitraukt del seka
mų priežasčių. Kaip žino- 
rna, išėjus iš dabartinės 

Bi- J valdžios krikščionims de-

Valstybės kontrolėj, ku
rią valdė Dr. Milčius, pra
sidėjo slapta propaganda 
prieš esamą vyriausybę. 
Juo toliau juo labiau ši pro
paganda stiprėjo ir kartais 
pradėjo net atvirai reikštis. 
Atsižvelgiant į tai buvo 
kviesta pasitarimas tarp 
tautininkų ir darbo federa
cijos atstovų. Pasitarime

IRGI TEISYBĖ
Rokiškis. — Balandžio 

21 d. Žemės komisija buvo 
atvykus į Rokiškio stotį 
atidavimui nuomon ganyk
lų. Ganyklos randasi prie 
pat stoties ir užima 110 ha.

Pereitais metais tas ga
nyklas valdė pasiturinti pi
liečiai ir vietomis išarę pa
sėjo rugius. Komisija gra
žiai kalbėjosi tik su senai
siais nuomininkais ir slap
tai “posėdžiavo”, neva ta
rėsi apie pasėtus rugius.

Vienas komisijos ponas 
susirinkusiems - 1 vargšams 
pranešė buk jis eisiąs ap
žiūrėti tų ganyklų ir kiek 
tų. rugių yra pasėta. Ponas 
su geru upu paėjo biskutį 
sausesnių keliu, ir sugry- 
žęs pranešė kad naujiems 
nuomininkams ganyklų, ne
išduos dėlto kad Senųjų yra 
pasėta rugiai. 'l

, ■ i;
Ištikrųjų gi rugių yra pa

sėta apie 4 ha, o, ganyklos

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai 

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

Be Rupesnio!
NIEREIKĖS mislyt — nei rūpintis — ar užsu- 
1 kot savo vandens šildytojų pirm išeisiant iš 
namų, kuomet turėsit gazinį automatišką šildyto- 
ją savo skiepe, kadangi

AUTOMATIŠKAS GAZINIS
ŠILDYTOJAS REGULIUOJASI PATS

Yra atsakančių gazinių vandens šildytojų kaip 
tik tos rūšies kokis reikalingas jūsų namuose, jei
gu norit kad jūsų namas butų Įrengtas moderniš
kais patogumais ir darbą sutaupančiais paranka
mo prietaisais.

Mes turime žingeidi! ir pagelbstintj išstatymą ge
rų vandens šildytojų, visokių rusių ir už įvairias 
skirtingas kainas, kuriuos mielai jums aprodysi- 
me ir išaiškinsime pagelbėdami jums išsirinkti

ATSAKANTI VANDENS ŠILDYTOJĄ

g | 
« n 
0 H
I

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

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

A. S. BARTKUS 
Vienintelis Clcvelande Lietuvis Artistas 

Fotografas 
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland 
“Studija su dviem parodos Jangais” 
------ Telefonas Randolph 5297 -----
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THE EAST OHIO GAS CO

Mns 
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
su lėšomis. <..*
tikime liga sena ar nauja, 
tinę ar tik retkarčiais, .
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

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

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

Nesvarbu ar jūsų atsi
ja, ar nuola- 
1 jus turit pa-

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 

187GF Frontier Bldg., 
46? Niauri’ St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jusli metodą išbandymui:

BUICK COMPANY
24th St.



8 DIRVA

—Si T—'--.■i'. .. ..-f| || . .. ' . ~~~ji’?

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
SPORTAS

i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 :
I
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Skandalas policijos virši
ninku tarpe. Buvęs miesto 
majoru Claytown Townes 
sukėlė subruzdimą aukšto
se policijos sferose paskelb
damas kad policijos tarpe j 
yra kyšiavimas ir lupimas 
pinigų už paaukštinimus.

Kaipo pavyzdį Townes iš
kėlė aikštėn atsitikimą su 
Lietuviu policijos kapitonu 
Jonu Savage-Savieku. Tow-' 
nes pasiryžo Įrodyt kad di-i 
dėsės policijos galvos pa-' 
ėmė iš Kapt. Savage $500 
už pakėlimą Į kapitonus, ne
žiūrint to kad Savage tei
sėtai turėjo būti paaukštin
tas ir be jokio užmokesnio.

Kapt. Savage užsigina j 
mokėjęs kokius nors pini
gus kam nors ir sako rei-į 
kalaus kad Townes viešai' 
atsiprašytų jo už kalbėjimą 
buk pats Savage jam apie 
pinigus minėjęs.

Po tyrinėjimų prieita iš
vados jog tas ką Townes 
norėjo iškelti dar nepriro- 
do jog policijos viršininkai I 
ima kyšius.

Kaslink Kapitono Sava-j 
ge-Savieko, jis trumpu sa
vo tarnavimu policijoje pa
kilo i tokią žymią vietą la
bai greitai, visu laiku turė
damas geriausius rekordus 
ir švarią reputaciją.

Jis Įstojo policijon Gegu
žės 1 d. 1914 m. ir 1918 m. 
buvo pakeltas i saržentus. 
Už poros metų pakilo i po
licijos leitenantus, o Lie
pos m. 1927 m. pakeltas į! 
kapitonus. Dabar jis yra!

Kapt. Savage štai ką pasa
kė: “Jis yra vienas iš ener
gingiausiu ir atsakančiai!- 
siu viršininkų visoje polici
joje.” Kada pereitą vasa
rą buvo liuosa vieta kapi
tonui, J. Savage jon pateko 
už savo atsižymėjimus, pa
likdamas užpakalyje kitus 
net senesnius savo bendrus.

25 m. vedybų sukaktuvės. 
Jurgis ir Ona Brazaičiai 
Gegužės 19 d. apvaikščiojo 
savo 25 metų vedybų su
kaktuves su bažnytinėmis 
apeigomis. Vakare jų na
muose dalyvavo būrelis jų 
draugų ii- pažįstamų ir tarp 
vaišių linkėjo jiedviem su
laukti auksinio jubilejaus.

Brazaičiai yra prielan
kus žmonės, yra SLA. na
mai, Brazaitis buvo vienas 
iš pirmutinių “Dirvos” šė- 
rininkų. Jie užaugino gra
žią šeimynėlę. Linkėtina 
jiems ilgų metelių ir gra
žaus draugiško gyvenimo.

Buvęs.

Pereitą savaitę Clevelan- 
de pas Dr. Vitkų keletą die
nų viešėjo komp. Mikas Pe- 
.rauskas iš Detroito. Iš
dalino Clevelandiečiams sa
vo išleistą operą “Birutę”, 
prie kurios išleidimo Cle- 
velandiečiai finansiškai du
ndėjo.

Gerb. Petrauskas keletą 
kartų lankėsi “Dirvoje”.

šiuo atsilankymu išlydė
jo ir Dr. Vitkų Į Lietuvą.

Dr. J. T. Vitkus su mote-
trečiuoju komandoj gatvių b-ia išplaukia “Leviathanu” 
tvarkymo policijos biuro, j Gegužės 26 d.

Jis yra vedęs ii1 turi še- ---------------
šis vaikus. Pirm pastojime- Tam tikros organizacijos
policijon Jonas buvo sun- reikalauja Clevelandui 500
kaus svorio amatorius kum
štininkas. Tarnyboje jisai 
visada stovėjo tarp pirma
eilių savo pasižymėjimais.

Saugos direktorius Bar
ry laike šio skandalo apie

NEPRALEISKIT
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-nio 

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.

daugiau policijantų. Sako 
miesto administracija rastų 
am pinigų jeigu tik norėtų.

Erie ežere ties Gordon 
parku rasta lavonas moky
tojas Berthos Jahn. Ji bn- 

: vo 55 metų amžiaus.

Pabrangina miesto vande
ni nuo 60 iki 65 centu už

I _
■ tūkstantį kubiškų pėdų. Da- 
; vimas dykai vandens į mo- 
! kyklas ir kitas viešas Įstai
gas miestui kainuoja metu 

i bėgiu $300,000.

| THE CITIZENS | 
| SAVINGS ASSOCIATION |

Praneša jog Mr. Nicholas C. Bogovich 
gį paskirtas Manadžeriti Superior Ave. Ofiso i

Mr. Bogovich per pereitus tr's ir pusę metų buvo kasieriaus ggį 
|Jį pagelbininmas prie American Express Co., turėdamas savo globoje g|| 

Laivakorčių ir Pinigų siuntimo biznį. Pu
Mr. Bogovich ypatiškai atstovaus American Express Company Oi 

||p šiame distrikte, parduodamas vietinius Money Orderius ir Užru- 
|H bežinius Keleivių čekius, taipgi Laivakortes.

Mr. Bogovich kalba Vokiškai, Lenkiškai, Serbiškai-Kroatiškai,
Up Rusiškai, Slovėniškai, Vengriškai, Slaviškai ir Turkiškai. Jis tu- ggį 
gjgp rėjo daug metų patyrimo kaipo vertėjas ir šio ofiso klijentai tu- Lig 

rėš proga pasinaudoti jo plačiu patyrimu svetimose šalyse.

j 5% ir Saugumas
Si Mokama ant Taupymų nuo dienos Padėjimo 

iki dienai Ištraukimo. gjj

The Citizens
Savings Association

145 Cleveland Arcade
ir

3354 Superior Avenue
Sllllllllllllllll

Ekskursijos Diena Pa
greitinta — Išplauks 

Birželio-June 16

EKSTRA!
Štai naujiena: Lietu

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

Išleistuvių vakarienė. S 
i. Birželio Lietuvių svetai
nėj ruošiama išleistuvės į 
Lietuvą pp. Karpavičių ii 
visos ekskursijos bei spor
tininkų ir sykiu delegatų Į 
SLA. seimą. Norintieji da
lyvauti gali užsisakyt pas 
A. Žuką “Dirvoje”.

Nedėlioj, šokdama iš au
tomobilio užsimušė Ann;: 
Habat nuo 1131 E. 177 St. 
Ii važiavo su vyru ir kitais 
riminėmis Lake Shore bul
varu, rankose laikė kūdikį. 
Prie kojų buvo pundelis su
vyniotas popieryje. Pama
čius kad popieros užsidegė ji 
išsigandus šoko iš bėgančio 
automobilio ir persiskėlė 
galvą. Kūdikis liko sveikas.

Smarkus lietus. Nepapra
stas šio pavasario lietus už
klupo Clevelandą Gegužės 
18 d. Užtvino gatvės ir na
mų skiepai.

Greičiaus muzikos moki
nių koncertas. Gegužės 19 
d. E. 55th St. knygyno au
ditorijoj V. Greičiaus pia
no mokiniai išpildė progra
mą. Publikos buvo apie po
ra šimtų pasiklausyti.

Programe dalyvavo 38 
mokiniai, sudarydami due
tus ir grodami solo. Labiau
sia pasižymėjo Lietuvių 
vaikai, paties mokytojo šei
mynėlė ir Ziniutė. Ta mer
gaitė matyt turi talentą 
muzikoj. Greičių Vincukas 
gabiai smuiką sugrojo Wie- 
niawskio “Kujawiak” ir 
Regina Greičiūtė artistiškai 
išpildė Liszto antrą Rapso
diją. Ji net nustebino klau
sytojus. Beveik visi daly
viai skambino iš atminties.

Buvęs.

LAUKIA SPORTI
NINKŲ

Jonas Liūtas, United Sta
tes Lines atstovas Kaune, 
rašo “Dirvos” redaktoriui:

“Ypatingai Tamistos ek
skursijos Lietuvos Sporti
ninkai labai laukia ir jie 
ruošiasi čionai kaip Tamis- 
tą taip ir su Jumis atvyks
tančius Sportininkus kuo- 
iškilmingiausia sutikti ir 
ruošia viską kas ištikro ga
lės sportininkus patenkint.
Laukiu Tamistų atvykstant 
ir tikiu kad galėsime Kau
ne pasikalbėt ir maloniai 
laiką praleist.”

j KAS KIBS VALEIKAI 
Į ČIUPRYNĄ?

Klubo rengiamame pikni
ke Birželio 3 d. Neuros far- 
moj ruošiasi dalyvauti ris- 

i tynėse ir vietinis čampionas 
L. Valeika. Kas šįmet prieš 
jį stos jis dar nežino, nes ge
niausią ristiką Joną Krun- 
kaiti jisai nugalėjo pereitą 
vasarą. Valeika tiktai ne
gali suprast kodėl Krunkai- 
tis neatiduoda jam čampio- 
no medalio jeigu ristynes 
pralaimėjo.

Ką klubas Valeikai šį sy
kį duos Valeika dar nežino, 
bet ir nepaiso. Jis gatavas 
stoti su bent vienu sunkaus 
svorio vyru. Jis sveria 205

TRYS LIETUVIAI VIENU 
VAKARU

Providence, R. L, Gegužės 
22 d. imtynėse buvo išstaty
ta net tris garsiausi Lietu
viai ristikai prieš tris sveti
mus:

Komaras su Stasiaku, 
Sarpalius su Sonnenbergu. 
Gansonas su DeVito.
Apie pasekmes dar nete

ko patirti.

KOMARAS APSIGY
VENS CLEVELANDE
Kiek tenka patirti, Juo

zas Komaras žada -šią vasa
rą vėl apsigyvent Cleve- 
lande. Čia sako ne tik mie
stas gražus bet ir yra gra
sių mergelių.

Gera Proga Visiems 
Lietuviams

Artinasi vaiku Graduation (mo
kyklų baigimo) laikas. Visi jie ti
kisi gputi kokia nors dovanėlę nuo 
savo tėvelių bei priminių atminčiai 
jų brangs u*- Hnokslo užbaigimo.

Mes pritaikome kiekvienam pa
gal išgalės tinkamą dovanėlę pagal 
užsakymo arba pasirinkime. Ir tu
rime šiaip dideli rinkinį tinkamiau
sių dovanų. Graduation, Vestu
vėms, Surprize Partijoms ir kito
kiems reikalams. Pas mus viską 
pigiau pirksit negu kitur ir geres
ni daiktą turėsit.

Tėmykit antrašą:

V. D. Šiaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

Telefonas Main 6111

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

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

VINČA RUOŠIASI
Lietuvos čampionas Juo

zas Vinča išvyko į Paryžių 
treiniruotis prisiruošimui į 
pasaulinę Olympiadą Ams
terdame šį rudenį. Pary
žiuje jis išbus pora mėne
sių. Lėšas Vincai treini
ruotis dalinai suteikė Lie
tuvos Sporto Lyga ir dali
nai sudėjo privatiniai žmo
nės ir įstaigos. Visi pasi
tiki jog Vinča laimės pa
saulinį Olympiados čam- 
pionatą.

Šią vasarą, kurie Ameri- 
I kiečiai lankysis Lietuvoje 
i matys IVinčą keletoj susi- 
■ rėmimų su įvairiais boksi- 
i ninkais.

svarus ir gerai lavinasi.
Tarp svarbiausių ristikų | 

bus Gansonas su Požėla.
Clevelandiečiai dar Gan-į 

šono nematė, bet jau senai! 
apie jį girdi, todėl važiuos! 
jį pamatyti.

RISKO SU GODFREY
Brooklync Birželio 20 d. 

įvyksta kumštynės Johnny 
Risko su negru Godfrey. 
Tai yra negras milžinas, 
kurį pora metų atgal Jack 
Sharkey sumušė.

Liepos 11 d. Risko kųm- 
ščiuosis su Roberto Rober
tų Italijos čampionu.

Rugp. 15 d. — su Pauli
no Uzcudun, Ispanu.

Jack Sharkey laukia ei
lės pasičiupinėti su Risko.

Risko sako nesibaido mū
siškio Sharkio, bet Sharkis 
sako padarys su juo taip 
kaip padarė su Delaney.

N AMU IR FARMŲ 
BARGENAS

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

Netoli Cleveland© 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 Cleveland© sto
rą su 5 kambariais, didelis plotas že
mės, prie štoro yra gasolino stotis. 
Daro gerą biznį. Parsiduoda pigiai 
arba mainysis ant namo Clevelande.

Matykit mane arba rašykit
BEN. RAKAUSKAS

G712 Wade Park Avenue 
Cleveland, Ohio.

o ROSEDALE Of 
Dry Cleaning Coi

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

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

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

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

6820 Superior avė.

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokių kitokių apdrauda kokios tik 
Amerikoj randasi, net piknikus nuo 
lietaus. Tvirtinu visokius notarialius 
raštus, esu registruotas Lietuvos Kon
sulate Notaras ir paruošiu visokius 
Lietuvoje reikalingus dokumentus.

Antanas Žukas
(“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OMo

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Ona Gaveniutė .... Lt. 500 
Petronėlė Petravičaitė ..50 
Grasilda Murauskienė ..150 
Jonas Stačkaitis........... 250
Mikalina Petrauskienė .200 
Stasys Valaitis.............150
Antanas Naujokaitis .. 100 
Vincas Jankus............. 150

MAROTTOS RISTYNĖS
Marotta pradės ristynes 

šįmet atvirame ore Birželio 
7 d. Bus toj pačioj vietoj, 
Taylor Bowl. Ką pirmose 
imtynėse statys dar tikrai 
nežino. Nori gaut Komarą, 
Sarpalių arba Gansoną su 
svetimais priešais.

Lietuviška Valgykla
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS
6824 Superior Ave.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

PATOGI UŽEIGA

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.
PAJ1EŠKOJIMAS

Aš Albertas Dankintis jieškau sa
vo draugą Liudviką Taškaitj. Ame
rikoje gyvena apie 19 metų. Iš Lie
tuvos paeina Kartinos par., Dau
kinčių k., Telšių ap. Jis pats arba 
kas apie jį žino prašau atsiliepti.

ALBERTAS DAUKINTIS
820 Douglas St.Akron, Ohio.

PAJIEšKAU savo draugą Pavilą 
Matavičių, Amerikoje gyvena apie 16 
metų. Iš Lietuvos paeina Šatų para
pijos, Vabalių k., Telšių ap. Jis pats 
arba žinantieji atsiliepkite.

F. RUMBUTIS
851 Raymond st. . Akron, Ohio

PAJIEŠKAU Onos Paliulis, po vy
ru pavardės nežinau. Paeina iš 
Skrandžių par., Gudelių k., Mariam- 
polės ap. Amerikoje gyvena apie 18 
metų. Prašau atsiliepti.

Anelė Norviląite-Pulkus
755 Euclid avė. Akron, Ohio

ANT RENDOS
Ant rendos 7 kambarių namas, 1 

miegkambariai. šviesus ir gražus, 
gražioj vietoj. Kreipkitės

U5Q EAST 71 STREET

PARSIDUODA
1417 Payne avė, cigarų, saldainių 

r 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 minutos iki kuro; im
siu lotą 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, j ežerą. (21)

DIDELI PINIGAI!
Turiu pardavimui gerą Gasolino 
Steišiną, prie to mašinas, auto
mobilius partraukt sugriuvusius 
karus. Storas su automobilių 
daiktais, šriubais, daug t’.jerą ir 
kitų dalykų. Biznį daro gerą per 
10 metų. Savininkas apsirgo, 
nori važiuot gydytis į šiltus kra
štus. Parsiduoda labai pigiai ar
ba ims namą mainais bile kokia
me mieste. Gera proga nirkti, 
turėsit darbą namuose. Ateikit 
arba rašykit:

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

Dry Radio A.B.&C. 
Batteries

Visai šviežiai Darytos. 
Sutaupysit Pinigų.

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

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

CLEVELAND, OHIO
Ant kalno netoli Union Depot

Kviečiame savo vien
taučius atsilankyti ka
da turit liuoso laiko. 
Užlaikome Groseriškus 
dalykus, Saldainius ir 
visokius Skanius Gėri

mus.

STEVE ir K. GRINIS 
6802 St. Clair Avenue

Telef. Florida 7093

FLORIDA -1331-M

K. Urbšaitis, 
A. Sheppard ir

A. Jakštas
MALLAVOTOJAI 

POPIERIUOTOJAI IR 
DABINTOJAI Iš VIDAUS IR 

Iš LAUKO.

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

A. Jakštas ir K. Urbšaitis
Užlaikom 

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.

Jonas Kastyrka
STOGU DENGĖJAS IR RYNU 

SUDĖJĖJAI 
MALIAVOTOJAS

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

Telef. Broadway 3358-M 
JOHN KASTYRKA 

3080 Soutel kd., City

JAU PAVASARIS
Jei manai namą pirkt pigu ar 

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

Benedict Rakauskis.

NAMAI NAMAI
Statom namus1 mūrinius, medinius, 

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

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

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

Lily Building Co. 
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

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

1306 EAST 68TH ST.
- i. _Rand. 6729.~ ;. :


