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gyvas šiaurėj
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Chinijoj nioterįs dirba į 
dieną po apie 12 valandų ir 
uždirba vidutiniai po 20c į 
dieną. Retai kuri darbinin
kė tusi vieną dieną savai
tėj pasilsio, daugiaosia dir
ba po septynias dienas.

Pullman vagonų tarnau
tojai juodukai, vyrai ir mo
teris, nutarė atidėti išėji
mą ant streiko. Jų yra į! 
11,000 ypatų.

Kasykla jau dirba.
ther, Pa., kasykla kurioje, .. 
nesenai užmušta apie 200 (^as Puyd- 
darbininkų, jau vėl prade-1 
jo dirbti. Ten dirbama su 
streiklaužiais.

Užsidaro kasyklos. Ne
kurtos angliakasyklų kom
panijos pradėjo vienytis ir 
prieina prie išvados jo^ da
bar yra perdaug kasyklų ir 
perdaug angliakasių, todėl 
tūlas dalis savo kasyklų už
daro. Palieka tiktai tokias 
kuriose lengva anglį išimti 
ir jis pigiau atsieina.

KALINIAI TAISYS 
KELIUS

Wilburton, Okla. — Ištai
symui senų ir pravedimui 
naujų, automobilių bėgioji
mui kelių po Latimer aps
kritį, vietinė valdžia nu
sprendė panaudot kelinius 
iš Oklahoma sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Jų buveinei 
statoma liogeriai prie Coo
per Port maudynių ir į juos 
netrukus bus atgabenta 100 
kalinių pradėjimui darbo. 
Tai bene bus pirmas toks 
atsitikimas kad Suvienyto
se'Valstijose imama keliniai 
prie viešųjų darbų, kuriuos 
ikišiol dirbdavo tik samdo
mi darbininkai.

KATALIKŲ KUNIGAS 
SUVALDĖ LAIKRAŠTĮ 
Pittsburgh, Pa. — Vie

tinis laikraštis “Pittsburgh 
Press” per savo skiltis lei
do aprašymą “Civilizacijos 
Istorija”. Per tūlą laiką tą 
istoriją studijavęs 
katalikų kunigas, 
Coakley, klebonas 
Širdies bažnyčios,
toje istorijoje įžeidimą Ro
mos katalikų bažnyčios, ir 
todėl savo laišku griežtai 
laikraščiui užprotestavo.

Laikraščio leidėjai pabi
joję boikoto iš katalikų pu
sės, “Civilizacijos Istoriją” 
sulaikė.

* ______
PLAUKIOJA ANT LEDO 

PO JURAS
Kings Bay, Spitzbevgen. 

, — Gauta pirmutinė tikra 
■ radio žinia nuo Gen. Nobi

le, Italo lakūno kuris Ge
gužės 25 d. paskiausia apie 
save pranešė ir po to nieko 
tikro nežinota, kuomet au-; 
dra juos pagavus kur tai, 
nunešė.

Nobile šitaip savo radio 
aparatu pranešė: Mes nu- 

) sileidom ant ledo lydies, 
netoli salos. Plaukiojame 
po vandenį po apie dvi my
lias į dieną, kaip kada koks

. Orlaivis suga- 
I dytas; du musų vyrai su
keisti, nulaužta kojos. Mes 
1 kūrinsime ugnis ir leisime 
į orą šviesas kaip tik koks 
orlaivis pasirodys. Savo 
palatką numaliavojom rau
donai. Maisto turim del 50 . 
dienų, po biskį valgant. Bet 
neturim avalų, šautuvų, a- 
municijos, rogučių, vaistų, 
kepimo pečių nei cigaretų. ;

Oras čia debesuotas, bet . 
gana toli galima matyt, ir 
matysim orlaivį jeigu skris ‘ 
1,500 pėdų aukščio. Trįs ' 
musų vyrai eina pėkšti iki , 
Šiaurės Rago jieškot žmo- . 
niu ir pagalbos. Mes vis 
galėsim priimt radio žinias ' 
leidžiamas mums, bet musų 
aparatas leidimui silpnėja 
ir negalėsim apie save duo
ti nieko. Būtinai pristaty- 
kit mums tris sulenkiamas 
valteles. Mes aiškiai girdi
me jus, bet nakčia geriau
sia susinešti su mumis per i 
San Paolo. Mes čia esam 
šeši. Apie tris kurie išėjo ] 
pėkšti ir likusius septynis i 
kitur mes nieko nežinom, ] 
nes juos nunešė orlaivis ku
ris dabar randasi 
kilometrų toliau.

Gavus šitą žinią 
kus kur jie tikrai 
bus bandomą kuogreičiau- 
sia juos išgelbėt.

( ATVYKO JIEŠKOT TAI
KOS SU MEKSIKA

Roma, Italijoj. Atvyko 
čia iš Meksikos, Michoacau 
antvyskupijos, Romos ka
talikų antvyskupis Ruiz 
Flores, maldaut popiežiaus, 
kad šis pradėtų taiką su 

.'Meksikos valdžia. Atsilan- 
i I kęs jis pas Vatikano sekre

torių, kardinolą Gaspari ir 
jam išdėjęs savo tikslą, pa-į 
sakė, jog pribrendo jau lai
kas jieškot kelio, vedančio 
Meksiką prie ramybės, o 
katalikų bažnyčią prie liuo- 
sybės. Jis bus prileistas pa
sikalbėt su popiežium, gal
būt šią savaitę.

NELEIS SKELBT MI
ŠIAS PER RADIO

Praga, 
Leitmeritz 
vyskupijos 
oficiališku
į Vatikaną ,prašant leidimo 
šitos vyskupijos katalikų 
bažnyčiose įstatyt Radio 
priimtuvus, kurie suimtų 
bažnyčiose giedojimus lai
ke procesijų ir mišias, kad 
taip paskui klausytojai iš 
Radio aparatų galėtų pasi
klausyt kas bažnyčiose de
dasi. Vatikanas vienok šitą 
prašymą atmetė.

107 M. SENUKĖ .ĮIEŠKO 
JAUNIKIO
York. — New Ro- 
Žydų prieglaudoje

AREŠTAVO VAGILIŲ 
ŠAIKS VADOVĘ

Moskva, Rusijoj. Policija 
areštavo tūlą L Kučanovič, 
kuri aristokratiškai gyven
dama pirmaeiliuose Mas
kvos viešbučiuose, užsiim
davo parupinimu tarnai
tėms vietų. Susekta, kad 
tos tarnaitės, kurioms ji 
surasdavo vietas turtingo
se šeimynose, netik Mas
kvoje bet ir kituose mies
tuose, buvo išimtinai išsila
vinę vagilės ir gavę vietas, 
apiplėšę savo šeimyninkus, 
pasislėpdavo su paglemžto
mis gerybėmis. Tokių vagi
lių 20 jau suimta.

gyvenusių Suv. Valstijose, 
kurie buvo legaliai įleisti į 
šią šalį.

Kadangi šitas yra didelis 
žingsnis ateivybės paleng-

apie 30

ir suse- 
randasi

Romos 
T. F. 

Slaptos 
įžiūrėjo

Latviai gavo paskolą. Iš
duodama Švedų degtukų 
trustui savo degtukų išdir- 
bystes Latvija gavo iš Šve
dų $6,000,000 paskolos. La
tvija turės pristatyt 80 mi
lijonų dėžučių degtukų ir 
6,000 tonų degtukų medžio 
Švedijai kas metai.

Chinijoj pereitą savaitę 
sušaudyta 14 mergaičių ir 
3 berniukai studentai kurie 
suimta kaipo atkaklus ko
munistų darbuotojai ir li
teratūros platintojai.

RENGIASI PRIE “NUSI
GINKLAVIMO

Berlin, Vokietijoj. Kariš
ki mekanikai baigia dirbt 
važį, vadinamą vokiškai 
“Grasmuecke”, kuris kovų 
laukuose šaudys rakietomis 
j ore skraidančius orlai
vius. Važis bus parankus, 
nes iš vietos į vietą jis bė
gios kaip automobilis, todėl 
galės vytis orlaivį ir tą vai
šint savo rakietomis, žino
ma, pripildytomis mirti
nais šūviais, ar nuodingais 
gazais. Važis netrukus bus 
užbaigtas ir išbandytas in
žinieriaus Katsenstein.

New 
chelle, 
esanti 107 metų senukė, na
šlė Ida Goldberg, pasigar
sino laikraščiuose jieškan- 
ti jaunikio, kuris sutiktų 
likti jos vyru. Į pagarsini
mą atsiliepė 125 kandidatai 
į “palaimintą moterystės 
stoną”, kurių kiekvienas su
tinka senukę vest. Paklau
sus ją ar ji tikrai tekėtų už 
vyro, ji užtikrino kad tekė
tų laiką nevilkinus, bet te
kėtų tik už' jauno vyro, ku
ris jai patiktų ir išvaizda ir

I manieromis.

UŽ 100 SVARŲ TIK 
PENAI

Chelmdford, Anglijoj. 
Neturingas, senais si 
malais prekiautojas Žyde
lis nudžiugo gatvėj radęs 
pamestų pinigų pluoštą su
moje 100 svarų sterlingų, o 
patėmijęs laikraštyje jų sa
vininką prašant sugrąžinti 
kas rado, nusiskubino į sa
vininko namus nurodytu 
atrašu, tikėdamasis gaut 
kiek nors radybų. Bet sku- 
pus pinigų savininkas tei
singam Žydeliui radybomis 
davė tik aštuonis penus ir 
šaltą “ačiū”. 10 svarų ster
lingų yra apie $500.

8

Smarkus bulius. Portu
galijoj bulius pamatęs atei
nant traukinį leidosi prie
šais ir atsistojęs ant bėgių 
smogė ragais į lokomotivą. 
Traukinis nušoko nuo bė
gių. Bulius užmuštas.

SUDEGĖ KATALIKIŠKA 
ŠVENTYNĖ

Regina, Kanadoj. Prie 
miestelio Labret, ant kalno 
buvusi katalikiška šventy
nė Slaptosios Širdies Jė
zaus, kurią tūkstančiai 
meldžionių, netik iš Kana
dos , bet ir iš kitų valsty
bių, kas metai atlankydavo 
jieškodami įvairių malonių, 
praėjusios savaitės pabai
goje, sudegė iki pamatų. 
Sudegė ir viduje buvusių 
brangių stovylų daugelis. 
Šventynė buvo pastatyta 
1917 metais, už 10.000 do- 
liarių. Ji bus atstatyta taip 
greit, kaip bus surinkta 
reikalinga suma pinigų.

PASIEKĖ AUSTRALIJĄ
Sydney, Australija. —Iš

skrido iš Kalifornijos lakū
nai laimingai pasiekė Aus- 

I traliją, kaip jų buvo pasi
ryžta. Kelionė truko viso 
10 dienų su laukimais, o 
pats skridimo laikas ėmė 
apie 4 dienas.

Šita dalis kelionės, iš Fi
dži salų į Australiją, buvo 
trumpiausia, apie 1,800 m.

Taip pasekmingai atlik
dami šitą didelę ir pavojin
gą kelionę, tie lakūnai da
bar mano leistis tolyn ir 
apkeliaut aplink visą pa
saulį. Dar turės perlėkt 
apie 17,000 mylių.

Lakūnai gavo $25,000 do
vanų.

Vokietijoj, ant Munich- 
Frankfort gelžkelio užmuš
ta 22 pasažieriai traukiniui 
nuvirtus nuo kranto laike 
užsisukimo.

Tris užmušė. Ant kariš
ko laivo Norfolk, Va., eks- 
plodavus garo katilui už
mušta trįs mašinistai.

PABRANGINA PAČTO 
ŽENKLELIUS

Paris, Francuzijoj. Val
džia jau išbandė visokius 
budus surinkimui pinigų 
sumą, kuriomis butų atpil
dyta pinigų nusmukus ver
tė, ir apsiskaitę kad spaus
dinimas visokių “bonų” kai
nuoja tas pačias sumas, ko
kios iš 
tad kad 
brangina 
Vertės 6 
lėliai
po 40 centų (10 frankų), iš j 
kurių 6 cenai eis reikalin
gam siuntinio apmokėjimui 
o 34 centai valstybės iždan, 
pinigų vertės atstatymui.

žmonių
pigiau išėjus pa-
pačto ženklelius.

centų pačto ženk-
bus pardavinėjama

suimama,

PROF. VOLDEMARAS 
ANGLIJOJE

Londonas. — Gegužės 21 
d. Lietuvos ministeris pir
mininkas Prof. Voldema
ras priėmė keletą kores
pondentų ir pažįstamų, jų 
tarpe ir Londono Lietuvių 
parapijos kleboną Kun. Ma
tulaitį.

Pietus iškėlė Gen. Bury 
kavalerijos klube. Po piet 
Prof. Voldemaras padarė 
vizitus Anglijos karaliui ir 
premjerui Baldwinui.

Taipgi įvyko vizitas ir 
pasikalbėjimas pas užsienių 
reikalų minister} Sir Aus
ten Chamberlainą. “L. A.” I

KEISTAS SURAMINI
MO BUDAS

Belgradas, Jugoslavija.— 
Kuomet veik visose Euro
pos valstybėse priprasta 
parlamentuose kelti trukš- 
mus rėksmais, kad taip nu
tildžius kalbantį opozicijos 
šalininką, tai Jugoslavijoj, 
vietoj rėksmų ir trakšimi 
trankyta rašymo stalų ar
ba “deskų” antvožai, slan
kiojant juos aukštyn ir že
myn, kad tokiu beldimu 
kalbėtojui pertraukt kal
bą. Bet labai nusistebėta 
pereitos savaitės vienoj se
sijoj, kuomet pradėjus tam- 
pyt tuos antvožus tie nesi
judino iš vietų. Vėliau pa
aiškėjo kad seimo (skupči- 
na) pirmininkui paliepus 
visi “deskų” antvožai pri
kalta vinimis.

PALENGVINIMAI AT
EIVIAMS

Washingtone išleista įs
tatymas palengvinantis at- 
eivybę tam tikrose klasėse
kurios iki šiolei buvo su- vinimui daugybė tokių ku- 
varžytos. Sekanti ateiviai rie negalėjo atsitraukti sa- 
galės įvažiuoti prie dabar vo gimines tos klesos ko- 
leidžiamų, be kvotos: jkia čia paminėta, dabar ga-

. w. . . ., ... i lės ta padaryti be vargo.11. Visi Amerikos piliečių' - 1 J 
vaikai neturinti 21 metų j 
amžiaus.

2. Vyras moteries kuri į
yra Amerikos pilietė. IDU.'U ’Ų’ -i-- i>,„ ,, . . . . . -i Birželio 12 d. prasidėjo Re-3. Moteris kuri buvo pi- .... ;.. .r . publikom! partijos konven- hete ir neteko pilietybes .. . . , .cija nommavimui busincio ištekėdama uz nepihecio , ,.. r . .., . , , v._ kandidato ant prezidento,vyro, kuri dabar yra našle v . , , ..., . ... . . Yra keletas norinčiu tosarba legaliai persiskyrus, . , , , ,. ;1 17 vietos, bet stipriausiu kan-

Sekanti bus priimami į didatu stovi Herbert Hoo- 
parinktųjų kvotą pagal to ver, kuris iš 1,089 balsų da- 
naujo įstatymo: Gyvaujančių konvencijoj tu-

Nevedę vaikai neturinti ri pažadėtus 750 balsus, o 
21 metų amžiaus, arba pa- nominavimui reikia tiktai 
čios ateivių nepiliečių apsi- 545 balsų.

HOOVER BUS NOMI
NUOTAS

Kansas City, Kansas. —

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

tautiečiu,

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1.000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniumiestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 rn. Brėžiau* V -tį n* * ’ g-aur* “Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygai ui pusę kainat*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, G00 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresv:

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

rašykite pas

United States Lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland

C&B LINE STEAMERS
Each Way Every Night Between

offer you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a long night's refreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip you will lung 
remember.

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

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

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

New Low Fare $4.50 way 
kXed $8.50

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

Vasaros Ekskursija 

i LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo

S.S. LEVIATHAN
(per Cherbourg)

išplauks iš New Yorko LIEPOS 1-tą, 
po vadovybe Mr. M. FLAM, United States Linijos Atstovo.

Mr. Flam pridabos visu
aprūpins viską iki kclioib

pilnų informacijų ir kainų, arba

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

Cleveland and Buffalo
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PERSKAIČIUS DR.
ŠLIUPO LAIŠKĄ

Arklių paroda. Pereitą 
sekmadieni Pittsburge bu
vo suruošta darbinių sun
kiųjų arklių paroda. Buvo 
išvesta Į demonstraciją ke
letas šimtų arklių ir daly
vavo daugybė žiūrėtojų.

Geriausių arklių savinin
kai gavo dovanas.

Ši paroda buvo penkta 
metinė išeilės, nuo to kada 
Pittsburgas sumanė paro
dyt savo gyventojams jog 
automobiliai dar visai ark
lių neišnaikino.

toriai; penki Republikonų 
partijos wardų pirminin
kai; du policijos magistra
tai, 12 policijos leitenantų 
ir kitų žemesnių galvų.

Prie tų yra dar “agen
tai”, “tarpininkai” ir kito
kie kurie atlikinėjo darbą.

Visi jie apkaltinti kons
piracijoje laužyti prohibi- 
cijos įstatymą ir bus teisia
mi. Byla užsitęs ilgą lai
ką.

Mažiau bedarbių. Penn
sylvania valstijoj ši pava
sarį darbai pasigerino. Di
džiausias padidėjimas dar
bų apsireiškė budavojimo 
industrijoje.

Allentowne, šilko audi
mo centre, darbai dabarti
niu laiku eina pilnu saiku. 
Allentowno audinyčios per 
1921 metus išdavė šilko už 
$40,000,000.

Taipgi padidėjo reikala
vimai darbininkų Į ukius.

Kietosios anglies kasyk
lose darbai daliniai pagerė
jo, o minkštosios delei strei
ko viskas apmirę. Neku
rtos kasyklos dirba su ske- 
bais.

DETROIT

Degtinės konspiratoriai 
Įkaitinti. Nuo prohibicijos 
Įvedimo nebuvo dar tokios 
didelės bylos prieš degtinės 
šmugelninkus kokia iškel
ta dabar. Federaliai agen
tai Įtarė 167 ypatas kurios 
susekta variusios slaptą al
koholio biznį Pittsburge. 
Tarp jų yra policijos perdė- 
tinis, trįs policijos inspek-

Užpuolimas laikraščio įs
taigos. Pereitą savaitę šeši 
gerai apsiginklavę banditai 
užpuolė “Detroit News” 
dienraščio biznio raštinę ir 
pagrobę apie $20,000 pasi
šalino. Spėjama kad du jų 
tapo sužeisti susišaudyme, 
bet įstengė pabėgti.

Nekurie sako pažinę tarp 
plėšikų pragarsėjusį Lenką 
žmogžudį Povilą Jaworski, 
kuris pabėgęs iš Pennsyl- 
vanijos kalėjimo, kur buvo 
nuteistas mirtin už žmog
žudystes.

Tikrai prigėrė. Pora sa- 
vaiči ųatgal dingęs Vokie
tis John Waidelich atraš
as upėje prigėręs. Many

ta kad jis norėjo sudaryti 
neva žudystę ir pabėgo į 
Vokietiją, kad jo šeimyna 
’■alėtų išgauti jo gyvasties 
ipdraudos pinigus, nes jis 
)uvo ant didelių sumų ap- 
■idraudęs, o dabartiniu lai
ku biznis nesisekė.

Sykiu su juo dingusio jų 
5 metų amžiaus sunaus ne- 
ranad.

“Vienybės” Nr. 68 tilpo 
Dr. J. šliupo laiškas, ku
riame tas musų senas vei
kėjas dėkuoja Amerikie
čiams už sąjausmą jam mi
rus jo žmonai.

Iš to laiško matyti jog 
gerb. Eglė-Šliupienė palai
dota Vokiečių kapinėse, iš 
priežasties katalikų dva
siškuos nepriėmimo jos kū
no į Lietuvių kapines.

Taip pasielgta ir su A. 
M. Martum, kuris mirė ke
letas metų atgal.

Šitokio fakto akivaizdo
je, išrodo kad Lietuvoje, 
vietoj planuoti statyti “Pri
sikėlimo Bažnyčią” reiktų 
pasirūpinti visai tautai įsi
gyti Tautiškas Kapines, 
kurios galėtų priglausti 
kiekvieną Lietuvį veikėją 
kuris dirbo tautai, o ne ku
nigijai, nežiūrint jo buvu
sių pažiūrų.

Visi Lietuviai gerai žino 
jog kunigai nepriima į ka
pines tokių kurie miršta be 
kunigų patepimų, nors jie 
buvo dideli ir vertingi tau
tai žmonės.

Vertėtų visiems rimtiems 
Lietuviams, vietoj ginčytis 
už tuščias politikas, imtis 
rimtai darbo įsigyti Tau
tiškas Kapines, kuriose ga
lima butų laidoti kiekvieną 
kuris dirbo tautai, buvo da
rąs ir prakilnus žmogus, o 
kunigams išrodo negeisti
nas.

Tokios kapinės geriausia 
tiktų Kaune.

Amerikoj vietomis Lie
tuviai jau turi savo Tautiš
kas Kapines 1,* kuriose telpa 
visi kas tik yra Lietuvis, 
nežiūrint kokiai partijai 
tarnavo ar netarnavo.

į r K. širvydienė.

T. M. D. REIKALAI
PROTOKOLAS ' kaip galima žemiausia kaina plati

nimui. Seimas turi surasti budus

KAIP LIETUVOS JAUNI
MAS MYLI KNYGAS
TMD. Centro vice-pirmi

ninkas M. Kasparaitis ga
vo nuo savo brolio iš Lietu-

Itching Skili
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $1.00.

zemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Tėvynės Mylėtojų Draugijos Wis
consin© Apskričio Penkto metinio 
suvažiavimo laikyto Gegužės 20 d., 
1928 m., Kenosha, Wis.

1. Nepribuvus Apskričio Pirmi
ninkui J. A. Baukui, suvažiavimo 
pirmsėdžiu paskirtas Apskričio vi
ce pirmininkas F. Povilianskis. Pri
buvus pavėlavęs sekretorius M. Kas
paraitis su iždininku M. Vijunu.

TMD. Apskričio penktą suvažia
vimą atidarė F. Povilianskis, 11 v. 
ryte.

Priimta suvažiavimo dienotvarkė 
susidedanti iš 13 punktų.

3. Pertikrinta Apskričio valdyba. 
Nepribuvo Į suvažiavimą pirminin
kas J. A. Baukus; dalyvavo vice-pir
mininkas F. Povilianskis, sekreto
rius M. Kasparaitis, iždininkas M. 
Vijūnas, ir organizatorius Vincas 
Valukonis.

4. Išrinkta kuopų atstovų man
datus pertikrinti Juozas Mačiulis ir 
J. Kasputis. Peržiūrėję mandatus 
paskelbė sekančių kuopų dalyvius:

WAUKEGAN, ILL., 13 kuopos at
stovai: Juozas Mačiulis, Kastantas 
Tautvaiša ir Stasys Adomkus.

KENOSHA, WIS., 119 kp.: F. Po
vilianskis, P. Jankauskas, J. Kas
paraitis ir J. Kasputis.

RACINE, WIS., 121 kp.: M. Vi
jūnas ir M. Kasparaitis (nepribuvo 
A. Masilionis ir A. Žičkienė).

MILWAUKEE. Wis., 60 kp.: A. 
F. Peletskis, SS. SBeržienc ir org. 
F. Peletskis, Stasė Beržienė ir org.

Viso suvažiavime dalyvavo ketu
rios TMD. kuopos prisiųsdamos 12 
atstovų, kurie pripažinta pilnatei
siais atstovauti kuopas šiame TMD. 
Apskričio suvažiavime.

5. Suteikiama svečiams pataria
mas balsas. Užsiregistravo svečias 
iš 60 kp., Milwaukee, Wis., Antanas 
Beržas. Neprisiuntė atstovų South 
Mihvaukės 6-ta kuopa ir nepridavė 
jokių paaiškinimų kodėl nedalyvau
ja suvažiavime.

Rezoliucijų komisija išrinkta J. 
Mačiulis, A. Peletskis ir V. Valuko
nis.

7. Sekretorius M. Kasparaitis 
skaitė ketvirto suvažiavimo protoko
lą, kuris liko vienbalsiai priimtas 
taip kaip buvo skaitoma.

8. Valdybos pranešima i-raportai.
Pirm. J. Ai. Baukus neatvažiavo 

j posėdį ir jo darbuotės raportas 
paliko negirdėtas.

Vice-pirmininkas F. Povilianskis 
davė raportą žodžiu aiškindamas 
kiek galėdamas ir laiko turėdamas 
darbavosi del Apskričio parengimuo
se ir abelnai.

Sekretorius M. Kasparaitis išdavė 
raštišką raportą.

M. Vijūnas davė raštišką raportą 
visų metų finansinio veikimo.

Organizatorius V. Valukonis darė 
pranešimą žodžiu apie savo darbuo
tę organizacijos labui; dalyvavo vi
suose apskričio parengimuose.

Visos valdybos išduoti raportai 
tapo priimti.

9. Varde buvusių parengimų ii 
komitetų išdavė raštišką smulkų ra
portą M. Kasparaitis, visi duoti ra
portai priimti vienbalsiai, ištariant 
komitetams ačiū už pasidarbavimą.

10. Kuopų atstovų raportai:
13-tos kuopos atstovas J. Mačiu

lis pranešė kad turi 12 narių ir kuo
pos ižde $147. Apmokėjimui Aps
kričio suvažiavimo lėšų paskyrė $5.

knygų išplatinimui. Jei musų įne
šimai pasirodytų negeri, lai seimas 
randa kitus, bet mes pageidaujame 
kad knygas be naudos sukrovus lai
kyti ilgiau nelaikytų.

Apskričio valdyba įgaliota įneši
mus seimui su sveikinimu pasiųsti 
į seimą.

16. Nutarta kad visos musų Ap
skričio kuopos išrinktų kuopoj kny- 
gių-agentą pardavinėti TMD. išleis
tas knygas. Apskričio sekretorius 
sužinojęs koks nuošimtis agentams 
yra duodamas praneš savo kuopoms 
laiškais.

17. Nutarta kitą apskričio suva
žiavimą laikyti Milwaukee, Wis., po 
priežiūra 60 kp., Balandžio mėnešj, 
1929 m.

18. Apskričio valdyba išrinkta 
sekanti:

Pirmininkas — Fel. Povilianskis, 
Vice-pirm. — Ant. Peletskis, 
Sekretorius — Mart. Kasparaitis, 
Iždininkas — Mykolas Mijunas, 
Organiz. — Vincas Valukonis.
19. Nutarta išmokėti šios išlai

dos: Pr. Zakarevičiui, džiova ser
gančiam, $5; dar atstovai jam au
kų sudėjo $8; viso pasidarė $13.

Varpininkams moksleiviams auka 
$10.65.

Sekr. M. Kasparaičio išlaidos — 
$2.25.

Atstovams pietus ir salės nuoma 
$10.00.

Viso išmokėta $27.90.
Org. V. Valukonis savo visų me

tų išlaidas paaukavo Apskričiui.
Ižde Apskritis turėjo $92.16 
Auka iš TMD. 13 kp. 5.00
Viso pasidarė 97.16
Išmokėta 27.90
Liko ant toliau pas ižd. $69.26
20. Aptarus visus reikalus pir

mininkas F. Povilianskis uždarė su
važiavimą 2 vai. po pietų.

Vietinės 119 kuopos darbuotojai 
pavaišino atstovus skaniais pietu
mis p. Krakio valgykloj.

Pirm. F. Povilianskis, 
Sekr. M. Kasparaitis.

vos sekantį laišką:
“Mielas broli: Gavau man 

siųstą knygą ‘Dailės Milži
nai’. Vos tik gavęs siunti
nį puoliau su nekantrumu 
žiūrėti ką man brolis busi 
atsiuntęs. Išvynioju — kny
ga. Supuolę visi VII kla
sės mokiniai ilgai žiūrėjom 
ir gėrėjomės knygos dailia 
forma, gražiu ir sumanin
gu turiniu ir, kas svarbiau
sia, knygos naudingumu.

“Dėkui, mylimas broli, 
širdingai dėkui! Ta kny
ga mano pasaulėžiūros ben
dro prasilavinimo didelis 
pliusas. Skaičiau dar ne- 

{parėjęs iš gimnazijos, per 
pertraukas, užgulęs skai
čiau namie; pasisakysiu, 
broli, kad esu perdaug ne 
vyriškas, jausmingas, bet 
tą knygą skaitydamas per
gyvenau visus dailininkus. 
Lai gyvuoja gabus tos kny
gos vertėjas, lai gyvuoja 
:pats autorius; lai gyvuoja 
j Tėvynės Mylėtoju Draugi
ja!

25*
—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25*

744 užmušta. Pittsburgo 
gatvėse per praeitus penkis 
metus automobiliais ir ki- 
;okiose gatvių nelaimėse 
jžmušta arba suvažinėta 
744 žmonės. Iš jų 30 nuo
šimčių buvo vaikai. Sužei- 
iimų buvo 61,976 miesto 
ribose.

Iš tų suvažinėtų ypatų 
tik viena mirė nuo mote
ries automobilio, kiti 743 
buvo suvažinėta vyriškų 
važiuotojų.

Abelnai imant, suvažinė
tų skaičius išpuola po 149 
per metus. 1926 metais ta
čiau suvažinėta 144, o 1927 
metais 176.

Pinigiški nuostoliai tų 
nelaimių apskaitliuojama į 
$7,600,000, skaitant ir po 

i $5,000 už kiekvieną žmo
gaus gyvastį.

Iš užmuštųjų yra 220 vai
kų mažiau 15 metų amž. 
Gegužės ir Birželio mėne
siai pasirodo yra aukščiau
si mėnesiai vaikų nelaimė
mis.

DAYTON, OHIO
Mirtis. Birželio 6 d. mi

rė ligonbutyje Marė Saka- 
lienė, pernešdama net tris 
operacijos, kurios pagaliau 
buvo veltui. Velionė buvo 
jauna, vos 28 metų, ir turė
jo apleisti šį pasaulį palik
dama dideliame nuliudime 
vyrą Justiną ir mažą šešių 
metų sūnelį, Leonuką.

Ji palaidota Birž. 9 die
ną Memorial Park kapinė
se; laidojime dalyvavo di
delis skaitlius žmonių, apie 
60 automobilių; ant kapo 
sukrauta pora desėtkų vai
nikų. Graborius A. J. Key- 
doszius tarė keletą žodelių 
atsisveikinimui, o varde S. 
L. A. 105-tos kuopos M. K. 
Mockevičius pasakė atatin
kamą kalbą.

Nors velionė buvo kilus 
iš Vokiečių tautos, bet ap-

Šįmet kuopa pasiryžus veikt gyviau, 
ruoš piknik ir kalbins naujus na
rius į TMD. Nusiskundžia jogui 
Centro Valdyba neparodo gyvumo, 
ką galima tikėtis iš kuopų.

119-tos kuopos stovį raportuoja J 
Kasputis. Ižde pinigų turi $20. Po 
šio suvažiavimo imsis gyviau dar
buotis TMD. labui. Kenoshiečiai sa
vo darbais įrodys kitame Apskričio 
suvažiavime kas bus nuveikta.

121-mos kuopos veikimą apibudi
no M. Kasparaitis. Narių kuopoje 
yra 20, išde pinigų. $80.15, ruošė 
vieną ar daugiau parengimą, aukuos 
knygų leidimui $10 ir su pasveiki
nimu pasiųs į Seimą. Nariais ši 
kuopa stipriausia visame apskrityj.

60-tos kuopos veikimą raportavo 
V. Valukonis. Ruošė du vakarėliu, 
toliau dės visas pastangas padidinti 
narių skaitlių; vasarą ruoš draugiš
ką išvažiavimą. Ižde pinigų turi 
$10. ‘ .

11. Pirm darant naujus nutari
mus trumpai kalbėjo įvairiais rei
kalais M. Kasparaitis, V. Valukonis, 
A. Peleckis, S. Beržienė, K. Taut
vaiša.

12. S. Beržienė duoda įnešimą 
kad Apskričio suvažiavimas pagerb
tų sekretorių M. Kasparaitį už jo 
darbavimąsi Apskričiui, ką atstovai 
padarė atsistojimu.

13. Nauji tarimai:
Nutarta ruošti piknikas apielin- 

kej Kenosha ar Racino. Apskričio 
visiems parengimams ir piknikui 
suruošti nutarta išrinktai vekįantis 
komitetas visam metui. Išrinkta 
šie: J. Mačiulis, J. Kasparas, M. 
Kasparaitis, M. Vijūnas, ir nutarta 
prašyti 6-tos kuopos kad paskirtų 
vieną narį j šį komitetą; iš 60 kp.

sivedus su Lietuviu pramo
ko musų kalbos ir visada 
su Lietuviais Lietuviškai

inėjo S. Beržienė.
14. Veikiančiam komitetui suva- 

važiavimas duoda pilną galę ruošti 
varde Apskričio įvairius parengi
mus, pasitariant su Apskričio vai-

Dabar užsirašyk i

“AMERIKOS LIETUVĮ”
; “AMERIKOS LIETUVIS“, savaitinis laikraštis ramių H 
| pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių H 
j žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit H 
Į jį daibar ir turėsit naudingą laikraštį. H

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, par- H 
i davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- ~ 
: kit pinigus ir laiškus siųsdami: H

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass, g I

kalbėjo. Buvo narė SLA. 
105t-os kuopos ir TMD. 8- 
tos moterų kuopos. Abi tos 
kuopos nupirko po gražų 
vainiką ant jos karsto ir 
beveik visos narės ir nariai 
dalyvavo laidotuvėse. Dar
gi gražų vainiką suteikė ir 
Sandaros 34-ta kuopa.

Lai būna jai lengva že
melė ilsėtis amžinai, o vy
rui Justinui ir šuneliui visi 
mes reiškiame savo giliau
sios užjautos. J. A. U.

dyba.
15. Visos TMD. organizacijos 

reikalais nutarta vienbalsiai šie nu
tarimai duoti TMD. businčiam sei
mui įnešimai:

(a) Už organą imti “Sandarą”.
(b) TMD. businti centro valdyba 

turi daugiau dirbti, būtent sekreto
rius raginti kuopas prie veikimo. 
Reikalaujame iš Centro Valdybos 
didesnio darbingumo.

(c) Kad knygos butų nariams tei
kiamos punktualiai į laiką, taip jau 
kuopos privalo iš narių mokesčius 
išrinkti pradžioje kiekvienų metų, 
trijų mėnesių bėgiu, ir būtinai pa
siųsti į centrą.

(d) Pageidaujama kad T. M. D. 
leistos knygos gulinčios pas knygių 
butų siunčiamos į Argentiną, Brazi
liją, ^Lietuvą ir kitur kur tik Lietu
vių yra. Kad TMD. kuopos išrink
tų knygius, agentus ir jiems seimas 
pravestų nutarimą duoti knygas

“Daugiau Lietuvai tokių 
knygų, daugiau dvasiško 
turto! Stilius lengvas, gra
žus išleidimas. Jei sueini, 
broli, Tėvynės Mylėtojų D- 
jos valdybos narius (skai
čiau kataloge kad brolis esi 
vice-pirmininkas) tai pa
sveikint juos nuo manęs ir 
visų tų kurie godžiai gerė- 
james tos knygos visupu- 
sišku dailumu. Pasveikink 
nuo visos VII klasės Pane
vėžio I Valst. Gimnazijos, 
ir palinkėk visiems ištver
mingo darbo ir jiegų. Lai 
gyvuoja T. M. D.!”

Pranas Kasparaitis.
Už §3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Pirkit tokį karą
Kurio pardavimai lyginasi su trijų 
kitų karų toj srityj sudėjus į vieną

Reikalavimai Buick karų padidėjo taip kad 
Buick pardavimas lyginasi su pardavimais 
bent kurių kitų trijų karų savo lauke sudė
jus į vieną!

Kas gali būti geresnio paliudijimui Buick 
vertybės negu šitas? Kas geriau pertikrin
tų jog Buick, iš visų karų arti jo kainos, ge
riausia atsako Į tai ką pasaulis supranta ko
kis automobilis turi būti?

Buick’s nedrecantis šešių cilindrų Valve-in- 
Head Inžinas — galingiausias inžinas tos 
mieros pasaulyje — Buick Apdengtas Chas
sis, ir daugybė kitų ypatingų pagerinimu 
išaiškina kodėl Buick populiarus.

Per visą pasaulį mėgintas Buick’o pirmoje 
vietoje suteikia jums pasitenkinimo garan
tiją. Rinkites karą kuris viršija pardavi
mais bent kuriuos kitus tris karus savo sri
tyje.

Pirkit
BUICK

$ $ Visi Buick modeliai turi Lovejoy Hydraulic Shock 
Absorbers, priešakyj ir užpakalyj, kaipo standard dalis

SEDANAI $1195 iki $1995 COUPES $1195 iki $1850
SPORT MODELIAI $1195 iki $1525

Visos kainos skaitosi f. o. b. Flint, Mich. Galima pirkti visai prieinamu G. M. A. C. finansavimo planu

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

The Bailey
14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave.

The Broadway
8401 Broadway 

4255 Pearl rd.

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Pfospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave.
12516 Penobscot ave.

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

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

Cedar 3415
Cedar 3415

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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Dienos Klausimais

pikta kam 
neišsipildo, 
ir tūliems 
ir kitiems,

Valdemaras ir Tautų 
Sąjunga

Musų socialistams ir bol
ševikams labai 
jų pranašystės 
Išdalies pikta 
Sandari ečiams
kurie po pereitos žiemos 
Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdžio apšaukė kad Val
demaras ėmė ir “pardavė” 
Vilnių Lenkijai.

Tai nebuvo teisybė, bet 
toks buvo musų išsigimėlių 
noras, kad paskui galėtų, 
net plyšdami Valdemarą ir 
visą jo valdžią niekint.

Kurie net ir gerų norų 
Lietuviai paabejojo kažin 
kaip bus su Vilnium kuo
met Valdemaras atsakė Pil
sudskiui jog nori taikos su 
Lenkija, ir tie dabar jau
čiasi neapviltais.

Valdemaras žino Lietu
vių tautos dvasią, ir jo jau
smas nėra nei kiek prastes
nis link Vilniaus kaip nemo
kyto kaimiečio arba senti- 
mentalingo poeto, kurie nei 
vienas nesako kitaip kaip 
tik kad ‘^Vilnius musų sos
tinė”.

Musų vidujinių priešų no
rai neišsipildo, Valdemaras 
neišsižada Vilniaus nei sa
vo naujoje konstitucijoje 
nei Tautų Sąjungoje, ką 
labai drąsiai pareiškė net 
labai jširdusiems didžiųjų 
valstybių atstovams pasta
rame Sąjungos Tarybos po
sėdyje pereitą savaitę.

Musų i išgamos krapštą, 
sau pakaušį ir kalba: “KO
DĖL TAS VALDEMARAS 
NEIŠSIŽADA VILNIAUS, 
mums išsibaigė medega jo 
valdžios smerkimui....”

nalistika dar labiau butų 
platinama. ' Tas viskas ne 
krikščioniškoje Indijoje yra 
nežinoma.

Taip bjaurisi Indas, ne
krikščionis, užtardamas sa
vo tėvynę. Na, o musų bi
le vienas “brolis”, iš savo 
tėvynės pasmukęs užrube- 
žin ir prabuvęs ten kelis 
metus, pamėgsta viską kas 
svetima, giria kas kitų, ir 
progai pasitaikius net susi
raukęs pasako: “Tegul vel
niai tą Lietuvą!”....

Tautininkai Organizuosis
Bostono miesto pietinė 

dalis, vadinama South Bos
ton, yra tai sena Amerikos 
Lietuvių kolonija, seniaus 
buvus turtinga tautiškomis 
draugijomis ir S.L.A. kuo
pomis. So. Bostono Lietu
viai tautiškai buvo stipriau
sia ir gražiausia įsigyvenę 
kuomet ten Įsikūrė Sanda
ros centras ir apsigyveno 
kompozitorius M. Petraus
kas. Skambėjo tada So. 
Bostoniečių tautystė ir 
Lietuvystė gana toli, ir:

mes ištolo jiems lingavo
me, 'kepures nusiėmę, bis- 
kutį užvydėdami jiems gra
žaus, smagaus, tautiško gy
venimo.

Tačiau kaip visur ir vi
suomet, ir pas So. Bosto
niečius įvyko nelaimė, pa
sitarnavus tūlų veikėjų vi- 
liugystei. Sandara staiga 
pasuko kairėn pusėn ir su
sidėjo su socialistais arba 
tarptautiniu elementu, ku
ris daug kartų prisipažino 
kad jo tėvynė ten kur jam 
ypatiškai gerai. Taigi San
dara nuėjus jieškot kur jai 
ypatiškai gerai, nutempė 
su savim ir tautą mylin
čiuosius Lietuvius, kurių 
būrelis dabar pamatęs kas 
atsitiko, suprato kad jie ne
teko viso to ■ ką buvo tau
tiškai užgyvenę, rengiasi 
susiorganizuot naujon at- 
skiron tautiškon dragijon, 
kurią mano pavadint “Tau
tininkų Klubas”.

Sveikiname So. Bosto
niečius, linkime jiems gerų 
pasekmių ir labai užgina
me jų idėją.

Skaitytojams
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Moteriškos Piršlybos
Newarke (N. J.) aukštes

niųjų mokyklų instrukto
rium yra profesorius Ra- 
jaham Gogate. Jis yra In
das, ne krikščionis, tat pa
sidrąsinus tula Miller, ko
respondentė vietinio laik
raščio, atsilankė pas jį ir 
kiek pasikalbėjus pradėjo 
piršt tulus savo “Ameriko
niškai - krikšgioniškus” pa
tarimus, siūlydama juos į- 
vykdint ne krikščioniškoje 
Indijoje. Tai buvo moteri
škos piršlybos. Bet jos bu
vo nevykusios.

Prof. Gogate išklausęs 
jos pasiūlymų, patarė jai 
savo talentais pasitarnaut 
savo šaliai, kuri nepajiegia 
susirast gydytoją kuris ją 
pagydytų iš kriminališkų 
ligų kokios kasdien šitą ša
lį vis labiau ir labiau smau
gia. Galiaus pažymėjo kad 
Indija nors 
niška neturi 
liškų ligų 
smaugt dalį
Amerikos. Indijoje niekas 
nežino nemečių kriminalis
tikos, lynčių, šeimyniškų 
perskyrų, svetimoteriavi
mų, svetvyriavimų, balsų 
vogimo dienoje balsavimų 
renkant valdininkus, vagių 
paliuosavimo teismuose ir 
pagaliaus tyčia išgalvotos 
ir prievarta pala i ko m o s 
“priverstinos blai v y b ė s”, 
kad su tos pagalba Jirimi-

Brangus Skaitytojai: — Išbuvęs su Jumis prie “Dir
vos” netoli vienuolika metų, šiuomi pranešu jog su Bir
želio 14 diena persiskiriu su Jumis ant keleto savaičių, 
iškeliaudamas savo tėvynėn Lietuvon pasidairyti, pasi 
svečiuoti, patyrinėti jos gyvenimą, jos padėtį, ir viską 
jums teisingai aprašyti., Važiuoju tyrinėt ne partijų 
ne partijos žmogus esu, todėl nežiūrėsiu kas partijoms 
patinka ir kas ne, ir nerašysiu jums kokios nors vienos 
partijos skundų ir raudų, nes kada vieni valdo, kiti no
rėdami valdžios tik skųstis moka ir sako kad anie ką da
ro viską daro blogai.

Tie kurie šią vasarą Lietuvoje lankosi, bus liudinin
kais mano žodžių teisingumo, kas bus Jums “Dirvoje’ 
parašyta. Jie tą patį matys ką ir aš ir jie tą patį Jums 
papasakos ir nereikės Jums klausyti pasakų ir zaunų tų 
kurie rašo ir kalba patįs tenai nebuvę ir nematę.

Taipgi važiuoju aplankyti Lietuvos istoriškas vie
tas kiek tik jų bus galima prieiti, ir sugryžęs patieksi! 
“Dirvos” skaitytojams naujų gražių istoriškų apysakų 
tokių kaip “Juodas Karžygis”, “Baltijos Aras” ir kt 
Musų istorija turtinga gražiomis temomis ir pasižadi, 
daugelį jų išvesti apysakų pavidaluose, kas duos Jums 
skaitymo keletui metų ateityje.

Tuo tarpu, iki sugryšiu, “Dirva” bus sumažinta ik 
6 puslapių. Taip išeis keletas numerių, nes ilgai nema
nau Lietuvoje būti ir gryšiu pas Jus atgal.

Sugryžus, mes vėl pradėsime savo reguliarį gyve
nimą, “Dirva” išeis 8-nių puslapių didumo, o tada pra
dėsime talpinti pirmiau žadėtus raštus, “CIVILIZACI 
JOS ISTORIJĄ” ir kitus dalykus kurie buvo 
skaitytojams šių metų pradžioje.

Jeigu laike mano nebuvimo pasitaikys su 
čiu kokie nereguliariškumai tai jie ne visada 
tuom sykiu ir laikinai.

Visus kelionės prietikius — juokingus ir graudžius 
— aprašys Jums gerb. Spragilas savo juokingoj for
moj ir turėsit ištisai skaitymo. Nebus aplenkta nei Lie
tuvos ponaičiai nei panelės kurios arbatą geria kada 
žmogus ateina su reikalais; nebus aplenkta gražumas 
ir bjaurumas žmonių gyvenimo ir papročių; nebus ap
lenkta nei viena gyvenimo pusė kaimiečių, darbininkų, 
jaunimo, mergelių, vaikinų, ponų, ponių ir panelių ir vi
sokių viršininkų nuo mažiausio iki didžiausio.

Viskas bus bandoma aprašyti kitaip negu kiti ap
rašė, kad skaitytojui butų nauja ir žingeidu, ir visas 
aprašymas bus kaip kokia ištisa pasaka, ir tuomi bus 
atsilyginta skaitytojams už netekimą poros puslapių 
teksto, kurie kartais buna užpildyti nors ilgais bet ne
naudingais rašiniais.

Taigi, nors skiriuosi nuo “Dirvos”’tūkstančiais my
lių, busiu su ja ir su Jumis širdyje ir prietikiais arti kaip 
iki šiolei.

pažadėt1

laikraš- 
bus, tik

ir nekrikščio- 
tokių krimina- 
kokios baigia 
krikščioniškos

K. S. KARPAVIČIUS, 
“Dirvos” Redaktorius.

KAIP GERB. SPRAGILAS 
RUOŠĖSI LIETUVON

Visko Pradžia
Niekas nebūva be pra

džios, taigi ir gerb. Spragi- 
1 lo su gerb. Šonkauliu eks

kursija į Fašistų Žemę tu
rėjo pradžią.

Gerb. Spragilas pernai 
sužinojo kad šįmet bus Lie
tuvoj dideli atpuskai ir už
sinorėjo pats matyti juos, 
todėl sudūmojo važiuot į 
savo Tėvų žemę ir dalyvaut 
ir ką matys ir girdės pasa
kyt tiems kurie nebus.

Gerb. Spragilo Dienynas
Kaip gerb. Redaktorius 

išsiderėjo, nuo dabar per 
visą kelionę į ten ir po te
nai ir atgal, gerb. Spragi
las aprašys viską po die
nom kaip kas dėjosi ir kas 
atsitiko.

Ale kad šito atsitikimo 
pradžia buvo pernai metą 
tai gerb. Spragilas sugryš į 
praeitį ir apsakys viską 
nuo pat pradžios.

Rugs. 15, 1927 m.: Gerb. 
Spragilas slaptai sumano 
atsilankyt Lietuvos biliju- 
šavuose atpuskuose vasarą 
1928 metais.

Būdamas tokia svarbia 
ypata, vyriausia galva Sla
ptos Spragilų Sąjungos, su
manė kad jį turi kas nors 
tenai patikti ir priimti.

Apie savo nutarimą va
žiuot nutaria nesakyt nie- 
<o savo gerb. Šonkauliui ir 
jžlaikyt viską slaptai.

Rugs. 16 d. (tais pat me- 
ais): Sugalvoja ir parašo 
Lietuvos generolams kad 
morganizuotų didelius ko
mitetus ir kviestų Ameri
kiečius į Lietuvą ant bili- 
jušo ir juos atvažiuojan
čius pasitiktų Klaipėdoj ir 
Kybartuose. (Tarpe jų ir 
gerb. Spragilą su Šonkau
liu, ba tokia svarbi asaba 
kaip gerb. Spragilas jeigu 
bus nesutikta ir nepriimta 
tai bus negerai.)

Gruodžio 1 (tais pat me
tais) : Gerb. Šonkaulis iš
gauna paslaptį kad gerb. 
Spragilas sumanė ir ją vež
tis parodyt Lietuvą (ba ji 
ten nebuvo ir nematė). Pra
sideda didelis sujudimas ir 
rūpestis jai (kuo rėdysis).

Gruodžio 2 d.: Gerb. Šon
kaulis pradeda pirktis ir 
siūtis sau suknias kelionei 
ir pasakotis kaimynkoms 
ir draugėms kad kitą va
sarą važiuoja Lietuvon.

Kovo 5 d.: Gerb. Naun- 
čikas savo slaptu procesu 
numuša gerb. Spragilo fo
tografiją: gerb. Spragilas 
tuo tarpu buna Klyvlande, 
o laivas Najorke.

Vasario 16, 1928: Ateina 
iš Fašistų Žemės Diktato
riaus kvietimai Amerikie
čiams važiuoti į Lietuvą šią 
vasarą ir kad sutverta ko
mitetas Amerikiečių priė-

mimui, pasitikimui ir vai
šinimui.

Taigi gerb. Spragilas sa
vo sumanumu padarė gero 
ir kitiems Amerikiečiams.

Vasario 17 d.: Svarbi 
gerb. Spragilo konferenci
ja su gerb. Redaktorium, 
ba ir jis užsimanė važiuot, 
o nėra ką palikt “Dirvą” 
redaguot.

Sesija baigėsi 3 vai. nak
ties su sekančiais rezulta
tais: Nutarėm kad važiuo
sim abudu. Redaktorius 
pasirinko sau šitokį darbą: 
jisai visą kelionę tik mis- 
lys, o gerb. Spragilui pave
dė rašyt.

Misliu sau: bile kas gali 
mislyt ir primislina visko, 
ale tas vyras katras gali 
parašyt.... Taigi mano 
darbas garbingesnis....

Gegužės 1 
virvegramas 
Spragilaičių 
kad jie nori
■Spragilą Lietuvos Impera
torium ir laukia atvažiuo
jant.

d.: Slaptas 
nuo Slaptų 
iš Slabados 

apšaukt gerb.

Gegužės 2 d.: Prasideda! 

visų prašymai, laiškais ir 
žodžiais, kad gerb. Spragi
las aplankytų jų kaimus, jų 
tėvus, motinas, vaikus ir 
kitokias gimines; vieni 
neša ką nors nuvežti, 
tik taip pasimatyt.

Gegužės 19 d.: Gerb. 
daktorius padovanoja 
šomą mašinėlę kad daugiau 
galėčiau prirašyt.

Gerb. Tetulė prašo nuga
beni pinigų Prienų klebo
nui ant 
užsimano 
draugas 
nistiškos

Birželio 1 d.: Jau tik ke
lios dienos liko iki išvažia
vimo. Gerb. Šonkaulis pra
deda bijot kad laivas nenu
skęstų, ir aprodinėja savo 
suknias paruoštas kelionėj, 
kurių kitos jau iš mados iš
ėjusios, ba peranksti pra
dėjo siūtis.

Birželio 4 d.: Pradeda 
maliavot Lietuvišką svetai
nę, išpuošimui gerb. Spra
gilo išleistuvėms.

Birželio 9 d.: Išleistuvių 
vakarienė, persergėjimai 
kad but atsargiau su žuvi
mis ir neit viduryje okeano 
maudytis.

Birželio 10 d.: Gerb. Šon
kaulis išvažiuoja iš anksto 
pasimatyt su giminėmis.

Pirmas gerb. Spragilo 
ramus atsidusimas po as
tuonių mėnesių ir trijų die
nų, ba pasibaigė klausinė
jimai ir šnekos apie Lietu
vą kaip ten išrodys ir kas 
ten bus.

at- 
kiti

Re-
ra-

mišių. Martynas 
nusiųst bibliją, o 
Stepas — komu- 
literaturos.

14 d.: Visi eks- 
ir ekskursantės 
sulūžusioj stoty- 
Klyvlandą. Ap-

Birželio 
kursantai 
susirenka 
je apleist
sidairinėjimas ir apkalbėji
mas kad tokiam turtingam 
mieste o tik tokia gelžkelio 
stotis tėra. Kaip gali išro
dyt stotis biednoj Lietuvoj.

Visus kitus kas noks iš
lydi ir bučiuoja, o gerb. 
Spragilo niekas nepabučia
vo.

(Kitame num. bus apra
šymas kaip mes pasiekėm 
Najorką ir tilps pirmi vė- 
jogramai nuo laivo.)

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City15

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

Washington. D. C.

CAPSULES

! Blogas
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai

Palengvinami su
Santai Midy

Kapsulėm
Visose Aptekose

Knygos Puse Kainos
MOKSLAS — POEZIJA — LITERATŪRA (šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi

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 ............................ $1.09
Drūtuose audeklo apdaruose .....................................$1.50

Dabar 50c. Audinio 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. ...SI.00 
Audimo apdaruose ......................................................$1.75

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00
Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 

suną ir jo prietikius karuose ir medėje, kurį vilio
jo ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrą karalių del jo nunuodijo. Su puikiais 
paveikslais. II tomai, viso 430 pusi.................... $2.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi....................  75
Tvirtuose audinio viršeliuose .....................................$1.25

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

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

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

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

Dabar 10 centų
Laimes Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iŠ žmonių 

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

Dabar 15 centų
Muhamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 

tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi........................................

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

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

Dabar 10 centų
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

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

Dabar 25 centai

25

.35

5uc

vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi................................................50
Tvirtais audimo viršeliais .........................................$1.00

Dabar 25 centai
Teisvbės Pasakos — Rinkinis Įvairių gražių apsaki- 

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

Dabar 10 centų

Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.............................................. 35

Dabar 15 centų
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 

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

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

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

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

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

Dabar 25 centai
'Vantos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au

torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui
ii šiaip skaitymui. Pusi. 144 .......................................... 50

Dabar 25 centai
Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilūs ir mokslo 

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

Dabar 15 cer.tų
Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 

iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 nuslapiai ............................................................ 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. Verte 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 žvaigždes. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m....................................................... 1.50
Audimo viršeliuose ..................................................... 2.27

Dabar 50c. Apdaryta $1.00.

------- Reikalaukit
6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio
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(Tąsa)

Kova su Jonio Plėšikais
Vendijos pakraštyje, pietiniame gale 

Baltijos jurų, ties ištaka Odero upės, ran
dasi Vollino sala. Ji buvo pragarsėjus at
kakliais jurų siaubūnais Jomsvikingais ar
ba Vikingais ir Joms tvirtovės. Tai buvo 
Danų jurų žygūnų lizdas Įsteigtas palaiky
mui Danų galybės Baltijos juroje. Seniau 
kiek, ant tos salos atbėgo ir apsibuvo gar
sus Vikingas Palnatokas su savo kariau
ninkais, po nužudymo Norvegų karaliaus 
Haroldo Mėlyndaiičio. Jis bėgo nuo jo sū
naus keršto, apsistojo ant šios salos, Įsi
tvirtino ir su laiku patapo jurų plėšikais ir 
gyveno svetima nauda, teriedami visus pa
kraščius ir pasiekdami Vitlandą, Samiją, 
Nemuno žiotis ir Kuršą.

Matydamas jų narsumą, Darni kara
lius Sveinas pripažino juos teisotais tos sa
los gyventojais ir suteikė savo šalies tei
ses, pripažindamas juos savistoviais.

Ar iš to paties lizdo buvo tie kurie pa
grobė Kastyti ir jo sesutę sunku pasakyti, 
bet jeigu iš to tai dabar užaugęs musų jau
nikaitis gauna progą jiems atsikeršyt. Ne
žinojo apie tai Kastytis nieko ir nemanė 
apie jokius savo kūdikystės priešus, tas at
sitikimas buvo išnykęs jam iš minčių, bet 
jeigu tai yra tie patįs priešininkai tai liki
mas leidžia jį ant jų. Jis vyksta prieš juos 
kaip Švedų žemių gynėjas.

Kadangi Jomo plėšikai visur lindo ir 
plėšė, reikėjo juos sudrausti, taigi Kasty- 
tis-Hakas neužilgo susidurs su jais akis j 
akį.

Dabar Jomo tvirtovės valdovu buvo 
milžinas Sigvaldas Jarlas. Tos tvirtovės 
tvarka buvo griežta ir tai buvo tikra plėši
kų brolija, kurie neprisiėmė pas save jokių 
moterų. Vyrai buvo tik parinkčiausi ir 
kiek atkaklus tiek tvirti ir narsus.

Jie perdaug dasiėdė Švedams puldinė
dami artimą Skaniją, pietinę Švedijos dalį 
skersai pertakos, ir švedų karalius išruošė 
laivyną prieš Jomsburgo plėšikus.

Su šita žinia parvyko Gormas nuo ka
raliaus. Ir jis parvyko ne ko daugiau kaip 
tik atsisveikinti su Bergla, pasiimti Haką 
ir suruošęs savo vyrus sėsti į laivus ir plau
kti atgal Į Upsalą, kur renkasi kiti vadai ir 
laivai ir vyks Į pietinį Baltijos galą į mūšį.

Ko Bergla tokia sunykus ir nusiver
kus? Viskas ką ji galėjo paaiškint tai kad 
jos širdis nujautė jog jiedu turės stoti į 
didelę ir žiaurią kovą, todėl visą laiką ir 
graužėsi. O kad dabar dar labiau verkė 
buvo pasiteisinimas jog apgailauja jų, nes 
numano kad mušis bus nemenkas ir gali 
jiedu abu žūti.

Vienok savo širdyje ji gailavo tik Ha- 
ko, o turėjo nesuvaldomą geismą kad Gor
mas žūtų ir daugiau ji jo nematytų. Tada 
Hakas sugryš, ir abudu būdami laisvi ga
lės likti valdovais Gormo turtų, ir Hakas 
paimti ją už moterį.

Vyrams tais laikais karas buvo pasi
smaginimas, todėl Hakas visu smarkumu 
ėmė ruoštis ir ruošti vyrus, kurie rinkosi 
iš visų Gormo srities kampų, keletą dienų 
paviešėję su savo šeimynomis po sesenai 
sugryžimo. Jis tuo užsiėmė daugiau negu 
jam reikėjo, norėdamas išvyti sau iš min- 

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
m as knygoje — proga kiekvienam 
ją įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už-»5'

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

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA"
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. <»820 Superior avc. Cleveland, O.

| čių Berglą ir sykiu jai parodyti kad neno
ri ir neprivalo jie savo mintims valią duo
ti....

Štai atėjo persiskyrimo valanda. Gor
mas ir Hakas pilnuose vadų šarvuose. Ant 
vieno galvos kyšo jaučio ragai, ant kito iš
skėsti aro sparnai. Abiejų laivai turi be
veik panašias baisybes ant jų aukštų pir
magalių, bet abi jos nudažytos skirtingais 
dažais, kad lengviau butų galima ištolo pa
žinti keno laivas.

Laivų išlaukiniuose šonuose kabo vy- 
rų-kareivių skydai, vyrai jau sėdi prie vai
rų, kelis sykius tiek vyrų dar randasi lai
vuose, visi apsiginklavę kardais, jėtimis 
ir kirviais. Lavus vairuoja pasimainyda
mi tam tikrais vadų įsakytais laikais.

Gormas apkabina, bučiuoja savo žmo
ną ir sukasi nuo jos link valties, kuria ir
sis prie didžiojo laivo.

Paskui Bergla bėga prie Hako, ir jis 
ima ją į glėbį, ir abudu bučiuojasi. Bučiuo
ja jis ją karščiau negu kitados, ir nežinia 
ką jis mintyje turi, tik tas jo pabučiavi
mas skriodė jai per širdį kad ji vos nesu
virto ant žemės. Ji pasipylus ašaromis bu
čiuoja jį visomis jiegomis, visą jo veidą, 
lupas, žandus, akis, kaktą — bučiuoja lyg 
paskutinį kartą, lyg daugiau jau jo nesu
lauks, nors Gormas tikrai užtikrino kad 
nespės ateiti pilnas vidurvasaris kaip jiedu 
vėl sugryš, Jomsvikingus sugrudę į juras 
kai žiurkes.

Šoko valtelėn ir Hakas, ir vairininkams 
iriantis nuo krašto jis žiurėjo į Berglą, ii 
matė ją mojančią, įsibridusią giliai vande
nin, lyg norinčią žengti, bristi paskui jį....

Su smagiu vakarų vėju, nedidelėmis 
burėmis, bet smarkių vyrų irkluojami du 
laivai nyko palengva iš šio užlajos šono, ii 
viena likus Bergla, tarnių vedama, pradė
jo gryžti į krantą, bet nuolat atgal žiurėjo 
ir norėjo matyti tą kurs nuo jos taip tapo 
atplėštas....

Laivuose vyrai klegėjo, ūžė, kalbėjo 
apie Joms'burgą, apie Danų Vikingus ir ko
kius priešus juose turės, tik Hakas buvo 
paskendęs giliose mintyse, kurio tik jam 
vienam buvo žinomos.

Kada laivai iš didelės užlajos suplaukė 
į pertaką, ties išeiga į Baltijos jurą, kur 
dabar Stokholmas stovi, jau laivų buvo di
delė daugybė, kai pulkas varnų skrendan- 
vių j pietus, linkui Skanijos pakraščio, kur 
laukė jų ir Skanijos gyventojai ir priešai 
Gormas buvo vyriausiu jų vadu.

(Bus daugiau)

miau. Vieną kartą aš par
ėjęs ir guliau ant lovelės, 
pati tarė: ar tu girtas kad 
guli kaip gyvulys?! At
nešk malkų, užkurk pečių, 
negulėjęs kaip kūlys!

Vai pačiute mano miela, 
kibą manęs nekenti kad tu 
tokiais bjauriais žodžiais 
šiandien į mane šneki?....

Kitą kartą aš parėjęs 
žiuriu, tuščia stubelė; jieš
kau visur atsidėjęs kur yr’ 
mano bobelė.. Bėgu grei
tai pas kaimyną pasiklaus
ti aš anų, o jie sako kad ji 
sėdus išvažiavo po velnių. 
Dabar ir aš išvažiuosiu iš 
pažįstamų akių, nuvažiavęs 
kitan miestan pasiduosiu 
jaunikiu. O ta šliurpa be- 
vainikė išvažiavusi kitur, 
prisiplakus prie jaunikių ir 
mergelės vardą tur’....

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose i visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 ............................................. 1.25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės, sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 . 25e

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

NORS IŠTOLO
Nors ištolo tiktai 
Šiandien tave mačiau, 
Bet nudžiugo širdis, 
Plakti ėmė linksmiau....

Daug praėjo dienų
Kai be tavęs buvau,
Ir pamačius tave
Man paliko smagiau.

Pasiilgau labai
Žydrių tavo akių, 
Negirdėjau senai 
Kalbų tavo meilių....

Man begalo liudnu
Kai be tavęs esu,
■Visur jieškau tavęs
Kur esu ar einu....

Net šešėlius seku
Kuomet eina taku,
Ir dairausi aplink,
Vis manau bene tu....

Visą džiaugsmą turiu
Tik sapnuose naktų,
Nes tada tik galiu
But su tavim kartu... .

Neleisk širdžiai ilgėt
Ir tavęs nematyt,
Ak, ateik, mylima, 
Vėl mane aplankyt!. ...

Adonis.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi 
o

Du balsai! štai atsiliepė 
du balsai i gerb. Rožės ei
les, kuriose ji andai taip
beširdiškai apkaltino vyrus. 
Ir atsiliepė du priešingi bal
sai, vienas vyriškas, antras 
moteriškas.

Iš šitų atsiliepimų mes iš
kabto štai ką galime pasa
kyti: tokias eiles kaip Rožė 
parašė įkaitindama vyrus, 
jeigu butų rašęs vyras jis 
butų parašęs įkaitindamas 
moteris.

M. C., vietinė, rašo: Per
skaičiau “Dirvos” nr. 22 
gerb. Rožės eiles ir Juoku 
Red. pastabą prie jų. Gerb. 
Juo'kų Red. prašo pasakyti 
kas ką mano, ar gerb. Rožė 
kalba teisybę ar ne.

Taip, gerb. Rožė kalba 
tikrą teisybę, niekas negali 
užginčyti. Iki apsivedant, 
tai vyras tave vilioja vadin
damas ir angelu, ir bran
giausia, ir meiliausia, ir tų 
bučkių kiek gauni, o po ap- 
sivedimo išgirsti kitokius 
jodžius, kurie visą Licipe- 
rio šeimyną sušaukia, buč
kiai pradingsta.

Taigi, mielos mergelės, 
klausykit gerb. Rožės pata
rimo, nes tai tikra tiesa, 
niekas negali pasakyti jog 
ji neteisybę rašė.

Jokis bernelis negali už
ginčyti kad gerb. Rožės žo
džiai apsilenkia su tiesa.

Gerb. Armališkinis šitaip 
žiuri į moteris kaip gerb. 
M. C. ir gerb. Rožė į vyrus. 
Štai jis ką rašo:

Gerb. Juokų Red.: Ma
čiau gerb. Juokų Red. šau
kiasi į vyrus kad atsilieptų 
į gerb. Rožės eiles, kuri taip 
persergsti mergeles tokiais 
baisiais žodžiais. Aš turiu 
užstoti vyrus. Štai mano 
atsakymas gerb. Rožei:

Kas gražumas tos pane
lės, kaip radastos vidurys; 
patogumas jos veidelių kaip 
vyninis obuolys. Tam pa
togiam veidužėlyj matau di- 
dę galybę, o akyse mėlyno
se jurų-marių gilybę.

Vai jus akis, mėlynosios, 
kokia jūsų esybė, kas pa
mato visi sako kad aniuolo 
gražybė.

Išsirinkau sau panelę pa
gal savo pažiūros, kurią 
mano silpna širdis pamylė
jo be mieros.

Vienus metus po vestu
vių labai meiliai gyvenau, 
o pačiutei savo mielai ko 
tik reikia pristačiau.

Sunkius darbus aš be- 
dirbdams labai greitai pa
senau, o pačiutė — ji išro
dė dar jaunesnė kaip pir-

VA

NW

W
N

NEUŽMIRŠKIT 
SAVIŠKIŲ

DIRVA” yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sun'ku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingą, 
pilną gražių skaitymų laikraštį, o 
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo- 

. se pralinksminsit visą kaimą. Ka- 
nadon kainuoja tiktai .$2.50. Kitur 
visur $3. Pusei metų pusė kainos.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Nuo Juokų Red.. Turime 
atleisti gerb. Armališkiniui 
kad jis, nebūdamas poetu, 
panaudojo kito eiles, bet ne 
apie eiles čia einasi tik apie 
teisybę, už kurią jau amžiai 
vyrai su moterimis tarp sa
vęs kariauja ir vieni kitus 
kaltina... . Turbūt iki pa
saulio pabaigai taip ir bus: 
moteris sakys kad vyras 
negeras už negerą gyveni
mą, o vyrai sakys kad mo
teries tame kaltė....

Tik gerb. M. C. turime 
pastebėti štai ką: jeigu ji 
pritaria gerb. Rožei ir ra
gina mergeles neiti už ber
nelio, jeigu visos jos pa
klausytų greitai ateitų pa
sauliui galas, nes neatsi
rastų daugiau mergelių ir 
bernelių....

OPEROS
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 

2263 — 2 lt h St reet Detroit, Mich.
(P. S. Lietuviškos dainos, šeši sąsiuviniai kartu, pas mane 
išsibaigę. Penkių Metų Kanklės irgi pas mane išsibaigę.)

NAUJAS RIMBAS’

-Delicious
ood

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

f

didelis, su daugybe paveiksi! 
juokingų dainų, gražiausi 
juokų. Būtinai jį pamatyki 
Prisiųskit 10c ir savo antras; 
o “Rimbas” tuoj bus pas ju- 

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

Jau Laika

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.

Price
So? eves* 35 years25 ounces for

USE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Feen&inint
Liuosuotojas 
Vidurių kuri 

Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa
raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, 
10 vyrų. Šeptyni atidengimai. 50e

Samsonas ir Delila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 

5 moterįs. i............!.*..........50e
Ki y Žiūkas — 2 atidengimų komedija. 

Lošia 2 vyrai .......................... 15c
Reikalaukit “Dirvoj”

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

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

DAINOS IR JUOKAI 
“MARGUTIS 
kviečia tamistą tuojau užsi 
rašyti metams juoko ir daim 
su gaidomis laikraštį. Kain; 
metams 75c. Kas prisius $ 
gaus “Vanago Plunksną” i 
“Snapą”. • Antrašas:

x Redaktorius-Leidėjas 
Art. ir Komp. A. Vanagaitis

“MARGUTIS”
3241 So. Halsted St. 

Chicago, Ill.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi ta
rės teisingų patarnavimą.
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po 25c
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Get 
a can of 

FLIT today!
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Štai kas Vanago Plunksnoj 
telpa:

>G. 
tais

“Kur 
Bronė 

Pavasa-

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
Iš AMERIKOS IR LIETUVOS 
SPORTININKŲ VEIKIMO.

Reikalaukit “Dirvoje

NAIKINA MUSES
UODUS IR KITUS
NAMŲ VABALUS

____ _____________ S

.j.

jis tą

litis
Nereiks kitur va-

Balms wv© It

Užmokestį siųskit pašto štampais.

Cleveland, Ohio,
Ck151

Krau- 
taipgi

Lietuviškų re- 
Turiu virš

mo- 
įva-

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

AKRONIEcIŲ ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių 
kordų, gausit pas mane. 
100 įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. . _
žiuot. jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
Wooster Ave. Akron,

Telef. Main 2585.

AKRON, OHIO
Didelės Iškilmės Akrone

Šv. Stanislovo draugijos ' su
rengtas apvaikščiojimas Lietu
vos nepriklausomybės ir drau
gijos dešimts metų gyvevimo 
sukaktuvių paminėjimas atsi
buvo Gegužės 30 d., Žydų sve
tainėje. Nors tam rengimui

tą dieną turėjo surengę savo 
pikniką, bet ten vos keli rau
donukai tepribuvo ir nekurie 
jų matydami jog ten nieko nė
ra atvažiavo į draugijos apvai
kščiojimą, .

Per pastarus kelis metus nu
puolė katalikų upas delei Kun. 

, M. Cybelio savotiškos šeimin- 
musų bolševikėliai ir labai kė-1 kavimo, taipgi tautininkams 
sinosi kenkti, bet nepavyko; jie i neveikiant bolševikai paėmė i

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybe apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
sileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.
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Dr. C. W. Smedley, Specialistas
Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu

silpnintus kūno organus.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

savo vadeles judėjimą, bet da
bar pasirodė kad iš jų galima 
viską atimti, tik reikia veikti. 
Gegužės 30 d. iškilmės tą aiš
kia parodė. Jau bolševikėliai 
savo prigavystėmis visuomenei 
dasiėdė.

Iškilmėse dalyvavo daug pu
blikos, svetainė buvo kupinai 
užpildyta. Programas gi buvo 
didelis, užsitęsė net keturias 
valandas, bet publika užsilaikė 
ramiai ir buvo patenkinta.

Dainų programą užpildė V. 
I Greičiaus choras iš Clevelando 
Į ir solistė Stasė Greičienė. Dar 
| pirmą kartą Akrone toks tur- 
j tingas programas buvo patiek- 
i ta ir tiek skaitlingai publikos 
susirinko paklausyti — ir buvo 
visokio plauko žmonių.

V. Greičius su savo .choru pri- 
| taikė speciali Akroniečiams 
I pasveikinimą, kas publikai be
galo patiko, o dainuojant “Vil
niaus Kalneliai” ir “Mes be 
Vilniaus Nenurimsim” nekurie 
klausytojai gražiai apsiašarojo.

Ant galo pasirodė artistė St. 
Greičienė su savo dainomis, ir 
reikia pasakyti kad publika jos 
dainavimu taip buvo užžavėta 
jog norėjo klausyt be pabaigos. 
Jai buvo įteikta bukietas gėlių.

Dainų protarpiais buvo dek
lamatoriai ir kalbėtojai. Pir
miausia kalbėjo S. Rodavičia, 
suminėdamas Lietuvos nepri
klausomybės dešimts metų su
kaktuves ir šv. Stanislovo dr- 
jos įkūrimą 10 metų atgal. Po 
jo kalbėjo Av. P. J. Keršis iš

ZEMESlOJOS”
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo. “Žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

Vaidinimui reikia 4 
terų ir 5 vyrų. Juoko 
lias.

Ima apie 2 valandas 
dinimo, scenerijos papras
tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c. 
REIKALAU KIT “DIRVOJ”

keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja tris 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
“Dirvoj”. Kaina 50c.

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
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 METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

“DIRVA
6S20 Superior Ave.

Clevelando. Toliau deklamavo 
Julė Balsiutė “Senbernio Liki
mas”. Bronė žonaitė “Sapnai”,, 
Genovaitė 
Nemunas 
Balsiutė 
ris” ir Rapolas Valatka “Liau
dies Daina”.

Garbė tėvams turėt tokius 
vaikus, ir jie užsipelno padėkos 
už taip gražiai išmokinimą.

Taip pat buvo duetai, Izabe
lė ir Paulina žebriutės sudai
navo “Vilija”. Dainavo mer
ginų choras; dainavo vyrų cho
ras ir suvienytas choras, tar
pais vis ineinant solo Greičie- 
nės, ir tam panašiai. Galiaus 
suvienytas choras sudainavo 
Star Spangled Banner ir užbai
gė su Lietuvos Himnu. Akom
panavo Regina Greičiūtė.

Po programui buvo šokiai, 
kuriems grojo V. Vasiliauskas 
su savo orkestru Lietuviškus ir 
Amerikoniškus šokius. Muzika 
visiems patiko, net ir Clevelan- 
diečiai gėrėjosi ir ėjo pasišokt.

Nors draugija turėjo dideles 
išlaidas surengime tokio mil
žiniško vakaro, vienok po visko 
liko ir pelno.

Draugija taria širdingą ačiū 
muzikui V. Greičiui už jo pasi
darbavimą su choru, p. Greičie- 
nei už puikias solo dainas, Re
ginai Greičiūtei už puikų pia
nu akompanavimą, taipgi vi
siems kitiems už prisdėjimą su 
kalbomis, deklamacijomis, mu
zika, ir darbu. Dėkuoja A. ir 
B. Oleknavičiutėm už išpuoši
mą svetainės, A. Lipinskui už 
padavinimą estrados Lietuvos 
ir Amerikos vėliavom. Taipgi 
dėkuoja pp. Bartkienei, B. Sa- 
rafinienei ir A. Lipinskui už 
dovanas laimėjimui. Dėkui pa
galinus ir darbininkams, Adelei 
Daruliutei, S. Belickaitei, A. Jo- 
caitei, A. Bartkiutei-, J. Rum- 
butienei ir S. Oleknavičiu.

Akroniečiai laukia daugiau 
tokių vakarų. Kalnas.

AKRON, OHIO
Pienas vis yra sveikiau

sias gėrimas. Skaitlinės pa
rodo jog 1928 metais nau
dojama daugiau pieno ne
gu naudota 1927 metais.

Akrono su priemiesčiais 
per dieną sunaudojama net 
92,000 kvortų pieno, arba 
5,000 kvortų daugiau kas
dien negu metai laiko at-

kelis 
nau-

Svarais imant, per 
praeitus metus pieno 
dojimas buvo šitaip:

1924 metais Akrone su
naudota 55,181,334 svarai 
pieno;

1925 metais sunaudota 
60,648,486 svarai pieno;

Batteries
Visai šviežiai Darytos, 

Sutaupysit Pinigų.
Iš'kirpkit 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

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty’1 Book

M urine Co., Di rt. II. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Mrs. Winslow's 
Syrup

1927 metais sunaudota 
06,822,053 svarai.

Kvorta pieno sveria 2.15 
sv.

Šiais metais kasdien vi
dutiniškai sunaudojama po 
183,000 svarų, arba apie 
92,000 kvortų pieno kas
dien.

Žiūrės pieną. Nuo pra
džios ateinančių metų Ak- 
rono sveikatos komisija pa
siims griežtai vykinti vals
tijoje esantį įstatymą žiū
rėjimo kad pienas imamas 
į miestą iš ūkininkų butų 
tiktai tokis kurių karvės 
esti egzaminuojamos ar ne
turi džiovos. Kitoks pie
nas nebus į miestą įlei
džiamas.

GARSINKIS 
“DIRVOJE

DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

limite
. Wit OAT

TABLETS

ČMadc (r)
Lambert Pharmacal Co., Saint Louie, U. St’A.

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

VANAGO 
PLUNKSNA

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

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

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

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

13)
14)
15)
10)
Knygelė yra padaryta taip 

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

eAntiseptic 
Prevent 

OC Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

-NAUJOS DAINOS-

Jei Tamistą įdomauja
Pietii Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

s k a i t y k

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

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:

Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

SEMINARIO LITHUANO
Caixa postal 3902, Sao Paulo, Brazilt 

Taipogi galit užsisakyti ir per sa
vo pažįstamus Brazilijoj.

A. VANAGAIČIO
Liaudies Dainos......... $1.00

(Mišriam chorui)
Mamytė (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt’ 
Vėjužėlis (chorui)
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c 
Vilnius ” ” 50c

50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50c 
35c

8

60 e 
40c 
35c

Gražus Nauji 
LAIŠKAI

su Dainomis
Dul Dul Dūdelė
Godelės .........
Klumpakojis . .
Suktinis .........
Litai ...............
Malda

“DIRVA’.’
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.

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

Amerikos Lietuviai,
Skaitykit LIE 1 UVĮ
Skaitydami “LIETUVI” jus ben

dradarbiausite su Tėvynės Lietuvos 
gyvenimu, taip artimu jūsų šir
džiai. m

“LIETUVYJE” rasit tikrą Lie
tuvišką žodį, Lietuvišką 
Lietuvišką buitį ir viską 
gaus palikot Tėvynėje.

“LIETUVIS” kiekvieno 
širdžiai yra artimas, nes “LIETU
VIUI” rupi visų Lietuvių, visos 
Tautos, visos Valstybės reikalai ir 
visos sritįs: politika, ekonomika, 
kultūra, menas, kūryba. “LIETU
VIO” žinios yra rimtos, teisingos, 
bešališkos.

“LIETUVIS” daugiausia rašo 
apie svarbiausius ir opiausius Val
stybės reikalus, jos sutvarkymą ir 
valdžios darbus.

Ilsėdami nuo 
ūžesio ir gatvių 
kito “LIETUVI” 
jus gimtinės 
tais atsiminimai:

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

rūpestį, 
ką bran-

Lietuvio

fabriko mašinų 
trenksmo, skaity- 
— jis pastiprins 

yvenimo vaizdais ir 
kurie artimai jus 
is, broliais, gimi

nėmis ir pažįstamais likusiais Tė
vynėje.

Tėvynės Pasiilgimo gniaužomi, 
skaitykite “LIETUVI” — jame ra
site paguodą ir nusiraminimą.

Nepagailėkite ir savo broliams, 
skurdžiai Lietuvoje gyvenantiems, 
užrašyti “LIETUVI” — juk gerai 
žinot, kaip sunku jiems tai padary
ti patiems.

“LIETUVIS” pats geriausias ir 
pats pigiausias Lietuvių dienraštis. 
Kaina metams Lietuvoje 
Pusei metų__________
Metams Amerikoje ____
Pusei metų ___________
Metiniai 

dovanų A.
tomą.

$3.00 
$1.60 
$6.00

3.20 
prenumeratoriai gauna 
Vienuolio rastų naują

Adresas:
Lithuania, Kaunas

Vasario 16 d. g. 2. 
“LIETUVIO" Administracija.

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

(su prisiuntimu)

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas ... .5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku.......... 12c

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 

persiuntimo lėšų už 
kožnus du laišku.

Už visus keturis.... 24e 
Vietiniams po 5c.

(Visi laiškai su vokais)

Siųskit pašto ženkleliais 
ir adresuoki!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4927 Central Avenue

Kampas East 55th Street

= ==
i

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX- 

Turiu 18 metų patyrimo. Pata-

=
=

Specializuoju chroniškose
Turiu visus moderniškus
Ray įrengimus.
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v. Į
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D I R V A

GANSONAS IMSIS
BIRŽELIO 21

Kas Girdėt
I 6820 Superior Ave.

Clevetande-Apielinkese \
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 į

Išleistuvės. Birželio 9 d. 
vakare Lietuvių svetainėje 
buvo gražios išleistuvės p. 
Karpavičių i Lietuvą ir S. 
L. A. 14 kuopos delegatų i 
seimą Baltimorėn, kurie iš
važiuoja šią savaitę.

O. Karpavičienė apleido 
Clevelandą nedėlios vakare, 
aplankys savo gimines Bos
tone ir vyro tėvus ir gimi
nes Providence. Likusieji 
ekskursantai apleidžia Cle
velandą ketverge 4 vai. po 
pietų.

Seimo delegatai išvyksta 
autombiliais šeštadieni.

Vakarienėj dalyvavo apie 
70 ypatų. Trumpas kalbas 
sakė K. S. Karpavičius, S. 
Greičienė ir V. S. Jokuby- 
nas. Tvarką vedė A. Žu
kas. Gaspadinavo A. Gri
gienė, Ada Žukienė, A. Bal- 
trukonienė ir kitos.

Po vakarienės buvo šo
kiai ir Lietuviški žaislai. 
Grojo N. Vilkelis su savo 
muzikantais.

Karpavičiams jų draugai 
įteikė kelionei dovanas.

platinta Lietuvių tarpe, o 
ypač progresivių piknikuo
se. Nuo tų metų vienok iki 
dabar J. Katkui nėra žino
ma ar tas automobilis ke- 
no išlaimėtas ir kur dingo 
tie už tikietus surinkti pi
nigai.

Privedimui tų “gerašir
džių” prie tvarkos ir atsi
teisimo prideramu budu 
reikalinga turėt įrodymai 
kiek maždaug tų tikietų 
buvo išparduota. O tame' 
gali pagelbėt tik patįs ti-; 
kietų pirkėjai laišku pra
nešdami žemiau paduotu 
antrašu kiek jų pirkot. Bu
tų gerai jei prisiųstumet ir 
savo pirktus tikietus jeigu 
dar juos turit, parašę ant 
kitos pusės savo antrašą.

Malonėkit tą padaryti ir 
tuomi pagelbėsit J. Katkui 
atgauti dalį tų pinigų ku
riais pirkdami tuos tikietus 
tikėjomės sušelpti jį ligoj.

P. Daugėla.
Katkaus įgaliotinis, 

989 E." 77th St.

na taip patiko jog jiedu ta
po iššaukti pakartoti.

Gėlių bukietų tai teko vi
soms, p. Greičienė gavo tris 
bukietus, taipgi buvo apdo
vanota gėlėmis pianistė R. 
Grečiutė ir p. Medonienė.

Kanklininkas J. Olšaus
kas ypatingai sujaudino 
publiką ir puikiai rengėjai 
padarė jį užkviesdami šiai 
iškilmei.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

Vakarienė. Antradienio 
vakare Lietuvių svetainėje 
suruošta seimo delegatams 
ir abelnai svečiams didelė 
vakarienė. Dalyvavo daug 
vietos katalikų veikėjų.

Dainų vakaras. Birželio 
13 d. bažnytinėj svetainėje 
suruošta didelis dainų ir 
muzikos programas vado
vaujant pp. Čižauskams.

Apie šį vakarą žinių ne
spėta gauti. Kor.

Užsimušė. Namuose ant 
St. Clair avė. puldamas nuo 
laiptų užsimušė Aleksan
dras Kontonit, gimęs Vo
kietijoj, kurio motina buvo 
Lietuvė. Jis turėjo 36 m. 
Kadangi šiaip pinigų nepa
iko, o gyvasties apdrauda 
ir valdiška apdrauda kaipo 
kareivio užrašyta broliui 
tai nėra už ką jį palaidot ir 
lavonas laikomas, 
pinigų neišduoda, o 
neranda.

Brolio 
brolio

Lietuviai Trubadorų gru- 
. Clevelande Troubado- 
Grupė Birželio 15 ir 16 
Metropolitan teatre sta- 
lengvą operą, kurioj tu- 
rolę Said 

W. Bendler, 
ras, o chore 
na Grigiutė.

pčj. 
rų l

to
Pašos Juozas 
Lietuvis teno- 
dainuoja Ale-

pro.

atsi-

SPORTAS

Bolševikai “laimėjo’’ Mu
sų raudonukai negali būti 
ten kur nėra su kuo bartis 
ir propagandą varyt, taigi 
kada juos SLA. centras iš
kėlė į kitą kuopą iš 14-tos, 
jie užvedė bylą teisme, ir 
kadangi prieš juos nebuvo 
išstatyta kaltinimų kaipo 
tvarkos ardytojus ir šalies 
valdžios griovikus, teismas 
išrado kad jie kaipo “geri” 
nariai gali prigulėti 14t-oj 
kuopoj.

Kažin ar jie bus geri nuo 
dabar ar reikės imtis kitų 
Įmonių nuo jų atsikraty
mui.

Iš

Seimas

Kudirkinės piknikas per
eitą sekmadienį nors nebu
vo didelis bet pavyko ge
rai. Diena buvo graži ir 
šilta tai privažiavo gražus 
buris žmonių ir visi turėjo 
gerus laikus. Buvo visokių 
žaislų ir šokiai. Vakare vi
si linksmai ir laimingai su- 
gryžo namon.

Svečiai. Iš priežasties su
važiavimo delegatų į kata
likų Susivienijimo seimą, 
“Dirvoj” lankėsi daugelis 
svečių, tarp jų Kazys Le- 
keckas iš Worcester, Mass., 
kuris sykiu yra nariu ir S. 
L. A. ir geras tautininkų 
reikalų rėmėjas. Taipgi J. 
Olšauskas, Clevelandiečių 
mylimas artistas iš Detroi-į 
to.

taip keisis kas savaitė.
Lietuvių vakaras bus 18 

d. Liepos, sykiu su Rusų ir 
Ukrainų vakaru. Lietuviai 
savo programui gauna lai
ko kiek tik galės užimti, 
nes kitų dviejų tautų 
gramai bus trumpi.

Lietuvių programas 
bus Gordon parke.

Lietuviai dainininkai, pa
siruoškit tam vakarui, nes 
reikalinga kad mes pralen
ktume kitas tautas. Muzi
kos vadovai, organizuokit 
savo chorus ir orkestrus ir 
padarykim tą vakarą gra
žiu ir Lietuviams ir kitoms 
tautoms.

Tų vakarų programai eis 
per radio, todėl reikalinga 
sutvarkyti viską sėkmingai 
ir gražiai.

Miestas paskyrė 
tiems vakarams ir 
per vasarą, todėl 
ga kad Lietuviai 
gai lankytųsi ne 
bet ir kitų tautų 
se, kad miesto valdyba ma
tytų jog visuomenė 
parengimų nori.

Lietuvių atstovas į 
to koncertų rengimo 
tetą pakviestas

■ Žukas, kuriam reikia pra- 
j nešti kas ir kaip dalyvaus.

: $40,000 
muzikai 
reikalin- 
skaitlin- 

tik savo 
vakaruo-

DU LIETUVIAI KUMŠ
TININKAI

Birželio 13 d. Clevelande 
! bvyko kumštynės Lietuvio 
Bobby Brown iš Lowell, 
Mass., su Akrono juoduku, 
Gorilla Jones. Jiedu mu
šėsi kelios savaitės atgal 
ir pasirodė kad abu yra ne
paprastai geri, tik Lietuvis 
smarkesnis, o negras tiek 
kietas kad jo lengvai nega
lima numušti, todėl Brown 
jo ir nenumušė, nors laimė
jimas priskirta jam.

Dabar jie sustatyta svar
biausioj poroj.

Buvo ir kitos poros, ir 
pačioj pirmutinėj poroj bu
vo irgi Lietuvis, Eddie Sa
vage (Savickas), Kapitono 
Jono Savage brolis.

tokių

mies- 
komi- 

Antanas

Adv. A. I. Hausman, sek-
Baigė mokslą, šiose die- retorius American Equality 

nose baigė-teisių mokslą A. League> stato kandidatūrą 
B. Valentą ir su laiku tiki 
oastoti pilnateisiu advoka
tu. Linkime jam gerų pa
sekmių.

Prašo pagalbos. Jau ke
lintas metas kaip serga J. 
Katkus (Katkauskas) ku
ris neturi iš ko gyventi ir 
prašo visuomenės paramos.

Tūli “geraširdžiai” suži
noję kad Jonui Katkui rei
kalinga finansinė parama 
jo ligoje, atsilankę pas ji 
1926 m. pažadėjo jį pagel
bėti išleidžiant automobilį 
išlaimėjimui jo naudai. J. 
Katkus pasitikėjo jais. Jie 
atsispausdino daug laimėji
mo tikietų ir pardavinėjo 
juos visur. Dikčiai buvo iš-

NEPRALEISKIT 
įTPROGOS IŠGIRST

V. i/D? Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

KATALIKŲ SUSIVIE
NIJIMO SEIMO

Birželio 11 d. Clevelande 
prasidėjo Lietuvių Rymo- 
Katalikų Susivienijimo sei
mas. Sesijos atsibuvo Lie
tuvių svetainėje.
baigiasi Birželio 14 d.

Delegatų yra 101, vyrų ir 
moterų ir kunigų.

Seimo pirmininku išrin
kta J. J. Šaučiunas iš King
ston, Pa., vice-pirmininku 
Ant. Sutkus iš Waukegan, 
Ill.; 1 raštininku Matas Zu
lus, “Garso” redaktorius iš 
Brooklyno, 2 rašt. p-lė Ma- 
!’ė Jokubaitė iš New Haven, 
Conn.

Tikėtasi seimo daug di
lesnio negu jis yra, nes ši 
organizacija irgi turi dvi 
Frakcijas viena prieš kitą 
kovojančias, užtai abi pu
sės turėjo stropiau ruoštis 
i seimą. Vienok didelio už- 
ūvarymo dasigauti į seimą 
nebuvo, nors esantieji dele
gatai irgi karštai kovoja 
už savo frakcijos sumany- 
*mus.

Koncertas. Birželio 11 d. 
buvo seimo koncertas, kurio 
vadovavimą tvarką Vincas 
Greičius. Programas buvo 
turiningas ir gerai atliktas. 
Dainavo solistai ir didelis 
ohoras. Dalyvavo ir smui
kininkė Medonienė iš Det
roito. Poni St. Greičienė 
pasirodė labai puikiai, ku
ri dainavo solo ir ant galo 
duetą su J. Olšausku iš De
troito. Jiedu dainavo “Oi 
Berneli, Vienturį”. Ta dai-

visi

Pranešimas Dr. V. Ku
dirkos draugijos nariams. 
Rezignavus iš protokolų 
sekretoriaus raštininko vie
tos V. P. Banioniui, išrink
ta naujas, J. Intupas.

Draugijos reikalais krei
pkitės šiuo adresu:

J. Intupas, 
1120 E. 76th St.

šį rudenį į Ohio Valstijos 
senatorius. Savo peticiją 
įteikė trečiadienį Birželio 
13 d., nors kiti tą dieną va
diną nelaiminga, jisai pasi
tiki rinkimus laimėti. Jis 
eina ant Republikonų ti- 
kieto.

Jo ofisas randasi Engin
eers buildinge. Plačiau a- 
pie jį bus pranešta kitą sy
kį.

RISKO SU GODFREY
Clevelandietis Slavokas 

Johnny Risko Birželio 20 
d. mušasi New Yorke su 
negru Godfrey. Jis mano 
su juoduku apsidirbt. Po 
to bene jis turės stot su 
Sharkiu.

Risko manadžeris Dunn 
turi po savim ir vieną Lie- 
‘■i’vi lengvos vngos kumšti
ninką, Steve Nugentą. Jis 
mušis Clevelande su A! 
Corbett šią vasarą už savo 
svorio čampionatą Cleve
lande.

Jack Gansonas, Lietuvių 
čampionas, pirmą sykį pa
sirodys Clevelande su sve
timtaučiu priešu Marottos 
ruošiamose imtynėse Tay
lor Bowl arenoj. Kas bus 
jo priešas dar nežinia.

Gansonas irgi yra popu
liarus ristikas tarp svetim
taučių, nes jis stoja prieš 
visokius priešus nežinoda
mas jų kartais net iki to 
paties vakaro kada eina į 
ringę.

Ohio valstijoj šį mėnesį 
turės aštuonias ristynes po 
įvairus miestus, Bus Day- 
tone, Columbus, Clevelande 
ir kitur.

IŠLEIDŽIAMAS KAMBARIS
Švarus kanibaris, ramioje šeimy

noje, išleidžiamas vienam ar dviem 
ypatom. Kas reikalauja ramaus gy
venimo meldžiame sužinot “Dirvos” 
Redakcijoje.

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Kreipkitės tuojam geram pirki

mui, nes tokių progų mažai pasi
taiko. Biznis eina gerai.

995 East 79th St.

/ /

mai- 
far-

ATYDA
Sdvininkas Clevelande nori 

nyt namą ant farmos. Kurie 
meriai norit eit miestan matykite
mane arba rašykit. Gausit pilnas 
informacijas. Turiu visokių namų, 
farmų, didelių ir mažų pardavimui 
ir mainymui.

B. RAK A USGAS, Agentas 
G712 Wade Park av. Cleveland, 

Telef. Pennsylvania 1481
o.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Petraičio piknikas. C. F. 
Petraitis nedėlioj turėjo sa
vo privatišką pikniką ap
vaikščiodamas 10 metų sa
vo “dry cleaning” sukaktu
ves. Trįs dideli trokai pil
ni žmonių nuvažiavo į Neu- 
ros farmą, privažiavo ir sa
vais automobiliais, ir
gražiai dieną praleido besi
linksmindami. Buvo apie 
500 žmonių.

Tik vakare gryžtant na
mon vieną iš piknikierių, 
J. Liką su šeimyna patiko 
didelė nelaimė. Prieš juos 
sutemus atvažiavo kitas 
automobilis su didelėmis 
šviesomis. Likui šviesa da
vė į akis ir jisai nepajuto 
kaip savo forduką pasuko 
iš kelio ir rėžė į stulpą. Pa
sekmėje fordukas tapo su
daužytas, o šeimyna visa 
stiklais sukapota, pačiam 
Likui perkirsta veidas ir 
perskriosta ranka; Likie- 
nė sukapota stiklais, o dau
giausia tai teko vaikui: su
kapota burna ir kojos kau
las įlaužtas. Po nelaimės 
visi tuojau nuvežti į Berea 
ligoninę.

Padėkos žodis. Negalime 
praleisti nepadėjokę savo 
draugams už surengimą to
kios puikios puotos Gegu
žės 12 d., 895 E. 128 st., ir 
už dovanas tuo atveju su
teiktas, kurios mums taip 
naudingos ir primins mums 
jus per visą gyvenimą. Šir
dingas ačiū p. Šeporaitie- 
nei už jos trusą.

Vladas ir Adelė Kančiai.

1 O ROSEDALE
Dry Cleaning Co.!

__ I Rand. 7906 Z 
J c. F. PETRAITIS, Prop, f 
? 6702 Superior Ave., |

GAVO
Lietuvių vakaras Gordon 

Parke. Birželio 11 d. buvo 
susirinkimas Carnegie sve
tainėj miesto Manadžerio 
Hopkinso suruošimui pro- 
gramo vasarinio visų tau
tų vakarų programo par
kuose kaip buvo daryta per
eitą vasarą.

Kas vakaras gros orkes
tras Gordon ir Edgewater 
parke, o trečiadienio vaka
rais bus paskirų tautų kon
certai. Mažesnės tautos bus 
sugrupuotos kelios 
vakaru.

Tautų programai 
deda su Birželio 27
bus Vokiečių vakaras,

vienu

prasi- 
d., tai

rinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą’’ šios 

ypatos:
Roza Ilgmienė .... Lt. 100 
Ona Kamintauskienė . 100 
Morta Lelienė ........... 200
Ona čerlaitė ............... 200
Juozas Stelingis .... 1000
Prans Bliujus ............. 200
Barbora Lipskienė .... 50 
Anelė Strumbeikienė . 400 
Marė Petravičienė .... 500 
Vitoldas Bieliauskas . . $30
Juozas 'Visockas ........ $15

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

Akrone Parsiduoda
GASOLINO STOTIS

Savininkas serga, negali biznio 
varyt. Biznis išdirbtas per 10 metų 
ir savininkas pasidarė didelį turtą. 
Galima pirkt arba bile kokiam mie
ste priims namą mainymui. Kas 
silpnai dirbat, o norit eit į biznį im
kit gazolino stotį.

B. RAKAUSKAS, Realtor 
G712 Wade Park av. Cleveland, O.

PARSIDUODA VALGYKLA
Lietuviškas restaurantas parsi

duoda prieinama kaina. Prie jo yra 
6 kambariai gyvenimui, renda pigi. 
Bianis gerai išdirbtas, prie) didelių 
dirbtuvių, White Motor Co. ir kitu. 

7210 ST. CLAIR AVE.
Šalia barbernės.

LIETUVIŠKAS RĘSTA URANAS
Parsiduoda pigiai, biznis išdirb

tas ir laikomas jau 3 metai. Par
duodame arba mainysim ant loto. 
Kaina prieinama. Lystas ant 3 me
tų. Renda 365. Kreipkitės 6820 
Superior avė., Randolph 1476.

7413 MELROSE AVE.
Namas parsiduoda, trijų šeimy

nų, dvi gatavos užėmimui. Gera 
ineiga. Apleidžiame miestą. Par
duoda savininkas. Šaukit:

PENN. 2227-R.

PARSIDUODA PIANAS
Geras player pianas parsiduoda 

už prieinamą žemą kainą su roliais. 
Pirksit už pirmą pasiūlymą. Kreip
kitės 1347 E. 68th St.

PAJIEŠKAU ..
Juozą Kreivėną, girdėjau gyvena 

Pennsylvania valstijoj. Aš turiu 
del jo varbių dalykų. Prašau atsi
šaukti tuojau arba kas žino praneš
ti apie ji.

JOHN VOSYLIUS
4614 Denison avė. Cleveland, O.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Geroj vietoj, arti E. 55th St. ir 

Payne avė. Visai nebrangiai imsit. 
Atsišaukit. šiuo adresu:

4503 PAYNE AVE.

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokią kitokią 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.

Lietuviška Valgykla
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į 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.

Antanas Žukas
6820 Superior avė. (“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland. (Mta

RESTAURANTAS 
Džiulė Juozukienė

Atidarė Lietuviškų Restaurant^, už
laikėm visokius valgius, Lietuviškus 
ir Amerikoniškus valgius, malonus 
užklausimas ir mandagus patarnavi
mas. Gerbiami Lietuviai, užkviečiu 
visus atsilankyt ir iškalno tariu ačiū.

Džiulė Juozukienė 
7210 St. Clair Avenue

13601 Deise Avė. Parsiduoda
5 kambarių 2 šeimynų naujai iš
puoštas namas, gatvė grysta; ma
žai reikia įnešti, lotą arba mortge- 
čių. Gausit pigiai nes būtinai rei
kia parduoti. Šaukit

E. J. HALL, MAIN 4386

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

P. Muliolis

Parsiduoda Nebrangiai
Dviejų šeimynų namas, po 5 kamb., 

su visais įtaisymais, 3 metų senumo, 
geroj vietoj, 2 minutos iki karo; 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, i ežerą; (21)

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.
i = = =:


