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Sako Hoover Pripa
RUSAI TYRINĖSIĄ 

AMERIKOS PRO- 
HIBICIJĄ

NORS VIENAS ATSI 
KERŠINO! VI. Putvinskio Laidotuvi

zinsias Sovietus
IR DARBININKŲ ŽINIOS

BET Nė TAIP LENG
VAI KAIP KAM 

IŠRODO

Atsidarys kasykla. New 
Kensington, Pa. — Kilnoch 
kasykla, kurioj 
46 darbininkai pora 
čių atgal, jau taisosi 
užilgo pradės dirbti.

užmušta 
savai- 
ir ne-

Prezi-Išvengta streiko.
dentas Hoover paskyrė tai
kymo tarybą, kurios prašy
mu tūkstančiai darbininkų 
Texas ir Pacific gelžkelio 
linijos sutiko palaukti nuo 
išėjimo streikan iki nebus 
galima susitarti.

Cambridge, O. — Du an
gliakasiai užmušti ir d,u ki
tu sužeisti kuomet ąmt jų 
užgriuvo kasyklos lubos.

Gibbstown, N. J. — Du 
darbininkai užmušti ir trys 
sužeisti sprogus 3,000 sva
rų nitroglicerino DuPont 
parako diibtuvėje. Spro
gimas įvyko po to kai iš to 
skyriaus išėjo 50 kitų dar
bininkų.

Ohio valstijos senatas iš
leido statymą pažabojanti 
visokius darbininkų samdy
mo 'biurus, kurie išnaudoja 
darbininkus prižadais dar
bų, o paėmę atlyginimą ne
randa jokio darbo.

r Washington. — Sostinėje 
į eina kalbos jog prezidentas 
į Hoover jau turi nusistatęs 
. savo pažiūras į sovietų Ru

siją. Hoover buvo komer
cijos'sekretorium laike Coo
lidge prezidentavimo, todėl 
viską žino apie dalykų sto
vį Rusijoje. Tačiau ko
kia ta prezidento nuomonė 
apie sovietų Rusijos pripa
žinimą dar nėra aišku, nes 
Hoover žinojo 
Rusijoje nėra 
tenkinanti.

Kurie sako 
pasitaręs su valstybės sek
retorium Stimsonu ras ga
limu sovietų valdžią’ pripa
žinti remia savo tikrinimus 
ant tam tikrų, f aktų, kaip 
tai Amerikos industrijos 
pasitikėjimo, augimo Ame
rikos prekybos su Rusiją, 
ir tt

Žinoma, komunistai nega-i 
Ii tikėtis pripažinimo jeigu 
nenorės gyventi kaipo biz
nieriai, o tik kaipo karšta
galviai agitatoi'iai m 
rojų Amerikoje.

kad padėtis 
visiškai pa-

kad Hoover

savo

ŠEL

Nuteistas vadas. Athens, 
0. — Streikerių angliaka
sių vadas Ray NcLaughlįn 
prisipažino prie susprogdi
nimo namo kuriame užsi
laikė streiklaužiai, už ką li
ko nuteistas apie 10 metų 
kalėjimo.

Uždarė fondą. Anglijos 
bedarbių angliakasių šelpi
mo fondas tapo uždarytas 
ir į jį daugiau aukų nepri
ima iš tos priežasties kad 
politikieriai nepasinaudotų 
bedarbiais savo rinkimams, 
aukaudami į jų fondą, 
tinasi Anglijos seimo 
kimai.

Ar- 
rin-

ŠUO IŠKASĖ SAVO
MININKO LAVONĄ

Whitefish, Mont. — Kal
nų. sniegui nuslinkus .ant 
paštinio traukinio po snie
gu užmušta trys vyrai. Du 
juos tuoj atrado, bet trečio 
ilgai jieškojo, nes sniego 
nugriuvo labai daug. Be- 
jieškant, ten lakstė ir ma
žas šunelis, kuris išliko gy
vas, nors traukinyje sykiu 
važinėdavo. Šunelis prade ■ 
jo kojom sniegą kasti ir 
cypt, šaukdamas kitus žmo
nes artyn savęs, ir žmonėms 
belaukiant jis prakasė ke
turias pėdas gilyn sniegą ir 
.atrado savo savininko la
voną. Šunelis ilgai vaikš
čiojo po nugriuvusi sniegą 
iki pagaliaus užtiko vietą 
kur jo šeimininkas radosi.

27 užmušta. Belgijoj 
gliakasyklos eksplozijoj 
mušta 27 darbininkai.

an-
už-

Gastonia, N. C. — Išėjo 
j streiką apie 1,100 audėjų. 
Dirbtuvės savininkai savo 
darbininkai pametė darbus 
be jokio reikalavimo ir ne
žinoma streiko priežastis.

APMAŽINS ALIEJAUS 
GAMYBĄ

Amerikos aliejaus gami
nimo kompanijos imasi žy
gių apmažint aliejaus ga
minimą. Dabartiniu laiku 
jo’ pagamina 200,000 bačkų 
kasdieną pervirš negu A- 
merikoj galima sunaudoti. 
Kasdien po 200,000 bačkų 
viršaus pagaminant nėra 
kur jo padėti, per tai reikia 
ir. kainas žeminti.

Maskva. — Sovietų Rusi
jos blaivininkų draugija ža
da siųsti komisiją į Suvie
nytas Valstijas patyrinėti 
Amerikos prohobiciją ir su- 
gryžus bandyti pravesti ten 
tokį įstatymą.

Pirmiau bandyti uždrau
dimai vartoti svaiginančius 
gėrimus nedavė pasekmių.

Bet iškalno galima pasa- 
komunistų blaivinin

kams khd verčiau nevažiuo- 
Tai buvo žiauriausia! tų ir netyrinėtų, nes pama

tys kokis pragaras virto iš 
[Amerikos prohibicijos.

Du dalykų pasaulyje ne
apsimoka iš arti pažinti: 
vienas jų tai Amerikos pro- 
hibicija, o antras — komu
nistų rojus Rusijoje. Tie 
dalykai tik ištolo gražus, 
bet iš arti pažiurėjus matai 
pragarą.

.MŪŠIAI MEKSIKOJE 
NESILIAUJA

Jiminez miestelyje Balan- • 
džio 1 d. Įvyko mūšiai ir po.kyt 
mūšio liko tik lavonai gat
vėse. 'T'“’ •
šios revoliucijos kova, tęsė-Į 
si nuo ryto iki vakaro. Šau-| 
dytasi nuo stogų ir visais 
kampais. Suimta 6,000 su
kilėlių. Sukilėliai nepaju
to užeinančios valdžios ka- 
riumenės ir per tai nesp.ė- 

; jo nei apsidrutinti, jų lavo
nais- nuguldyta visos gat-

I vės.
Sukilėlių vadai neturi pi

nigų savo kareiviams mokė
ti, kas pradėjo puldyti jų 
dvasią. Sukilėliai neturi pi
nigų ir minta tik apiplėš- 
dami kaimus.,

Mexicali mieste, .-valdžios 
arsenale Įvykus eksplozijai 
užmušta trys Meksikos ka
reiviai, Vokietis bombų dir
bėjas ir jo duktė.

Shamokin, Pa. — čia au
tomobilis atsikeršino trau
kiniui už visas nelaimes ir 
mirtis kokias automobilis
tai važiuodami per gelžke- 
lių bėgius paneša. Kovo 30 
dieną automobilis, kuriame 
važiavo vyras ir moteris, 
užlėkė ant lokomotivo ir 
smagiai drožė į šoną. Au
tomobilis tik biskį apsilan- 
kstė, važiuotojai išliko ne
sužeisti ir paspaudę “gasą” 
nuvažiavo, o lokomotivą 
reikėjo gerai aptaisyt kad 
galėtų pradėt važiuot.

PRIGĖRĖ KETURIOS 
MOKYTOJOS

Caledonia, O. — Keturios 
jaunos mokytojos Kovo 30 
d. važiuojant automobiliu 
nepastebėję kelio užsisuki
mo nulėkė tiesiai į upę ir 
tenai rado sau mirtį. Oras 
buvo ūkanotas ir buvo va-

Išvežimas iš Kauno į vežimų vežti karstą ir .j
i Kaunas. — Kovo 8 d. iš lydovus Į Kelmę. . 
Kauno mirusį Šaulių Sąjun- Dar gerokai prieš Kel 
gos tėvą ir visuomenės vei- procesiją sutiko keli K 
kėją susirinko į stotį išly-|mės raiti Šauliai, 
dėti tūkstantinės minios.
'Velionies karstas, apdė- pasirodė 

tas vainikais, lydimas šei- j bažnytinės ir organizac 
mos, Šaulių Sąjungos cen-j--------- -------- T----------
tro valdybos atstovo Ant. 
Staškevičiaus, Sąjungos 
viršininko atstovo majoro 
Karaškos, dviejų spaudos 
atstovų ir prie karsto Šau
lių garbės sargybos, išvež
tas traukiniu į Kelmę, sa
vo kampą, į amžino atilsio 
vietą.

Stotyse traukinį sutiko ir f mes vyrai nešė velionies < 
denus ir garbės ženkli 
Abiejose karsto pusėse i

Netoli Kelmės ant plei 
plevesuojanč

| vėliavos. Garbėj eilėse Š: 
liai, organizacijos, didui 
miestelio gyventojų, su k 
bonu Kun. Aituviu baži 
tiniuose rubuoše.

Procesija susitvarkė. P 
vėsavo bažnytinės šven 
nybės ir papuošalai, oią 
nizacijų vėliavos; po jų n 
kiniai nešė vainikus. K

HOOVER TAUPO PI
NIGUS

Naujas prezidentas Hoo
ver atsisakė naudotis val
dišku laivu-jachtų savo pa
sivažinėjimams liuosu lai
ku, kaip darydavo kiti pre
zidentai. Tas sutaupys val
stybei $300,000 kas metai ir 
paliuosuos nuo darbo 181 
laivyno vyrus. |

ŠTAI KOKIŲ ATSITI- I 
KIMŲ BUNA

Hartford, Conn. — Pora 
savaičių atgal automobilio 
nelaimėje užmušta vyras ir 
žmona. Lilft)>!$80,000 tur
to. Turtas buvo vyro raš
tuose paliktas šitaip: jeigu 
jam mirus moteris liks gy
vo turtas palieka jai. Jei
gu ji mirs pirmiau vyro, ta
da, po jo mirčiai, turtas ei
na 15-kai šio.miesto labda
ringų įstaigų. '•

Labdaringos įstaigos no
ri turtą sau paimti, nes jų 
nei vieno neliko. Bet žmo
nos giminių advokatai už
laikė turtą ir' eina ginčai 
patyrimui kuris iš jų pir
mas mirė. Jeigu moteris 
pirmiau tai laimi labdary
bė; jeigu vyras pirmiau tai 
pinigai turi eiti moteries 
giminėms.

Bet kad jie sykiu užmuš
ti ii1 liudininkų tikrų nėra 
apie jų mirtį, varžytinės pa
virsta į keblias.

MEILIŠKA ŽUDYSTĖ
Washington, Pa. — Vie 

nas 22 metų vaikinas mylė
jo 114 metų mėrgaitę, mo
kinę. Ta mergaitė drauga
vo su mokiniu, 15 metų vai
ku. Iš pavydo, anas vyres
nysis pamatęs tą mergaitę 
einant gatve su savo moki
niu draugu, išsitraukęs • re
volverį pradėjo savo konku
rentą šaudyt ir mirtinai nu
šovė. Šovikas suimtas.

palydėjo žmonių būriai, tai 
daugiausia Šauliai, kurie

I atėjo atsisveikinti su savo šė senoviškus bažnytini 
tėvu ir vadu. Velionis su
būrė vienon organizacijon I Priemiestyj įrengti g; 
tūkstančius šaulių, jo pa- bės vartai. Miestelis j 
skleistos idėjos apėmė visą puoštas tautinėmis vėliai 
nubudusią tautą! Nėra nei 
vieno Lietuvio kuris neži
notų velionies 
nusilenktų sii 
nuopelnams!

vardo ir 
pagarba

arkliais

žibintus. .

nė
jo

Iš Šiaulių
Paskutinė kelionė gelžke- 

liu baigėsi Šiaulių stotyje.

mis su gedulo ženklais.
Karstas bažnyčioje pac 

tas ant papuošto katafall 
Visa bažnyčia paguosta e 
lių vainikais,

Klebonas atlaikė gedi 
pamaldas, iš sakyklos a] 
budino Vlado Putvinsk 
nuopelnus Kelmių apieli 

Prieš dešimtį me 
ra

SAUSIEJI AGENTAI 
NUŽUDĖ MOTERĮ

Aurora, III. — “Sausieji” 
agentai atėjo krėsti namuo
se vieno gyventojo, ir po 
po barnių už lindimą Į- na
mus del to kad jie nieko ne
turėjo "tik vyno, vienas a- 
gentas revolverio rankena 
sudaužė šeimininkui galvą; 
o paskui nušovė šeimininkę 
sėdinčią prie telefono. Jų 
vaikas, inerzintas tokio ne
žmoniško pasielgimo pasi-| įgavo Prancūzuose prielan- 
griebęs tėvo revolveri šo-|kumo ir buvo jų mylimas, 
vikui peršovė koją.

/MIRĖ AMBASADORIUS 
HERRICK

Paryžius. — Kovo 31 d. 
čia mirė Suv. Valstijų am
basadorius Myron T. Her
rick, 75 m. amžiaus. Jisai

NUSIŽUDĖ DINAMITU
Mt. Angel, Ore. — Vie

nas ūkininkas susipyko su 
savo pačia, ji paliko ir iš
važiavo pas gimines. Iš ne
rimasties, žmogus pasiėmė 
dvi mažas mergaites, at
sisėdo ant krėslo, po kuriuo 
padėjo septynis šmotus di
namito, ir sėdėdamas pade
gė. Tėvas ir mergaitės su- 
plaišintos į šmotelius. Mer
gaitės buvo 6 ir 4 metų.

Vagonas su velionies kars- kėje. Fries uesmių m 
tu atkabinamas ir palieka-jis Įsteigęs labdaringą dr 
mas iki ryto. Prie karsto Į giją, šelpęs biednuomer 
garbės sargybą iš Kįauniš-padėjęs vargstantiems. N 
kili Šaulių perima Šiaulių kartą patyręs kad pavarg 
Šauliai. , 'liams duona baigiasi, a

Septintą valandą ryto iš rytojaus pasirodydavęs v 
Ginkunų dvaro atvyko sd žinąs naujų grudų. Ir tt 
pačiu šeimininku Fledžins- j Tos dienos iškilmės ba 
kiu apie dešimts porinių! (Tąsa ant 7-to pusi.)

GELBĖS EŽERUOSE 
ŽUVIS

Ne nuo prigėrimo gelbės, 
bet valdžia sumanė imtis 
žiūrėti kad Didžiuose Eže
ruose žuvys neišnyktų, ir 
nori pravest įstatymą su
trumpinantį žuvavimo se
zoną. Prie to nori nustaty
ti žuvininkams naudojimą 
retesnių tinklų kad 
nės žuvelės galėtų 
augti ir veistis.

Žuvims išnykus
dintų ežeruose ir žuvinin
kystės industrija.

mažes- 
išlysti,

susiga-

Herrick parsiunčiamas į 
Suv. Valstijas greitu Pran
cūzų karišku laivu palaido
jimui.

Bus laidojamas iš Epis- 
kopalų katedros Clevelan- 
dc, nes jis paeina iš Cleve
land© srities.

DIPLOMATŲ BĖDOS
‘Washington. — Kitų ša

lių diplomatinės atstovybės, 
kurios turi neliečiamybės 
teisę ir prie tos teisės teisę 
laikyti savo namuose svai
ginančius gėrimus impor 
tuotus iš savo šalių, nuo da
bar galės parsigabenti savo 
gėrimus iš laivų Baltimore] 
tik pasiųsdami tenai savo 
atstovą su tikrais liudy- 
nais, tik tada vežikai nebus 
sausųjų agentų persekioja
mi.

Statement of the Ownership, Management, Circulatio: 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for APRIL 1, 1929 

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and countv aforesai 
personally appeared P.z VASILIAUSKAS, who, having been duly swor 
according to law, deposes and says that hę is the BUSINESS MANAGE 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledj 
and belief, a true statement, of the ownership, management (and if da 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication fcr the date show 
in the above caption, required by the Act of August 24. 1912, embodied i 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of th 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managir 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISH ILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO. INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr.. Cleveland, O.
P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave.; Cleveland, Ohi6
V. Ę. Račkauskas. London, England
V. S. Jokubynas, Worcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holder 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgage: 
or other securities are: (If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of
, owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of
company but also, in cases where the stockholder or secur ty holder appear 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relatior 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, i 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af 
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un 
der which stockholders and security holders who do not appear upon th 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacit; 
other ‘.han that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be 
lieve that any other person, association, or corporation has any interes 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities jian as s> 
stated bv him.

5. That the average number of copies of each issue of this publics 
Lion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscriber, 
during the

THIS

th 
lis 
th

Prigėrė kubile. Buffalo, 
N. Y. — Vienas pilietis ku
ris buvo patekęs tarp smar
kių Niagaros vandenpuolio 
srovių ir išliko gyvas, Kovo 
31 d. prigėrė namuose 
simaudydamas kubile, 
aptroško nuo šildomo 
čiuko ir po to prigėrė.

be- 
Jis 
pe-

“GRAFO” KELIONĖS
Berlinas. — Didelis diri

žablis “Graf Zeppelin” pa
darė 5,000 mylių kelionę nu- 
skrisdamas Į Palestiną ir 
sugryždamas Vokietijon be 
jokios nelaimės.

Sakoma kad “Grafas” šį 
pavasarį vėl aplankys Ame
riką.

six months preceding the date shown above is:
IS A WEEKLY PUBLICATION.

P. VASILIAUSKAS, Business Manager.
and subscribed before me this 3rd day of April, 1929.Sworn

My commission expires Jan. 20, 1932 J. J. STAPULIONS, Notary Public
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Talento vakaras. Perei
tą metą . Sandaros kuopų 
Sąryšis surengė talento va
karą, kuriame daugelis jau
nuolių pasirodė pirmą kar
tą. Per metus laiko neku- 
rie ir labai pažingėjo pir
myn.' Taigi šiais metais tas 
pats Sąryšis rengia ir vėl 
tokį pat vakarą ir skiria 
dovanas geriausia pasižy
mėjusiems artistams. Do
vanas duoda žinomas dar
buotojas J. A. Katkus, ku
ris Pitts'burge turi didžiau
si knygyną.

Programe jau pasižadė
jusieji dalyvauti yra šie; 
nuo S. S. ;— p. Ginienė ir 
jos duktė, p-lės Rajauskai- 
tės, p-lės Benotaitės; nuo 
Soho — M, ir V. Virbicku- 
čiai, K. Savickas, S. Pauliu- 
konis, S. Paseckaš, B. Mar- 
tinoniukė, A. Jancevičiutė, 
p-lės Kunickutės ir M. Mel- 
niukė; nuo N. S. — p-lės 
Poviliunaitės, viena šokikė, 
antra smuikininkė, p-lės 
Plukiutės, šokikė, solistė ir 
pianistė (trys sesutės), M. 
Rukiutė, p-lė Dovidaitė, V. 
Sapinskas, . Levanas, Vai- 
kauskiutė, Dargienė (Pla- 
takiutė).

Iš Carnegie dalyvauja 
Milda Liepiutė.

Be abejo atsiras ir dau
giau norinčių dalyvauti, iki 
šiolei tiek jau susirašė. Iš 
to matyt kad jau gana 
didelis ^buris jaunuoliu, ku
rie vienų karatu i^paSrodys 
scenoj ę..•Pi ftsburgieeiai ir 
aplinkinių kolonijų vien
taučiai paraginami nepa
miršti šio vakaro, nes gal 
jau ir bus paskutinis šį se
zoną.

Viskas atsibus L. M. D. 
salėje, sekmadienio vakare. 
Balandžio 14 d., nuo 7:30 
vai. . • J. Virbickas.

Jauniems karštuo 1 i a m s 
bus proga atšalti. Pennsyl
vania valstijoj paduota bi- 
lius pagal kurio norima nu
statyti kad vedančios po
ros turės laukti penkias die
nas nuo leidimo išsiėmimo 
iki apsivedimo. Dauguma 
visuomeninio gyvenimo se - 
kėjų sako kad toks Įstaty
mas prašalintų daugybę ne- 
geistinumų šeimyniniame 
gyvenime. Daugybė jau-

DYKAI SLOGA IR DU 
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį. ir norim kad išbandytumet mu
su lėšomis. Nesvarbu ar justi atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik’ retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriem? 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai’- 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musu 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitę 
negerumų.

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1686-H Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

nuolių, arba ir senesnių, sy
kį pasimatę, sueina į porą 
ir už valandos jau 'buna ve
dę. Ės tokių vedybų nieko 
kito negali laukti kaip tik 
blogų pasekmių. Kurie iš 
meilės ir draugingumo ve
dasi ir vienas 'kitą pažysta 
jiems penkios dienos palau
kti bus mažas daiktas, nors 
meilėje kiekviena diena ir 
skaitoma amžium....

Tas bilius dar nepravęs- 
tas ir nepadarytas Įstaty
mu.

Šis veikalas dar tik antrą 
kartą Amerikoje statomas, 
pirmiau statytas artisto S. 
Pilkos Chicago je ir sutrau
kė daug publikos. Vaidi
nime dalyvauja pats reži
sierius J. P. Lukas, pasižy
mėjęs mūsų scenos vaidin
tojas ir parinko vietinius 
gabiausius aktorius, galima 
tikėtis kad veikalas nusi
seks labai puikiai.

Taigi musų kolonijos ir 
aplinkinių Lietuviai turės 
progą pamatyti .vieną iš 
puikiausių veikalų,' tik ne
pamirškit dienos.

P. P. P-kas.

NAUJA “DZIMDZI-
DRIMDZI”

TRAICĖ

penkių metų Dzimdzi

DAYTON
Auka Ks. Vanagėliui. T. 

M. D. moterų 8-ta kuopa 
savo susirinkime paaukavo 
$10 musų gerbiamam poetui 
Ks. Vanagėliui, kuris sulau
kęs 66 metų gyvena Varšu
voje ir ten nenuilstančiai 
darbuojasi tarp Lietuvių. 
Kadangi, gerb. Vanagėlis

Uždarbiai. Padarius pa
lyginimą abelrio darbinin
kų uždarbio Pittsburgh da- 
dirbystėse su kitų miestų 
išdir'bysčių, pasirodo kad 
čia bendrai algos yra dides
nės.

Pitts'burge uždirba į me
tus darbininkas $1444.00

Philadelphijoj 1348.00 
Bostone 1342.00
St. Louis, Mo. 1242.00 
Birmingham, Ala. 1129.00 
Baltimore 1091.00 
Yra miestų kur darbinin

kų abelnos algos yra aukš
tesnės negu čia, ‘bet tokių 
labai mažai.

Žinoma, $1444 nėra tai 
visiems darbininkams mo
kama alga, nes daugis už
dirba per virš $2,000, bet 
kiti uždirba apie $1,000 ar 
kiek daugiau.

Sprogimas. Balandžio 1 
d. Įvyko sprogimas Jones 
and Laughlin .plieno išdir- 
bystėje Southside dalyje. 
Nors sudrebinta visa apie- 
linkė bet iš'darbininkų nie
kas nenukentėjo.

KEMPTON, W. V.
Labai apsirgo J. Lušas. 

Nesenai mirė jo moteris pa
likdama vieną kūdikį, o da
bar pats susirgo.

Kaimyniškame miestelyje 
Henry, V. Markevičiaus mi
rė švogerka kuri gyveno 
Brunswick, N. J., ir Marke
vičius išvažiavo Į jos lai
dotuves.

Angliakasyklos čia pra
dėjo dirbti po dvi dienas Į 
savaitę. Taipgi susilpnėjo 
darbai ir apielinkėse.- Ei
na gandai kad kasyklų sa
vininkai dar žada nukapo
ti darbininkams mokestis. 
Ir gyvenk darbininkas dvi 
dienas dirbdamas į savaitę.

Pina vijas.

CHICAGO, ILL.
' Art/št.' Pilkas Balandžio 
12 d. baigai savo veikimą
Kai skaitome įdomią kny

gą .ir, paskutinį puslapį at
vertę, pamatome paskutinį 
tašką, mums visados lyg ir 
gaila pasidaro kad jau turi 
baigtis tas įdomus skaity
mas. Toks pat jausmas, 
berods, atsirado Chicagie- 
čiuose kai pasklido žinia 
kad art. Pilka jau tikrai ir 
galutinai apleidžia Ameri
ką.

Laike dviejų metų pama
tėm tiek gerų, nepaprastai 
gabiai ir sąžiningai art. S. 
Pilkos paruoštų vaidinimų; 
jis supažindino muš su mo
derniškais Lietuviais rašy
tojais ir paruošė visą eilę 
gerų vaidintojų. Kai pir
mu kartu art. Pilka atva
žiavo Chicagori, dramos te
atrui dirva buvo jau visai 
pagadinta, '.žmonės .neturė
jo pasitikėjime ^yięnis-Lie- 
tuviškiems artistams, sribet 
dabar tikrai Chicagiėčiai 
negali jau apsieiti be savo 
Lietuviško teatro. Ir nau
jiems artistams iš Lietuvos 
ne kas 'kitas tik Pilka ir 
Vanagaitis paruošė puikią 
dirvą, nors jiem abiem te
ko sutirpdyti daug ledų, 
bet jie savo tikslą yra jau 
tikrai atsiekę.

“Aušros Sūnus”, “Tuš
čios Pastangos”, “Sudrum
sta .Ramybė”, “Klasta ir 
Meilė”, “Otelio”, 
Dandin” — kas 
giečių gali tuos 
pamiršti; o kiek
vaidinimų yra paruošęs 'ar
tistas Pilka, Įtiek jie už dy
ką patriotinėse iškilmėse 
dalyvavęs, kiek gelbėję? 
programas suruošti musų 
draugijoms, kaip tai “Biru
tei”/fir kitoms; organizaci
joms.! <
zr Kaipo '.Savo benefisą Ba
landžio': '12 d., penktadienio 
vakare, Lietuvių Auditori
jos didžioje salėje art. St. 
Pilka paskutiniu sykiu su
vaidins ištraukąs iš Šeks- 
piro veikalo “Hamletas” ir 
taip prit paties p. Pilkos su
taisytą komediją “Prašalin- 
kit tą; Merginą”. Komedi
ja, kiek teko nugirsti, yra 
linksma, dviejų veiksmų, ir 
joje dalyvaus visi žymus į 
Chicagos vaidintojai, nuo
latiniai art. Pilkos bendra
darbiai. Programe daly
vaus ir pora asmeninių art. 
Pilkos draugų, Amerikoniš
kų teatrų aktoriai. Reikia 
laukti kad į art. Pilkos at
sisveikinimo benefisą Susi
rinks jo draugų pilna Lie
tuvių Auditorija!

, Marquetteparkietis,

“George 
iš Chica- 
veikalus 

dar kitu

NEW BRITAIN, Conn.
Iš Sandariečių judėjimo. 

Kovo 21 d. Sandaros 32-ra 
kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą; atsilankė neriia- 
žas skaitlius kuopos nariu. 
Komisija išdavė savo ra
portus iš praeito veikimo ir 
prieita prie teatro ruošime 
raporto, kuris atsibus po 
Velykų. Paaiškėjo kad vei
kalas parinktas, knygutės 
aktoriams išdalintos ir mo
kinamas; su visu smarku
mu. Veikalas yra P. Vai
čiūno keturių veiksmų iš 
dabartinių laikų gyvenimo 
Lietuvoje, “Sudrumsta Ra
mybė”. Perstatymas atsi
bus Balandžio 14 d. Lietu
vių salėję.

Po
Drimdzi vėl atgijo. Ir kaip 
greit prabėgo tie penki me
tai! Tiesiog negalimas da
lykas! Tik kada prisimeni 
Ameriką tada tik žinai kad 
viskas galima.

Susitikę du Dzimdziai — 
komp. A. Vanagaitis su art. I jokių turtų neturi aišku jis 
J. Olšausku, nutarė atgai-' randasi sunkiose aplinkybė- 
vinti Dzimdzius. Jie pasi- 00 Co,r„
kvietė talkon nesenai iš Lie
tuvos atvykusį poetą-lite- 
ratą, atsargos 'karininką 
Petrą Akirą-Biržį, kuris 
apkeliavęs devynis žemės 
pasviečius dabar lankosi A- 
merikoje. ■ : i ■ . • -

Akiras-Biržys nori susi
pažinti su mumis ir musų 
gyvenimu, noriai įstojo į 
Dzimdzi-Drimdzi trupę ir 
važinės kartu sekdamas pa
sakas apie kitas šalis, apie 
Lietuvius kurie gyvena Ar
gentinoje, Brazilijoje, vai
dins, .gros ir dainuos.

Dzimdziai ruošia naują 
programą. Vaidinime da
lyvaus 7 ar 8 vaidintojai.

Komp. Vanagaitis para
šė visas naujas dainas, ku
rių bus apie čielas tuzinas. 
Armonika,- kanklės, gitara 
ir pianas bus dainoms pri
tarimas. Arti J. Olšauskas 
naujas kankles užsisakė.

Dzimdzi Drimdzi rodos 
paskutiniu kartu pasirodys 
musų padangėj. Atsilanky
kite visi irĄiisdš. Pamaty
site Akir^BĮržį gražioje 
Lietuvos karininko unifor- 
.riioję., Akiras yra gą'b.us 
•vaidintojas. Jis buvo Kau
ne 'Vilkolakininkas artis
tas. Gražiai groja armoni
ka.

Nesigailėsite atėję pama
tyti naujo Dzimdzi Drim
dzi, kuris .skelbiasi busiąs 
įvairesnis už pirmąjį.

'se, ir kadangi savo globoje 
! turi tokių Lietuvių kurie 
Į reikalauja paramos, aišku 
jkad reikalinga jam dovanų 
pasiųsti.

Gerbiami Amerikos Lie
tuviai; nepamirškime savo 

[šerių. veikėjų. Gražu yra 
jei pagerbiame statydami 

I paminklus įnirusiems, savo 
(veikėjams, bet dar gražiau 
jei pagerbiame gyvuosius 
suteikdami savo seniems 
tautos veikėjams paramą.

Ypač į šitą atkreipkite 
domę moterų draugijos ir 
klubai ir pasekite TMD. 8 
kuopos pavyzdį.

Pinigus patartina siųstiI 
į “Dirvą”, jos redaktorius, 
p. Karpavičius persiųs Ks. 
Vanagėliui.

TMD. 8 kp. Narė.
Balius. SLA. 105-ta kp. 

ir TMD. Moterų 8-tą kp. 
bendrai rengia linksmą pa
vasarini ’baliui šį ’šeštadienį, 
Balarid. 6 d., Barney Com-;, 
munity salėje, nuo 7:30 v.į

vakare. Daytoniečiai kvie
čiami atsilankyti ir galime 
užtikrinti kad turėsime vis
ką puikiai priruošta, o gi- 
liukingas galės dar laimėti 
$2.50 auksinį pinigą. Grieš 
Varašiaus orkestras.

Komitetas.
Prakalbos, šį sekmadienį, 

Balandžio 7 d., Šv. Kryžiaus 
bažnytinėje salėje atsibus 
prakalbos su įvairiu prog
ramų. Kalbės Adv. Česnu- 
lis iš Clevelando. Progra
me žada dalyvauti solistės 
p-lės Žilinskiutės, Pr. Am- 
brozaitis, S. Ružauskas, 
smuikininkės p-lės R. Zup- 
kutė, Augustauskutė, dek- 
lamaroriai M. 
ir Savickas.

Pradžia bus 
vak.

džius, dezorganizacijos lai
kus, be paliovos kvietė susi
pratusius Sao Paulė Lietu
vių kolonijos tautiečius ne
nustoti vilties ir jieškoti 
būdų ir kelių kuriais hutų 
galima Sukurti kultūrinį 
centrą; jaukios atmosferos 
kultūrinį židinį.

Gerokas rimtų tautiečių 
būrelis susirinkęs “P. A. 
L.” redakcijoje, apkalbėjo 
dalykus ir nutarė įkurti šia
me mieste kaipo Brazilijos 
Lietuvių išeivių vienybės 
centrą — Sao Paulo Lietu
vių klubą. Darbas neužil
go pradėta kūnyti.

—“P.A.L.”
Sinkevičiūte

nuo 7:15 v.
J. Liublinas.

SAO PAULO, Brazilija

Lietuvių klubas. Paskuti
niu laiku šioje Lietuvių ko
lonijoje vyravo ypatingas 
iškrikimas kokį tik galima 
įsivaizduoti. Nei vienam iš 
rimtai organizacinį darbą 
suprantančių atrodė kad 
organizacinę Lietuvių sritį 
į kultūringas vėžes įstatyti 
jokios galimybės nebuvo. 
Palaidumas ir iškrikimas 
buy o jaučiamas visose Lie
tuvių srityse, k. t. spaudoje, 
organizacijų užuomazgose, 
asmeniniuose santikiuose.

/‘‘Pietų Amerikos Lietu
vis”, pergyvendamas skau-

ŠEIMYNIŠKA TRAGEDI
JĄ

Steubenville, O. — Įšir
dęs ant pačios kam ji pali
ko ir atvažiavo čia pas se
serį gyventi, Peter Ghila- 
nos, 28 m., atvažiavęs iš 
Charleroi, Pa., nušovė pa
čią, jos seserį ir pas po to, 
nusišovė.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
129-G, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
-paprastu bud u namie.

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

Visi ■/ karai nėra
vienodi-nuostabus
naujas 'būdas vei=

Atsisėsk kimo laukia jūsų

prie rato
šiame puikiame
Buick—Pavažiuok

17
19
21

ir gauk tuo Karu—ir norėsi

15

DZIMDZI DRIMDZI 
Maršrutas

Balandžio mėn.:
— Detroit, Mich.
— Cleveland, O.
— Rochester, N. Y.

26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

Gegužės mėn.:
1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — New Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norwood, Mass.
12 — Boston, Mass.

— Montello, Mass: -
19 — Lowell, Mass.

(po pietų)
19 — Lawrence, Mass.

(vakare)
23-25 — Worester, Mass.

— Athol, Mass. .
— Westfield,' Mass.

Birželio mėn.:
— Hartford, Conn,
— Newark, N. J.
— Ansonia, Conn.
—- Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.

16 — Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.
14 — Wilkes Barre, Pa.
Susirašinėjimams adr.:

J. Olšauskas
2102 25th St. Detroit, Mich.

26
29

1
2

8
12

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki! jiems “Dirvų”.

pats •faktus! vežtis f namon!

SERIES 116
$1220 .to $1320 Sedans
$1195 to $1250 Coupes
$1225 Sport Car

Visi automobiliai nėra vienodi! Pavažiuok 
Buicku—išbandyk ji visapusiai sulyginant 
su kitais karais—ir pasekmės• ves jus prie 
Buick’o. Pasiteiraukit apie lengvų .G. M. 
A. C. Išmokėjimo Planą, kuriuo lengvai 
įsigysi! Buick’ą.

Buick Motor Company, Flint, Michigan 
Division of General Motors Corporation

SERIES 121
$1450 to $1520
$1395 to $1450
$1325

SERIES 129
- - $1875 to $2.145
- - $1865 to $1875'

Sedans
Coupes _______
Sport Cars - $1525 to $1550

Sedans -
Coupes -
Sport Car
These prices f. o. b. Buick Factory, special equipment extra. Convenient terms can be arranged 

on the liberal G. M. A. C. Time Payment Plan.

MASTERPIECE BODIES BY FISHER

The Bailey Buick Co.
14400 'Detroit Ave.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The Ohio-Buick Co’.
1900! East 24th St.

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav- 

4255 Pearl Road

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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GERB. SPRAGILAS

KAIP TETULE ŠVENTĖ 
VELYKAS

mm
D 1 ft V A

net ir jums nepritinka, to- 
(kiems griešninkams, tai jus 
skaitot jį blogu žmogum. 
Save visada išteisinat ir pa
darot geru savo Dievo aky
se.

— Tu man pamokslų ne
sakyk. Jeigu butų toks di-
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Atėjo Velykos, ir kaipo 
šventei užkviesti pas tetulę, 
su savo gerb. šonkauliu ei
nam į svečius.

Atėjom, pabarškinom į 
duris, ir kada tetulė atida-1 
rė, sakom:

— Sveika, gyva, tetule!
Jau mes atėjom! Ar 
nai lauki?

— Laukiu tai laukiu, 
kodėl negalėjai pasakyt 
eidamas “Tegul bus pagar
bintas”, tokioj vožnioj šven
tėj? Vis tos savo bedieviš
kos mados laikaisi!

— Na tai ką padarysi, 
man taip smagiau, ir tas 
nei kiek šventės nepama
žins.

— Ale vistiek nekrikščio
niškai ir gana.

— 0 ką tu ten užpaka
lyje tetulė rankose turi? — 
paklausė mano Šonkaulis.

—, Vaikeliai, aš turiu ju- 
Iviem surpraiz: va pažiu- 
Ėkit kokios gražios, net 
nedum kvepia. Pasičesta- 
v)kim!
— Ar šitas tai krikščio

niška, tetule? Juk visi už
gina gert, nuo pat popie
žiaus žemyn, ir smerkia gė
rimų, o tu sau su bonka to
kį vožną rytą, kaip tu sa
kai, priimi kas tik į tavo 
namus ineina, — sakau aš.

— Vaikeli, tas nieko, už 
biskį negriekas.

— Biskį ne biskį, vistiek 
nusižengimas. Ne biskį juk 
virei, jeigu nueičiau į skie
pą rasčiau kelis gorčius.

— Tai ką čia biskį ir ter 
liotis, kad pasidaryt tai kad 
užtektų ant ilgiau.

— Matai, tetule, pas jus 
tikinčiuosius tokia mada: 
gali daryt viską ką bažny
čia užgina, ir dar gavėnios 
laiku, ir pats save pateisint 
kad tas nieko, tik mažmo
žis. Bet jeigu kitas žmo
gus visai blogo nedaro, tik 
nevartoja tų žodžių kurie

giau suvalgau.
— Ir tas juk griekas, sa

ko bažnyčios įstatymai: ne
reikia norėt dusyk tiek su- 
valgyt jeigu užtenka vienos 
porcijos.

— A, tu tylėk su savo pa
mokslais. Jeigu aš bedie
vių klausyčiau tai negerus 
ir nevalgius bučiau.

KOKIE PRIPOTKAI
BUVĘ KAUNE

dėtis su Lenkais!
“Tai tokių naujienų, nau

jienėlių buvo pilni Vilniaus 
Lenkų laikraščiai. Tas ži
nias žaibo greitumu tele
grafas skelbė visai Lenki
jai. Po dviejų-trijų dienų 
tilpo Lenkų laikraščiuose 
trumpa iš Rygos žinutė:

“Vilniaus žinios patikrin
ta Kaune. Ten visai ra
mu. Žinios apie Voldema
ro ir Plechavičiaus areštus 
esą melagingos. Plechavi
čius serga, Voldemaras ra
miai kalba, kalėjime niekas

Važiuojam! su

“DIRVOS” EKSKURSIJA
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Gerb. Tetulė

delis prasižengimas išsigert 
tai kunigėlis nei išrišimo 

i .neduotų,- o paklausyk ką iš 
kozaunyčios sako apie be
dievius tokius kaip tu: tie
siog jie nueis į šėtono pas
rus jeigu neatsivers.

— Žinoma, kunigėliui ge
riau turėt parapijoną kad 

įsta
tymus, nes jis vistiek kuni
gui dolarių atneša, negu į 
tokį’ iš kurio jokio biznio 
nėra. Labai daug rasi be
dievių kurie net labiau pil- i 
do didžiausius bažnyčios ir 
Dievo įsakymus negu 
ti katalikai.

— Tai kibą tu nori 
kyt kad visi bedieviai 
į dangų, o mes katalikai ei
sim į peklą? Nesitikėk to.

— Neapeina kur kas po 
mirčiai nueis ir.ar eis kur, 
tik svarbu kaip žmogus 
vena: ar daro skriaudą 
tam ar nedaro, ir taip 
liau.

— Biskį išsigerdamas 
padarysi skriaudos 
kam, vaikeli.

— Taigi kad tik butų bis
kį. Bet kai susėda ir pra
deda ragaut pati žinai kas 
iš to išeina, muštynės ir vi
sokiausios . to pasekmės, iš 
ko nukenčia ir kiti ir pate, 
ir iš žmogaus pasidaro gy
vulis.

— O tu mislini bedieviai 
negeria?

— Paskirstymo nėra: ge
ria ir tie ir tie, ir yra gerų 
katalikų kurie negeria, bet 
čia ne tiek einasi apie užgy
nimą tau gert kad tu eini į 
bažnyčią ir tiki, bet kad gė
rimas abelnai nereikalin
gas visiems.

— Tu turbut mažai apie 
gėrimą žinai. Kai aš išsi- 
geriu tau dusyk tiek dau-

se-

ale 
in-

H ir laužantį bažnyčios į; 
: tymus, nes jis vistiek ki

karš

pasa- 
nueis

gy- 
ki- 
to-

ne- 
nie-

ŠNIPAI

Birželio-June 12
Keliaus iš

Cleveland!) j New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

“Vilniaus Rytojus” štai
i rašė Len- nebadauja ir Kaune niekas 

paskleistą gandą negirdėjo šiomis dienomis 
i ne tik armotų, bet ir šau
tuvų šūvių.”

j Gerai kad tų Lenkiškų 
i žinių nepagavo musų laik
raščiai Amerikoje, butų vis
ką ištisai perspausdinę. Ga
vo jas tik kitų perdirbtas ir 
ne tokias baisias.

Tik su atšaukimu tai ki
lta istorija: Lenkai (Vilniuje 
atšaukė, bet musų “demo
kratizmo principų” skelbė
jai taip ir paliko, savotiš
kai dalyką iškreipę.

I kaip perduoda- ką 
I kai apie paskleis 
[“sukilimo” Kaune kelios sa- 
j vaitės. atgal:

“Daug kartų Vilniaus 
Lenkų laikraščiai rašė ne-

; butų dalykų apie Kauną, j 
bet šiomis dienomis matyt 
norėjo paimt rekordą. Kau
ne revoliucija! Voldema
ras areštavo Plechavičių, o 
Plechavičius TVoldemarą! 
Kariumenė pasidalijo! Klai
pėda eina prieš Kauną!

“Krikščionys demokratai 
skiria ministerių pirminin
ku p. Bistrą ir p. Galvanau
ską! Kauno kalėjime kali- Mėgstat Sportą? skaity
mai paskelbė badą ir ar- ’ ’■ “rx’ ” 1
motos šaudo Kauno gatvė
se. Plechavičius nenori Vo
kiečių ir bolševikų, o nori

kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą

iš New Yorko į Klaipėdą
per S ou thamptoną

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko
p. Stepono Bergen’o

šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Musų kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos: 

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
puikiu didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų klauskite “DIRVOJE” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

arba 

cunard' line 
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

O

PAVASARIS
jusp

TĖVYNĖJE
Pasirinkite bile garsų United 
States Lines laivyno laivą, ku
ris iš New Yorko išplaukia 

kovo mėnesį
ir jus Tėvynėje busite pačiais 
gražiausiais meto menesiais.

Balandžio išplaukimai:
S. AMERICA...............................
S. LEVIATHAN ........................
S. PRES. HARDING..................
S. PRES. ROOSEVELT.............
S. GEORGE WASHINGTON ....

Balandžio 
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio

10.
13.
17.
24.

S.
S.
S.
S.
S.

Visi laivai, išskyrus S. S. Leviathan, plaukia tiesiai j Bremen.
S. S. Leviathan plaukia per Cherbourg.

Iš anksto bus jums paruošta visa kelionė ir bagažo pristaty
mas iki galo.

O taip pat keliausite malonių savo tautiečių draugėje, turėdami 
patogumų, valgį ir palinksminimą, del kurių šie laivai nuo senai 
pasižymi.

Pirkite laivakortes j abu galu!
Del pilnų informacijų, specialių kainų ekskursijoms, ir tt. 

klauskite savo vietos laivakorčių agentą, arba rašykite pas: 

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.

LIETUVON
Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat gražias juras, vietas ir žemes kur per
eitą vasarą keliavo “Dirvos” Redaktorius — matysit pakeliu Francuziją, Angliją, 
Vokietiją, trejas juras: Atlantiką, Šiaurės juras ir Baltijos juras — ir Klaipėdą!

Reikalingi Dokumėntai
Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu

sifotografuoki! mažas, del pasportų, kokias 4.
Piliečiai vyrai ir vedę poros ir jų vaikai eina 

į vieną Amerikos pasportą ir buna sykiu vieno
je fotogj-afijoje.

Jeigu vyras pilietis, o moteris ne, tai vyras 
vienas arba jeigu yra vaikų ir su vaikais čia gi
musiais fotografuojasi ant vienos, o moteris pa
skirai. Vyras su vaikais gauna Amerikos pas
portą, moteris turi važiuoti Lietuvos pasu.

Ne-Piliečių Gryžimas
Kurie ne-piliečiai, važiuojanti su Lietuvos pa

su, vyrai ar moterys, nori gryžti, tiems reikia 
dar šalip visko išsiimti ir Gryžimo Leidimas.

Gavimui Leidimo Gryžti reikia žinoti:
1) Laivas kuriuo atvažiavai j Ameriką; 2) 

Kokią dieną, mėnesį ir metais ; 3) į kokį miestą 
’r iš kokio atvažiavai.

Nors ką iš tų klausimų atsiminus, galima su
rasti visas informacijas apie įvažiavimą.

Leidimas Gryžimui labai ilgai trunka gauti, 
todėl kurie tikrai pasiryžę važiuoti, o nesat pi- 
iečiais būtinai imkit jį rūpintis DABAR.

Ne-piliečiams reikalinga turėti liudyimai apie 
savo income taksus; Povilas Vasiliauskas, 

“Dirvos” -Administratorius, “Dirvos” Eks
kursijos vadovas.

Birželio-June 12d

Didžiausiu Pasaulyje Laivu

lEHSi

LEVIATHAN
Laivakorte iš New Yorko i Kauno ir atgal

$186.00
Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 
prabėgti. Kreipkitės laiškais arba ypatiškai atsilankykite.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Dienos Klausimais
SOVIETUOSE “APSIVALYMAS” POETŲ KONKURSAS

jy/ĮASKVOS carai pradėjo
1 nemielaširdingai šluoti 

iš visų įstaigų visokiausius 
sau nepatinkamus asmenis: 
šluoja 'buvusius caro laikų 
valdininkus, aristokratus, 
biznierius, Trockistus, visus 
kas tik suuodžiama gali bū
ti “nekošerni” komunistai.

Desėtkais tūkstančių iš
metama iš vietų ir į jų vie
tas, net ir Į jų namus, įso
dinama paprasti “draugai”.

Pasilieka tiktai svarbius 
asmenis specialistus, kurių 
iš “draugų” klesos neguli 
paimti. Tokie žmonės, at
sidavę savo šakoje tyrinė
jimams arba darbams, nė
ra komunistams pavojingi.

Visi kiti, nežiūrint ar iš 
Vidurinės ar iš darbo klesos, 
kas tik rodo kokias nors žy
mes nepritarimo komuniz
mui, šluojami laukan.

Maskvos parai matyt no
ri susidąryti sau stiprius 
pamatus ir ilgai gyvuoti, 
tačiau nesupranta tiek kad 
tie išvyti iš darbų žmonės 
turi labai daug patyrimo ir 
žinos iš kur pradėti tuos 
raudonus pamatus ardyti.

v-------------------------------------------
i Musų Artistų Bėdos

Bostone art. J. Babravi- 
I čiui pasisekė, kaip sako 
“Keleivis”, vienu sykiu pa- 
sidaryti $1,800 už savo dai
navimų. Jis tiek skurdo iš
tisai kelis metus, vos kur 
ne kur pelnydamas. Bet 
kaip tik jis tuos pinigus 
gavo atsirado kitas artis
tas, kuris prie surengimo 

i Babravičiui koncerto sako 
prisidėjo, ir reikalauja pu
sės tų pinigų. Tam artis
tui irgi su koncertais nesi
sekdavo.

Šis Babravičiaus koncer
tas buvo tarp Amerikonų.

Kaslink musų meno žmo
nių tai jie Amerikoje tikrai 
vargsta, vos vos pragyve
na, nors už vadenyno gy
venantieji artistai jiems pa
vydi ir įsivaizduoja kad čia 
šitie aukso maišus pilasi.

Musų išeivija nėra gana 
pakilus įvertinti meno žmo
nes ir daug koncertų bei 
vaidinimų atlanko tik keli 
desėtkai vietoj kelių šimtų 
ypątų, ir tuomi padaro nuo
stolių rengėjams ir nužudo 
ąrtįstų ūpų.

Kurie iš musų poetų mė
gėjų (taipgi ir poečių) čia 
Amerikoje arba Lietuvoje, 
dar nepatėmijote “Dirvos” 
paskelbto Poetų Konkurso, 
paminėjimui Spaudos Atga
vimo 25 metų sukaktuvių, 
atkreipkit atidų į šitų pra
nešimų ir ruoškitės, rašykit 
eiles, siųskit “Dirvai” ir 
stengkites laimėti dovanų.

Išlygos buvo paminėta 
praeituose dviejuose nume
riuose šiame puslapyje.

Rašykit ne vienų bet ke
lias eiles, pažymint kad jos 
skiriamos konkursui, ir iš- 
siųskit kad gautume prieš 
Gegužės 1 dienų (tilps Ge
gužės 10 d. numeryje).

Visos eilės, kad ir nelai
mės konkurse jokios dova
nos, jei tik bus tinkamos 
bus sunaudotos “Dirvoje” 
sekančiuose numeriuose po 
konkurso.

Nepamirškit pridėti savo 
tikras pavardes ir aiškius 
adresus ant kito šono to la
po ant kurio eilės išrašyta. 
Po eilėmis' galit pasirašyt 
kokiu vardu tik patinka.

Siųskit “Dirvos” adresu.
“Pirmas Dešimtmetis”

Tokiu antgalviu išleista 
Kaune knyga, surinkta ge
resnių eilių 18-kos Lietuvos 
poetų, tarp kurių vieni ži
nomi jau ir Amerikiečiams, 
kiti visai nauji bet skaito
mi tarp pirmaeilių Lietu
voje.

Knygų redagavo P. Kubi- 
levičius. Telpa visų poetų 
ir atvaizdai. Štai kokie į 
tų knygų ineina:

J. Augustaity tė - Vaičiu- 
nienė,

Bern. Brazdžionis, 
Butkų Juzė, 
Stasius Budavas, 
Pr. Vyt. Būdvytis, 
Kazys Inčiura, 
Petras Ku'bilevičius, 
St. Laucevičius-Laucius, 
Antanas Miškinis, 
Salomėja Neris, 
Juozas Paukštelis, 
Stasys Santvaras, 
Leonas Skabeika, 
Salys Šemerys, 
Juozas Tysliava, 
Petras Vaičiūnas, 
Antanas Venclova, 
Juozas Žlabis.
Sekančiame numeryj pa

žymėsime iš jų visų po ke
letu punktų, supažindini
mui Amerikiečių Lietuvių 
su musų naujais literatū
ros kūrėjais kurie atėjo po 
Kudirkos, Vaičaičio, Vie
nožinskio ir kitų pereitos 
gentkartės, jau mirusių, ir 
tūlų dar gyvų senos kartos 
poetų.

GRYŠIU Į TĖVYNĘ 
Tėviškėle mano brangi, 
Dažnai tave aš miniu, 
Ir naktyj akis užmerkus 'mV/ 
Sapne tave vis regiu:

Aš matau ten gražius laukus, 
Žalias pievas paupiais, 
Ii1 esu gėlių darželyj, 
Linksmai žaidžiu su draugais. 

Bet pabudus, nerandu to, 
Vėl liustauju čia viena, 
Nėr motutės, nėr tėvelio, 
Nėr paguosti kani mane....

Gryšiu greitai į Tėvynę, 
Nes man širdį trauk tenai, 
Atgaivinsiu savo sielų, 
Ir ten liksiu amžinai....

Vėl darže gėles ravėsiu, 
Paukštelius čiulbant girdėsiu, 
Ramų, tylų vakarėlį 
Lauksiu jauno bernužėlio.

Gal bernelio nesulauksiu, 
Ir darže gėlės pavyto, 
Gal jis mane jau pamiršo 
Ir sau kitų susitiko, 

Bet aš gryšiu į Tėvynę 
Atgaivinti savo sielų, 
Į šalelę savo brangių — 
Ten gyventi man bus miela!

Rožė.

Atsilieps ant 'Visų
Darbininkų gyvenimo ty

rinėjimo draugijos sekreto
rius Robert W. Dunn para
šė knygų, kurioje išrodinė- 
ja jog prasidedanti konku
rencija tarp Fordo ir Ge- 
eral Motors automobilių iš- 
dirbysčių prives prie numa
žinimo automobilių darbi
ninkams algų. Automobilių 
industrijoj dirba apie pusė 
milijono darbininkų.

VAI LAUKIU
Vai laukiu, laukiu pavasarėlio,
Laukiu prašvintant skaisčios saulelės, 
Laukiu sugryžtant miškuos’ paukštelių, 
Laukiu sužystant gražių gėlelių,

Labiau dar laukiu savo mergelės 
Pasimatyti naujų dienelę, 
Su ja kalbėti meilų žodelį, 
Ir matyt šypsų josios lupelių.

Ne taip yr’ ilgu per sunkių žiemų 
Kolei ateina vėl vasarėlė
Kaip ilgu, liūdna jei vienų dienų 
Nepamatyčiau savo mergelės.

Dangaus gražybę regiu akyse 
Kada prieš mane yr’ ta mergelė, 
Kada nuo manęs šalin ji eina 
Su ja rods leidžias skaisti saulelė....

Su ja aš eičiau Į žemės galų, 
Gyvent ar mirti sykiu norėčiau;
Kur saulė leidžias, ar tamsų rasčiau, 
Ar skaisčių dienų su ja turėčiau....

Adonis.

Už ką Trockis Išvytas 
iš Rusijos
(Tųsa iš pereito num.)

Kas tas Stalinas?
Po revoliucijos, metas po meto daly

kai keitėsi ir veikėjai grupavosi į tam tik
ras klesas. Kaslink Stalino trumpiausias 
atsakymas toks: jis yra pažymiausias ko
munistų partijos vidutiniškų veikėjų eilės. 
Jis turi praktiškų supratimų ir nusistaty
mų siekti savo tikslų. Jo protas, politiš
kų dalykii supratimu, yra siauras. Teo
retiškų supratimų apie valdžių turi visai 
menkų. Jo rankvedis, “Leninizmo Princi
pai”, kuri jis pasikėsino parašyti pagerbi
mui savo partijos, pilnas mokyklos am
žiaus vaiko klaidų. Jis nežino jokių kitų 
kalbų, per tai visų savo žinojimų apie ki
tų šalių politikų gauna tik iš kalbų.

Jisai yra praktiškas politikierius ne
turintis tverybos vaizduotės ir be patyri
mo plačiau kaip tik partijos reikaluose — 
platesniuose ruožtuose jis visai nežinomas. 
Jis visada lošė tik antrų rolę ir faktas kad 
jis dabar užima pirmų vietų nėra jam ypa- 
tiška garbė, tik atvaizdinimas prie ko ša
lis priėjo.

Kaip visi paprasti politikieriai Stali
nas pilnas priešginumų. Jis veikia pagal 
užgaidų, be permatymo dalykų. Jo tvar
ka neina tiesiu nustatytu keliu, bet mėto
si iš vienos pusės į kitų. Jo pažiūra į fak
tus ir žmones yra grynai neapsvarstyta. 
Paminėsiu tiktai vienų pavyzdį ir skaity
tojai supras, nors tas liečia mano ypatų.

Stalinas praleido kelis pastarus metus 
kaip jis sako “nuvertimui Trockio”. At- 
siekimui to reikalinga buvo sudaryti visai 
nauja istorija Spalių revoliucijos, nauja is
torija raudonosios armijos, nauja istorija 
komunistų partijos.

Lapkričio 19 d., 1924 m., Stalinas iš
leido signalų naujo apvertinimo darbuo
tojų ir įvykių, pareikšdamas: “Nei Spalių 
revoliucijoje nei komunistų partijoje Troc
kis nelošė ir negalėjo lošti jokios ypatin
gos rolės.” Tų savo tikrinimų jis pakar
tojo kur tik gavo progų.

Kas tai priminė jam apie straipsnį ku
rį jis pats parašė pirmas revociucijos su
kaktuves. Tame straipsnyje jis sakė: “Vi
sas praktiško organizavimo darbas Spalių 
sukilime buvo atlikta po ypatiška vadovys • 
te Leono Trockio, Petrogradu sovietų pre
zidento. Galima tikrai pasakyti jog tiktai 
Trockio pastangomis pavyko greitai per
vesti garnizonų į sovietų pusę ir gabiai su-, 
organizuoti veikiantį revoliucinį komite
tų.”

Kaip Stalinas išsisuko iš šitos prieš- 
ginybės? Visai paprastai: dar labiau pa
niekindamas Trockį. Tokių pavyzdžių ga
lima privesti šimtus.

Visai gali būti kad Stalinas tuoj pra
dės savo šlykščiausių niekinimų Rykovo, 
Bukharino, Tomskio ir kitų.

Kaip jis gali taip daryti? Jis tada 
tik kalba ir rašo kuomet jo priešininkui 
atimta visos teisės atsakyti.

Leninas šitąip apie Stalinų pareiškė: 
jis yra neaptašytas ir nesųžiningas. Bet 
tik po Lenino mirties tas apipiešimas iš
ėjo aikštėn. Leninas jau 1921 metais per
sergėjo partijų nuo jo. Aiškus dalykas, 
gerai kad Leninas spėjo numirti, jeigu ne 
tai šiandien ir jis butų paniekintas šito 
neaptašyto gaivalo. OGPU nuosprendis 
apkaltinantis opozicijų ruošimu ginkluoto 
sukilimo nėra vienatinis Stalino prikaištas 
pasmerkimui savo priešininkų.

Liepos Ihėnesį, 1927 m., kada dar opo
zicija radosi pačioje partijoje ir nekurie 
mes turėjom valdžioje vietas, Stalinas stai
ga paklausė: “Ar gali būti abejonė kad 
opoziciją gali atsisakyt palaikyt sovietus 
jų businčioj kovoj prieš imperializmų?”

Tokiam įtarimui nebuvo jokio pama
to, bet tas “kukorius” jau virė savo košę, 
Straipsnį 58, suvaržymui savo priešų.

Stąjinui šitaip apie opozicijų kalbant 
rūpėjo ištirti ar visi pritars jo vadovystei, 
ir mes išsireiškėme kad po jo vadovyste 
komunizmui laimėjimas butų sunkesnis. 
Jeigu musų klaustų ar mes esam už socia
listinę valstybę mes atsakytume “taip”,

bet jeigu klaustų ar mes palaikom Stalino 
politikų mes pasakytume “ne”.

Šiandien dalykai yra kiek kitokesni, 
bet pats principas tas pat.

Stalinas taipgi sugalvojo kad Trockis- 
tai ruošiasi prie terorizmo, žudymo sovie
tų valdininkų. Aš persergėjau savo drau
gus laiškais iš Alma Aata kad jie gali to 
laukti, ir sulaukė, nes esant Konstantino
polyje mačiau skleidžiamas žinias jog jau 
Trockistai imasi terorizmo. Ton linkmėn 
šiandien Stalinas krypsta, ir paskleisda
mas terorizmo baimę galės dar labiau per
sekioti opozicijos žmones.

Jau 1926 metais Politbiuro mitinge aš 
pasakiau kad Stalinas geriau tikęs duob
kasio darbui — duobkasio kuris palaidos 
partijų ir revoliucijų. Tų persergėjimą 
pakartoju šiandien su didesniu įtikinimu.

Tačiau mes iš opozicijos tikime kad 
partija pagaliau laimės prieš Stalinų, o ne 
Stalinas prieš partijų.

(Bus daugiau)

LIAUDIES DAINA
Už jūrelių, už marelių 
Nulijo, nusnigo 
Man su jaunu bernužėliu 
Bekalbant, bešnekant.

Mergužėle, lelijėle, 
Nesiduok perkalbėt, 
Neduok žiedo nei vainiko, 
Nei žodelių meilių.

Duok alučio, duok vynučio, 
Tegul jis nenakvos, 
Per du laukus, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk!

LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS

Gerb. “Dirvos” redakto
riau: Del mirties Tamistos 
mylimos motinėlės visa mu
sų šeima reiškia nuošir
džiausių užuojautų.

Marė ir Petras Kriukeliai.

“Baltijos Arų” abu tomu 
gavau, ir jau juos paleidau 
per jaunimo rankas. Prie 
progos noriu priminti. kad 
tokie raštai yra didžiausis 
ginklas prieš tamsų. Skai
tydami Tamistos leidinius 
jaunimas pripranta prie 
amžino skaitymo.

P. Kriukelis.

M. Buturlovas iš Kauno 
rašo: Šiandien gavau “Bal
tijos Arų”. Didelė eilė no
rinčių skaityti laukia, kai 
tik pats perskaitysiu tai 
jau knyga eis po rankas.

]\ĮUOLATINIS ryšis su 
senąją gimtiną Lietuva 

per paveiksluotų žurnalą 
“Naujas Žodis ’. Išsirašy- 
kit tų vienintelį laikrašti 
kuris duoda gražius Lietu
vos ir viso pasaulio paveik
slus. Amerikoj “Naujo Žo
džio” kaina metams tik $2. 
Rašykit: “N. Žodis”, Kau
nas, Maironio g. 6.

“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiekvie- ' 
nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksleiviui • 

| ir darbo žmogeliui, nes parašytą populiariška, visiems J 
i suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai paprasta ! 

apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų tam- • 
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo pago- | 

I nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų šiaurės j 
j Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Baltiją i 
į ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais. I

“BALTIJOS ARAS” yra pirmutinė ir gal bus pas- I 
| kutinę Lietuvių kalboj apysaką apie Lietuvių karžygas | 
j juromis, nes kaip Lietuviai nemėgo juromis siausti ir ne- 
j turi jūrinių kažygių taip ir musų rašytojai apie juras 
j neparašo.
i

Ši knyga jau baigiasi išsiparduoti, ir paraginame 
j norinčius “BALTIJOS ARĄ” turėti savo knygyne pa- 
i skubėti prisiųsti savo $1.00 (už apdarytą vienoj knygoj 
į $1.50). Kaip ‘Juodas Karžygis” išsįbąige ir darbąr nors 
Į $5 mokėtų niekas negali gauti, negaųsit ir šitos.

j 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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I.

Meilės Liepsnelės
IURĖKIT! štai pagiryj, lankoj po 
žydinčias gėles, bėgioja dvi jau
nos sielos: jis vaikosi ją, nori pa
gauti į glėbį ir apkabinti, gal ir 
pabučiuoti, bet ji neprisileidžia— 
bėga tai už vieno tai už kito kru- 

( mo ir slepiasi.... Vienok, nors 
bėga bet nori kad pagautų, tik' ta jaunys
tės nedrąsa — bijo prisileisti kad nepaly
tėtų.... Taip tai yra su jaunaisiais, ku
rių dar tik pirmas meilės žiedas pradeda 
veržtis-plėstis iš pumpuro — lyg gėlės žie • 
das, kuriam taip sunku iki prasiskečia ir 
jo vidus saulę pamato.

Jis savo gražiu veidu ir švelniais žo
džiais vilioja ją kai paukštelis vilioja prie 
savęs savo patelę pavasario dieną. Jo tam
sių akių liespna traukia ją prie jo, ir jos 
jauna, karšta širdis neleidžia jai pertoli 
nuo jo pabėgti, bet negali prisileisti pasi
gauti j glėbį ir leisti palytėti savo lupas — 
ko jis norėjo — nes niekad dar jų jokie 
vyriškis nebuvo palytėjęs.

š Ė į
LIČIUS i

I
Į

kiekvie- 
ksleiviui
visiems 

saprasta 
nų tam- 
apago- 1 
šiaurės 
Baltiją

į j

•us pas- 
aržygas 
ti ir ne- t 
e juras

giname
rne pa- 
knygoj 
ar nors

I
Ohio |

nis, o ji slaptingesnė. Nors vaikystės die
nose jiedu buvo atviresni ir ji su juo vie- 
šesnė, tolyn ji darėsi slaptingesnė ir užsi- 
verdinėjb savyje, jam reikėjo stengtis pa
siekti jos sielos gilumas, perimti jos min
tis, kurios tačiau buvo tiktai apie jį vie
ną. Ji pati geidė jo ir svajojo apie jį, bet 
argi leisis mergaitė atvirai jaunikiui save 
kibint, argi pasisakys ką jos širdis jaučia, 
ką mintys galvoja ir tveria, nors ir labiau
sia norėtų kad jis žinotų....

Jo meilės pastangos buvo sunkios bet 
vaisingos. Išėjus iš kūdikystės metų, jam 
reikėjo pernaują ją užkariauti. Kada pir
miau ji pati jį, vaiką, pakibindavo, dabar, 
jai mergėjant ir jam vyrėjant, ji pradėjo 
nedrąsiai į jį žvelgti ir laukti jo žodelio. 
Jiedu susieidinėjo jaunimo sueigose ir dar
be talkose; vėliau ji sutiko susieiti su juo 
kur atokiai krante paupyje, kur žmonės 
nematė, kur galėjo būti vienudu ir klausy
tis paukščių čiulbėjimo, ir dūsauti, svajo
nėse pasinėrę, mažai ką kalbėdami.

Išsyk ji leido jam paimti už rankos, 
einant per girią ar pievą; paskui leido 
ranką pabučiuoti, vėliau leido, einant gre
ta, prispausti petį prie jos peties, po to gi 
turi ateiti laikas kada leisis pabučiuoti....

Dabar štai jis ją pagavo! Pagavo be- 
bėgiojančią ir besislepiančią krūmas už 
krūmelio, nes nors ji bėgo bet širdis trau
kė atgal, ir ji troško kad jis pavytų....

Pagavo ir pabučiavo jos lupas!
Nuraudo ji kaip prieš saulę sirpstanti 

žemuogė, širdis virpėjo, rankos drebėjo, 
akyse prasiveržė ašaros, lupa tarp dantų 
maišėsi, ir vos išsilaikė nuo perkandimo.

Taip senai ji jį myli, ir tą bandė slėpti, 
o štai jis ją nuveikė ir pagavęs savo stip
riame'glėbyje pabučiavo..’..

Toli, toli upės keliu leidosi saulė. Ten 
upė užsisuka ir prasideda krantas ir miš
kas; saulė leidosi, slinko už medžių viršū
nių. Tuoj ji ims ir pasislėps už tirštų pu
šynų ir eglynų ir baigsis ši didi jų diena. 
J5s geidė kad saulutė matytų juodu pasi
žadančiu, ir kuomet mergaitė slėpė savo 
lupas jo krutinėję, jis tyliai jos prašė:

— Brangiausi mano, pabučiuok ir tu 
mane, lai saulutė tai mato ir lai buna liu
dininke mudviejų amžinos meilės paža
dų....

Ar girdėjo ji tuos žodžius ar ne, bet 
kuomet jis laikė ją prispaudęs prie savęs 
ir pradėjo kelti jos smakrą aukštyn savo 
stipriu pirštu, jos lupos pakilo į viršų, ir 
mergaitė, žiūrėdama į jo akis palengva 
užkėlė savo ranką jam ant kaklo ir pri
traukė jo lupas prie savų — ir pabučiavo 
jį pirmu dideliu, šventu tyros-jaunos mei
lės pabučiavimu....

“Amžinos meilės pažadas” — nuėjo į 
amžinastį tie jo žodžiai, tik dabar mums 
reikės laukti ir žiūrėti ar ištikro jie am
žinais liks....

Kas jiedu tokie?
Jiedu buvo vaikai kaimynų kunigų, 

kurie turėjo savo pilis arti vienas kito, 
nors ir gana toli. Pilys taip stovėjo pa
upio krante kad nelaimėje, priešų užpuo
lime, padegus kuorus vieni kitų ugnis ma
tydami galėjo pasiskubinti su pagalba.

Jų tėvai buvo draugingi per ilgus lai
kus, nes draugingumo kaimynams ir rei
kėjo, kuomet iš visų pusių ant jų tykojo 
grobikai. Jų tėvų tėvai išvien kariavo 
prieš jurų užpuolikus Danus kuomet tie 
upe atsiirdavo ir norėdavo plėšti, ir ne- 
užsileisdavo savo kerštingiems kaimynams 
kuomet tie išrasdavo priekabę užpulti.

Jų žemės susisiekė, taigi dar vaikais 
būdami — šis jaunuolis ir mergaitė — su
sieidavo, su jos broliais jis žaizdavo karus 
ir nekartą susipešdavo. Su jais maišėsi 
ir ji ir daugiau mergaičių, bet dabar, meL 
lės amžį priėję, jiedu nuo kitų jau slėpėsi.

girdėti kitus apie jį 'kalbant ir nenorėjo. 
Ir taip slinko metas po meto ir jiedu da- 
ėjo i tas dienas kuriose apie juos kalba
me,'kada jų širdys turėjo atsiverti vienas 
kitam, paslaptys išsiveržti, lupos paragau
ti meilės saldybę.

Nuo čia pradėsime vadinti juos var
dais: jo vardas Šeirys, o jos — Angutė.

Ir eisim prie dalyko ir kalbėsime aiš
kiau. Tas dėjosi maždaug apie 1250 me
tus, ir kiti dalykai dar dėsis bėgyje kele
to metų po to. Ta upė prie kurios jų tėvų 
pilys stovi tai Nemunas. Šeirys dabar val
dė, su savo motina, pilį skersai Nemuno 
nuo mums žinomos Ragainės, kuri tada ir
gi buvo pusėtina pilis, bet vėliau krikščio
nių išdeginta ir pastatyta tikra kryžeivių 
tvirtovė, kurios murai ir po šiai dienai 
matosi. Prie Šeirio pilies buvo ir kaimas, 
vadinamas Ragas. Angutės tėvo Tolekio 
pilis Šakinė stovėjo aukščiau Nemunu, to
je vietoje kur jteka Į Nemuną upė Jura 
vadinama, ateinanti iš Žemaitijos, nuo da
bartinio Rietavo.

Žemyn panemunių nuo Ragų kaimo, 
toje pačioje Nemuno pusėje, ant aukšto 
kranto, buvo šventas miškas, didelė pago- 
nų Lietuvių žinyčia, kuri buvo garsi tarp 
Žemaičių, Sudavų ir Prūsų. Tenai buvo 
iš seniau jau supilti aplinkui po pušyną 
rambai-kapai žymesniems narsuoliams vy
rams kariauninkams kurie kariavo su už- 
Baltijo Vikingais prasiveržiančiais Nemu
nu gilyn Į Lietuvių žemes. Ta visa sritis 
praminta Rambynu, ir ji po šiai dienai tą 
vardą nešioja. Dabar, Lietuvos ir Prūsų 
Lietuviai kas metai, Joninių išvakarėje, 
ten sueina, suvažiuoja deginti ugnis, pri
siminimui anų garsių laikų, ir nesenai 
tapo pastatytas aukuras iš akmens, 
nėra vaidilučių kurios amžinai ugnį 
rintų, kaip darė senovėj, todėl ugnis
kuriama tik sykį Į metus, per Jonines.

Tik Nemunas, lyg didesnei Rambyno 
apsaugai nuo krikščionių, kurie vėliau ki
toje upės pusėje įsigalėjo, persimetė nuo 
Ragainės šiaurėn ir tuo keliu po šiai die
nai teka, bet nežino kad tas jo persimeti
mas tapo lyg tęsimas griovimo tos Lietu
vių šventvietės, ką anuomet pradėjo kry
žeiviai, kad nei žymių neliktų. Nemunas 
dabar teka pro pat Rambyno statų-aukštą 
krantą, ir krantas, delei didelio statumo,

‘Vargšu Karalien
PRENUMERATOR1

pakran- 
vandens

gentys

Kokia graži yra meilė — meilė jau
nystės dienų — tyra, nesutepta meilė, ku 
ri priverčia jaunas širdis verkti iš džiaug 
smo, akis liepsnoti savo parinktąjį ma
tant, ir liūdėti bei ilgėtis kuomet esti vie
nas be kito.... laukti, geisti, norėti, sva
joti, naktis nemigti, dienas praklejoti.... 
Širdis suvirpa kada mylimojo akys pažiu 
ri, veidai užsiliepsnoja jei žodelį taria,, bet 
bėgti norisi jei ranką paliečia....

Pažvelgkim arčiau į šią porelę.
Jis jaunas — vos suėjęs į vyrą — kai 

žalias aržuolėlis, lankstus kai jaunas me
delis, nors tik kūne, o ne dvasioje. Aukš 
tas, augalotas, malonus, sumanus ir vai 
dantis. Sueina jis į vyrą, prieš kurį stovi 
dideli darbai, neužbaigti jo pirmtakunų 
kuriuos jis -turės tęsti toliau. Žiuri jis i 
ateitį didele plačia vaizduote, ir tik ręįkia 
sulaukti tos dienos kada ineis į verdantį 
sukuri, kuriame 'kiti jau senai veikia.

Ji visa — tik gumulėlis meilės — kai 
degantis gumulas ugnies, kuriame nieko 
kito nėra kaip tik meilė. Jos širdis mei
lė, jos kūnas .meilė, jos pirštai ir kojų na
gai, jos plaukai net iki ploniausių smailu
mų perimti meile, ir ji nie'ko kito nejautė 
kaip meilę, sapnavo meilę, gyveno meile, 
vaikščiojo meilėje; takai jai buvo meile 
nukloti, žiedai pievose jai meilę kuždėjo, 
paukščiai skleidė meilės dainas; oras ju
dėjo meile, vėjelis meile dvelkeno; debe- 
suose plaukiojo meilė, ir sauė, nleilės pil
na, žemelę šildė. O taip buvo del to kad 
ji jį mylėjo....

Viskas ką ji matė rodos tik jai gyve
no, ir ji gyventi norėjo. Koks brangus 
gyvenimas kada širdis myli, nors meilės 
apimtas protas nori ir mirti.... Kiek 
mylimųjų apkalba* jog jie drauge norėtų 
mirti, jei atsivertų žemė abu norėtų joje 
nugarmėti.... nors gyvenimas toks bran
gus kada myli....

Graži ji kaip jauna, naujai pražydus 
jieva, žiedais apsikrovus ir šypsantis! prieš 
saulę.

Jis, jeigu galėtų apimti į glėbį ir pa
čią saulę, tai nors saulė žemei gyvybę duo
da, imtų tą jaunuolėlę, nes ji jam jiegas 
teikė, kėlė jo dvasią gyventi ir veikti. Ji 
išrodė jam skaistesnė už saulę, nuo jos 
krutinės ėjo didesnis karštis negu šiluma 
saulės, kuri gėles pražydina, kuri žemę gy
va palaiko ir augmenis iššaukia augti.

Kada jųdviejų meilė su jais augo, ka
da jiedu vystėsi ir noko į amžį kuomet vy
riškis pradeda moteriškos jieškoti ir mo- Jeigu kas jai primindavo jį, mergaitė nu- 
teriška taipgi, jis pradėjo darytis drąses- raudus bandydavo užsiginti. Ji ir norėję

ten
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palengva griūva su medžiais ir viskuo į 
pakalnę, j Nemuną. Tais laikais kada šis 
•aprašymas eina, ■ Nemunas bėgo nuo Ra
gainės tiesiog link dabartinės Tilžės, o da
bar padaro labai išlenktą alkūnę, nuo Ra
gainės pasukdamas į Rambyną, o nuo čia 
vėl sukdamas lipk Tilžės. Ta didelė pieva 
kuri guli pietinėj Nemuno pusėj tada buvo 
šiaurinėj ir tęsėsi nuo Rambyno 
tės iki Nemuno vagos, be jokio 
tame tarpe.

Lietuvių kalbą vartojančios
nusitęsė tolyn Į vakarus, Į dabartinę Vo
kišką Prūsiją, net iki Vyslos upės; tos gen
tys dalinosi j paskirais vardais vadinamas 
sritis; savo vardus jos gavę iš senovės, dar 
nuo Vaidevučio, kurs savo didelę valstybę 
padalino tarp desėtko savo sūnų. Prusus 
pradžioje trylikto šimtmečio pradėjo pul
dinėti ir terioti kryžeiviai, tat visų sričių 
pagonys Lietuviai: iš viešosios Lietuvos, iš 
Žemaitijos, iš Sudavijos, iš Dainavos ir tų 
Prūsijos dalių kur dar krikščionys nesie
kė, eidavo užpultiems j pagalbą. Vienok 
gerai ginkluotų ir iš visos Europos suėju
sių kryžeivių darbas buvo varomas taip 
Įtemptai kad menkai susivieniję Prusai 
negalėjo atsilaikyti, kiti dar krikščiony
bę priėmę patys pasidavinėjo, ir toliau Į 
vakarus gyvenančių Prūsų neliko nei pėd
sakų: tos sritys apkrikštyta ir suvokietin
ta, musų bendra kalba ten išnyko, o var
das “Prūsas” tapo mums patiems paniekos 
žodis Į Vokiečius, nors jis jiems nepriklau
so. Vokiečiai atėjo ir užvaldė Nemuną ir 
dar už Nemuno, kur irgi buvo varoma iš 
tautinimo darbas, vienok ten dar liko žy
mės anos garsios Prūsų kilmės, ir po šešių 
šimtų metų dar Nemuno pabaigoje ir kiek 
Į vakarus nuo jo, dar ir po šiai dienai už
silikę yra senovės Prūsų ainiai ir jų kalba 
ir mes su jais galim susikalbėti kaip seno
vėj susikalbėdavo musų bočiai.

Nuo Prūsų, kryžeivių gaujos žingsnis 
po žingsnio veržėsi Į antrą Nemuno pusę, 
bet Žemaitijoj ir viešojoj Lietuvoj jiems 
kelias pastota ant ilgų laikų, po ko, po 
mūšio ties Žalgiriu 1410 metais, jiems vi
sai užsidarė proga Lietuvą po savo spar
nu pabrukti, ir ačiū tam Lietuva išlįko ir 
Lietuviai neišnyko.

(Bus kitame num.)

Jonas M. Navickas, 
Scranton, Pa., rašo: S 
čiu $1 už “Vargšų Kar; 
nę” ir meldžiu prisiųsti 
da išeis iš spaudos.

Ant. Mekionis, New 
N. J., rašo: Meldžiu u 
šyti ir man knygą “Vai 
Karalienę”, siunčiu $1.

S. Rodavičia, Akron, 
išrašė “Vargšų Karalit 
Vladui Rodavičiai Lieti 
je, užmokėdamas $1.

Jonas Bubonis, Shel 
Conn., rašo: Siunčiu $2 
jų vienas už “Sapninin! 
kitas už “Vargšų Kar: 
nę”.

Ant. Gudonis, vietinis 
tojo į “Vargšų Karaliei 
prenumeratorius užsimi 
damas $1.

Alena Grigaliūnienė, 
Thomas, W. Va., rašo: I 
šau priimti ir mane į 
gšų Karalienės” armiją 
prisiųsti knygą kaip g 
ii bus gatava, už ką pe: 
Rodavičią siunčiu $1.

Pr. Stanaitis, iš Chici 
III., rašo: Prisiųikit “B: 
jos Arą” ir įraŠykit į ‘V 
gšų Karalienės’- leidėjus 
siunčiu $2.

Ona Traigienė, Bos 
Mass., raišo: Noriu būti 
deja “Vargšų Karalier 
ir prisidedu su savo $1.

J. Kaulakis, Pittsbui 
Pa., rašo: Siunčiu $2 
“Dirvą” ir $1 už “Var 
Karalienę”.

Jonas Barkauskas, C 
ro, III., rašo: Siunčiu 
už audimo viršeliais kn; 
‘Vargšų Karalienė”.

VARGŠŲ KARALIENE
Didelė žingeidi senoviška apysaka $1

(skalno užsirašantiems tiktai

OKI A kita knyga nesukėlė tokio žingeidumo ir nesutraukė tiek pre
numeratorių kaip “VARGŠU KARALIENĖ” — ką liudija kas nu

meris skelbiami nauji prenumeratoriai. Skersai ir išilgai Suv. Valstijas 
ir Kanadą ta apysaka randa mėgėjų, ir užsisakymai plaukia kasdien. Tas 
reiškia kad ir JUS privalot užsisakyti šią apysaką, nes tuoj jos neliks, ka
dangi ji jau baigiama spausdinti, ir nebus galima daugiau atspausdinti ne
gu pradėta, nesitikint tokių didelių reikalavimų.

AIP kitos taip ir ši žingeidi apysaka leidžiama prenumeratos ke' 
$ euNĮ liu — kas nori ją gauti iškalno prisiunčia savo dolarį (už audimo 
viršeliuose $1.50). Norintieji knygą gauti šiuomi raginami kuogreičiau- 
sia siųsti savo Dolarį su aiškiu vardu ir adresu.
Visų vardai tilps knygoje kurie tik pasiskubins prisiųsti laiku sav© Dolarį. 
Del tokių kurie nori laukineti nebus gaišinama knygos spausdinimas, nes ji 
turi būti gatava prieš Velykas. Taigi siųskite savo užsakymą DABAR! 
Visų prisiunčiamų pinigai ir vardai bus talpinami ir “Dirvoje”.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Dar jums yra pre 
išsirašyti šią puikią aj 
saką, “Vargšų Kara 
nė”, todėl neleiskite į 
ko ir siųskite savo Dc 
rį (arba $1.50 už ap< 
rytą audimo viršelii 
se).

“Vargšų Karalier 
yra 248 puslapių di< 
mo — taigi didelė kny 
ir susegta į vieną ton 
Visa ištisai žingeidi, 1 
rią ne vienas bandys p 
skaityt viena nakčia 
kas vargu galima, i 
perdidelė.

Kada bus gatava
Knyga baigiama 

savaitę ir atiduodam, 
cnygrišyklą. Už sav 
tės laiko jau tikrai l 
gatava ir siuntinėjai 
prenumeratoriams.

Nereiks laukti ke 
savaičių kaip laukda1 
kitų knygų.

Siųskit savo Dol 
dabar ir tikrai gar 
knygą, vėliau gali nei 
ti. Siųskit “Dirvos” ; 
resu.

“DIRVOS” SKAITO 
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dii 
vos” numerio, rašydami ac 
ministracijai prašykit pr 
siųst ne “pereitos savaitės 
numerį, bet tiesiog pažymi 
kįt kad negavot “No. 42’ 
“No. 45”, ar tam panašia 
tada tikrai gausit tą nuim 
merį kurio jums trūksta.
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Kanados
Naujienos

TORONTO, ONT.
Margumynai iš Lietuvių 

Gyvenimo
Toronto Lietuvių gyveni

mas verda, kurion pusėn 
nepažvelgsi, ar į draugijas 
ar į biznierius viskas eina 
gana gerai. Daugumas sa
ko kad Kanadoje arba ir 
Torontoj Lietuviai nerizi- 
kantai į biznį labai apsirin
ka. Štai ar čia mažas biz
nis: beveik kiekvienam na
me rūksta katilas alučio, ir 
tas biznis labai palaikomas 
pačių Lietuvių. Moterėlės 
nespėja net gerai alučio iš- 
raugyti, nes gėrikai laukia 
jo, tik spėk duot, na ir jo 
kaina graži, 25 centai bute
lis, jei kur buna po 20c ar 
15c tai ten reikalautojų ir 
perdaug suguža. Taigi ne 
galima sakyt kad Torontoj 
Lietuviai apsileidę biznyje, 
jie visiems duoda uždirbti,

I parduoda, ar tai leidimo n 
I turi, ir tie guzi'kuoti dėd 
turi noromis nenoromis t 
ti ir lysti prie žmonių.

Nepersenai policija iš vi 
no biznieriaus iškraustė i 
sus biznio įrankius ir gat 
vo alučio apie 100 buteli 
ir dar pats biznierius užf 
mokėjo 100 dolarių baude

Taip tai biznis ir ein; 
kas parduoda daro bizi 
kas geria daro biznį, k: 
tvarko ir kontroliuoja ir 
daro biznį.

Šiomis dienomis vėl, v; 
rukai atvyko pas biznierii 
ir apsėdo mylimą stalelį 
pradėjo biznį daryt. N 
spėjo pradėt, iš kur bui 
nebuvę atsirado ir guzikrn 
ti dėdės. Tuojau patį bi 
merių su kostumeriais st< 
tin, ir ten jiems davė pral 
tikuot biznį 25 dienas, nu 
jau ne pirmas kartas nuvt 
žami, o kitiems užsimoki 
po $10.

Buvo girdėt šiomis dieni 
mis ir kiti vyrukai užsinu 
kėjo po $10 policijai už pi 
tarnavimą ir patarimus.

Akrone, Bell Telephone 
kompanija statys ‘budinką 
už keletą milijonų dolarių. 
Jis bus West Side dalyje. 

[ Vietos Lietuviai katali
kai labai susirūpinę kurie 
priklauso Į katalikiškas or
ganizacijas. Mat, jie turi 
pristatyt savo draugijų-val
dyboms velykinės išpažin
ties korteles.

Neturint čia Lietuvio ku
nigo nėra kur korteles gau
ti. Todelei Lietuviai krei
pėsi Į buvusios Lietuvių ba
žnyčios vedėją kad partrau
ktų jiems išpažintį atlikti 
Lietuvį kunigą, bet klebo
nas atsisakė tą padaryti, 
nežiūrint kad daug dar Lie
tuvių toj parapijoj priguli 
ir brangias duokles moka.

Keliautojas.

Linksmas vakaras. SLA. 
354-ta kuopa rengia gražų 
ir linksmą vakarą kitą šeš
tadieni, Balandžio 13, nuo 
6:30 vai. Atvažiuos artis
tai iš Clevelando, kurie pa
dainuos ir kitokių dalykų 
atliks; prie jų dalyvaus vie
tiniai su pavo programų.

Viskas įvyks žinomoj vie
toj, 772 Raymond st.. Po 
programo šokiai.

AKRONIEČIV ŽINIAI
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupys-it 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
154 Wooster Ave. Akron,

Telefonas Main 5807
o.

jie visiems duoda uždirbti, Kas gali sakyt kad Te 
ir alučio dirbėjoms, ir poli- ronto Lietuviai nelinkę 
cijai, nois policija del to tu- biznį? jie ir perdaug bizni 
ri ir darbo. Vieni, kitus ei-. užsiima, ir jeigu taip ei 
na, skundžia policijai, sakouįoiįau įaj Lietuviai pralenk 
Magdė, ar Uršulė pigiau Į šiame biznyje visus kitu

žmones. Tik pažvelgus 
kostumerių kišenius išrod 
lyg butų perskriauda, o ar 

(tra labai apsunkina tą vai 
i gšę policiją, 'kuri ir tai 
daug turi darbo, ne vien si 
Lietuviais. '

Ei, Lietuvi, Lietuvaite 
pažvelgk į šviesesnę žmo 

inijoę gyvenimo pusę, ku 
Į ir tavęs laukia graži ateiti 
j jei kitą kelią pasirinksi.

332 W. Broadway, So. Boston, Mass.! GilTOS VolunglS

“TARPININKAS”
VAIZBOS. DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Nejudomų 
Turtų, Abdraudų, Ūkius, Svei
katų; Dainos su .gaidomis: Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t.. 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metaųis tik $1. 

Pavienis numeris IDc.
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS”

1

BROLIAI AMERIKIEČIAI LIETUVIAI!
Jus vieni anksčiau, kiti vėliau apleidote savo gimtąją šalį. Tačiau 

jusųsielose stiprus tebėra Tėvynės pasiilgimas. Ners mintimis, kurioms 
kliūčių nesudaro jokie atstumai, Jus nuolat aplankote tą brangią žemę, 
kur pirmą kartą išvydote Dievo pasauli, kur praleidote savo skaisčios 
jaunystes dienas. Jus trokštate žinoti kas dedasi tame krašte

Kur bėga Šešupe, kur Nemunas teka, 
Kur Jūsų Tėvynė, brangi Lietuva.

Šitą troškimą Jus galite labai lengvai, su mažais rūpesčiais ir mažais 
pinigais, patenkinti. O tam reikia tiktai štai ka padaryti:

Išsirašyti “MUSŲ RYTOJŲ”.
“Musų Rytojus” yra grynai nepartinis, tautinės valstybinės krypties, 

savaitinis laikraštis. “Musų Rytojų” įsteigė ir jį redaguoja laikraštininkas 
ANTANAS BRUŽAS. Jame bendradarbiauja geriausi Lietuvos laikrašti
ninkai, rašytojai ir poetai. Jis nuolat eina 10-r-12 puslapių didumo; jis 
yra pilnas Įvairiausių straipsnių-straipsnelių, žinių-žineliųį apysakų, ei
lių, margumynų, juokų, uždavinių, ir tt. Rašomas aiškiai, suprantamai. 
Kartu “MUSŲ RYTOJUS” yra nepaprastai pigus: metams Lietuvoje tik J 
1 litai. Amerikoje trigubai brangiau, nes brangus persiuntimas.

Kad tai yra tikrai Įdomus ir naudingas laikraštis, geriausia parodo jo 
prenumeratorių skaičius, nes LIETUVOJE “MUSŲ RYTOJUS” TURI PER 
30,000 PRENUMERATORIŲ. “Musų Rytojus” Lietuvos savaitinėje spau- 
loje padare tikrą revoliuciją, nes jis per vienus metus susirado dvigubai 
siek prenumeratorių kiek turi drauge visi kiti savaitiniai laikraščiai.

Pernai buvo Lietuvoje atsilankę daug Amerikiečių Lietuvių ir jiems 
‘Musų Rytojus” labai patiko; jie matė kaip jis plačiai ir su malonumu 
yra skaitomas Lietuvos kaimuose, miesteliuose- ir miestuose.

Taigi, kviečiame ir Jus, Broliai Amerikiečiai, susipažinti su “MUSŲ 
RYTOJUM”. Tikrai Jus turėsite iš jo daug džiaugsmo ir malonumo. 
Tuojau pasiųskite Vieną Dolarį, ir “Musų Rytojus” lankys kas savaitę 
Jūsų namą, iki pabaigai šių metų.

Prenumeratas reikia^.siusU»4)ašto perlaidomis ar bankų tekiais adresu:
LITHUANIA KAUNAS,! DUONELAIČIO g. 19 

“MUSŲ RYTOJAUS” ADMINISTRACIJAI.

®©@@©©©©©©©@©©©©©©©©©©@©©©

Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas
“RIMBE” rasit juokingų dainų ir juoku. “RIMBE” kalbasi 

Kazys su Dcde apie prašmatnius gyvenimo reikalus.
“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbų apie ženočių ir senber- 

tuviu noi’itbdns rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie-tuvių politinius klausimus.
Būtinai pamatyk! t “Rimbą” 

siųskit 10c, tuoj jis bus pas jus. 
koje ar Lietuvoie tik $1.00. ” 
giminei Lietuvoje.

SANDARA”
ir susipažinkit 

Prenumerata 
Užsirašykit sau ir

su juom. Pri- 
metams Ameri- 

savo draugui ar

“R I
1 Bateman Place

(g
M B A S ”

So.
'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©(^g^g^

Boston, Mass.

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

SANDARA, yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, susidedančios iš 100 'kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

SANDARA atlieka įvairius spaudos darbus: nuo viziti
nės kortelės iki storiausios knygos; gražiai, pi-1 

i ffiai ir greitai.

PAIN-Emtųą
Neapleiskite
Peršalimo! S

JMBBjBF xJ Sustabdykite pirm negu įsi-
ZSftr galės — pirm negu pastos tik- jjfi 

ra* pavojingu. Atsikratikyte S 
/jfc’.y peršalimo naudodami PAIN- 

į f EXPELLERI su pirmu ko-> 
vBL sulio ir čiaudėjimo apsireiški- 2| 

reg mu. Du ar trys išsitrynimai -J 
f]1E su PAIN-EXPELLERIU su- 3 

teiks jums neįkainuojamu pa- « 
galbą. . J

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo čir- j 
kuliacijų. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis q

■ suteikiai jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis su- < 
;■ kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.
’ Influenza Netenka — Savo Galios j
► kuomet PAIN-EXPELLERIS -etoje jum, panel- 
» bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta. 
L Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 
b efektas su PAIN-EXPELLERIO išsitrynimu su- 
• tvirtina visą jūsų sistemą. Jus esate atnaujintas 
b ir sutvirtintas. 
T PAIN-EXPELLERIS įrodė savo naudingumą 
K suvirs šešiasdešimt metų laikotarpiu Dėlto jis 
F yra visame pasauly naudojamas ir rekomenduoja- 
S> mas nuo Peršalimų, Kosulių, . Paprastų Gerkles 
V Skaudėjimų. Peršalimų Krutinėję, Gėlimų Peciuo- 
y se> Sustingusio Sprando, Neuralgijos, Strėndieglio 

ir t. t.
K Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
K mažesnė 35 centai, didesnė 70 centų.

Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje 
arba rašykite i

K TTie Laboratories oF — j

SANDARA (Vai-Mont Calendar Co.) spausdina įvairios 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lux, Wall I 
Pockets, Hangerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė- į 
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai- Į 
rioms biznio šakoms. . U

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, Ill.

KS

BERRY and SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, IM.V

; r«VA PAINrEXPELUER-a^J^*-

-g®**F OMT

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C&B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night's ride on beautiful 

Lake Erie. C&B Line Steamers are magnificent floatinghotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE"
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway. 

Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt. Stanley, Can., Div.
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid- 

p. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 16th. June 29th to September 7th.

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
New Low

Fares
'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 

Autos Carried $6.50 and up
$3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip
. Autos Carried $4.50 and up

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Leonora Corona

Šis šeštas Metropolitan Operos 
tsilankymas Į Clevelandą Balandžio 
pabaigoje skaitomas vienas iš d»- 
Ižiausių, kadangi bus sutraukta di
liausios tos organizacijos spėkos 
r pastatyta žymiausios visų mėgia- 
nos operos.

Leonora Corona, “Texas Lakštin- 
:alė”, pirmu sykiu pasirodo Cleve- 
inde laike operos buvimo čia nuo 
balandžio 29 iki Gegužės 4 d. Ji 
i dainuos vadovaujamą rolę operoj 
Aida”. Ta opera statoma penkta - 
ieni po pietų.
Rosa Ponselle dainuos naują savo 

olę Druidų vaidilutės Bellinio isto- 
iškoje operoje “Norma”. ši didi 
perą bus pirmą atidarymo vakarą, i 
irmadienį, Balandžio 29 d.
Repertuare yra dvi naujos Cleve- 

inde nebuvusios operos. “L’Amore 
►ei 2re Re” (Trijų Karalių Meilės) 
• “La Rondine” (Kregždutei. Pir- 
loji bus iprmutinė iš dviejų stato- 
lų antradienio vakare, o paskutinė- 

bus statoma šeštadienį po pietų.
Vokiška opera bus “Lohengrin”, 

iena išviso. Tai viena iš populia- 
škiausių Wagnerio kurinių, stato- 
ia penktadienio vakare su Florence 
aston ir Elsa.
Marion Talley tik sykį pasirodys 

ištadienio vakare paskutinėj ope- 
>j, “Lucia di, Lammermoor'’.
“La Gioconda” ir “Manon” bus 
ečiadienį ir ketvirtadienį vakarais. |
irmoj dainuos Rosą Ponselle, o = i i i , .. .. . —
itoj Bori Manon rolėje. .......................... . šitų ir laikyk kada bus reikalingaUlIlhlllllllHlimĘ

METROPOLITAN OPEROS ATSI 
LANKYMAS JAU GALIMA PIRKTIS BILIETUS

Cleveland© šešta Metine Operos Iškilmė 
PUBLIC H ALL—Balandžio 29 iki Gegužės 4 

Po ąloba Northern Ohio Opera Association 
METROPOLITAN OPERA COMPANY 

Iš New
GIULIO GATTI-CASAZZA
SDWARD ZIEGLER -

Penktadienj, Gegužės 3 (popieti)
“AIDA”

.Corona, Telva, Lauri-Volpi 
Danise, Pinza

Penktadienj. Gegužės 3 (vakare)
“LOHENGRIN”

* Easton, Claussen, Johnson 
Tibbett, Ludikar

šeštadienj, Gegužės 4 (popiet;)
“LA RONDINE”

Bori, Gigli, Fleischer, Tokatyan

šeštadienj, Gegužės 4 (vakare)
“LUCIA DI

LAMMERMOOR”
Talley, Lauri-Volpi, Pinza

Kainos: $7, $6, S5,

Yorko
General Manager

- Asst. General Manager

Pirmad. Balandžio 29
“NORMA”

Ponselle, Telva, Jagel, Rothier

Antrad. Bal. 30 (Dvi operos) 
“The Love of Three 

Kings”
Bori, Johnson, Tibbett, Pinza 

“Cavalleria Rusticana” 
Easton, Bourskaya, Tokatyan, 

Basiola

Trečiadienį, Gegužės 1 
“LA GIOCONDA” 

Ponselle, Claussen, Telva, 
Lauri-Volpi Danise, Pinza

Ketvirtadieni, Gegužės 2
“MANON”

Bori, Gigli, De Luca, Rothier
$3, $2, $1—Taksų nėraS4, 

LYON AND HEALEY’S 
1226 Huron Road, Cleveland 

Naudojama Knabę Pianai Išimtinai
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Saugok Savo Sveikatą
PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA

ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS
Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais 

ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos.
Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos 

Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro
moje duoda man galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas 
vyrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir 
kaip nustoję ūpo butumet nepameskit vilties, ateikit pa
sitart su manim.
Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver

tės X Ray Egzaminavimą už $1.00.
Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo. 

Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali
nama be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip
gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi- 
duirių nirimą, Dusuli, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In
kstų Udegimo ir visus kitus negerumus.

Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį į metus. 
Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai.

Dr. BAILEY “Specialistas”
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Mes kalbame Lietuviškai.

“ pENKlASDEŠIMTS metų suėjo kaip aš 
’ taupyti pinigus šioje vienoje knygelė

je! Tai buvo pirmas investmentas kokį tik 
padariau, ir geriausias. Tas senas taupymų 
bankas ištikro pastatė mane ant kelio į tur
tą. Aš turiu žiūrėt kaip mano anūkai tau
po savo pinigus.

Incorporated. 18^3

^ocietg
the City of Clevelands

j PUBLIC SQUAREI
I

Taupymų Sąskaita Kiekienam Amžiui
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IŠ LIETUVOS S-
VL. PUTVINSKIO

LAIDOTUVĖS

BAISI 2UDYSTĖ 
JONIŠKYJE

Kovo 7 d., 8 vai. vakare, 
Joniškyje į Buknių kiemą 
atėjo Kumporskis, 30 metų 
amžiaus, ir del nežinomos 
priežasties Kumporskis rė
žė kirviu Buknių sunui Juo-I 
mi, taip pat 30 m. amžiaus. 
Sužeistasis besigelbėdamas 
nubėgo į kaimynus, o už-i 
puolikas smogė kirviu j gal-' 
ą Buknio motinai. Buk- 
jienė vietoje pakrito be ža
do, bet dar buvo gyva. Ta-

Tai dar kokioje tamsoje 
musų liaudis yra.

P. Kriukelis.

Kaip dar Musų Tauta 
Tamsi

Kamajai, Rokiškio ap. — 
Kovo 4 d. atsibuvo garsus 
Šv. Kazimiero atlaidai ir 
jomarkas. Kiekvieni metai 
čia atsibuna risokų lenkty
nės. Šįmet vienas lenkty- 
ninkas įkrito į upę, tik dė
ka žmonių tapo išgelbėtas.

Jomarkan buvo atvežta ir

' (TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

nyčioje baigėsi, laidotuvės 
atidėtos šeštadieniui, Kovo 
9 d.

Paskutinis sudiev...
šeštadienio rytą į laido

tuves suvažiavo labai daug 
parapijnų. Kelios dešimts 
Šaulių atvyko net iš Rasei
nių ir kitų tolimų vietų.

Ryte atlaikyta dar vienos 
gedulingos mišios. Po pa
maldų, visa procesija, Šau
liams karstą nešant ant pe
čių, išėjo į kapines. Kapi
nėse suplaukė tiek žmonių

pagailėki t laiko didvyrio 
amžino atilsio vietą papuoš
ti gėlėmis! ,

Kalboms pasibaigus, or
kestras sugrojo himną, ir 
tautos vyro Vlado Putvins
kio karstą amžiams paslėpė 
jo numylėta Žemaičių že
melė!

Iš kapinių susirinkus gi
minėms ir žymesniems lai
dotuvių dalyviams pas Dr. 
Baltrušaitį užkąsti, majo
ras Karaška įteikė vyriau
siam velionies sunui Stasiui 
Putvinskiui visus jo tėvo 
atsižymėjimo ženklus ir or- 
denus prašydamas saugoti 
juos kaipo tautos brange
nybę. Po to visi išsiskirs-

ia Kumporskis ją pribaigė 
revolverio šūviais.
Išgirdęs mirštančios žmo

nos riksmą ir šuvius, šei
mos tėvas Mykolas Buknys, 
70 metų amžiaus, bėgo gel
bėti, bet ir jis užpuoliko 
mirtinai sužeistas ir sekan
čią dieną mirė.
Atlikęs tokį kruviną dar

bą, Kumporskis nubėgo į 
kiemą ir tenai, prie šulinio, 
paleido į save šūvį, persišo
vęs įvirto į šulinį ir tenai 
užbaigė savo gyvenimą.
Daroma pastangos išaiš

kinti šito baisaus įvykio 
priežastis. “M.R.”

samagonkės, bet policija 
“pirklius” sučiupo. Žydai
degtinę pardavinėjo iš už
ančių, o žmonės bučiuoda- 
mi jiems rankas ėmė pus- 
buteliukus ir mokėjo po 4 
litus. Net Žydai iš musų 
juokėsi. P. Kriukelis.

kiek Kelmė vargiai kada 
yra mačius.

tė, šiauliškiai ir Kauniečiai 
išvažiavo.

Gražiai Paminėjo Vas. 16 

lokiškis. — “Jaunoji Lie
tuva”, Ulytėlės skyrius, 16 
i Vasario, nariai ir sve- 
tiai susirinko Pagulenkos 
mokyklos bute ir iškilmin- 
pi paminėjo tą brangią 
misų tautos diepą. Atsi- 
stoįi.niii • pagerbė 'kai ' ku
riuos žuvusius už mūšų tau-j 
fe laisvę, ir patriarką a. a. 
Dr. J. Basanavičių. Moky
tojas L Grigonis trumpai ir 
gražiai nupiešė karių ir Ba
sanavičiaus nuopelnus tau
tai P. Kriukelis.

Vieni Geso, Kiti Vagia
Rageliai, Rokiškio ap. — 

Kovo 8 d. netikėtai iš ka
mino užsidegė našlės Mi- 
kalnės namo stogas. Žmo
nės subėgę degantį stogą 
nukėlė ir lubos ir sienos 
išliko sveikos. Po gaisro 
moterėlė pasigedo 900 litų, 
kuriuos buvo knygoje pa
slėpus ant krosnies.

Žmogus kuris nelaimės 
valandoje mėgina kitą nu
skriausti yra lygus žvėriui 
kurs tyko ant kitos gyvy
bės. P. Kriukelis.

Ar tai Palaiminimas?
Rokiškis. — Kun. Matu-

Pasiskubino
1928 metais Sausio 24 d. 

Topolių k., Skapiškio -vai., 
Marė Budrevičienė Su ber
nu nužudė savo vyrą, P. 
Budrevičių. Per pinigus 
jai pasisekė žmogžudystė 
paslėpti, ir vyras tapo pa
laidotas.

Apie žudystę žinojo Ja- 
siukas, kuris mazgojo lavo
ną, bet tylėjo, nes iš nabaš- 
ninko buvo pasiskolinęs ant

Liūdnos eisenos metu už
ėjo staigi didelė pūga. Pra
dėjo smarkiai snigti, aštrus 
vėjas suko sniego verpetus. 
Tik padėjus karstą ant duo
bės krašto nustojo snigti ir 
pro prasiskyrusius debesis 
pasirodė saulė. Gamta tar
tum atvaizdino velionies 
gyvenimą: velionis visuo
meninį gyvenimą pradėjo 
audringai, prieš jį sukilo 
giminės ir kaimynai, per
sekiojo Rusai, bet po kan
čių atėjo laisvės laikai — 
velionis susilaukė tų dienų 
kuomet jo svajoti idealai 
virto tikrais....

Karstą leidžiant į duobę, 
grojo gedulo maršą, Šaulių 
kuopa iššovė tris salves.

Prie duobės pasakyta kal
bos ii’ suminėta šio didžio 
vyro nuopelnai tautai. Pas
kutinį atsisveikinimo žodį 
tarė Šiaulių šaulių rinkti
nės įvada.s kap,. Kurpius, ir 
Šaulių vardu davė velioniui 
savo vadui pasižadėjimą 
garbingai vykinti jo idea
lus. Kreipdamasis į Kel
mės Šaulius pažymėjo šio 
naujo’ kapo reikšmę: čia 
laidojamą tautos brangeny
bė, kuri paliekama globoti 
Kelmiečiams. Nepamirškit 
šio kapo, lankykit jį ir ne-

“L.A.” B. Andreika.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
mokestį už “Dirvą” ir "Var
gšų Karalienę”. Priimame 
jau 1929 m. kuponus, nors 
dar jie sueis tik Liepos m.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Cleveland Orchestros 
Vajus

Virš 500 darbininkų išeina Į dar
bų sukelti reikalingą fondą palaiky
mui ir užtikrinimui gyvavimo gar
sios Cleveland Orchestra. Vajus 
prasideda Balandžio 11 d. ir tęsis 
iki 19 d. . .. i

Kampanijos direktpyjųp Dudley S. 
Blossom prirengė viąų^,..darbininkus 
kad vajus butų pravestas ir laimė
tas.

Reikalinga penkių metų prižadai 
po $75,000 kas metai užlaikymui to 
fondo, o $2,500,000 yra, i nustatyta su
ma kuri sudarys pamatini kapitalą. 
Tas duos kas metai po $200,000 in- 
eigų padengimui deficito kokis bus 
orkestro užlaikymui naujoje salėje, i 
Šis vajus yra pasekmę, pereiitą ru
deni padarytos dovanos ponios Se
verance, kuri - paskyrė^$1,000,000 ..paT 
budavojimui orkestrui salėsi, bet šio 
miesto gyventojai privalo sudaryti 
fondą orkestro išlaikymui. Salė ir 
budinkas bus prie Western Reserve 
Universiteto budinkų, kuris padova
nojo tam budinkui žemę.

Universitetas naudosis ta sale sa
vo reikalams, lekcijoms ir kitokiems 
nuotikiams, kada orkestrui nebus 
reikalinga.

Per savo vasarinius parkų koncer
tus, radio, koncertus* vaikams ir ki
tus koncertus orkestras jau priparo- 
dė savo reikalingumą. Reikia kad 
visi Cleveland© gyventojai paremtų 
jo tolimesnį išgyvavimą ir jis ga
lės dar naudingesnių būti.

galima Įgabenti
LIETUVOS MĖSOS

PRODUKTUS
Iki šiol buvo sunkumų su 

gabenimu mėsos arba mėsi
nių maisto produktų iš Lie
tuvos Amerikon.

Teisybę pasakius jų visai 
negalima buvo iš Lietuvos 
į Ameriką įvežti. Mat, įve
žamoji Amerikon mėsa ir 
mėsiniai produktai turi bū
ti paliudyti kad jie yra 
sveiki ir tinka vartojimui. 
Tas reguliuojama tam tik
ru susitarimu tarp abiejų 
šalių vyriausybių.

Toks susitarimas dabar 
įvyko ir mėsa bei mėsiniai 
maisto produktai (k. t. deš
ros, kumpiai, pąlėndvicos ir 
daugelis kitų) gali but Kuo
sai iš Lietuvos įvežami A- 
merikon.

Dar pereito Sausio mėne
sį Amerikos vyriausybė da
vė žinią Lietuvos Pasiunti
nybei Washingtone kad A- 
merikos Akrikulturos (Že
mės Ūkio) Departmentas 
sutinka leisti Amerikon į- 
vežti viršminėtus produktus 
jeigu kiekvienas toks siun
tinis bus Lietuvos vyriau
sybės atatinkamai paliudy
tas kad siunčiami produk
tai pagaminti prisilaikant 
sveikatos reikalavimų. Šio 
liudijimo forma tapo nusta
tyta ir ji tilpo Suv. Valstijų 
Agrikultūros ' Departmento 
mėnesiniame buletine 'Va
sario mėnesį, kaipo instruk
cija visoms įstaigoms turin
čioms reikalo su mėsos bei 
mėsinių maisto produktų 
importavimu.

JŪSŲ GATVĖJE
ZJŲS gal but pažystat ką nors kas dirba del 

. telefonų kompanijos, merginą telefonis
tę operatorką, vielų tiesėjus, važinėto jus.

Jus žinot kaip sunku yra apsieiti be tele
fono, bet mes nesam tikri ar jus žinot kaip 
lengva yra telefoną turėti. Bent kuris iš 
tų musų darbininkų gali jums pasakyti ir jie 
gali priimti jūsų užsisakymą įvedimui jums 
telefono jeigu taip norėtumėt.

Nieko nekainuoja jo įvedimas. Užsisaky- 
kit sau telefoną šiandien — per bent kurį iš 
musų darbininkų arba patelefonuojant MAin 
9900. ' ‘ .

The Ohio Bell Telephone Company

lėnas atvažiavo į Spiečiumi 
kaimą pas ligonį ir vos spė
jęs atlikti kunigiškas parei
gas pradėjo užpuldinėti pir
meiviškus žmones ir laikra
ščius. Taipgi šis kunigas, 
įkalbinėja tamsesniesiems 
žmonėms neimti bedieviškų 
laikraščių iš pašto kad jie 
ir išsirašė juos ar kas už
rašė. Nekurie taip ir da
ru
Kaip matyti, kunigas at

vykęs teikti ligoniui pasku
tinį palaiminimą turi pilną 
ueapikantos širdį prieš ki
tus. P. Kriukelis.

vekselių gerą sumą pinigų. 
Per keturis mėnesius nuo 
vyro palaidojimo Budrevi
čienė tuos vekselius protes
tavo. Jasiukas užpykęs iš
kėlė žmogžudystę aikštėn.

Šių metų Vasario 23 d. 
teismas Budrevičienės ber
nui davė kalėjimo, iki gy
vos galvos, apskrities- gy
dytojui Petruliui 9 mėne
sius, o Marei Budrevičienei 
vienus metus paprasto ka
lėjimo. Toks teismo spren
dimas kaimiečių tarpe su
kėlė įvairių kalbų.

Budrevičiai nesenai buvo 
sugryžę iš Amerikos.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ Į
: Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos p
! organizacija Suvienytose Valstijose, ► 
I kurios turtas viršija $1,000,000.00.
> Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 fc

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. t
m SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- p 
J Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti **TS- r 
* vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. L

> Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,009. K
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. R

> Del platesnių informacijų kreipkite Siu® adresui K
3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į 
j 307 W. 30th Street New Y ark, N. Y. |

Mg,
Delivered at 
Your Door

luxurious sedan
*955 fullf/ 

equipped

Kiek Išgerta prieš Užga- 
vėnias

Prieš užgavėnias yra ves
tuvių, pokilių, o dar užsi
gavėjimo laikas, todėl tame 
laike daugiausia • išvartoja- 
ma degtinės.

Rokiškio, Panemunėlio ir 
Kamajų valsčius turėjo 72 
vestuves. Per visas išger
ta 985 litrai valstybinės 
degtinės ir 3890 litrų cuk
rinės samagonkos (litras 
yra daugiau negu kvorta— 
Red.). Visa valstybinė deg
tinė kainuoja 5457 litai; sa
magonkės litrą skaitant po 
8 litus* bus 11,670 litų. Iš
viso pragerta 17,127 litai. 
Čia priskaityta ir užsigavė- 
jimo. laikas.

P. Kriukelis

—yra tai
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube

y

Į SERGANTI ŽMONĖS |
t KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN IŠSITARTI ❖ 
* DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. , Į/ £

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina ♦!* 
ir kitais budais yra beskausmis ir J 
tokis tikras kad negalima padaryti •> 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- T 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja. * t

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą *£ 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- ❖ 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- T 

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beyeik vi- į 
: sos ligos yra išgydomos. 3;

Ą Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamiį ligą privalot .j. 
j- būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
X Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- į. 

silpnintus kūno organus. X
j* Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. A 
f DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS1' t 
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland Ž

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

^TAI NASH “400”—gražiau- 
1 sias, populiariškiausias iš 
visų naujų karų . . . Daug vie
tos, patogus sedanas . . . Nash 
styliaus, Nash spėkos . . .

Viskas tas už $955, pristatant 
į namus! Sulygink šią kainą 
su kitų karų pristatomų į na
mus. Nusistebėsit patyrę kaip 
mažai karų tokios kainos duo
da ką nors panašaus kaip šis

puikus, puošnus, patogus ir 
ruimingas Nash “400” Stan

dard Six Sedan.
Ir atminkit, kuomet sulyginai 
kainas, kad Nash kainoje in- 
eina hydrauliški trankymo su- I 
laikytojai, bumperiai iš prie
šais ir iš užpakalio, penkta 
tire ir jos priraktas — viskas 
kas reikalinga iš priedų — tas • 
viskas įkergta ir nekainuoja 
nieko daugiau.

* A lietui s the l^orlit in Jtiotor Car Jonine
SVARBIOS “400” YPATYBES—JOKS KITAS KARAS VISŲ JŲ NETURI

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis metalas
, chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršai

Alumino alloy 
pistonai 
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai

Visiškai valdomas
drebėjimas

Ilgesnis ratų
.protarpis

Lengviausias už 
visus valdymas

7-bearingy
krankshaftas

Trumpas sukimosi 
radius

Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

Vieno šmoto Salon 
fenderiai

Jokią* trukdymų 
priešakio matyme

Nash Specialio 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniąi 
bumperiai

THE REEKE=NASH MOTORS CO.
6607-15 Euclid Ave. Distributors RAndohah 5311



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j j

Nenusigąskit. Jeigu kokią 
dieną nuvažiavę į miestą išli
pę iš tramvajaus pasijusit kad 
esat po žeme, nenusigąskit. Ne
žinia kaip greitas tas bus, bet 
planuojama suvesti visus tram
vajus po apačia, kada bus pil
nai gelžkelių stotis įrengta.

Pirmoj poroj bus pora leng 
Ivesnių.

Marotta tiki didelės publi
kos.

MUNICIPAL BANKO DEPO- 
ZITORIAMS MOKĖS 

DIVIDENDUS
Šiose dienose jau pradėta mo

kėti diyidendai Municipal ban
ko depozitoriaims. Kurie ture- . 
jot tame banke likusių pinigų j 
galit kreipis tuojau į Central sidėjo prie “Dirvos” Ekskursi- 
National Bank, 308 Euclid avė., jos Lietuvon Birželio 12 
nusinešdami savo bankinę kny
gelę.

Reikalinga nueiti patiems de- 
pozitoriams kurių vardu pini
gai padėta, nes bus reikalinga 
pasirašyti tuo pat parašu kaip 
pinigus padedant.

Išmokėjimo vieta atdara 
9 lyto iki 3 po pietų.

Streikas baigėsi. Rayon au
diny čios ant W. 98th st. strei
kas baigėsi. Streikavo 
500 moterų. Ten dirba 
1,500 vyrų ir moterų.

Važiuojam! šie nauji pri-

apie 
viso

sta-

d.:
Antanas Murauskas,
Martinas Kyguolis,
Agota Krakauskienė,
Pranas Naujokaitis.
Kurie rengiatės važiuoti

Midland Bankas ruošia 
tyti greta naujos stoties budin- 
kų grupės naują milžinišką 
banko budavonę 18 gyvenimų 
aukščio. Darbas bus pradėtas 

Ibėgyje trijų mėnesių.

Smarki vėtra, kuri aplankė 
Clevelandą pirmadienį po Ve
lykų, padarė daug nuostolių: 
išvartyta medžiai, tvoros, par
duotuvių iškabos, langai ispus- |nragarsėjusiu 
ta, užmušta trys žmonės ir aš-, taip
tuoni sužeista. Tai toks 
pirmas Apriliaus....

buvo

Komaro Svarbios Imty
nes su Tom Draak

Juozas Komaras šį penkta
dienį (Bal. 5 d.) miesto audi
torijoj susikimba su rimtu prie-, 
šu, Holandiečiu Tomu Draak, |

Europoje 
stipruoliu

Tai yra j 
vyras i

817
684
576
461

Kiek kurių tautų tampa Ame
rikos piliečiais (1928 m.): 
Lenkų 
čekoslovakų 
Italų 
Jugoslavų
Smulkių tautų bendrai 337 
Rumanų * 
Vengrų 
Vokiečių 
■Rusų 
Airių 
Anglų 
Škotų 
Graikų 
Čiagimių 
Lietuvių . 
Kanadiečių 
Švedų 
Welšių 
Norvegų 
Viso sykiu

laukit ilgiau, ateikit užsiregis- 
nuo truoti, Lietuvos ir Amerikos pi

liečiai, kad jūsų kelionei reika- 
I lingi popieriai butų galima pa- 

■ ruošti <be skubėjimo ir kad tik
rai viską gautumėt anksčiau 
prieš laiką.

Ateidami atsineškit fotogra
fijas ir gimimo metrikus (met
rikai reikalingi tiktai Lietuvos 
piliečiams).

“Dirvos” agentūra atdara ir 
vakarais iki 8 vai.

žmogžudystės mažėja.
Į ei jos rekordai rodo kad per pir- 
jmus tris šių metų menesius 

Ohio ir Michigan orlaivių U- Clevelande žmogžudysčių buvo 
nijos vienijasi ir sudarys mill- jmazlau 
jono 
tras 
savo 
vių pleciuje.

Poli-

325
304
289
272
174
167
143
113
104
100

79
37
13
7

5002

Luobikis, nuo 6731 St. Clair 
avė., atsilankęs “Dirvoje” pra
šė pranešti kad No. 12-me apie 
jį paduota žinia apie nubaudi
mą 6 mėnesiais ir $200 pinigais 
yra netiksli, nes toli prasilen
kia su teisybe.

■ - ! negu pernai tuo pat
dolarių korporaciją. CenJlaiku- Pernai užmušta 25 ypar 
bus Cleveland?. Statys Į ^os Per Sausį, Vasarį ir Kovą, 
oflhiviams hangarą oriai- f šįmet tik 21;

I Viso pernai lužmušėjysčių pa- 
j pildyta 120.

Sugano šmugelninkus. Poli-! 
ei ja sugavo paežeryje apie 20; 
vyrų laukiančių pristatant 
Kanados šmugeli uojamų gėri
mų. Tai pirmas Clevelando po
licijos pasisekimas sugauti sa
vo miesto ribose šmugelninkus. 
Suimtieji vyrai yra žinomi sa
vo slaptais butlegeriavimais.

Bet nesulaukta 
laivo su gėrimais, 
ir duota signalai, 
licija nepataikė 
signalo.

PARSIDUODA
1901 E. 40 st., kampas Perkins 

iŠ J avė., pelningas užkandžių ir cigaru 
i biznis. Parsiduos pigiai. Nuvažiuo
ti Wade Park karu.

atvykstant 
nors laukta 
Turbut po- 

šmugelninkų

. GERAS PIRKINIS
Jeigu jieškii gero pirkinio tikrai 

šiuomi pasitenkinsi: 4 šeimynų mu
ro namas, po 5 kamb., su maudy
nėmis, ledaunėm, sietai ant langų ir 
durų; paskiri fumasai. Visados už- 
renduotas, nes arti mokyklų ir gat- 
vekarių; j vakarus nuo Addison rd. 
Rendos neša $2700- į metus. 
$18,750. Reik mokėt $2500.
mortgečių paima savininkas lengvu 
išmokėjimu. Kankoj pirmas mortge- 
čius ant 6 nuoš. Telefonuokit va
kare po 6:30 Penn. 1839-W (14

Kaina
Antrą

Nepražippsokit. Kurie dar 
neturit pirmų pilietybės popie- 
rų stengkitės jas išsiimti pirm 
Gegužės 1 d.

Kuriems suėjo du metai nuo 
išsiėmimo pirmų popierų sku
bėkit imtis pilnas popieras.

Trumpu laiku įvedama dide
li apsunkinimai patapimui pi
liečiais.

Kurie atvažiavo slaptai į šią 
šalį po karo prieš 1921 metus 
tie galės likti legaliai ir galės 
patapti piliečiais.

Visais- reikalais
Citizens Bureau, 
House, ant Publik

ra-
Jis apkelia- 

devynis pasviečius ir atvy- 
į Ameriką, 
garsių 
narys.

Budavojimas $1,000,000 ver
tės kelio iš Clevelando į Akro- 
ną per Brecksville trukdomas 
ir negalima darbo pradėti. Su
laikyta teismo sprendimui pa
vestas kontrąktoriams darbas 
ir laukiama išsprendimo.

kreipkitės: 
Old Court 
skvero.

Jis buvo. Kaų- 
Vilkolakininkų artis- 

Jisai dėvi formalę 
karininko (oficierio) 
kurią ■ vilkės lanky-

Dzimdzių traicėje šį sykį įsi
dėjo nauja asaba •— Lietuvos 
karininkas Akyras-Biržis, 
šytojas ir poetas, 
vo 
ko 
no 
tų
Lietuvos 
upiformą, 
damasis Clevelande su Olšaus
ku ir Vanagaičiu Balandžio 19 
d. Lietuvių salėje., Tai. bus 
“Dzimdzių” gudbai Clevelan- 
diečiams, nes tik gal už 50 me
tų vėl juos pamatysim.

(Skaitykit ant p. 2-ro.)

Naudotų Karų

ANT.RENDOS
5103 Storęr. ąye., moderniška deš

rų išdirbystė, su visais Įrengimais, 
žema renda, gera vieta.

Taipgi gerą pelną nešanti delika- 
tessen krautuvė parsiduoda arba 
mainais. Matykit Notarą Zimer
man, 12404 St. Clair avė. (15)

kaip 
ir Amerikoje 

per su virš 15 metų, 
labai smarkus ir patyręs 
ir savo imtynių profesijoj pra
leidęs daug kitų, kurie pradėjo, 
pragarsėjo, bet buvo nugalėti 
ir vėl išnyko. Tom Draak per 
eilę metų žymėjosi Europoje, 
po to atvyko Amerikon ir jau 
eilė metų kaip čia pasekmingai 
veikia. Jį labai sunku į Cleve
landą gauti, todėl jis tik tre
čiu kartu čia atvyksta. Visus 
sykiu išėjo laimėtojų, tik imty
nėse su Komaru mėnuo laiko 
atgal išėjo lygiomis, nes tik pu
sę valandos laiko - turėjo. To
kiems milžinams kaip Komaras 
ir Draak 
nereiškia, 
kimba ir 
laimėtoją 
statyt su 
siaku.

Komaro priešo paveikslas 
telpa greta šio aprašymo.

Antra imtikų pora bus irgi 
svarbi, nes Charley Fox gauna 
progos susikibti su sunkaus 
svorio smargiu Graiku, Geor
ge Vąšeli. Fox smarkiai ruo
šiasi prie šių imtynių ir jeigu 
pasisektų su Graiku apsidirbti 
jis gaus progą ineiti j sunkių
jų eiles.

pusė valandos nieko
Dabar jiedu susi- 

imsis iki pergalės, o 
Marotta rodos žada 

Lenkų čampionu Sta-

Bargenai
NASH,

BUICK,

CHRYSLER,

REIKALAUJA SIUVĖJŲ 
Merginų-mąterų vyrų ant maši
nų, siuvimui, -šilkinių dresių 
Pastovus darbas ir geros mokes- 
tys. Kreipkitės tik mokančios 
tą darbą pas:

J. Pečiulį
1248 E. 79th St. arti Superior

ANT RENDOS
5 kambariai, viršuje, su maudyne, 

elektra, garadžium, furnasu, atiku. 
Renda tik $35. Lietuvių namas. — 
8800 Meridian avė., prie Crawford 
rd. Wade Park ir Payne avė karai.

KAMBARIS ANT RENDOS
8813 Empire avė., Eddy 7561-J. 

Vienam 'vyrui, Rietuvių šeimynoje. 
Prie St. Clair ir E. 88th st.

n i *
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AUTOMOBILIS 
1929 modelio Chrysler 
sedan parsiduoda 'visai 
giai, mažai važinėtas, 
leiskit progos. Didelis 
nas. Ateikit pamatyt 6820 Su
perior avė. Randolph 1476.

4 durų 
riebran- 
Nepra- 
barge-

Lietuvos -Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

OLDSMOBILE,Apsivalymo savaitė. Balan
džio 22—27 bus Clevelando Ap
sivalymo savaitė. Apsivalyki t 
namų kampus, skiepus, pasie
nius, kiemus, patvorius, garą- 

(džius, ir tt., taipgi apmaliavo- 
uo' kit tvoras apspdinkit darželius. , 

PerlNereikia laukti tos savaitės, tą' 
, ’i galit atlikti pradedant dabar.

OAKLAND,
RESTAURANTAS

. 1267 E. 105th St., arti Superior, 
parsiduoda su Įrengimu. Neša pel
no $150 Į savaitę. Klauskit pas No
tarų Zimerma, 1753 E. 55th St.

Šį sek- 
rl nnn '

Lietuviai per radio, i 
madienį; Balandžio 7 d., 
12:3.0 iki 1 vai. po pietų 
radio iš WHK stoties gros Vin-, 
cas Greičius, 10 metų amžiaus | 
muzikų V. ir S. Greičių sūnūs. 
Jam akompanuos 13 metų am
žiaus Regina Greičiūtė, kuri 
taip pat išpildys Rachmanino- 
vo C minor preliudiją.

Clevelande. Nepersenai

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas
žemas kainas.

Tėmykit: Pranešimus “Dir
vai” apie draugijų mitingus, 
parengimus galit prisiųsti laiš
ku, pirmadienį arba antradie
nį, įdėdami plakatą arba rašy
tą žinutę, ir bus 
kai.

Apie mirimus, 
nutes galit taip
pačtu arba telefonu, arba ypa- 
tiškai. Jos talpinamos be ap
mokėjimo.

Jau
gryžo į, Clevelandą Marcelinas 
Žitkus, Rapolo Žitkaus sūnūs, 
kuris su tėvais keli metai atgal 
išvažiavo ir iki šiolei gyveno 
Panevėžyje. '

The Zuker Nash Co.

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai į 1243 Payne avė. arti E. 12

PARSIDUODA
12428 Arlington avė., prie Supe

rior Through karo, pelninga taba
ko, saldainių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, garantuojama $400 savai
tinių ineigų. Nėra kompeticijos. Pi
giai parsiduoda, arba mainys ant 
namo. Matykit Notara Zimerman, 
1753 E. 55th St. (16)

talpinama dy-

ir kitokias ži- 
pat prisiųsti

GAVO
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Uršulė Juškienė ..........Lt.
Barbora Rimkevičienė ...
Matjošius Počkaitis ..........
Jonas Raževičia ..............
Stasė šimkiutė ................
Rokas Savickas ..............
Ona Čeriaitė ...................
Marė Treigienė ................
Tadas šarlauskas ..............
J. Narkevičius .................

100 
500 
100 
100 
200 
200 
200 
150 
100 

40

Kreipkitės vėl;
“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave.

6820 Superior Av. Cleveland, O.

6816 Superior Ave.
atdara vakarais.

Vyčių vakaras. Nedėlioj Lie
tuvių salėj Vyčių 15-ta kuopa 
ruošia įvairų vakarą su progra
mų ir šokiais. Pradžia apie 5 
vai. po pietų.

Jau ruošiamasi prie statymo 
naujo tilto nuo Central avė. iki 
Lorain avė. Jis kainuos apie 
$7,000,000. Jau padaryta visi 
ištyrimai ir išplanavimai, už 
ką architektai gauna $210,000, 
arba 3 nuošimtį nuo tilto ver
tės.

Phone Penn. 2533-M ,

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS —
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas,
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus, vi-. 
so darbo. Pašaukit~ arba 

paleiskit atvirlaiškį-..
1229 EAST 74th ST.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

PRANEŠU
Savo kostumeriams kurie 
pas mane kreipdavosi po- 
pieriavimo darbams, ir vi
siems kitiems kad mano 
telefono , naujas numeris 

yra EDDY 4243-W.
F. Samuolis

618 E. 107th St. (16)

PARSIDUODA
12013 St. Clair avė., pieninė ir 

delicatessen krautuvė, neša daug in
eigų. Gražus kambariai greta. Par- 
siduos pigiai. Smulkmenų klauskit 
pas Notarų Zimerman, 1753 East 
55th Street.

PARDAVIMUI NAMAS
2 šeimynų, po 5 kamb., visi įtai

symai. Su mažu Įmokėjimu. Kai
na $8,000. Pirkite nuo savininko, 
sutaupysit daug pinigų.

C. F. PETRAITIS
6702 Superior avė. Cleveland, O.

•-/‘DIRVOS” AGENTŪROJE 
Parduodama Laivakortės i

Lietuvą ir iš Lietuvos
Geriausiomis Linijomis 

visoms Ekskursijoms kokios 
tik šią Vasarą Į Lietuvą rengiamos

.HiiiiiitntmiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiimitiiiiiniuituiiiiiiiiiifiiiuiiiimHiiiiimiiiiiiiinr

! Tel-CHerry 2370 S
P. J. KERŠISf Y

£ baigęs Teisių Mokyklą Cumber- T
£ land Universitete, darbuojas su 3 
y Teisių Ofisu advokato
f Anderson & Marriott į 
į 308 Engineers Bldg. 1 
•S kur su visais teisių reikalais -i- 
į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir į

Rusai draugai kreipdamiesi tu- ’į 
f rėš teisingą patarnavimą. j;

K. E. YOCHUS
Naujoje Vietoje

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

PARSIDUODA
10 kambarių, 2 šeimynų modemiš

kas namas, 2 fumasai, 1 karo gara- 
džius; kieto medžio grindys; arti 
tramvajų linijos. Parduoda bankas. 
Kaina $5,500. Kreipkitės pas

B. J. HRIBAR
Glenville 2500 954 E. 144 st.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis
._ 1306- EAST 68TH- ST, ~

Rand. 6729.

Siutas
Kelnės
Siutas
Kelnės

Vyrams
išvalyt ir išprosyt $1.40 
išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt .................45c
išprosyt ..................20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

1.50

1,500 Karvelių, Kralikų
Lietuviški Verstiniai, Juodgalviai, 

pora po $2.75.
Taipgi parduosiu šitas ukes labai 

pigiai, išmokėjimu:
40 akrų su gyvuliais, padargais, 

geri budinkai, $2,500.
80 akrų, geros trobos, gyvuliai, 

padargai, viskas $4,000.
200 atarų, geros trobos, ir gyvulių, 

padargų, upė, miškas, $6,500.
r. ik. AiWREKUS (17) 

Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

A. S. BARTKUS |
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas J

Fotografas $
J’■ FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES t 

: ■ VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. Ž

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland J 
“Studija su dviem parodos langais” Ž 
— Telefonas Randolph 3535 — • į

Koatas
Šilkinė

išprosyt .......................
Neškit dabar!

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

_ 1276 Addison Rd.
Telefonai: -Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šių patogių valgyklų. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

WATCHMAKER
Taisome laikrodžius, laikrodėlius ir visokius 

graždaikčius kokius kiti nesutaiso. Atneškit 
pas savo seną pažystamą — Mr. GOLDBERG, 
per 37 metus patyrusį laikrodininką, kuris jus 
pilnai užganėdins savo užtikrintu darbu. (17 

5812 St. Clair Ave. arti E. 55th St.

.Dry Goods 
Vyriškos Drapanos

John Jacoby & Sori 
Įsteigta 1881 

.7036-7038 Superior Ave.

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunant
8400 St. Clair Avenue Cleveland, OMa


