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Baisi Eksplozija MEKSIKOJE SUKILI-I
MAS BAIGTAS

MUITAS PAGERIN
SIĄS DARBUS Kas šovė į Voldemarą'

Cleveland Klinikoj
IR DARBININKŲ ŽINIOS

120 UŽMUŠTA, APIE BERLINAS REIKALĄ U- 
.50 SUŽEISTA j JA APLEIST RUHRĄ

Cleveland, O. - Gegužės! ^iuje tęsiasi

14 d., 11:30 vai. prieš piet, I atlyg'!ni'mų t1arybos\ Ar Jos 
Clevelando Klinikoj, X-Rav I Paig®*s Pasekniing^ ar s«- 
aparatų skyriuje, užsidegus I J1'8’ Vokie Ba pasiryžus is-

- - i kelti reikalavimų kad Ang- 
kuri pavertė visą ke-! ^Ja Prancūzija ištrauk-

Pietų audėjų streiko bė
gis. Elizabethtone, Tenn., 
streikas eina su žiaurumais 
ir kerštavimais: iš namų I filmoms įvyko baisi eksplo- j 
mėtoma darbininkų šeimy-jzija, k>”’> na v®rt® vien v®.

tūrių aukštų budinką be
verčiu, nors sienų neišgrio
vė, ir nuo sprogimo užmuš
ta bei nuo žaizdų ir nuo

nos; darbininkai gauna gra
sinančius laiškus; degina
ma budinkai.

T Washingtonu buvo nu
gabenta 14 metų mergaitė 
kuri jau keturi metai dirba 
audinyčiose, liudyti kokiose 
aplinkybėse ten audėjai gy
vena ir kiek gauna mokėti. 
Ją nusivežė Darbo Federa
cijos organizatorius. Iš jos 
paaiškėjo kad ji gauna į) 
savaitę $4.95 už 61) valandų 
darbo. Darbo Federacija 
sako kad valdžia turi Ąsi- 
kišti į tokių padėtį arba lei
sti darbininkus suorgani
zuoti kad galėtų patys pa
taisyti savo gyvenimų.

Ohio valstijoj, Clevelan
de, A'krone, Daytone, Tole- 
doj ir viename kitame mie
ste darbai žymiai pagerėjo 
šj pavasarį, nekurtose in
dustrijose taip darbai paki-

Washington. — Ant už
metimų kad naujas muito 
bilius, kuriuomi norima pa
didint kainas ant įvežamų 
iš kitur prekių, pabran
gins pragyvenimų, vienas 
kongreso narys, to biliaus 
rėmėjas sako: “Jeigu tasai 
bilius 'pabrangintų pragy
venimų, tai padidėję darbai 
ir gerovė šioje- šalyje, dar
bininkų didesnės algos pa
darytų tų pabrangimų ne
reikšmingu. Iš kitur įga- 
benimų apsunkinus butų 
daugiau darbų čia pat.”

Tarifo bilius, jo rėmėjai 
sako, taikomas atmušti už- 
rubežinę kompeticijų ir pa
gerint padėtį namie. Pra
gyvenimui reikmenų, kaip 
cukraus ir tam panašių, 
muitais nevaržys.

Tarsis su Bažnyčia
Meksikos buvęs preziden

tas Calles, dabartinis karo 
ministeris ir kariumenių 
komandierius, pereitą sek
madienį ilškilmingai sosti
nėje sutiktas kaipo nugalė
tojas ir sutrintojas pasta
ro Meksikos sukilimo. Jis 
gryžo su savo kariumene į 
sostinę ir piliečiai priėmė 

’. Laikinas 
prezidentas Gil jį apkabino 
į glėbį ir džiaugsmingai 
sveikino.

Ta pačia dieną į sostinę 
atvyko ir Meksikos vysku
pas buvęs prie Vatikano 
Romoj, pasitarimui apie 
užbaigimą religiškų ginčų 
su valdžia kokie tęsiasi 
Meksikoje ir už kuriuos tas 
pats Calles pradėjo smar
kiai persekioti dvasiškiją.

Meksikos įstatymai drau
džia valdžiai turėti ryšius 
su Vatikanu, bet pasitari
mus gali turėti ir valdžia 
gali suteikti dvasiškijai tei
ses kokios . matysis tinka
mos. • y,,-

Kaip revoliuciionierių iš- .■ 
blaškymas' taip v užbaigimas ’■ 
nesusipratimų šu bažnyčia ■ 
yra svarbus dalykai Meksi- ' 
kos ramybei. <

karo i ^ai iškilmingai.

tų savo kariumenę iš Ruh- 
ro srities, kuri laikoma nuo 
pat karo pabaigos.

Tarybos daėjo iki to kad 
j savęs 

I nesusitaria, ir (Vokiečių at
stovai sako kad ne jų bus 

(kaltė jeigu suirtų. Vokie- 
Itija priima Amerikiečio 
stovo Young skaitlines.

chemiškų gazų kurie pas- flliantai natvą t 
kni budink® nnnlitn mii*® I P Y c P

TERORISTAI SUIMAMI, BUS SUŠAUDY*

Gegužės 6 d. Kaune ban
dyta nušauti Lietuvos mi
nisteris pirmininkas Prof. 
Voldemaras. Nušauta ar 
sužeista keli kiti. To tero
ro darbą laikraščiai . pri
skyrė komunistams ir tam 
panašiai. Bet tai galėjo 
būti darbas ir Plečkaitinin
kų. Štai kas buvo kelios, 
dienos pirm to:

“Lietuvos Aidas” 
džio 22 d. rašo:

SUĖMĖ VIENĄ ŠO- 
VIKĄ

Kaunas, Gegužės 13 
Studentas vardu Vosili 
tapo suimtas Vievio gi 
žkelio stotyje prie Le 
kijos rubežiaus, nužiui 
tas sąryšyje su užpuo 
m u ant Voldemaro Geg 
žės 6 d.

Balan- Plečkaitininkų Lietuvoje, 
galima spėlioti kad ki 
'būrelis Plečkaitininkų 
gavo ir bandė padaryti 
ko nepadarė pirmieji.

Kaip Plečkaitis taip ir 
bendrai buvo beveik visi 
cialdemokratai — labai 
rus draugus turi musų 
cialistai Amerikoje, “N; 
jienos”, “Keleivis” ir 
musų “tautiški” laikrašc 
kurie išvien su jais veri 
už anų praradimų valdži

Atėjus iš Lietuvos la 
raščiams galima but p 
čiau apie tai pasakyti.

“SUIMTA PLEČKAITI
NINKŲ TERORISTŲ 

GRUPĖ”
“Kriminalinė policija ga

vo žinių kad Lietuvon at
vyko grupė ginkluotų Pleč
kaitininkų teroristinius už
davinius atlikti.

“Policijos valdininkams 
Balandžio 21 d. pavyko su
laikyti 4 asmenų grupę: 
Ruzgi} Teofilijų, buv. mo
kytojų, bėgusį iš koncen- 
trasijos stovyklos; Markelį 
Aleksų, buv. Tauragės paš
to tarąąutoją;_.GĄvėną sPet- 
ra ir Augantį Vincą. 'Visi' 
buvo ginkluoti dideliais re
volveriais, granatomis, 
to pas juos rasta suviršum 
200 šovinių. Sulaikyti jie 
ties Šiauliais lengvame au
tomobilyje.

“Patirta kad teroristai 
Plečkaitininkai iš Vilniaus 
atvyko per Latviją ir per
ėjo Lietuvos sieną ties Jo
niškiu. Joniškio policija 
juos pažinus ir pastebėjus 
kad jie išvyko Šiaulių link, 
pranešė apie tai Šiaulių po
licijai, kuri teroristus ir 
sulaikė.”

Kokios išvados?
Iki nebus sugauta tikrie

ji teroristai galima spėji
mus daryti visokius: gali
ma sakyt kad komunistai 
pasikėsinimų darė pasinau
dodami šituo atsiradimu

kui budinke paplito, mirė I 
apie 120 žmonių. Tarp žu
vusių yra keli geriausi gy
dytojai specialistai, taipgij 
slaugės, daugybė pacientų,! 
kurie klinikoj tuo laiku bu-l 
vo, nes buvo pats veiklumas 
visame dideliame budinke.

šitas sprogimas yra pir- 
i mas žinomas toks atsitiki
mas pasaulyje, nes visokio-I 
se dirbtuvėse, budinkuose, 
buria sprogimų, taipgi bu • 
na vėtrų nelaimės, bet gy
dymo įstaigoj, kur žmonės 
sueina sveikatos jieškoti, 
rasti mirtį tokiu dideliu 
skaičium dar nepasitaikė.

Klinika įrengta 1921 me
tais ir buvo viena iš pui
kiausių tos rūšies įstaigų ‘ 
pasaulyje, turėjo visokiau
sius medicinos mokslui ži- f 
nomus aparatus ir įmones, su visu pasauliu. Turiu tik

Daugelis gyvais išneštų vieną troškimą: pamatyti! 
bet gazais apnuodintų mir- Į Vokietiją dar sykį, nors pa-| 

__ i savo galvą joje amži-l 
nai. Bet manau ir tas man! 
nebus pavelyta”, pasakė se
nelis. Apie jo pargrųžini- 
mą į Vokietiją niekas nesi
rūpina, ir tą pavelijimų ga
li duoti tik aliantai, bet to 
vargu kaizeris sulauks.

at-

Iš-KAIZERIS JAU MIRS 
TRĖMIME

Buvęs Vokietijos kaize
ris,pradeda suprasti kad jis 
turės mirti savo ištrėmime 
Holandijoje, be vilties su- 
gryžimo kada nors į savo 
tėvynę. Nesenai mirė jo 
brolis, ir tas privedė patį 
kaizerį manyti kad ateina 
ii’ jo gyvenimo pabaiga.

“Aš užmiršau savo prie
šus. Aš noriu būti taikoje

PUIKUS ATSILYGINI
MAS

Tewksbury, Mass. — 19 
mėtų atgal, 1909 m., per 
Kalėdas pas vienų moterį 
užėjo du vyrai prašydami 
•maisto ir nakvynės. Ji ne
atsisakė. Dabar ji gavo ži
nių/kad vienas iš tų . vyrų 
Kalifornijoj mirė ir paliko 
jai $10,000 už jos gerų šir
dį.

v U V v 111 vJU 111 L >1111. | y OK

lo kad jos padidino nuošim- Į gta jr turės mirti, sako jų ^ėti 
tį visų miesto darbininkų gelbėtojai. Sužeistais ir už 
skaičiaus, nežiūrint kad ki-' 
ti darbai ir menkai eina.-

West Hanover, Mass. — 
Sprogstamų žaislų dirbtu • 
vėj eksplodavus naujai pri
gamintai medegai užmušta 
keturi darbininkai ir keli 
sužeista. Ten dirba 230 
darbininkų.

muštais užpildyta aplinki
nės ligoninės. Keletas ug
niagesių apsinuodino gazais 
gelbėdami viduje likusius; 
keli daktarai ir slaugės be- 
gelbėdami kitus taipgi ap
sinuodino ir atidavė savo 
gyvastį.

Sako ten radosi keletas 
ir Lietuvių pacientų.

NUŽUDĖ STUDENTĄ
Windsor, Conn. — Har

vard universiteto studentui 
esant miške su mergina, ki
tas vyras užpuolęs jį nušo
vė. Mergina su juo/ buvus 

j dingo ir jos jieškoma. Ka- 
jdangi ji pasišalino nuo jo 
po tos žudystės, išsyk spė
ta kad jis pats nusišovė, bet 
surasta žymės ten buvimo 
ir kito vyro ir merginos.

SAUSIEJI NUŠOVĖ 
MOKINI

Bluefield, W. Va. — Po
licijos viršininkas ir du še 
rifai norėjo sulaikyti auto
mobilį kuriame važiavo trys 
vyrai, vienas jų kolegijos 
studentas. Šie norėjo pa
bėgti ir leidosi važiuoti. 
Policija manydama kad jie 
veža degtinę, ėmė vytis ir 
šaudyti ir studentų nušovė. 
Padarius pavytame auto-

Imilyje kratų degtinės ne
rasta. Šovikai visi trys su
imti ir apkaltinti žmogžu
dystėje.

Tokių žudysčių varde 
“prohibicijos įstatymo” at
sitinka Amerikoje kasdien.

TRORISTUS SUŠAU
DYS

Afnerikos laikraščių 1 
be respondentai praneša k 

Lietuvos karo teismas r 
teisė sušaudymui ketu 
sugautus Šiauliuose iš Lt 
kų pusės atvykusius tei 
ristus Plečkaitininkus. t 
dabar kreipiasi į prezide 
tų prašydami dovanoti g 
vastį.

Vosilius, kuris suimt: 
sakoma pats buvo sužeist 
savo gaminta bomba ir r 
žiūrint sunkių žaizdų sla 
stėsi girioje, kur jį miš' 
sargas rado ir sulaikė.

VĖL

įLos Angeles, Cal. — Pa
siryžo streikuoti 800 dar
bininkų dirbančių rūbų va
lymo ir dažymo dirbtuvė
se. Kelios dirbtuvės suti
ko įvesti 44 valandas Sa
vaitėje ir padidino algas.

New York. — Gręsia di
delis streikas ir lokautas 
budavojimo srityje, kuris 
palies 75,000 darbininkų ii' 
$100,000,000 vertės pradė
tų būda vonių. Elektros su
vedimo darbininkams strei
kuojant budavotojai kitose 
šakose iššaukia streikus 
užjautimui aniems, už tai 
darbdaviai grųsina lokautu 
ir panaikinimu sutarties 
nesenai padarytos, įvedant 
penkių dienų darbų ir algų 
padidinimų.

AUTOMOBILIŲ KARA
LIŲ KARAS

Amerikos automobilių iš
dirbėjai, Ford, Sloan ir Du
rant, įsistiprinę Europoje 
Įrengtose savo Įstaigose, 
pradėjo karų tarp savęs už 
užvaldymų automobilių rin
kos tenai.

Fordas padidino savo įs
taigas Francuzijoj ir dirbs 
fordus kokius Francuzai 
pageidauja.

Kiti du paminėti išdirbė
jai taip pat taikosi prie ap
linkybių ir jungiasi su /Eu
ropos automobilių išdirby- 
'stėmis.

Zep-

“GRAF ZEPPELIN” 
ATSKRIS

Berlinas. — “Graf 
pelin”, milžiniškas dirižab
lis kuris pereita rudenį lan
kėsi pirmu kartu Suv. Val
stijose, šiose dienose vėl ga
tavas išlėkti, pirmutinei šių 
metų kelionei per Atlanti- 
kų. Atsiveš 20 pasažierių, 
prie to 40 darbininkų ir 
dikčiai prekių, šituo orlai
vio atlėkimu bus pradėta 
reguliaris pasažierių vežio
jimas ir Vokiečiai žada pa
statyt daugiau didelių zep- 
pelinų tam tikslui.

NUŽUDĖ 40 SUKILĖLIŲ
Meksikoj, prie Higuera, 

Jelisco valstijoj, po kelių 
valandų apsišaudymo val
džios kariumenė nužudė 40 
sukilėlių, 
kur kiti 
imta 30 
teikimų 
galbos.

Poroj miestelių 
sukilėliai bėgo, su- 
gyventojų už 
riaušininkams

su- 
pa-

SUĖMĖ 30 BOLŠEVIKĮ
Vienna, Austrija. — S 

imta 30 komunistų, tarp ; 
garsus trukšmadaris vad 
Toman, kurie norėjo sua 
dyti fašistų ir socialistų d 
monstracijas Gegužės 12

Nužudė 4 kūdikius. Sas
katoon, Sask. — Viena mo
tina, 35 metų, nužudė savo 
keturis kūdikius ir pati nu
sižudė, nes ji laikė save ne
verta savo vyro. Vaikus ji 
pasmaugė, o pati pasikorė.

40,000 PĖDŲ NAUJAS 
AUKČŠIO REKORDAS
Su v. ’ Valstijų leitenantas 

Soucek keistu biplanu pasi
kėlė į orų daugiausia negu 
kada koks kitas lakūnas ga
lėjo. Jis iškilo netoli 7 ir 
pusę mylių. Kelionė truko 
70 minutų: 45 minutas iški
limui ir 25 nusileidimui.

ANGLIJOS FLEPERKOS 
BALSUOS

Londonas. — Gegužes 30 
d. yra Anglijos parliamen- 
to rinkimai, kuriuose pir
mų sykį balsuos moterys 
nuo 21 metų amžiaus. Po 
įvedimo moterų balsavimo 
keli metai atgal galėjo bal
suoti tik turinčios 30 metų.

Šitų naujų balsuotojų da- 
sidedų apie 5,000,000. Po
litikieriai kurie prisivilios 
jas galės laimėti. Be jie 
neturi vilties jaunas mer
geles ir moteris visas į sa
ve patraukti, ir tikima kad 
tos naujos balsuotojos išsi
dalins po visokias partijas 
kaip išsidalinę vyrai ir se- 
nesnėsės balsuotojos.;

ATRASTA 21 SKELETAS
Sandusky, O. — Kasant 

smiltinų krantų pastarose 
keliose dienose atrasta- ske
letai 21 žmogaus. Senieji 
gyventojai kalba kad jie 
niekados apie kapines toje 
vietoje negirdėjo. Nekurto 
tiki kad tai bus liekanos 
žuvusių laike Indi jonų už
puolimo virš šimtas metų 
atgal.

SUDEGĖ 40 VAIKŲ
Guanajuato valstijoj, Me

ksikoje, Gegužės 11 d., už
sidegus miškui nakties lai
ku ir gaisrui apėmus 
mų, sudegė 40 vaikų, 
rie nespėta išgelbėti.

kai- 
ku-

Gyvačių auginimas 
pasirodo nepelningas, 
tie gyvūnai perlėtai auga;

odai
nes

SHWWfl

Birželio-June 12
Keliaus iš

Clevelando Į New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.
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Korespondencijos
l žiayimas
|: Gegužės i
Tėvynės Mylėtojų Draugi-1 
jos Wisconsin ir Illinois 
kuopų Apskričio metinis 
Suvažiavimas. Posėdis at
sibus University Setlement, 
861 1st avė., Milwaukee, 
Wis.

Kviečiamos dalyvauti ši
tos kuopos:

Waukegano 13-ta kuopa,
Kenoshos 119-ta kuopa, 
Racino 121-ma kuopa, 
Milwaukes 60-ta kuopa, 
So. Milwaukes 6-ta kuo

pa.
Viršminėtos kuopos pra

šomos išrinkti atstovus į šį 
suvažiavimą, o atstovai su 
įgaliavimais prašomi pri
būti laiku, nes turėsim ne
mažai reikalų aptarti.

Tame reikale parašiau 
kiekvienai kuopai po kvie
timo laišką. Pilnai tikime 
kad suvažiavime dalyvaus 
visos Apskrityje esančios 
kuopos.

Atstovų skaičius neapri
bojamas, kuo daugiau bus 
išrinkta tuo geriau. Ap- 
švietos darbas gan platus, 
daugiau darbininkų veikė
jų bus, geresnius nutari
mus priimsime ir daugiau 
darbo atliksime.

Vietiniai Mihvaukiečiai 
atvykusius svečius ruošiasi 
vaišinti ir palinksminti.

M. Kasparaitis,
*• TMD. Apskr. rašt.

PITTSBURGH, PA. rėti protingą ir saugią, be 
nelaimingų atsitikimų.

Miesto taryba apsirūpina 
suvaržymais, pardavėjų vi
sokių sprogstamų ir dega
mų žaislų.

Pieno išvežiotoji; strei
kas. Sustreikavo Liberty 
pieninės, Boyd ir Diamond 
sts., pieno išvežiotojai. Pa
imti į jų vietas streiklau
žiai. Bet jiems sunku dir
bti, nes kur'tik juos pama
to streikeriai važiuojančius 
apdaužo plytgaliais jų Ve
žimus. Pieninė pradėjo lei
sti su vežimais ir po polici- 
jantą apsaugai. Prie pie
ninės namo gatvę saugoja 
policija kad streikeriai ne- 
•keltų riaulšių.

Pieno išvežiotojai dabar 
dirba septynias dienas į sa
vaitę. Jie sustreikavo rei
kalaudami geresnių sąlygų 
ir pripažinimo unijos:; Pie
ninės savininkai (juoda di
desnę mokestį ir po dieną, 
laisvą kas mėnuo arba' po 
dvi savaites vakacijų su 
užmokesniu, bet nenorį pri
pažint Unijos, ir darbinin
kai nesutinka.

Keletas vyrų buvo areš
tuoti už kalbinimą vežikų j tų atvežtų iš Lietuvos, su
rašytas į uniją, tarp jų ir 
vežikų unijos sekretorius 
iš Clevelando. Jie paleisti 
kada nerasta jokios kaltės, 
nes jie betvarkių nekėlė.

Sūnūs areštavo motiną. 
Lancaster, Pa. — Sūnūs ne
pakęsdamas namuose varo
mo butlegerystės biznio, iš
ėmė varantą ir areštavo sa
vo motiną, sykiu įtardamas 
ir du savo broliu to biznio 
varyme, 
girti ir 
žmonės, 
tą biznį

Jų namus lankė 
gėrimo jieškanti 
todėl jis sumanė 
sulaikyti.

NORIT LIETUVIŠKŲ 
SKILANDŽIŲ, DEŠ

RŲ? SKAITYKIT 
ŠITA!

So. Bostone, keletas Lie
tuvių biznierių, jausdami 
kad Amerikos Lietuviai no
riai pirktų maisto produk-

Kanados
LIETUVOS ATEITIS 

. BUS GRAŽI .

26 d. šaukiama Į NaUDCIlOS 
ylėtojų Draugi- | '

TORONTO, ONT.

Pasikorė. Gargo Kardos, 
60 m., uo Genesta st., Ha
zelwood, neturėdamas dar
bo per keturis mėnesius, 
susigraužė ir rengėsi prie 
saužudystės, nes turėjo pa
sirašęs knygelėje, Vengrų 
kalboj, “jeigu negausiu dar-, 
bo savaitės laiku tai'mwsi- 
žudysiu’” Jis rasta pasi
koręs skiepe naujai stato
mo namo netoli to kur jis 
gyveno.

tvėrė Lithuanian Impor
ting Company ir atidarė 
ofisą po num. 818 East 6th 
St., So. Boston, Mass.

Tikslas šios kompanijos 
yra importuoti iš Lietuvos 
mėsos produktus, kaip deš
ras, kumpius, palengvicas. 
ir tt., surius, 'baravykus 
saldainius ir kitokius mais
to produktus, kurių Lietu
voje yra perteklius.

Importuotas ‘prekes ' ši; 
kompanija pardavinės tik-

krautuvėms. ' Jau dabar
ji tūri užsakius keletą siun
tinių iš Lietuvos ir šį mė
nesį tikisi prekių gauti.

Vagys nenori brangeny- 
biny. Ant Darlington rd. 
vagiliai nakties laiku įsiga
vo į adv. Pattersono namą, 
išgrobė $246 pinigais, bet 
nesinešė $15,000 vertės bri- 
lijantų, kuriuos visur išmė
tė, kitus daiktus rasta; lau
ke išbarstytus.

Priverčia priimti studen
tus. Pittsburgo universite
to valdyba teismo keliu ver
čiama priimti atgal du pra
šalintu studentu, įtartu ra- 
dikališkame veikime.

Tie studentai, sako, tapo 
prašalinti be jokio ištardy- 
mo, prasižengiant su uni
versiteto taisyklėmis.

Iškalno ruošiasi! Pitts- 
burgas jau ruošiasi prie 
Fordžiulajaus (Liepos 4 d.) 
ir nori tą šventę šymet tu-
nimmYTTtlIIUTlTTT

DZIMDZI DRIMDZI
Maršrutas

Gegužės mėn.:
— Lowell, Mass.

(po pietų)
— Lawrence, Mass.

(vakare)
— Nashua, N. H.
— Worcester, Mass.
—, Worcester, Masę.
— “Gardner (po^pietų)
— Athol, Mass, '(vak.)
— Westfield, Mass.
Birželio mėn.: •

1 — Hartford, Conn.
2 — Anspriia, Conn...
5 — Kearny, N. J.
7 — Newark, N. J, .
8 — Philadelphia, Pa.
9 — Plymouth, Pa.
12 — Pittston, Pa.
14 — Kingston, Pa.
15 — Wilkes Barre,
16 — Scranton, Pa.
18 — Baltimore, Md..

19

19

20

25
26
26
29

Pa,
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
3 Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
3 organizacija Suvienytose Valstijose,
3 kurios turtas viršija $1,000,0.00.00;
3 Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
3 SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- j
4 imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitt *TN- J 
3 vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygai ui pus* kainea. <

I
 Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 5

Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 aavadtij.
Del platesnių informacijų kreipkitės tins adresui

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

PRIĖMĖ APSKRIČIO 
AUKĄ

M. Kasparaitis, T. Mį D. 
vice prezidentas ir Wiscon
sin-Illinois TMD. kuo'pų ap
skričio sekretorius, gavo if 
Kauno nuo Varpininkų Su 
sišelpimo; Fondo Centro 
Valdybos "sekantį laišką:

“Tamstos per p. Bo.rtke- 
vičiėnę, nuo Tėvynės Mylė
tojų^ Draugijos Wisconsinc 
^Apskrities, siųstą dovaną 
200 litų gavome.

“Varpininkų Susišelpimo 
Fondas, sulaukęs tokios 
gražios nuo musų tautie
čių Amerikoj aukos, džiau
giasi su visais šelpiamais 
moksleiviais, dėkoja Jums, 
bi’angųs broliai, už duos- 
numą ii- už tai kad atmena
te neturtingus -pinigais Lie- 
tiuvos sbdieČių ir darbinin
ku, vaikus, bet turtingus 
dyaęioję,, kurie kovoja su 
.Lietuvos klerikalizmu, ko
munizmų ir" fašizmu ir ke
lią, gryną demokratišką 
dvasią.

“Tais kėliais-ėjo musų 
‘'tautos patriarkai Dr. Ku
dirka, Basanavičius ir kiti, 
tais Iceliafe; eina ir dabarti
niai Varpininkai.

“Norėtume kad musų ry
šiai ’ pasidarytų dar arti
mesni?”' "
■. “Su -aukšta pagarba 

/„Pirm. Dr. J. Staugaitis, 
Sekr. J. Audickas.

Mirė musų tautietis. Ge 
gūžės 5 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu Kazys Matukas, 
vos 27 metų amžiaus, tik | 
pora metų kaip atvykęs iš; 
Lietuvos į Kanadą. Neilgai 
nabagui teko šiame nauja-Į 
me pasaulyje gyventi.

Čia gyvendamas jis buvo! 
geras tautietis, labai mėgo 
skaityti laikraščius ir kny
gas, ypač tautinės pakrai
pos. Nors ligoninėje išgu
lėjo virš, septynių mėnesių, 
bet iki spėkos leido nesi
skyrė su literatūra; jau li
goninėje būdamas užsirašė 
sau švietėją ir ramintoją, 
“Dirvą”, kuri ligoje buvo jo 
geriausia paguoda.

Gaila kad negeistina liga 
džiova tokiose jaunose die
nose pakirto tokį prakilnų 
vaikiną.

Velionis prigulėjo Šv. Jo
no pašalpinėje draugijoje, 
draugijos nariai jį lanky
davo ir pašalpa per visą 
laiką buvo išmokama.

Velionis tapo palaidotas 
Gegužės 7 dieną, palydimas 
draugijos narių ir giminių.

Atliko liūdesyje dvi sese- 
rės Torontoj, ištekėjusios, 
ir Lietuvoje tėveliai ir bro
liukas.

Mes visi jo draugai “Dir
vos” skaitytojai tariame sa
vo -draugui: Ilsėkit ramiai 
užbaigęs savo trumpą gy
venimą; y » ■

Velionįes Draugas,

Rašo P. Kriukelis.
Nekurie net perdaug blo

gai mano apie Lietuvos at
eitį. Piešiama didelis jau
nuomenės ištvirkimas, o 
paskiau išsigimimas tau
tos.

Tiesa, jaunimas nėra do
ras, bet visgi nėra bloges
nis už kitų tautų jaunimą. | 
Matosi pas mus jaunimo! 
neblaivaus . ir ištvirkusio, 
bet musų jaunimas paleis
tuvystės amatan visgi ma

išiau įklimpęs.
Kas seka Lietuvos gyve

nimą aiškiai gali pastebėti 
kad jau artinasi laikas ka
da paplis skaistaus ir blai- 

ivaus jaunimo, Jaunuome
nės tarpe jau ir dabar ga
lima pastebėti bręstantis 
doros žiedelis. Tarp 16-18 
metų iš šimto jaunikaičių 
ištvirkusių randasi 13; tarp 
18-20 metų iš šimto 17; 
tarp 20-25 metų — 23; tarp 
25-35 metų — ištvirkusių 
randasi net 32. Nors suau- 
gesniems reikėtų būti do
resniais, nes jie prote pil
nai subrendę, bet ištvirkęs- 
niais yra per tai kad jie dar 
auklėti blogame stovyje.

Tas jaunimas kuris dar 
yra vaikų amžiuje ir dar 
tebelanko pradžios mokyk
lą, tam tikromis išvadomis 
sprendžiant, bus visai pado
rus, nes iš jų suaugusių iš 
šimto rasis kokie trys pa-

;,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu <

“DIRVOS” AGENTŪROJE 
Parduodama Laivakortės jį 

Lietuvą ir iš Lietuvos 
Geriausiomis Linijomis 

visoms Ekskursijoms kokios 
tik šią Vasarą Į Lietuvą rengiamos.

Į r.iuiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiij|iiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiii 
tvirkę.

Kaip tėvai taip ir pačios 
mokyklos pradėjo rūpintis 
įskiepyti vaikams dorą.

Lietuvoje del pačių ma
žulėlių yra leidžiami du lai
kraštėliai. “Žiburėlį” lei-1 
džia Raudonasis Kryžius, 

j “žvaigždutę” leidžia Blai
vybės draugija, ir ji yra 
Angelo Sargo draugijos or
ganas'

Į šiuos laikraštėlius raši
nėja patys vaikučiai ir jau 
iš mažų dienų mokosi ra
šinėti ir dirbti apšvietos 
darbą.

Šie laikraštėliai Lietuvos 
vaikučius suartina ir supa-Į

Ižindina su kitų tautų vai
kučiais, taip jie daro keis- 

l damiesi žurnalėliais, pašto 
ženklukais ir laiškeliais.

Jau iš mažens mokasi 
mylėti ir neskriausti arti
mo nors, jis butų ne tos tau
tos ir ne tos tikybos.

Seniau kožna tauta savo 
mokyklose kalė kad tik jie 
yra žmonės, o kiti laukiniai 
barbarai, per tai pasaulyje 
kįla baisus karai.

Musų tauta nėra prisigi- 
mus ištvirkimo ir žiaurumo 
ydomis, todėl jai dabar len
gva savo sielą sustiprinti 
ir pastatyti ant doresnio 
pamato.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820' Superior Avę. Cleveland, O.
M., Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 

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

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

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

PAJ IEŠKOJIMAS
Pajieškau dėdes Jono Dvilio, Go

rainių kaimo, Tauragės apskrities. 
Meldžiu atsilieoti šiuo antrašu:

BARBORA DVILAITE 
420 No. Springfield Ave.

Chicago, Hl.

Didesnis pasiskirstymas. 
, Juo toliau tuo labiau musų 

Lietuviai pradeda gyvuoti 
kas sau. Draugijos gyva
vo iš seniau ir jose maišėsi 

, žmonės visokių pažiūrų, ir 
, bendrai imant gražiai su

gyveno, jei bent tik komu; 
j nistai ūžė kaip širšės. Da- 
i gar gi ir tikintieji susilau

kė sau vadovo ir tuorni iš
siskyrė arba tie kurie nei
na bažnytinių pareigų at
skiria juos nuo savęs.

Vasario mėnesį šv. Jone 
draugija išrinko komitetą 
pasirūpinti parapijos Įstei
gimu. Komiteto darbas pa
sibaigė ta pasekme kad pa
rapija suorganizuota ir -tu 
ri sau kleboną.

Klebonas išpradžių pasi
rodė šiurkštus, bet toliau 
ėmė švelnėtij'ir būti nuolai
desnis. ■ Klebonui ir prita
rėjams darbuojantis surin
kta pinigų ir apimta bažriyį 
čia išsimokėjimui.

Linkėtina parapijai ' gra
žiai gyvuoti, o tikintiems 
būti Lietuviais ir gyvent su 
kitais broliškoje vienybėje, 
už jų. nelankymą bažnyčios' 
ar nerėmimą parapijos ne
laikyti jų ne žmonėmis, nes 
tikyba yra jūsų privatinis 
dalykas ir jus privalot ja 
rūpintis jeigu jums apeina, 
o kam neapeina nemanyti 
kad jie yra blogesni už jus.

Balandis.

Tegul
Largest Builders of Fine Closed Car Bodies.

Veikimas buna jūsų

se ir

The Hertz Buick, Co.
1440 West 25th; St.

Yardo lazdele!
Nepaprasti gyrimai dabartinių jų savininkų — kasdie

niniai pasižymėjimai naujais atliekamais darbais gatvė-

ant vieškelių — du prieš vieną pirmenybė puikių

karų pardavime viskas tas parodo

jog Buick yra pažymiausias ir atsakančiausia 

veikiantis karas kokį tik šiose dienose 

galima gauti!
Buick Motor Company, Flint, Michigan 

Division of General Motors Corporation

Pas varsty kit apie kainą pilnai įrengto pristatomo 
į namus kuomet lyginai automobiliu vertę.

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

SERIES 121
Sedans - - - $1450 to $1520
Coupes - - - $1395 to $1450
Sport Car - -$1325

Sedans • 
Coupes - 
Sport Cars

SERIES 129
- $1875 to $2145
- $1865 to $1875
- $1525 to $1550

The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.,

PAJIEŠKAU VYRO
Pajieškau tinkamo draugo apsi- 

vedimui, kuris norėtų sueiti su ma
lini į gyvenimų ant ūkės. Meldžiu 
i įsišaukti laišku šiuo adresu;

A. KILINS
Box 18A East Douglas, Mass.

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav 

4255 Pearl Road

Thc Bailey Buick
14400 Detroit Ave.

Co.
Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



Ko Jieškoti Palangoje
Palanga yra garsi Lietu- 

>vos pasilsio ir vasarinio pa
silinksminimo vieta. Ji bu
vo garsi ir seniau, kuomet 
ten suvažiuodavo net Rusi
jos ir Lenkijos ponai.

Amerikietis į Palangą 
nuvykęs tankiausia neran
da ten smagumo kokį įsi
vaizduoja arba apie kokį 
girdi. O dalykas 'štai ka
me: Amerikiečiai yra dau
gumoj paprasti žmoneliai, 
ir kad ir su pinigais ten nu
važiuoja neranda sau drau
gų, nes sunku su Lietuvos 
inteligentija ir ponija su
tapti, nes ten tik tokie tesu- 
važiuoja. Inteligentas ten 
randa sau smagumą tuojau, 
kaip tik ten atsiranda, ne
žiūrint iš kur jis atvyktų.

Bet rastų ir Amerikiečiai 
jėigu jų daugiau ten suva
žiuotų. Tada nereiktų žiū
rėti anų, patys tarp savęs 
galėtų turėt gerus laikus.

Visa bėda su Amerikie
čiais ta kad jie parvykę į 
Lietuvą randa smagumą tik 
savo žinomuose kaimuose 
ir savo parapijos miestely- 
je, o kitur bijo vykti ir jei 
nuvyksta jaučiasi svetimi.

automobiliu, Klaipėdoj iš
lipę, važiuotų plentu į Pa
langą, tai atvažiuotų ir per
važiuotų nieko nematę, tik 
bažnyčią ir Žydiškas krau
tuves, daugiausia gintaro. 
Tai yra miestelis iš vienos 
gatvės, ir viskas. Nuo baž
nyčios dar išsisuka kelias i 
Kretingą, tai ir viskas.

Iš plento beveik nieko iš 
Palangos gerybių nematyt, 
ir gali apsirikęs nuvažiuot.

Per plentą pačiame mies
telyje teka upelis. Netoli 
upelio iš jurų pusės matyt 
baltas muro namas — tai 
Kurhauzas arba vasarinis 
viešbutis su kambariais ap ■ 
sistojimui, su restoranu, su 
salėmis šokiams.

Nuo Kurhauzo prasideda 
tikroji Palanga, ta links
moji, kurios net aplinkiniai 
kaimiečiai nepažysta arba 
neturi jokio supratimo.

Ši Palanga pasislėpus už 
medžių, pušynų nuo tų ku
rie tik plentu naudojasi, o 
nesustoja giliau pasižiūrė
ti. Nuo plento eina keletas 
gatvių į pajūrį. Nuo tų gat
vių eina skersinės gatvės 
suvedančios jas vieną su

jieškok vilų ir klausk kur 
turi atliekamų kambarį ir 
kiek nori (reikia susiderėt
i&kalno). Nėra vienoj vie
tos, eik į kitą. Jeigu kas iš- 
anksto nurodo, eik į tą, pa
klausęs kur ta vila yra.

Na o radęs vietą, tai nie
kam nei gero. Tik smagiau 
jei turi su savim savo drau
gų arba surandi kitus.

Nuo vilų eina takai į pa
jūrį. Einant link vandens, 
negalį išsyk matyt ir jurų 
puikumo, nes nuo vilų ir 
pušynų jurą skiria kopos, 
smėlio krantai, bet užtai to
se kopose tuoj gali matyt 
išsitiesusius žmones prieš 
saulutę kepinančius savo 
kūną, ir pro juos praėjus 
pamatai Baltiją, su gražiu 
pakraščiu, gražiausiu kokį 
kur teko, ar teks matyti, dė
lei nepaprasto baltumo ir 
tyrumo smėlio, delei tyro 
vandens ir palengva tolyn 
nueinančio gilumų, be jokių 
staigių krantų ar duobių.

Negalima nerasti smagu
mo Palangoj, nes jį turi vi
sa Lietuva, tai yra tie ku
rie kas vasara ten važiuo
ja. Visą Lietuvą ten širdis 
traukia vasarą, bet ne visi 
įstengia ten gyventi.

Tarp juros ir plento yra

bažnyčios, užpakalinėse ga
tvėse. Ten apsistoja tik 
biednesnieji. Iš ten ir paju-
rį pasiekti nėra patogu, 
reik eit per miestelį arba 
per tuščią lauką ir pro mo
terų kopas.

Jeigu pirmą dieną Palan
goj nepatiks, gyvenk antrą 
ir trečią, ir po savaitės lai
ko, apsipažinęs six daugiau, 
radęs draugų, taip pamėgs- 
ti kad į galą visai nenori iš 
ten išvažiuoti.

Buvėlis.

ITALĖS NEKLAUSO 
ĮSAKYMO GIMDYT 
Prof. G. Salvemini, libe

ralas profesorius iš Flo
rencijos, Italijos, atvykęs į 
Suv. Valstijas su paskaito
mis sako jog Italės moterys 
streikuoja kūdikių gimdy
me ir suardys fašistų vado 
Mussolinio svajones užval 
dymo pasaulio.
. Italijoj uždrausta darbi

ninkų streikai, sako profe
sorius, bet matyt nėra bu
do sulaikyti Itales moteris 
nuo streikavimo prieš dik
tatoriaus įsakymą gimdyti 
kuodaugiausia kūdikių.

Gegužės mėnesį, 1926 me
tais, jis išleido įsakymą kad

suaugus daugiau butų bėdų, 
su bedarbėmis. Gimdymo 
kontroliavimu Italės užsi
krėtė iš Francuzijos. Italės 
moterys seniau' turėdavo iki 
10 kūdikių, dabar užtenka

KIŠENINIS 
DAKTARAS

Graži, tvirta knygelė kiše- I 
niuje nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių apie 100 ligų ir 
kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis. Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų jieškojot. Kai
na su prisiuntimu .. $1.00 
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

.dviejų ir. trijų. Vidutinis- penki žmonės, sako profe- 
ka Italo šeimyna dabar yra sorius.

Palangos miestelis ir pa
jūris yra visai kas kita, tik 
pajūris neturi sau kitokio 
užvardinimo, ir visi kas va
žiuoja ten, važiuoja “į Pa-

kita. Prie tų gatvių, tarp 
medžių pasislėpusios, yra 
vilos arba vasarnamiai, ir 
juose tai apsistojus visa 
Lietuvos buržuazija ir to-

langą”.
Palanga štai kaip išrodo: 

pats miestelis kaip visi. Lie
tuvos miesteliai: jeigu pul
kelis Amerikiečių, puikiu

A. S. BARTKUS |
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas S
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES ?
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. S

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų dideli pui- 
kų spalvuotų paveikslų dovanų nuo tuzi- <• 

no paprastai traukiamų' fotografijų. Ž
Kainos dabar pas mus įžymiai numažinto . „į. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- -S- 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- T 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- ?

tografijas visokių kitų traukimų. ❖

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

"SULAIKYKIT SPAUSDINAMĄ MAŠINĄ”

štai yra “Hildy Johnson”, pagautas laike rašymo savo laikraščiui. Plačios vaizduotės vy
ras, gali rašyti ant plačios šaalinės lentos naujo Chevrolet kaip ir redakcijos kambaryj. 
“Hildy” yra centralinis asmmuo “Jed Harris’o “Front Page”, melodramatiško farso iš 
laikraštininkų gyvenimo. Roger Pryor, viršuje atvaizduojamas, turi “Hildy1” rolę, ir lai
komas vienas iš talentingiausių jaunų aktorių Amerikos scenoje, žmogus su kuriuo jis 
kalbasi nėra šerifas. Tai jo brolis, Arthur, Jr., buvęs vedėjas populiario Pryor’s beno. 
dabar brojančio del radio. Abu yra sunai Arthuro Pryor, garsaus beno vadovo.

iki 1950 metii Italės mote
rys ,turi išauginti tautą iš 
'50,000,000 galvų. 'Tą par 
metą Italijoj gimė 25,000 
kūdikių mažiau negu 1925

puikus pušynas, vietomis 
smėlyje, vietomis žole au- 
dengtoj žemėj. Toliau į 
pietus yra Birutos kalnas, 
ir į kalno pusę yra visas Pa
langos pušynų gražumas.

Yra ir prastesnė Palan
gos vasarotojų dalis, kuri 
yra ii’ pigesnė. Tai kitame 

Eik į tas skersines gatves,' upelio šone, į šiaurę' nuo

kie kurie buržujus vaikosi.
Atvykęs į Palangą nejieš- 

kok apsistojimui buto prie 
plento esančiuose namuose.

metais. 1927 metais gimė 
50,000 mažiau. 1928 metais 
— 60,000 mažiau.

Italija dabar turi 40,000,- 
000 gyventojų. Daugiau jų

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

© 1029, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

AMEL

Camels sudaryti iš parinkčiausio auginamo tabako 
. . . žinovų sumaišyto į neprilygstamą skanumą ir 
kvepėjimą.

Jie turi malonų pilnumą ir minkštumą, kurio 
nerasite jokiam kitam cigarete.

Rūkykite tiek dažnai, kiek norite, Camels niekad 
nenuvargins jūsų skonio.

Camels gerumui niekad neleidžiama atsimainyti.

Tik daug geresnis cigaretas įstengtų užkariauti ir 
pasilaikyti pasaulinę pirmenybę per tiek metų, 
kaip Camels kad darė.

Galite pasitikėti 
gerumu to 
cigareto, kuris ir 
dabar tebėra 
didžiausias nusis- 
ekimas rūkymo 
istorijoj New Six Cylinder

CHEVROLETS
tiek nuo Sausio 1-mos

Vėl, Chevrolet viršijo savo 
žymiausi praeities rekordą 
pagaminant virš 500,000 še
šių cilinderių Chevrolets į 
keturis mėnesius — tai di
desnis skaičius šešių cilin
derių karų negu kokis ki

tas išdirbėjas kada nors pa
gamino per ištisą metą! 
Pavažiavus šiame puikiame 
naujame Six nusistebėsit— 
ateikit ir duokit mums pri
rodyti visas jo geriausias 
ypatybes.

SULYGINKIT pristatymo i namus kainą su dirbtuves kaina kuomet 
rengiatės pirkti automobilį. Chevrolet kaina su pristatymu apima tik 
mažą daleistiną primokėjimą kuris apima išlaidas pristatymo ir kiek 

atsieina finansavimas.

The
ROADSTER ... ...’525 The COACH The Convert

ible LANDAU . . . ..’725
PHAETON .......’525 The Sedan

Delivery................ ..*595
The
COUPS ...........*595 SMS The Light De

livery Chassis . . • ..*400
The 
SEDAN .•••••« ...*675 Ton Chassis......... ..*545
The Sport 
CABRIOLET......?695 AUpricetJ. o. b. factory 

Flint, Michigan
The m Ton 
Chassis with Cab ..*650

Šešių Cilinderių už Kainą kaip Parsiduoda Keturių
WEST PARK CHEVROLET, Inc. 

Lorain Avenue at Triskett Road 
THE FRANKEL CHEVROLET CO. 
1258 East 105th Street at Superior 

ĮVEST 25TH CHEVROLET ALES CO.'. 
3140 West 25th Street 

SHAKER CHEVROLET CO.
15311 Kinsman Road 

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway 

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road 

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
LARICK CHEVROLET CO.

870 East 152nd Street 
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO.
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

Truck Department, East 9th and Woodland
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc.

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO. 

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

, Bedford, Ohio
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Dienos Klausimais Garbės Lauke
Ant.-Ferd. Max.

PiROHIBICIJA IR JOS “VYKDYMAS”
v-------------------------------------------Nekurie žymus žmonės 

rimtai sako kad prohibici- 
jai ateis galas, reikės lega
lizuoti alaus pardavimą su
laikymui visų blogumų ko
kie del prohibicijos viešpa
tauja.

Mažiausia du milijonai 
žmonių užsiima šmugelia- 
vimu svaiginančių gėrimų 
iš Kanados ir Meksikos ir 
jie aprūpina apie 40,000,000 
gėrikų.

O kas dedasi pačioj pro
hibicijos vykdymo vyriausy
bėj. Jau 875 valdininkai 
prašalinti iš vietų susekus 
jų blogus darbus ačiū pi-o- 
hibicijai. O kiek dar nesu
sekama !

Štai kokių prasižengimų 
tie Įstatymų vykintojai pa
pildė ir už ką jie prašalin- 
,ti: už klastingus raportus, 
parsidavimą ir ėmimą ky
šių; klastingas sąskaitas iš
laidų ; grobišiavimą; nele
gali užlaikymą svaiginan
čių gėrimų; suktybes; ne-

Naujas Dienraštis
Kaune pradėjo eiti nau

jas dienraštis, “Diena’, ku
ris vadinasi “nepriklauso
mos, pažangios, nepartinės 
minties”. Gavome pama
tyti 7-tą numerį.

Šiame numeryje, Įžangi
niame straipsnyje, kalba
ma kad reikalinga Lietuvo
je turėti civilinį šliubą, kaip 
yra kitose šalyse. Sako, 
Lietuvoje yrą daug tokių 
kurie netiki, kam versti 
juos eiti į bažnyčią kuomet 
vedasi?

organizacijos. Dabar kiti 
mano bandyt “kupčystę” 
atlikti.

Lenkai, visada turėję iš
davikų Lietuvoje, iš dabar 
pasitiki per išdavystę Lie
tuvą užvaldyti.

Plečkaitis be Vietos
Socialdemokratų šulas iš

gama Plečkaitis, kuris pa
žadėjo Lietuvą parduoti 
Lenkams, “kupčystės” ne
atlikęs neteko savo viete
lės ir Lenkai daugiau jam 
duonelės neduoda. Jis tu
rėjo pasišalint iš “emigran
tų” (išėjunų iš Lietuvos)

pildymą pareigų; apvogimu 
konfiskuotos degtinės san
dėlių, girtybę; laužymą Įs
tatymų ; išdavimą paslap
čių; nepaklusnumą ir užsi
leidimą ; klastingus rapor
tus; ir daug kitų nusižen
gimų.

500 Metų Sukaktuvės 
Orleano Mergelės

Gegužės 12 d. Francuži- 
ja iškilmingai apvaikščioję 
500 m. sukaktuves nuo te 
kai jauna mergaitė išvada
vo Francuziją nuo Anglų 
užpuolimo, nugalėdama at
ėjimus ties Orleans miestu.

Kada Vokiečiai kryžei
viai puldinėjo Lietuvius ry
tuose, laike Vytauto Di
džiojo, Francuzai turėjo sa
vo bėdas su Anglais. Šie 
buvo užėmę didelis dalis 
Francuzijos ir norėjo visiš 
kai Francuzus pavergti. Su 
Orleano Mergelės pergale 
ties Orleans miestu skaito
si sunaikinimas Anglų ga
lybės Francuzijoj, nors dai 
greit karas nepasibaigė.

Orleano Mergelė neužil
go pateko į Anglų rankas 
ir Anglai dvasiškiai atrado 
ją ragana ir sudegino.

Meksika irgi Turės 
“Prohibiciją”

Meksikos prezidentas Gil 
pareiškia jog valstybės iž- 
rems vajų įvedimui Meksi
koje blaivybės, laipsniškai 
bet įtemptai, kas galės su 
laiku patapti ir griežta pro- 
hibicija.

Meksika gal jau neranda 
priežasties už ką kariauti 
tai įves prohibiciją kad ga
lėtų vėl šaudytis, kaip Chi- 
cagoj butlegeriai daro.

“Motinų Diena” Lietuvoje
Šįmet įvedė “Motinų Die

ną” ir Lietuvoje. Jį švęsta 
Gegužės 5 d. ir nutarta kas 
metai , ją minėti pirmą sek
madienį Gegužės mėnesio.

Amerikoje “Motinų Die 
na” minėta Gegužės 12 d., 
antrą sekmadienį.

Turkų Atstovas Kaune
Turkija paskyrė Baltijos 

valstybėms vieną atstovą, 
Ibrahim-Osman, kuris gy
vens Rygoje,

Turkų atstovas jau apsi
lankė Kaune pas premjerą 
Voldemarą.

Kažin kokius reikalus 
Turkija gali turėt su Lie
tuva, ir ar Lietuva skirs 
savo atstovą Turkijai....

Nuo Vilko ant Meškos
“Liet. Žinių” pranešimu, 

iš Varnių paleisti keletas 
vyrų tuoj metę Lietuvą iš
bėgo į Braziliją.

Gailėsis, nabagai, patirs 
kad skanesnė buvo Varnių 
stovyklos duonelė negu lai
svos Brazilijos....

NORS AUKSO JAUNYSTĖ
Nors,aukso jaunystė, gyslomis kraująs^ęlęą, 
Bet vargu praskinsiu sau erškėčių taką: 
Palinko man kojos nešant sunkią naštą, 
Ir širdis krūtinėj vos tik ką teplasta....
Tu, geriausias Dieve, nuimk man tą naštą, 
Nunešk mane, vargšą, ten Į laimės kraštą, 
Kur nėra tiek vargo, skausmų begalinių — 
Tenai, ten Į erdvę, tarp dangaus mėlynių, 
Tenai aš skrajosiu, žvaigždes glamonėsiu, 
Tenai Tave, Dieve, tik vieną mylėsiu. 
Kas čia, šioje žemėj, skausmai begaliniai, 
Vien vargo verpetai ir pančiai plieniniai.
Čia taip vargsta žmonės ir skęsta skausmuose, 
O ten taip malonu ir gera dausose!..'..
Ten mirusių sielos laimingai skrajoja, 
Mintims pina maldas, gyvuosius vilioja;
Jos nuolat vilioja ten ir mano sielą, 
Ten but jai malonu ir gera ir miela. 
Ten rojus žadėtas Tavo viešpatauja, 
Ten perteklius būti niekad nesiliauja. 
Ten aukuras dega praamžių malonių,

! Nėr ten nuožmių skausmų, vargų ir dejonių; 
Ten sielos laimingos per amžius buvoja, 
Ko geidžia, kur nori ten jos nuplasnoja.
Norėčiau aš skristi į tą laimės šalį 
Kuri mano sielą nuo šenai jau žavi; 
Norėčiau palikti aš čia savo naštą 
Ir skristi kur malda ramybėje skęsta, 
Kur laikas be galo, kur žydi teisybė, 
Kur Dieviška Tavo aukščiausiš, esybė, 
Tenai noriu būti, palikęs čia naštą, 
Nes širdis krūtinėj vos tik ką teplasta....

Kalvarija. > Jonas Morkūnas.

PASKUTINĖ ROŽĖ
Dangus ašarom’s pasriuvęs, 

Saulė šypsosi retai, 
Džiūsta, vysta darže gėlės, 

Žemėn byra jų žiedai.
Tiktai rožė pasilikus,

Dar bujoja gražume,
Rodo šypsantį veidelį, 

Dar vilioja į save.
Nors žiedelis dar vilioja,

Širdis pilna sopulių
Kad jau vėjas šakas laužo, 

Judin’ stiebą iš šaknų. 
Žino kad jos amžius baigias,

Kad neilgai bežydės, 
Kad jau greit jos grožio žiedo 

Rausvos skraistės nubiręs. 
Nubiręs, pagels lapeliai, 

Žalios šakos paruduos, 
Šalto sniego patalėlis 

Žemėje šaknis užklos.
Biruta.

UVO šiltas pavasario sekmadienio 
vakaras. Saulutė prasiskverbda- 

p ma pro įkaitintus šviesius debesė
lius, paskutiniais spinduliais bučiavo lau
kus, miškus, banguojančią Nemuno va
gą. Nemuno vanduo auksu-sidabru spin
dėjo ir šviesiais bangų liežuvėliais laižė 
išraitytus krantus ir skubėjo Į tolį — į 
Baltijos jurą. Žavingas Nemunas, žavin
gi ir jo išraityti, kalvuoti krantai. Jie 
puošiasi aukštais stačiašlaičiais piliakal
niais, sentėvių kapais, garbanotais aržuo- 
lynais, žaliuojančiais miškais.

Aukštais krantais, gėrėdamasis spin- 
dančia Nemuno juosta, vaikšto Jonas 
Narsutis — pasiturinčio tėvo vienturtis 
sūnelis. Jis džiaugiasi, gėrisi Nemunėliu, 
aukštais žaliuojančiais jo krantais, aukš
tai, aukštai plaukiojančiais, debesėliais. Ir 
juo toliau eina tuo atsiveria naujesni, ma
lonesni, žavingesni vaizdai. Ten pro iš
kirstus skynimus matosi žaliuojanti javų 
jura, ten vėl plačių plačiausios pievos; o 
ten dar toliau, aukštų medžių pavėsyje, 
snaudžia ramus kaimas; toliau antras, tai 
vėl atskiros viensėdijos, atskiros netur
tingųjų bakūžės. Ir vėl įplačiašakiai ar- 
žuolynai, baltaliemeniai beržynai, ir toli, 
toli ilga tamsi miškų siena. Žemiau gi 
vingiuojąs! Nemunėlis, kurs savo vande
nius Į tolį gena. Narsutis linksmas, tie 
visi vaizdai jam net ūpą kelia.

Aplenkė vieną, kitą krūmais apaugu
sį kalnelį, peršoko vieną, kitą griovelį, ir 
pasiekė platų vingiuotą vidškelį, kuris pra
silenkdamas pro aukštesnius gurbelius, 
pro stačius žaliuojančius šlaitus, it. plati, 

I ilga gyvatė vingiais raitėsi nuo Nemuno 
į aukštą krantų viršūnę. Abyšaliais ke
lio auganti lazdų krūmai laiks nuo laiko 
pridengdavo saulės nušviestą plačią Ne
muno vagą.

Neužilgo jis ir ant kalnelio. O ten 
tarp aukštų glaustašakių topolių, žaliala
pių liepų, tarp alyvų krūmų baltuoja Gai
delio namų sienos. Tą žaliuojantį sodą, 
tas sienas Narsutis labai gerai pažysta. 
Kaip ir nepažinti, juk jos slepia visą jo 
sielos džiaugsmą — šviesiaplaukę, žydria- 
akę Danutę. Tiesa, nors jis ją mylėjo, 
bet viską širdyje slėpė, nieko apie savo 
meilę jai nebuvo sakęs ir nuo jos žodelio 
“myliu” negirdėjęs. Nors tas jį ir labai 
kankino, bet ką gi, perjaunąs — drąsos 

I trūksta^.... Tačiau viską užmiršo: ir 
Nemuną, ir ir žavingus jo krantus, pasi
šokėdamas skubėjo ten kur žaliuoja pla
čiašakės liepos, žydi alyvų krūmai, kur 
randasi jo šviesiaplaukė Danutė. Bet kaip 
neskubėti?.... Ji tokia jaunutė, links
mutė — malonu su ja .susitikti. O gal ir 
jinai ji myli ir išsiilgus jo laukia?

Neapsiriko — ji laukė. Tarp dviejų 
aukštų topolių, ant suolelio sėdėjo palai
dom kasom žydriaakė Danutė. Ji žiurė
jo Į žemiąu šniokščiantį Nemunėlį ir už
gaudama pirštais skambias gitaros sty
gas, ilgesio dainelę niūniavo. Skambus gi
taros stygų balsai, malonus ilgesio niū
niavimas skriejo pro topolius, plačiašakes 
liepals, pro. tankius žydinčius alyvų krū
mus.

— Sveika, Danute! — tarė artinda
masis Jonas. — Koks malonus, skambus 
balselis, jis man ausis užgavo iš toli, toli. 
Išgirdęs tavo dainavimą, neiškenčiau, at
ėjau tave atlankyti....

— Dėkui, Joneli, tik perdaug negir- 
ki, — pertraukus dainą tarė Danutė ir 
atsistojo jį sutikti.

— Kaip negirti, — tarė Jonas, spaus
damas jos švelnią baltą rankutę: — juk 
ne keno kito vadinamas čia atsiskubinau! 
Turbut ir nesitikėjai tokį vėlyvą svečią 
sulaukti? Nes argi galima tikėtis, kada 
saulutė jau rengiasi ilsėtis? Jei nebūčiau 
išgirdęs tavo dainelės ir gitaro balso ne
būčiau atėjęs.

— Kur tu išmokai taip juokauti, Jo
neli?...-. ■

— Nejuokauju, Danute, bet sakau 
šventų švenčiausią teisybę. Na tiek to; 
dabar pasakyki ar bent manęs laukei?

’— Jei nebūčiau laukus, nebūčiau čia 
sėdėjus. Juk ir mano ausys neprastos— 
išgirdo tavo žingsnius tik tau iš namų iš
ėjus, — juokavo Danutė.

n.
Saulė jau senai pasislėpė už aukštų 

kalnelių, už tamsių miškų. Dangus pasi
puošė milijonais mirgsinčių žvaigždelių 
ir žibėjo pradedantis tekėti mėnulis. Vi 
sur ramu, visur linksma, žemai Nemuną: 
irgi ramiai plaukia, kur toli-toli susirin
kęs jaunimas linksmai dainuoja; tai vė 
vienas kitas šuo suloja. Ir vėl ramu, ty 
lu, jei bent krūmuose lakštingala nerims 
ta. Jau ir jaunimo dainų negirdėti, til 
Jonas ir Danutė nemiega. Visi miega 
tik jiedu dengiami aukštų medžių, tankii 
krūmų, vaikšto ir gyvais, meiliais žode
liais pina gražų pasikalbėjimo vainiką 
Tai vėl jieško, jieško užburto vairo, ku 
riuo galėtų pasukti savo jaunų dienų vai 
tį ir kartu irtis per putojančią gyvenime 
jurą.... Irtis prie užburto, išsvajoto or 
bito, prie ramybės ir nepabaigiamos mei 
lės ir džiaugsmo uosto.... Viskos veltui 
trūksta abiem žodžių savo mintis išreikš 
ti, vieną “myliu’’ žodelį pasakyti....

Apilso. Radę prie žydinčių alyvų kru 
mo suolelį atsisėdo. Abu ką tai paslaptin 
gą mąstė, viens kitą širdies gelmėse mylė 
jo. Tyla, ramu, tik nakties giesmininkė 
lakštingala krūmuose pasislėpus suokia 
medžių viršūnės tyliai ošia.

— Koks puikus, linksmas vakarėlis,— 
pertraukė Jonas paslaptingą tylą, — nesi
nori ir namon eiti.... Žinai, Danute, at 
sisveikinimui, paskambink, padainuok ko 
kią dainelę, pavaduok nakties giesminin
kus.

Ji neatsisakė. Nedrąsiai bet norią' 
atsisėdo arčiau prie jo šalies ir virpan
čiais pirštais užgavo gitaros stygas. Su
skambėjo garsai ir jų aidai atsiliepė tam
sių krūmų šešėliuose. Užgavo dar keli: 
kartus stygas ir švelniu balsu uždainavo:

Graži naktis, mėnesiena, 
O ji nuleidusi akis 
Į sodą eina viena, 
Į sodą eina viena.
Rami naktis, šviesi naktis, 
Visus prie laimės traukia; 
O ji nuleidusi akis 
Savo bernelio laukia....

Mėnulis pro aukštas medžių viršūne: 
nušvietė jos skaistų veidą. Ji dabar Jo
nui atrodė ne į žemišką mergaitę, bet j 
grožės dievaitę. Narsutis dar labiau pri
siglaudė prie jos, ir įsmeigęs akis Į tolį 
audė gražią meilės mintį. Truko stygv 
balsas, pertraukė Danutė dainą, žvilgte
rėjo į Jono veidą ir paklausė:

— Na, ką, Joneli, ar patinka?....
— Patinka, Danute, labai.... Tik pa

sakyk, kokia mergelė ir kokio bernelie 
taip laukia?....

— Nejaugi tu, Joneli, nesupranti apie 
ką mano daina kalba?....

— O kai nesulauki?....
— Nusiminimo ašaromis verkiu. Ar 

tų nesupranti, juk aš..;. tave myliu.... 
myliu ir kiekvieną vakarėlį nekantriai lu- 
kinėju....

— Ir aš tave, Danute, laibai, labai my
liu; ir jieškau progos kad tik dažniau ta
ve sutikčiau.... Jieškau progos tau pa-? 
sakyti.... Bet dabar....

Ir dvi širdys viena kitą suprato.... 
Ir dviejų raudonos lupos pirmą kartą gy
venime pajuto prie savęs kitas lupas.

I juos žiurėjo balzganas mėnulis, si
dabrinės ir auksinės žvaigždės. Į juos žiu
rėjo aukšti klevai, plačiašakės liepos, žy
dinti alyvų -krūmai, aplinkui apstoję....

— Myliu!.... — šnabždėjo raudonos 
kaip putino uogos Danutės lupos ir karš
tai spaudėsi prie jo lupų.

— Myliu.... — kartojo laimingas Jo
nelis.

— Myliu.... — suokė lakštingala krū
me tupėdama.

— Myliu.... myliu.... —'šniokštė 
žemiau banguojantis Nemunėlis.

(Bus daugiau).

DOVANAI “DIRVA” 
METAMS — IR
ŠTAI UŽ KĄ

“Dirvos” Redakcija su
manė duoti progą daugeliui 
Lietuvos pamokytesnių jau
nuolių įsigyti dovanai “Dir
vą” metams laiko, štai ko
kios išlygos:

Kiekvienas mokantis tai- 
•sykliškai ir aiškiai rašyti 
kviečiamas aprašyti. Lietu
vos miestus ir miestelius— 
jų istoriją, jeigu kokie, pa
sakiški padavimai yra su
minėti ir tą; surašyti maž
daug gyventojų skaičių, įs
taigas : valdiškas ir moks
liškas, ir maždaug kaip da
bar jų -gyvenimas eina, iš
lenkiant tokius dalykus ku
rie gali pasent iki ateis ei- 
ė straipsniui tilpti.

Sužymėti upes kurios ei
na pro miestą ar miestelį, 
ar yra kokie nauji tiltai ar 
seni; ar yra kokie senoviš
ki budinkai; -kokios bažny- 

■ šios; prie vieškelių ar plen
tų ir į kur tie veda; ar pri
ima gelžkelis; ar yra arti 
kokie piliakalniai ir šiaip 
istoriški punktai ar kokie 
pasakiški padavimai.

‘ Pažymėti reikia apskritį.
(Pavelytina aprašymas 

paimti iš knygos ir dapildy- 
ti vėlesniais dalykais.)

Aplenkti tiktai Kauną ir 
Klaipėdą, nes tai yra dideli 
miestai ir jų istorija žino
ma.

Gali rašyti aukštesniu 
mokyklų studentai, tik lai 
pasitaria su kitais savo vie
tos draugais, kad keli tą 

.patį' miestą neaprašytų..
“Atsitikime kur du bus 
aprašę, bus panaudota ke
no aprašymas pilnesnis ir 
aiškesnis.

Aprašymams prisiųst lai
kas neapribotas, nes raštai 
bus talpinami po vieną kas 
numeris, todėl keno pir
miau ateis to pirmiau tilps.

Rašyti galima ant abiejų 
lakšto pusių, juos sunume- 
riuojant. Ilgumas irgi ne
apribojamas, bet neturi bū
ti trumpesni dviejų lakštų.

Pridėkit savo aiškius ad
resus kur “Dirvą” siųsti. 
Jei kurie jau gaunat “Dir
vą” už kitus raštus galėsit 
prisiųsti kitą antrašą kam 
norit ją dovanoti.

Siųskit “Dirvai”, 
6820 Superior avė.

Cleveland, Ohio.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį 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 jūsų atsi
tikime ligą sena ar nauja, ar nuola
tine 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, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

2624H Frontier Bldg.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:
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IV
Gimti Takeliai

Keletą dienų praleidęs Klaipėdoj, ra
do laivą kuris plaukė j Rusnę, todėl dau
giau nelaukdamas iškeliavo. Iš Rusnės, 
jei kas plauks Nemunu tolyn gerai, o jei 
ne, keliaus pėkščias ar arklį gaus, nes ten 
dar daugiau ji pažysta. Apleido Klaipėdą 
dar labiau inerzintas krikščionių užsigei- 
dimais Lietuvius smaugti, ir tai jau visai 
arti jo tėviškės. Užgriebdami Klaipėdą. 
Vokiečiai ne tik kad turės susisiekimą su 
kardininkais Kurše, bet ir užims gerklę 
svetimų šalių prekybai su Lietuva: patys 
apsistoję Klaipėdoj neįleis jokių kitų pirk
lių į Nemuną kaip tik savo, ir nieko Lie
tuviai be Vokiečių malonės negalės gauti.

Rusnėj vaikinas sutiko visai kitokius 
žmones: čia jį priėmė kaipo sūnų savo ži
nomo kaimyno, kunigo Karniaus, apie ku
rio narsumą visi žinojo ir kurio žuvimo vi
si apgailavo. Žinia apie sugryžimą Kar
niaus sunaus pralinksmino Rusnę, nes šio 
kaimo ir pilies valdovas, Gobrys, nekartą 
juokavo Šeirio tėvui kad kai vaikas užaugs 
bus jam žentas, nes Gobrys auginosi tris 
dukteris ir tik vieną sūnų.

Gobrys vaišino Šeirį pas save • porą 
dienų ir jo jaunos dukrytės turėjo smagu
mo matydamos savo namuose svečią apie 
kurį jau seniau buvo girdėjusios.

Iškeliaujant, Gobrys davė Šeiriui ar
klį skubėti greičiau pas motiną, nes jis 
daug apie ją žinojo ir daug Šeiriui apsa
kė. Čia vaikinas išgirdo pirmas žinias 
apie savo namus, kurių pora metų jau kaip 
nematė. Patyrė kad, motina dar sveika 
ir pabaigus liustauti jo ir tėvo, dar vit 
našlauja ir tvarkiai namų reikalus veda.

Šiauriniu Nemuno krantu jodamas 
prijojo kitą šventvietę, Rambyną, kur pri
siminė Sambijoj patekimas krivių teismu? 
už įžengimą į šventą mišką. Ir čia paklius 
— ir norėjo pakliūti, bet pajuokauti su 
dvasininkais.

Palikęs arklį atokiau, vaikinas pradė
jo šlepšioti po pušyną, nuduodamas sveti 
mą, ir pamatė atbėgant, su jiešmais ran 
koše, kelis vyrus, kurie jį tuoj sugavo 
Bet kai atvedė pas vyresnįjį, tas net aki; 
ištempė:

— Šeirys, jei gerai akys mato! Koks 
persimainęs, koks paaugėjęs, sutvirtėjęs’ 
Ar tarp gyvųjų iki šiolei buvai? — klau
sinėjo vyresnis vaidila, kiuris tankiai lan
kydavosi Ragų kaime ir Šeirio tėvo pily
je ir vaiką iš pat mažų dienų pažinojo.

— Tarp gyvųjų, tėveli, buvau visą lai
ką, bet bijojau jiems rodytis kad nenusių- 
stų pas negyvuosius arba dar blogiau pas 
Vokiečius! — atsakė Šeirys, juokaudamas 
— Kaip malonu sugryžti į savo žinomus 
takelius.... — atsidusęs kalbėjo jis ir 
dairėsi iš kranto į tolimą pievą, kur dar 
toliau gulėjo žibantis tingus Nemunas.

Bemaž nematė per medžius aukščiau 
Nemuno krante savo pilies, ir ilgai netru
kęs leidosi namon.

Neatsiliko nuo jo ir vaidila, nes žino
jo kad bus linksmybės ir turės progos pa
matyti daug žmonių ir jiems daug ko pa
pasakoti. Norėdamas kad prapuolėlį ge
riau sutiktų, vaidila leido raitą vyrą sku
bėti į Ragų pilį pranešti kas parvyksta. 
ką tas ir padarė, o senis su Šeiriu risčia 
jodami kalbėjosi apie savo praleistas die
nas.

Apsakė vaikinas apie buvusį žiaurų 
muši, apie tėvo nukovimą, kaip jis mirške 
mirė, kaip ji prieš mirsiant prisiekdino 
keršyti, kaip jis surengė laužą tėvą sude
ginti bet neturėjo kada tą padaryti ir pa
liko lavoną, kaip bėgo nuo jį jieškojusių 
Vokiečių; kaip gyveno vienas miške, kaip 
šį pavasarį susitiko su vienuoliu krikščio
niu, nors Prusu, kaip per sapną pasirodei 
tėvas ir liepė gryžti, kaip Sambijoj pate

ko vaidiloms šventame miške, ir pagaliaus 
kaip vargingai keliavo siauru žemės lie
žuviu tarp dviejų didžių vandenų ir pa
siekė Klaipėdą.

Jiedviem besikalbant, neužilgo pasi
matė ir Ragų kaimas, ir Šeirys nerimo 
ant arklio, rodos ims jį plakti kad greičiau 
bėgtų, arba palikęs bėgs pėkščias. Taip 
norėjo matyt savo motutę, apkabinti ją, 
pradžiuginti ir pats džiaugtis. Bet vaidi
la neskubėjo, todėl ir jis turėjo sykiu joti.

Gandanešio jau viskas buvo atlikta: 
pakeliu Šeirį sutiko ir lydėjo į pilį aplin
kiniai gyventojai, o kai prijojo kaimą visi 
su šauksmais jį patiko, moterys net aša
ras braukė, nes tai retas atsitikimas kad 
gryžta žmogus iš karo po meto ar kito 
vėliau, kuomet kiti visi būna išmušti ar
ba nelaisvėn nuvaryti. Visi šukavo, rėka
vo, klykavo ir sveikino jį lyg kokį karžygį.

Štai pilies vartai atidaryti, prie jų 
laukia jo motina, nerimaudama kad tik 
greičiau.... Paplakė Šeirys arklį ir visus 
palikęs užskrido kai vėjas į kalną, ir šokęs 
nuo žirgo griebė motiną į glėbį ir abudu 
apsiašaroję ilgai glamonėjosi ir džiaugėsi.

— Vaikeli mano, vaikeli, parnešei man 
ilgą dalį mano gyvenimo.... O dievai, ko
kie jus geri man buvot.... — ir iš džiaug
smo verkdama daugiau kalbėt negalėjo.

— Sugryžau, motinėle, pasakyt tau 
liūdną žinią: musų tėvelis žuvo, tik aš vie
nas likau....

— Tą aš jau senai žinau, vaikeli, žino
jau tuoj po to mūšio, ir nelaukiau nei vie
no jūsų. Kaip tu išlikai, kodėl taip ilgai 
negryžai? — teiravosi motina, ir abu su
sikabinę įžengė toliau į kiemą.

Šeirys apsakė motinai tą patį ką ap
sakė bejojant vaidilai, ir tuo tarpu per pi
lies vartus susivertė į kiemą visi kaimo 
žmonės, kiti iš džiaugsmo, kiti nujausda
mi puotą, kad bus midaus ir skanių val
gių, ir neapsiriko, nes motina įsakė tar
nams suruošti dieles vaišes ir sukviesti iš 
aplinkui kaimynus ir jaunimą.

— Vaikeli, tu toks paaugęs, patvirtė- 
jęs, o aš pražilau iš rūpesčio ir susigrau
žimo .... Laiminga esu kad sugryžai, nes 
tai kaip dievų dovana man atsiųsta ru
pesnio dienose.... ,

— Nesirūpink daugiau, motinėle, aš 
tave žiūrėsiu, mudu abu gyvensim....

Vakarop, suėjo, sujojo iš kaimų ir ar
timų pilių jaunimas, ir kada jis matė vai
kiščius paaugėjusius, kitus suėjusius į vy
rus, kiti irgi jį matė daugiau suvyrėjusį, 
nes jis dabar buvo aštuoniolikos metų am
žiaus ir daug augalotesnis negu buvo ka
da išjojo.

Vaidila padėjo žmonėms linksmintis, 
dainuodamas dainas, kanklėms pritariant, 
apie narsuolius kurie kovoja už savo žmo
nes ir savo dievus, ir iš Šeirio apsakymo 
sudarė naują giesmę, apie narsų jaunuolį, 
kuris sugryžo iš baisių kovų gyvas vos vie
nas ir ką jis toliau darys, o midus bačka 
po bačkos tuštėjo, ir visi buvo linksmi.

Bet staiga visi pasigedo Šeirio.... 
Žiuri čia, žiuri ten, ir šaukia, ir laksto, 
bet jo nėra.... Kur jis?....

Ak, bet reikia suprasti ir jaunų šir
dis ii’ jų kelius kad jų paslaptis sužinoti.

Štai Šeirys jau Šakinėj, kitoje pilyje, 
pas savo mergelę lelijėlę.... Jis visus sa
vo draugus mylėjo kurie atėjo jį pasitikti 
ir pasveikinti po sugryžimo, bet jam la
biausia mintyje stovėjo jo vaikystės die
nų mylimoji, Angutė, ir pas ją jis nujojo. 
Neleido ten gandų apie savo pargryžimą, 
bet pats vyko. Jei Šeirio motina ir liepė 
vyrui joti ten ir pranešti apie jo gryži- 
mą tai Šeirys tą vyrą sulaikė, ir pats vė
liau šokęs ant žirgelio kai vėjas per pie
vas nulėkė pas ją ir pasirodė, ir pasidžiau
gė, o ji paraudonavus sveikino jį ir slaptai 
rodė savo džiaugsmą, dar labiau susijau
dindama kada patyrė iš jo lupų kad jis tik

apie ją manė ir viską palikęs atvyko pa
žiūrėti..,. Tik gailestį sutiko jis ir čia, 
nes patyrė kad ir jos tėvas negryžęs....

Jei ji butų buvus kiek vyresnė butų 
pasisakius kaip jo ilgėjos, kaip pasigedo, 
kaip verkė, bet dabar tas viskas buvo už
slėpta jos sieloje, tik džiaugsmo liepsne
lės šokinėjo jos akyse ir visa plesdėjo, lyg 
laimės apgaubta, kada pamatė jį prieš sa
ve, paaugėjusį, kaip ir ji pati paaugėjo ir 
labiau mokėjo meilės paslaptį suprasti. Ji 
buvo jau penkiolikos metelių, bet . jos au- 
galotumas darė ją jau pilna merga ir jos 
kūnas buvo labai gražiai nuaugęs, neskai
tant skaisčių veidelių.

Vaišės ėjo iki vėlyvo vakaro net kitą 
dieną, ir -daugelis atvykusių apsidžiaugti 
Šeirio sugryžimu norėjo kad daugiau to
kių prapuolimų ir sugryžimu butų, nes ta
da jie galėtų prisilakt. Jie užmiršo kad 
tarp jų vaikino nėra, ir motina su vaidila 
ir kitais senesniais žmonėmis ilgai neri
mavo iki nesutiko tą savo siųstą pas An- 
gutę vyrą ir nepaklausė jo kodėl anų nie
kas nepribuvo į sutiktuves.

— A, a! dabar aš suprantu!.... — 
numykė motina, ir jos akys prašvito, nes 
jie sužinojo jauno vaikino paslaptį.

— Ir neužmiršo, per tiek vargų ir bė
dų praėjęs!.... — krapštydamas sau bar
zdą bylojo’vaidila.

Tuo tarpu Angutei ir Šeiriui taip pat 
prašvito rytas, patekėjo saulė ir atėjo an
tra diena, ir jiedu prasėdėję naktį sode, 
mėnesienoj ant Nemuno kranto, ryte, sy
kiu su jos motina, jojo į Ragus į vaišes, 
bendrai su visais pasidžiaugti.

Į glėbį viena kitą griebdamos, dvi mo
tinos apsiašarojo iš džiaugsmo šito prie
tikio ir iš širdgėlos atsiminus tą mūšį iš 
kurio jų vyrai negryžo.

Vėliau atjojo į vaišes ir Angutės bro
liai, kurių nebuvo namie iš vakaro, nes 
gryžę ryte patyrė kas čia buvo ir kas Ra
guose dedasi. ,

Trys jauni vyrukai graibstėsi į glė
bius, sveikinosi, kalbėjosi apie patyrimus 
tolimoj šalyj ir čia. Kalbėjo apie ginklus 
ir šarvus, apie 'žirgus ir kitus karo pa
būklus,- bet 'tiiė“ tarpu Angutė, nerimauda
ma kad Šeirys1 ne su ja, bevaikščiodama 
aplinkui ištolo, sugalvojo juos perskirti I

ir suardyti jų tokį susiartinimą ir pašne- 
ikas: ji suspiegė kaip koją persidurdama, 
ir kas pirmiausias prie jos prišoks jei ne 
Šeirys, o broliams tai nei kas ko.... Ka
da jis prie jos atbėgo ir priklaupė prie 
sėdinčios ant žolės, ji laikydama sau didį
jį kojos pirštą ėmė jam rugoti:

— Pamatei juos, ir mane visai užmir
šai....

— Aš maniau kad tu su moterimis tu
rėsi ką veikti.... — teisinosi jis.

— Atsibobėsiu su moterimis, bus lai
ko.... — ir nuleido galvą žemyn.

Jaunam vaikinui palikti visus svečius 
ir tik su viena mergaite gaišti buvo ne
jauku, ir nedykai čia buvo daugybė akių, 
kurios juodu nutėmijo, ir daug, liežuvių, 
kurie plepėjo pakuždomis" kad: neužilgo 
čia vėl bus tiek daug žmonių ir dar bus 
šaunesnės vaišės, nes Šeirys ir Angutė....
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Po to netikėto sugryžimo, po laimin
go atradimo savo tėviškės, Šeirys su mo
tina valdė savo tėvo pilį, ir tuo tarpu tan
kiau Angutę lankė, ir jiem abiem augant 
augo ir jų meilė, ir daaugo iki to kaip ma
tėme pat pradžioje šio aprašymo.

Dvi ir trys vasaros praėjo po jo su
gryžimo, ir musų jaunikaitis darėsi stip
resnis ne tik tėvo kardą valdyt, bet ir An
gutės širdį, ir ją taip užvaldė kad tai mer
gaitei jis buvo dievaitis; visas jos gyveni
mas, visas džiaugsmas, visas pasaulis....

Išsyk ji leidosi jam kalbėti saldžias 
kalbeles, paskui leido palytėti savo ran
ką; vėliau leido ranką pabučiuoti; paskui 
pavelijo paglostyti savo galvą ir plaukus, 
o ant galo, kaip matėme pradėdami skai
tyti, leidosi jam pasigauti ir pabučiuoti 
lupas.... Jis dabar buvo dvidešimts vie
nų metų, ji aštuoniolikos metų mergelė.

Nuo šito, Angutė pradėjo sapnuoti, 
svajus pinti apie savo ateitį, apie gyveni
mą su Šeiriu, kaip abu mylėsis, kaip ji jo 
pilyje, jo dvarelyje, dar aukščiau stovin
čiame negu jos pilis, lyg paukšteliai lizde, 
vaikučius augins, businčius tėvynės gynė
jus, narsius kariauninkus, ir kvėps į juos 
dvasią jų tėvo narsybės....

• j Bet dar jo darbas toli nebaigtas irstąs 
kas toliau dėsis dar daug, daug ašarų iŠ 
jos ištrauks..(Bus daugiau.)

i

Į JUOKIS 

p ir Svietas Juoks: 
§ sykiu su Tavim

ŽIEMOS SERENAE
(A la Tysliava ir ki 
naujoviškų “poetų”

Šalta žiema atėjo ir 
Rustai į pilvą žemei s 
Ir ji pastiro;
Upės ir ežerai susirau 
O saulė nosį sau šnyps 
Ir sniegu pradėjo čiau 
Kai minkštas pilvas 
Keliai kliuksi sniegu, 
Po juos žmonės trepsi 
Ir iš džiaugsmo keikia 
Kad nosį reikia po pa2 
Kišti.
Varnos sąšlavynų nėra 
Su kiaule už tvarto už 
kąsnį tampos, 
Arba iš šunio kaulą ati: 
Taip jos išbadėjusios, 
O mėšlynai juokias po 
Sniegu.
Žemė tokia graži, ball 
Kai merga marškiniuo 
Kuri nors vilioja iš viri 
Bet šaltu glėbiu myluoj 
Ir kvatoja iš durno — 
Ha, ha, ha.

Nuo Juokų Red.: Št< 
vėl “atsidarė” ar atsi] 
šis linksmas kampelis, 
riame seniau jus linksni 
tės (o mes rūpinomės 
jums tų linksmybių sug 
byti).

Čia bus talpinama r 
juokai ir paika poezija, 
ri tik spaudai tiks.

Prisipažystame, vir 
telpančias eiles paraš 
mes 'patys,r nes tokias 
les” gali parašyti ir m; 
vaikas.

“TARPININKAS”
Vaizbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis Žurnalas 

su paveikslais. 40 pusi., didelio formato.
—Prenumerata metams $1, vienas numeris 10c.— 

Užsįenyj metams $1.50, vienas num. 15 c.
“Tarpininkas” duoda $200, arba laivakortę Į Lietu

vą ir atgal veltui.
“Tarpininkas” zpagelbės jums apmokėti bilas. Įsi-, 

gykit “Tarpininką” tuojau ir žinosit j kaip tą 
galima padaryti:

Kreipkitės šiuo adresu:
332 Broadway So. Boston, Mass. Baltijos Aras

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
Į LIETUVĄ

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
iš New Yorko į Klaipėdą 
per Southampton^

Birželio-June 19 d. 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarinė ekskursija 

Su Prityrusiu Palydovu 
ir

Liepos-July 7 dieną 1929
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA 
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 

Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas
p. Pijus Bukšnaitis

Klauskite apie gavimą kolektives vizos Amerikos 
piliečiams dalyvaujantiems S.L.A. Ekskursijoje.piliečiams

Laivakortes parduoda ir Į kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

Reikalaukit knygos 
tuojau, nes baigia
si. Popieros virše
liuose (2 knygos) 
$1; audinio virše
liuose (1 knygoj) 

$1.50.

Reikalaukit “Dirvoj”

Šias savo eiles pridi 
me prie knygos “18-kos 
laimintųjų”, apie kur 
per kelis numerius “Di: 
je” skaitėme, ir norime, 
ne garbės už jas susilat 
tai nors padėti tiems 18 
nešti pasmerkimų naštą 
tokios nereikalingos “] 
zijos” rašymą.

Krokuvoj, Lenkų žei 
šįmet yra didelės suka] 
vės ir važiuoja Lenkų i 
kursijų ekskursijos ten 

Nekurie sako kad ir I 
tuviai, kurie šią vasarą 
Lenkus agentus pirks 
vakortes į Lietuvą, vis 
bus į Krokuvą ant “bil 
šų” nutarabanyti.

Vasarai j 
TĖVYNĘ!

Dvi speciališkos 
Ekskursijos 

puikiausiais United States 
Lines garlaiviais

S. S. LEVIATHAN
(per Cherbourg^)

Pasaulio didžiausiu garlaiviu.
Iš New Yorko išplauks birželio (June) 12 <L

Keleiviai asmeniškai b,ns prižiūrimi Jos. Turck, gerai žinomo 
United States Lines atstovo.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(tiesiai j Bremeną)

Iš New Yorko išplauks birželio (June) 19 d.
Ši ekskursija bus asmeniškai prižiūrima John Kurtysz, United 

States Lines keliavimo aksperto.
Tamstos kelionei viskas ir bagažas bus puikiausiai sutvarkyta 

tiesiai j vietą kur važiuosi. Tamsta keliausi savo tėvynainių ma
lonioj grupėj, valgysi geriausią maistą ir džiaugsies laivų pato
giais įtaisymais bei pasilinksminimu, kuo United States Lines 
garlaiviai pasižymi.

Pirk bilietus i ten ir atgal.
Pilnesniu informacijų, kainų ir t. t. klausk paprasto garlaivių agento, arba 

tiesiog rašyk Į

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.
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Akrono Naujienos
tingą Lietuviams darbą. Ar 
ne tiesa?

Geistina kad musų bolše- 
jvikai parodytų nors desėt- 
|ko Lietuvių darbininkų an-

RICHMAN BROTHERS CO. SKELBIA 
PADIDINIMĄ SAVO KAPITALO

Atsakymas Atsakymui
“Dirvos” nr. 16-me tilpo 

SLA. 198-tos kiiopos vie
šas prisipažinimas kad ko
munistėliai surinktus pini
gus badaujantiems anglia
kasiams padėjo ten iš kur 
ir norėdamas nežinotum ar 
•kas juos gavo ar ne. Aiš
kinasi buk pasiuntę savo 
vienminčiams, užvardintam 
“tarptautišku komitetu”, o 
■sako buk aš Įžeidęs juos ra
šydamas “Dirvos” nr. 1’6, 
kad vietoje ką jie suvalgė Toliau tame atsakyme 
visuomeniškus pinigus už - ---  1~J — •!—:
juos butų galėję pasiųsti Į 
kolegiją Lietuvių vaikus. 
Jie aiškinasi kad ne jų tik
slas iš surinktų badaujan
tiems aukų pinigus duosi 
apšvietai. Iš jų aiškinimo
si suprantama kad geriau 
jiems patiems sunaudoti 
tuos pinigus, ką jie ir pa-1 
darė. Akrono bolševikėliai 
sulindę i SLA. 198-tą kuo
pą sunaudoja sau visuome
nės pinigus ir dar pyksta. 
Nuo to reikia visuomenę 
persergėt.

Toliau bolševikai aiškina------- -
si buk ne jie mokyklą vai- ninku, 
kams mokyti Lietuviškai ‘"1^ : 
atidarę bet SLA. 198-tos 
kuopos penki direktoriai, ir 
jie su mokytoju sušilę dir
ba mokydami penkis, vaiku
čius. Tas parodo kad vi
suomenė mato, kas mokyk
lą paėmė vesti ir neleidžia 
jon savo vaikų. Ir tie di
rektoriai, diduma tik kry
želį- moka pasirašyt, ką jie 

, gali žinot apie mokslą ir 
vaikų mokinimą.- Ne veltui 
jie neatskiria juodą nuo 
balto. Štai kad ir šitas at
sitikimas. Jie rengė mo-lse nes\ 
kyklos naudai balių, ir mų-1 reikalų.

zikantus pakvietė

gavo jūsų aukas ir niekas 
iš Lietuvių jums jokio už
metimo nedarys.

Klausimas, 
SLA; 198-ta 
vokatavimą 

j Ar jie patys 
Ivo juodus darbus teisintis?
I Kodėl SLA. 198-ta kuo-1 

I pa pavėlina po savo globai 
(bolševikams Akrono Lietu- 
' vius išnaudot ir nori užstot 
jų šelmystes? Kodėl kuo
pa savo aukas nesiuntė tie
siai streikuojantiems ang
liakasiams? Juk tose vie
tose 'kur buvo streikas bu- 
vo ir yra SLA. kuopos ir 
jų nariai streikavo. Kodėl 
kuopa nepareikalavo nuo 
bolševikų jokių atskaitų a- 
pie aukas?

Šitaip darant, SLA. 198- 
ta kuopa prisideda prie iš
naudojimo ir skriaudimo 

I SLA. narių ir darbininku 
abelnai. Keliautojas.

(negrus). Sakė, jie tarp- 
tautiškai gros. Susirinkę į 
balių Lietuviai, pamatę to
kius muzikantus išbėgiojo, 
liko tik patys direktoriai, 
kurie tarp savęs ėmė vai
dytis buk tie muzikantai no 
tarptautiškai groja....

Yra Lietuviai muzikan
tai ir publika juos mėgsta, 
bet kad jie nėra “tarptau- 
tiški dudoriai” tai bolševi- 
kėliai jų nekviečia.

soma kad ne bolševikai rin
kę badaujantiems angliaka
siams, bet SLA. 198-ta kuo
pa. Puiku komunistams ir 
kalbėt po kuopos skraiste 
pasilindus, bet jų darbai 
juos išduoda. Parodo kam 
jie pinigus siuntė, ir kož- 
nam yra žinoma kad bolše- 
vikėliai susimetę Į šią kuo
pą sauvaliauja ir dirba ar
do Lietuvių ramybę. Kuo
pos, susirinkime platinama 
raudonoji . literatūra, kei
kiama Lietuvos valdžia, ir 
daroma viskas išnaudoji
mui tamsių Lietuvių darbi- 

Ne veltui išdygo 
SLA. 354-ta kuopa, nes ki
ti SLA. nariai negalėjo pa-l 
kęst. Ir ko čia jums, bol
ševikai, reikia pykt jeigu' 
jūsų kuopą vadina “burlio
kų kuopa”? Juk tai jūsų 
idėja, jus tam gyvenat ir 
tam darbuojatės.

Jus 198-toj kuopoj prisi
rašę pačiame žemiausiame 

i laipsnyje, nes dykai jūsų 
■ negali laikyt, ir priguli! su 
i ta minčia kad galėtumėt 
i prie žmonių prieiti ir juos 
• išnaudoti. SLA. mitinguo

se nesvarstpt organizacijos 
į, bet varot pragaiš-

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

j

kiek gauna 
kuopa už ad- 

bollševikams? 
negali už sa-

ne
kart 
sy-

pa-

The Richman Brothers Co., išdir
bėjai vyriškų rūbų, nutarė padidint 
savo pamatinį kapitalą nuo dabar
tinių netoli. 200,000 akcijų iki 600,- 
000 akcijų. 50,000 akcijų nuskirta 
išplatinti tarp savo Įstaigos darbi
ninkų už apie $4,000,000 pigiau 
gu tų akcijų kaina rinkoje, taip 
visi darbininkai galėtų patapti 
kiu ir biznio dalininkais.

Taipgi sykiu pranešama kad
didinta dusyk tiek dividendų mokė
jimas ir common stock akcijos nuo 
250,000 iki 1,000,000. Padalinant 
akcijas 3 po vieną, sakoma kad di
videndai bus mokama ant kožno 
naujo Šero $3. Už senus Šerus di
videndas mokėjosi $6.

I Akcijų išplatinimas palies 3,000 
šios kompanijos darbininkų" siuvyk
lose Clevelande ir Lorain, O., ir 800 
darbininkų kurie dirba 38 krautu
vėse parduodančiose Richman ru
bus 37 miestuose. Tas pažymės ne 
tik 50 metų sukaktuves nuo tos 
kompanijos įsisteigimo, bet taip pat 
bus tęsimas darbininkų savininky- 
stūs, kuri patraukė atidą visos ša
lies per beveik desėtką metų.

šios kompanijos dirbtuvės neturi 
laiko žymėjimo laikrodžių nei vir- 
šininkų, viskas remiasi ant pačių] 
darbininkų intereso ir pastangų dir-

■ bti savo pačių naudai. Nuo pirmo 
išplatinimo akcijų tarp darbininkų

■ 1921 metais, rinkos kaina, tų akcijų 
, Pakilo nuo $2,700,000 iki $80,000,000.

Darbininkų akcijos parsiduoda po 
. $->0 kiekviena. ’ Jie įmoka išsyk tik 

° nuošimtį nuo kiekvienos užsirašo
mos akcijos ir jiems duodama laiko 
Iki Lapkričio 1, 1931, išsimokėti li
kusią dalį ir savo uždarbio. Kiek
vienas darbininkas turi teisę prie 
akcijų. Daugumas akcijų kiek ku
riam galima gauti remiama ant jų 
nuolatinio dirbimo bėgyje 1926, 1927 
lr pj^28 metų.

.Dajh*ninkaj šioje kompanijoje jau 
tur> išpirkę akcijų už 

_ ’O^OįOOO, šis paskiaųsis išdalini-

mas patvarkyta taip kad naujai Įs
tojant! dirbti galėtų Įsigyti akcijų 
ir seniau dirbantieji galėtų padi
dint savo interesą šiame biznyje.

Daugelis seniau dirbančiųjų su
sidarė sau pusėtiną turtą naudoda
miesi šiomis progomis.

i Paveizdan, tie kurie užsirašė akci
jų 1921 metais mokėjo už jas po 

Į $16.67. Beveik tuoj gavo speciali 
dividendą po $15 ir reguliari divi
dendą $1.50, taip kad tos akcijos 
jiems tikrai kainavo tik 17 centų. 
Nuo tada, trys dividendai buvo iš
duota akcijomis taip lead dabar ori
ginale akcija butų verta $1,116.

Kompanijos vedėjai nesigiria kad 
jie padarė tuos pelnus, bet kad dar
bininkai. prisidėjo akcijų vertės iš
kėlime. Pareiškime į darbininkus, 
pirmininkas N. G. Richman pasakė 
jog kompanijai nereikėjo pinigų iš 
darbininkų, bet reikalinga buvo jų 
kooperacija. Nėra geresnio budo tai

i

atsiekti kaip padarant darbininkus | savaitę vasarą ir 
biznio dalininkais.

Tą bizni pradėjo Henry Richman 
1853 metais Portsmouth, O. 1879 
metais jis perkelta j Clevelandą. Jo 
trys sunai, Nathan G., Charles L. 
ir Henry C. išaugo tame biznyje, 

i Charles L. dabar, yra kompanijos 
•prezidentu, o Henry C. yra sekre
torium ir iždininku. Su 
drai yra F. C. Lewman 
Kohn, vice prezidentai.

štai yra keli faktai , ______
vedėjai nurodo parodymui kaip ge
ra buvo jų tvarka su darbininkais.

Ši kompanija niekad neturėjo ne
susipratimo su darbininkais.

Retai kada jos darbininkui reikė
jo prašyti algų padidinimo.

Nuo 1921 metų dirbtuvės niekad 
neužsidarė nei valandai, išskyrus

jais ben- 
ir R. H.

j kuriuos

kada kiekvienas darbininkas gauna 
atostogas su apmokėjimu.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

K. E. YOCHUS

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVE DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Phone Penn. 2533-M |

J. G. Polter j
Lietuvis i

— POPIERIUOTOJAS —• |
Maliavoja ir Dekoruoja l 

namus. |
Greitas ir geras darbas, j

Specializuoju" nuėmimu į 
nuo sienų senų popierų. < 
Turiu tani moderniškas » 

mašinas. z
Padarau apskaičiavimus vi- | 
so darbo. Pašaukit arba: i 

paleiskit atvirlaiškį. < 
1229 EAST 74th ST. I

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

1246 Superior avė.
Kiautai, į 1243 Payne avė. arti E. 12

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt .... 
išprosyt ....

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

45c
20c

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
i šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Koatas 
šilkinė

išprosyt .............. 1.50
Pavasariniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama 1

1276 Addison Rd.
Telefonai: Pehn. 2107 

Namų Penn. 2715J

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit> nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

Viskas užlaikoma griežtoje naslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR SMEDLEY, SPECIALISTAS 

10406 Euclid Ave. Kampus E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 'vakare.
* Nedėldieniaia nuo 10 iki 1

Ž
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all $22.50 -

-o_ALL*22-6 
all $22.50 - A^*22,

v ^UIW - ,£VJXE®0 SU1<£S ”

RICWs CLOTHES 
ALL $22.50 - ALL $22.50 - AL 

-WVCOkTS-TM^DO SMITS- T 

RICHMAN’S CLOTHES - HTCHMAH’ 

SMITS - ALL $22.50 - KICHMA 

GOLF SMITS - TUXEDO SHITS - T 

ALL $22.50 - ALL $22.50 - AL 

GOLF SMITS - TUXEDO SMITS - T 

RICHMAN'S CLOTHES - RICHMMU 

SMITS - ALL $22.50 - RICHMA

- TOPCOATS - WXEDO SUITS - T 

RICHMMU S CLOTHES - RICHMKH’ 

KLL $22.50 - KLL $22.50 - KLI 

GOLF SUITS - TUXEDO SUITS - T(

R1CHMAH' S CLOTHES - RICHMKH' 

ALL $22.50 - KLL $22.50 - KLI

- TOPCOATS - tuxedo SUITS - T 

HICHMKH’ S CLOTHES - R1CHMAR’

I SUITS - ALL $22.50 - RICHMM

sole suns - mw s\ms -1

RICHMH’R CLOWES - RICHMKH’

• Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas bu 
Teisių Ofisu advokato 
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi ta
rės teisingą patarnavimą.

•4

. 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 floating hotels with large com* 
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

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

Cleveland and Buffalo Division - ■ -
Each way, every night, leaving at 9:00

p. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.)
May 1st to November 15th. ---------------------------------  -----

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

New Low <
Fares

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 
Cleveland, Ohio

Geveland and Pt. Stanley, Can., Div.
Daily service, leaving Cleveland. 12:00 mid

night, arriving Port Stanley, 6:00 a.m..
June 29th to September 7th.

'$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

,C. -------Montreal, Quebec and the
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

East 9th Street Pier

SUITS - KLL $22.50 - ELM 

COLE SMITS - TUXEDO SMITS - T 

kLL $22.50 - kLL $22.52 - KL

iGOLF

_ all $22.50 - ALL^7>~----
GOLF SUITS - TUXEDO SUITS -1LOTHES -RICHMAN’S CLOTHES -

- ALL $22.50 - ALL $22.50 - ,

- . GOLF SUITS -- TUXEDO suits

- CLOTHES -RICHMAN'S CLOTHES - RlCfflifc^^^ 

W ALL $22.50 - ALL $22.50 - ALL?

'COATS - GOLF SUITS - TlftED/ 

THES - RICHMAN'S Cm

$22.50 - ALL/ 

SUITS - TUXEd/ 
CHMAN'S CLOTHe/

$22.50 - ALL/ 

SUITS | TUXEDf

N'S CLOTtitl 

fiLL/

SUITS - TUXEOO SUITS - T

_ TUXED1

OWES -

«- KLL $22

W s
CLOTHES - n

.50 - KLL $22 

s _ cole son

PIRKIT JUOS SU 
PASITIKĖJIMU

Užpakalyje kiekvieno Richman siuto ir ploščiaus 
stovi organizacija su reputacija gerumo ir verty
bės, užtarnautos per 50 metų nenuilstamų pas
tangų ir ištikimumo augštiems idealams.

Kuomet perkat Richman’s Rubus, jus esat ne 
tik užtikrinti paskiausiu stilium, puikiu pritikimu, 
ir naujausiomis moterijomis bei spalvomis, bet 
taipgi investinas Į rūbų IŠNAŠUMĄ. Gaunat il
gai laikomą tvirtą moteriją kokią tik geriausios 
materijos ir teisingas padirbimas gali duoti.

Ir kadangi jie yra pasiūti musų pačių milžiniš
kose suvyklcse, ir parduodami tiesiog jums be 
tarpininko pelno, jus galit pirkti Richman’s ver
tybę ir rusj tiž žemą kainą.

Visi Siutai, Topkotai, Golf arba Tuxedo Siutai Visose 
Richman Krautuvėse Suv. Valstijose Visada po $22.50

ALL
AM' S CLOTHES - "RLCfflKKH’ S CL

- KLL $22.

'~^OPCOKTS

^-<Lį$22.52

- KLL $22 

įs - si 

S CLOTHES - F

I> .50 - KLL $22

- TUXEDO S

S CLOWES - B

^ICHMAN BBOTHEBS COMPAlįy
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

^lid Avė Prospect and Ontario
Atdara šeštadieniais iki 6 Vakare



i savitos žiemą, 
rbininkas gauna 
ėjimu.

D I R V A

iai ateina į
i Lietaus
S. - 25c.
ti E. 9th St

B IŠ LIETUVOS
riau mane mažų geldoj bu
tų prigirdę.... ”

Tokį tėvų pasielgimą ga
lima pavadint vaikažudyste.

F & Son 
urnishings 
erior Avė. 
:liu verčių 
rimo jums, 

rų pardavėjų 
ina gerai.

ŠALTOS

lTHS 25c 
nergiją ir su- 

(52) 

ir avė.
avė. arti E. 12

algykla
>r Avė.
3 atsilankyti / 
'klą. Puikus 
latarnavimas.

ONIS

! 2370 .į
?šis Į
dą Cumber- t 
arbuojas su 
įto
Harriott * 
i Bldg. f 

ą reikalais 
Lenkai, ir t 
iamieai tu- 
rimą. +

1928 METAIS PAPILDY- 
. TA 15,000 NUSIŽEN

GIMŲ
Pereitais metais visoje 

Lietuvoje kriminalinės po
licijos buvo užregistruota 
žmogžudysčių pasipelnymo 
tikslu 16; užmušimų mušty
nėse 42; kitais tikslais už
mušta 76; pavainikių kūdi
kių nužudyta 156.

Išžaginimų merginų bu
vo 68; plėšimų 113; vagys
čių: arklių pavogta 381, vi
sokių stambių vagysčių 724 
ir smulkių vagysčių 11,409; 
sukčiavimų smulkių 427, 
stambių 30; padirbimų ir 
perdirbimų pinigų 33, do
kumentų 234; netikrų pini
gų platinimo 112 atsitiki
mų; kitokių vertybės popie
rių 5.

Išaikvojimas valdžios įs
taigose 28; privatinėse Įs- 
staigose 18; padegimų 215; 
degtinės varymų 814.

Išviso kriminalinių atsi
tikimų.. užregistruota 14,- 
891, iš kurių policija išaiš
kino 11,691. “L.Ž.”

PAMIRŠTOS 
ARAŠOS
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& 
lE 
ii 
D 
$ 
į 
£
ii

DIDELIS TRANZITAS
PER LIETUVĄ

Paskutiniu laiku Lietu-

Geraširdžiai žmonės sten
giasi sumažinti našlaičių ir 
'vargo prispaustų žmonių 
ašaras. Visokia pagalba 
duodama nuplovimui nelai- 

jmingųjų ašarų.
Bet yra vienos ašaros ku

rios pamirštos, neturi pa
guodos: kuomet vieni ver
kia tai antriems tik juokas 
rodosi.

Lietuvoje tebėra laukinė 
kultūra kaslink vedybų: tė
vai parduoda savo dukterį 
kaip kokią avelę. Nežiūri 
jie kad tas vyras patiktų 
dukterei, bet žiuri bi tiktai 
jiems patinka, tam tikrais 
išskaičiavimais.

Paduosiu vieną pavyzdė
lį iš savo srities, musų drau
gijėlės tarpo narių.

Mergina 23 metų, links
mo budo, laisvų minčių. Tė
vai verčia ją ištekėti už 50 
metų senbernio, šykštaus ir 
suniurusio žmogaus.
. Mergina rauda kruvino
mis ašaromis ii- nenori už 
tokio eiti. Tėvams gi pa
tinka, nes turtingas.

Mergaitė pareiškė: “Ge- '

Nei taukuotais blynais, nei 
dešromis nepadarysi mer
ginos laiminga. Ji reika
lauja ne globėjo, ne tėvo, 
ne duondavio, bet vyro ir 
sau gyvenimo draugo. Ne 
tokia šeima yra laiminga 
kuri gyvena pertekliuje, 
bet ta laiminga kurioje žy
di meilė. Jau laikas musų 
tautai susiprasti ir šeimas 
tverti vien tik ant meilės 
pagrindų. P. Kriukelis.

KUR NUKRITO METEO
RAS

J prašymą suteikti žinių 
apie kritusį meteorą Vasa
rio 8 į 9 dieną, universite
to geofizikos vedėjas doc. 
K. Sleževičius yra gavęs 
daugiau kaip šimto asme
nų parodymų. Tikros kri
timo vietos niekas nenuro
dė, bet yra davinių kad me
teoras galėjo nukristi nak
tį pirmai valandai baigian
tis Rokiškio, Kamajų, Ku
piškio rajone. Spėjama 
kad yra nukritęs ne vienas 
bet visa šeima palyginti ne
didelių gabalų. Galima spė
ti kad aukštumoj apie 100 
kilometrų įvyko sprogimas 
ir žemę pasiekė atskiros to 
suskilusio meteoro dalys.

vos geležinkeliais eina di- į" 
delis tranzitas iš Vokieti- -Į 
jos Rusijon ir priešingai. ! 
Iš Vokietijos gabenama au- | 
tomobiliai, įvairios maši- j 
nos,' trąšos, šiek tiek javų |
ir kt., iš Rusijos popiermal
kės, muštos žąsys ir tt. Ru- L 
sijon rodos daugiajį^ęgją^ 
ma negu iš Rusijos Vokie
tijon. Bendrai kasdieną 
Lietuvos gelžkelįais prava
žiuoja apie 100 tranzito va
gonų.

Iš kai kurių. Lietuvos 
vietų šiomis dienomis pra
sidėjo mažas galvijų gabe
nimas Vokietijon. “L.Ž.

Naudotų Karų j
Bargenai

NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLDSMOBILE, 
OAKLAND,
Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

The Zucker Nash Co.
6816 Superior Ave. ||

atdara vakarais.
Nieko gražesnio, nieko geresnio | 
nieko spartesnio kaip naujas !

NASH “400”
Mes turim juos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau . 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

|i 
1

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gų patarnavimų 

pas
JOHN A. ZUCKER.■■■■■

Brooklyne Gegužės 11 d. vėl 
įvyko kumštynės Lietuvio Juo
zo Vinčos. Jam priešu buvo 
Sam Stanley, juodukas. Vin
cą svėrė 180 svarų, juodukas 
184 svarus. Abu skaitosi sun
kaus svorio; Nuo pat pirmo 
išėjimo Vincą pasirodė kur 
kas geresnis už priešininkų. 
Rungtynės tęsėsi tiktai vienų 
raundų ir refery Vincų pripa
žino laimėtoju.

Kurie matė Vinčos pirmas 
rungtynes ir palygino su šio
mis sako kad jis jau žymiai 
pagerėjęs. Vincą publikai la
bai patinka. Amerikonai Vin
cų vadina “the big boy”.

Vinca perėjo treiniruotis į 
kitų gimnazijų ir lavinsis prie 
geresnio bokso mokytojo.

KITOS KUMŠTYNĖS
Gegužės 18 d. toj pat vietoj 

Vincą suporuotas su Bill She
pard. Promoteris Clifford apie 
Vincų štai kaip sako:

“Vinča yra Lietuvis čampio- 
nas, 6 pėdų 4 colių milžinas, 
su baisiu kirčiu. Jo manadžeris 
pasamdė Mel Coogan mokyti 
Vincų Amerikoniškų ringės 
triksų ir Vinča siekia laimėti 
sunkaus svorio čampionato do
vanų, kurių Muldoon ir Tunney 
skiria.” -—V.

JUŠKA REIKALAUJA TEI
SINGO REFERY

Bostono stipruolis Pranas 
Juška, kuris sutiko ristis SLA. 
kuopų piknike Birželio 9 d. Cle- 
velande, nujausdamas kad tai 
bus ne žaislo imtynės bet kova 
iki pergalės ar tam- panašiai,

qpHE SOCIETY FOR SAVINGS buvo įsteigta 1849 
metais^ bet neturėjo savo budinko iki 1867 metų, 

kuomet pasibudavoji šitą kuris paveiksle vaizdinama, 
šiaurrytiniame kampe ant Public Skvero. Ta vieta bu
vo dalis /žemės ant kurios dabar randasi Chamber of 
Commerce budinkas. Tą budinką bankas naudojo iki 
1890 metų, ir jis buvo nugriautas kokie penki metai, 
vėliau.

Keli mėnesiai atgal viena iš senų kostumerių musų ban
ko pasakė mums kad kuomet ji buvo maža jos tėvas dir
bo prie vežimo akmenų šio budinko statymui. Kada ak- 
menai būdavo iškoduojami tai mergaitei tėvas pavely
davo joti ant vieno iš arklių namon.

Tas mažas incidentas parodo ištikimumą ir prisirišimą 
prie Society for Savings senų jos kostumerių.

tricorporated 1849

ghtieig ftsrffcnriiMjs!
in the (lity of Cleveland

public Square j; i !'

Taupymų Sąskaita Kiekienam Amžiui

nori žinot kas bus refery, kad 
nepadarytų kokio šposo jam iš 
toli atvažiavus.

Juška rašo: “Aš žinau kad 
Komaras ritasi Marottai ir tu
ri su juo kontraktą. O kiek 
sykių Clevelande Lietuviai tu
rėjo čampionato imtynes viso
se refery buvo tas pats Marot
ta. Jeigu SLA. pikniko rengė
jai nori vėl Marottą statyti už 
refery tai aš pareikalausiu iš 
publikos žmones kad butų ma
no pusės teisėjai ir žiūrėtų ar 
Marotta su Komaru neturi su
manę man kokio trikso."

Šios imtynės bus T. Neuros 
darže, Brunswick, Ohio.

Iš visos Ohio valstijos ruo
šiasi Lietuviai atvažiuoti pa
matyti. Tai bus imtynės ku
rios turės perkeist musų visų 

1 sunkaus svorio ristikų padėtį, 
nes nors Komaras vadinasi da-
bartiniu čampionu, jis turės 
tikrai pasirodyt kiek gali prieš 
patyrusį seną ristiką Juškų lai
kytis.

užbaigė.
Paskutinėj poroj dalyvavo 

garsus Graikas Jim Londos, 
vos 198 svarų, kuris sau prie
šą turėjo 235 svarų vyrą, Mar- 
tinsoną. Londos laimėjo du 
sykiu pagretu, paguldydamas 
Martinsoną hedlokais.

Kitas imtynes Marotta ren
gia Gegužės 28 d., ir tai bus 
paskutinės šią vasarą miesto 
auditorijoj.

Prospect 2420

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

kuo j am. išleidžia m ir eukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Bargenas Bargenas
Išvažiuoju Lietuvon, par
duodu savo Wiilys Knight 
Coupe automobilį. Gera 
proga kas kreipsis tuojau.

P. VASILIAUSKAS
6820 Superior Ave.

Randolph 1476

JIM LONDOS IR KOMARAS 
LAIMĖJO

Gegužės 14 d. Cleveland© au
ditorijoj Įvyko imtynės, daly
vavo keturios poros.

Pirmoj poroj ritosi du len
gvo svorio vyrai, antroj Char
ley Fox su Jack Sherry, smar
kiu Chicagiečiu.
lygiomis per 30 minutų.

Trečioj poroj buvo Komaras 
su Strangler Robinson. Koma
ras pažaidęs su juo keliolika 
minutų, paėmęs už kojų apsu
kęs kelis sykius trenkė į mat- 
rasų, paskui užkrito ant jo ir

Šiedu išėjo

Quality Pine Oil Soap 
Skalbimui ir Dry Cleaning, sauges
nis, geresnis ir pigesnis negu Nafta. 
Red Hat Naikina Vabalus ir kitus 
tranus. Tinka Maliavos aVlymui.

Metalo ir Rakandų Vaksas: Auto 
Valytojas.

Daug kitų produktų, wholesale ir 
retai. 40 metų patyrimo. (21) 
QUALITY CHEMIGAL MFG. CO. 
1487 E. 55th St. Cleveland, O.

Reikalaujam Agentų Ohio valst. I

Saugok Savo Sveikata 
i 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 
E Klinikose Berline, Londone, Viennoje, ^Paryžiuje ir Ro- 
E moję duoda man 
E vyrų ir moterų.
S kaip nustoję ūpo
E sitart su manim.
E Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver- 
= tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00.
E Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo. 
E Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali
mi narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip- 
E gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi
ją durių uirimą, Dusulį, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- 
E kstų Udegimo ir visus kitus negerumus.
E Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį į metus.
E Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai.

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

E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
E Mes kalbame Lietuviškai.
flllllillllillllUIIH.Išsikirpk šiti| ir laikyk kada bl,s reikaIin8a!lUIIIIIIIUIIIII

galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas 
Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir 

butumet nepameskit vilties, ateikit pa-
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NASH *4.00
'■ gjcatlfi the World in JJIotor Car Value ■< f- -

Delivered 
Fully Equipped 
Nothing More 

T,o Buy!

**400” Standard Six Sedan

$955

Nash Inžinieryste
ir Nemokėjimas Ekstra už “Ekstras” 

Darbo Nash “400” Geriausiu šios
Dienos Pirkiniu

PRIE aukštų rekordų padarytų praeityje, Nash ih- 
žinierystė perviršijo pati save pagamindama nauja 
Nash “400”.

ši didelė inžinierių grupė kuri veikia po vadovyste 
C. W. Nash sutvėrė Nash “400” Standard Six karų 
tiems kurie nori mokėt apribotą kainą, su stilium 
ir veikimo patogumais iki šiol apribotais tiktai 
labai brangiuose karuose.

Nash inžinieriai paplatino ruožtą kuriuomi Nash 
“400” stovi priešakyje visų karų $1000 vertės lau
ke, išdirbdami naują stebėtiną motorą—su brangių 
karų ypatybėmis kaip aukšto spaudimo, pilno spau
dimo lubrikacija, 7-bearingų krankšaftas su torsio- 
naliu vibracijos sulaikytoju, gurno padėčkais po su
jungimu inžino su rėmais ir Bohnalite pistonais.

Nash inžinieriai bavudavojo lengviausia važiuoja
mą karą tos kainos grupėje—su mažiausiu centra- 
liniu spaudimu delei naujų dvigumo sumetimo rė
mų — su alloy springsais individualiai pritaikytais

j namus, pilnai 
kainos yra žv-

kožno didumo ir modelio karui — ir su Lovejoy hy- 
drauliškais trankymų sulaikytojais, kas viskas eina 
kaipo reguliarė reikmenis be ekstra mokėjimo.
Nash inžinieriai padirbo “400” lengviausia valdo
mu koks tik yra pasaulyje. Tai valdymo ir styra- 
vimo atsakantumas niekas dar neturėtas!
Vienok jeigu sulyginsit pristatymo 
įrengto kainas, patirsit kad “400”
miai mažesnės negu kitų karų tos pačios ar net že
mesnės dirbtuvių (f. c. b.) kainos.
Tas yra del to kad. kožnas-Nash “400” modelis da
bar ateina iš dirbtuvės pilnai įrengtas su bumpe- 
riais, hydrauliškais trankymo sulaikytojais, priedi- 
ne tire ir prieraktu. Tas įskaitoma į dirbtuves 
kainą vietoj pridėlioti kaipo, “ekstra” už jų pilną 
pardavimo kainą.
Nash inžinieryste ir neskaitymąs ekstra už “eks
tras” padaro Nash “400”, toli geresniu šios dienos 
pirkiniu!

SVARBIOS “400”

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis metalas 
chrome apdirbtas 
ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršai

YPATYBĖS—JOKS

A lamino alloy 
pistonai 
(Invar Struts)-

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai*

Visiškai valdomas 
drebėjimas

Ilgesnis ratų 
protarpis

KITAS KARAS V

Lengviausias už 
visus valdymas

7-bearingų 
krankshaftas

Trumpas sukimosi 
radius

Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

ĮSU JU NETURI

Vieno šmoto Salon 
fenderiai

Jokių trukdymų 
priešakio matyme

Nash Specialio 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniai 
bamperiai

THE REEKE=NASH MOTORS CO.
6607-15 Euclid Ave. Distributors RAndoluh 5311
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Kas Girdėt Clevetande-Aptelinkese į
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 l|p

DIRVA

KĄ GALIMA VEŽTIS
LIETUVQN

į,; ....... .. ir-------------

Šiaurės Lietuvai Gelbėti
V iešas Mitingas

MITINGAS BUS GEGUŽĖS 20
Visi žinome kad musų bro

liai šiaurinėje Lietuvoje atsi
dūrė dideliame varge ir bado 
šmėkla vaidinasi jų akyse iš 
priežasties pereitos vasaros vi
siško nederliaus. Ypač nuken
tėjo šių apskričių gyventojai: 
Biržų, Šiaulių, Panevėžio, Ro
kiškio ir kitų. Ten ūkininkai 
neturi pašaro, turėjo išparduot 
gyvulius, patys neturi ko val
gyt nei sėklai, samdomus dar
bininkus turėjo atleisti, nes 
neturi jiems darbo, ir visi'jie, 
kaip ūkininkai taip ir darbinin
ką, šaukiasi kitų pagalbos.

SLRKA. 8-ta kuopa, gavus 
atsišaukimą nuo Kauno komite
to nukentėjusioms šelpti, per
skaičius ir apsvarsčius, išrinko 
komisiją iš trijų ypatų pasi
rūpinti šelpimo suteikimu. Bet 
tą komisija pasijuto kad trims 
ypatoms tas darbas nepakelia
mas ir nedaug galėtų naudos 
nešti, nutarė kviesti visų drau 
gijų valdybas ir šiaip veikėjus 
sudarymui bendro šelpimo ko
miteto Clevelande, nežiūrint j 
partijų skirtumus, nes nelaimė 
palietė visus nepažiūrėdama Į 
jų Įsitikinimus. Visos musų 
draugijos kviečiamos imti da
ly vumą be jokio išsikalbinėji- 
mo.

Kiek laikas pavelys bus iš
siuntinėta draugijoms kvieti
mas laiškais, bet daugumos jų 
nei antrašų greit negalima su
rasti, todėl lai pasitenkina to
kiu pranešimu kokį mato ir la 
neužsileidžia savo pareigose.

Susirinkimas Įvyks Gegužei 
20 d., pirmadienio vakare, Lie 
tuvių salėje, nuo 7:30 vai. va

16 užmušta. Pereitą sek
madienį Ohio valstijoj automo
bilių nelaimėse užmušta 16 y- 
patų ir keliolika sužeista.

Penki iš .tų užmušta Cleve-1 
lando-Detroito autobusui susi
mušus su traukiniu Toledoj.

Lietuvą nieko 
parsivežti, ap
turėsią mokė- 
tuoj po karo

Kviečia laikinoji komisija
M. A. Ruseckas, 

suopis, 
P. Slažienė.

Kudirkinės Piknikas. Birže
lio 23 d. rengia grąžų .pikniką 
Dr. V. Kudiroks draugystė Po- 
licijanto Farmoj ant Warden 
rd. Bus žaislų programas.

DAR NAUJŲ REKORDŲ
štai vėl išėjo puikus nauji 

rekordai, kuriuos galima gauti 
“Dirvos” krautuvėje:

A. Vanagaitis su M. žemai
te įdainavo ‘Atvažiavo Meška’, 
ant kito šono vieno Vanagai
čio linksma daina — “O Jus, 
Kriaučiai”.

R. V. Juškos dvi liaudies dai
nos — “Kaip Aš Buvau Jau
nas” ir “Kad Širdį Tau Skaus
mas”.

Polka su dainomis, “žydeli- 
Judęli”, ir ant kito šono “Ka
riška Polka”. ’

GRADUATION
Užbaigimas mokslo yra brangus 

vaikams laikas, del tci jie kiekvie
nas nori gauti atminčiai kokį nors 
graždaikti nuo savo tėvelių bei gi
minių, kuomi galėtų pasididžiuoti 
ilgą laiką ateityje.

Vaikams del Graduation ir pir
mos Šv. Komunijos - atminčiai' rasi
te gražiausių ir tinkamiausių dova
nėlių krautuvėje pas V. D. ŠTAU- 
PĄ, 6704 Superior avė., prieš E. 
67 Street.

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados. 
Whist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų; visCkių žiedų; darau ant už
sakymo, išpjaustau raides pas mus 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių .indų, laik
rodžių/ stiklų, prosų, lempų, ir tt.

Patyręs , Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

P. Muliolis
Pirkimo - pardarimo 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.

Užsakė 130 orlaiviu. Cleve
lande esanti orlaivių išdirbystė 
gavo užsakymą pagaminti 130 
naujų kelių rūšių įlėktuvų, ku
rie vieni bus sausžemio, kiti 
tinkanti nusileisti ant vandenų.

Griauš Hotel Cleveland. Ne
senai pabudavotą , milžinišką 
viešbutį Hotel Cleveland, pile, 
naujai rengiamos gelžkelių sto
jęs griaus ir statys į jo vietą I 
naują 20 aukštų budinką, su 
2000 kambarių, -kad atsakytų 
kitiems stoties budinkams.

Po dabartiniu hoteliu eis iš 
'Vest Side ateinanti tramvajai 
į miesto aikštę.

gie nauji prisidėjo į “Dirvos” ■ 
Ekskursiją:

Magdalena Leimonienė,
Adelė Alaburdžiutė
C. F. Petraitis

Kurie rengiatės važiuoti 
laukit ilgiau, ateikit užsiregis
truoti, Lietuvos ir Amerikos pi-i 
liečiai, kad jūsų kelionei reika-į

prie i lingi popieriai butų galima pa- Į 
kad tik-j 
anksčiau

9,277 šelpiamų šeimynų. Iš 
Clevelando labdaringų organi
zacijų pagalbą gauna 9,277 šei- 
nynos gyvenančios šiame mie
ste. Vienos iš jų gavo laiki
ną pagalbą, o 3,158 gavo nuo- 
'atinę.

Tas biednų šeimynų skaičius 
sudaro beveik tiek gyventojų 
kaip kuris didelis Lietuvos mie
stas.' Jeigu Clevelande' tokių 
jiednų yra, ko musų politikie
riai rėkauja kad Lietuvoj 
Tai, lyg blogumo kitur 
:ik vienoj Lietuvoj.

ruošti be skubėjimo li
rai viską gautumėt 
prieš laiką.

Ateidami- atsineškit 
fijas ir gimimo metrikus (met- y 
rikai reikalingi tiktai Lietuvos' 
piliečiams).

“Dirvos” agentūra atdara ir 
vakarais iki 8 vai.

fotogra-

blo- 
nėra

Hill, 
ras-

Nužudė moterį. Eva 
14 m., nuo 2251 E. 85 st., 
a nušauta gatvėje antradienio 
lakti netoli jos namų. Jai per
kauta galva trimis kulkomis. 
. Netoli rasta vyro kepurė su 
'iena kulkos skyle.

Tarp 
pradėjo 
iaiviai.

Clevelando ir Detroito 
veikti pasažieriniai or- 
Nuveža į 51 minutą.

Policijos automobiliai turės 
radio. Clevelando policijai au
tomobiliuose įtaisoma radio a- 
paratai. Jais galės gauti sig
nalus nežiūrint kur jie bus iš
važiavę, jeigu bus reikalas ir 
reikės jiems kur vykti. Taip
gi galės laike jieškojimo ar 
gaudymo gaut paskiausius pra
nešimus ir nurodymus kas bus 
patirta apie vagis ar pabėgė
lius.

Birželio 17 dieną atsidarys 
13 miesto žaislavietės vaikams 
vairiose miesto dalyse.

I Clevelando tramvajų darbi- 
| ninkai pradėjo reikalauti padi- 

linimo algų ir pagerinimo dar- 
o aplinkybių.

Iš Moterų Klubo
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas laikytas pirmadienio vakare bu
vo labai skaitlingas dalyviais. Ša
lip narių atsilankė keletas svečių. 
Prisirašė trys narės, J. Kazlauskie
nė, Ona Karužienė ir Alena Grigiu- 
tė.

Po susirinkimo kalbėjo Mrs. Jud
son Stewart, Supervisor Adult Edu
cation. Ji nurodė svarbą naudoji
mosi visomis mokslo šakomis ko
kios teikiamos viešose miesto mo; 
kyklose suaugusiems. Narės mano 
šį rudenį sudaryti savo klėsą ir pa
sinaudoti proga.

Kalbėjo mokytojas Thomas Cur- 
lanis iš St. Clair Library, kalbine 
Lietuves lankyti skaitlingiau klesas.

Po visko, nares gražiai vaišino 
p. Martišauskienė, kurios namuose 
mitingas įvyko. Užkandis suruošta 
trusu ir pasišventimu p. Martišau
skienės, Muliolienės ir p-lės Peč- 
kaičiutės. Šiuomi baigėsi Klubo su
sirinkimai iki sekančio rudens. Na
rės išsiskirstė išsinešdamos gra
žų įspūdį iš susirinkimo.

PASTABA LIETUVĖMS.
Klubo narės ir pašalinės norinčios 

padaryti aplikaciją del pirmų arba 
antrų pilietybės popierų malonės su-
sirinkti penlctadienį, Gegužės 24 d., 
O. G. Mihelich namuose, 1200 Addi
son rd., nuo 1 vai. po pietų ir kar
tu nuvažiuoti į Citizens Bureau.

Nuo Liepos mėnesio ineis ne tik 
suvaržymas gavimo popierių, bet 
ir žymiai pabrangs aplikacijos.

APIE IŠVAŽIAVIMĄ
Klubo išvažiavimas įvyks trečia- 

dien, Gegužės 22 d., pas Regnatz, 
ant Warren rd. Tai gražiausia ir 
patogiausia tokios rūšies vieta Cle
velande.

Nares paims autobusas nuo E. 67 
st. ir Superior, netoli bažnyčios, 
ant 2:30 vai. po, pietų ir ilgiau ne
lauks kaip iki 3 vai. Visos" narės 
privalo pribūti prieš 3 vai. Kas iš 
pašalinių norėtų dalyvauti gali, už
simokant $2. Galima užsisakyt vie
tą pas O. Mihelich arba O. Karpa- 
viČienę. Nuvažiavus, ten galima 
bus praleisti popietį, pažaisti gra
žiame darže, o vakarienė prasidės 
nuo 6 vak.

Taigi, narės, valio visos į Regnatz 
Gegužės-May 22 d. Narė.
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Daugis kurie mano važiuot 
ar jau pasirengę Į Lietuvą, pri
siklausę nežinėlių kalbų tiesiog 
baiminasi kad Į 
nebūsią galima 
ba didelį muitą 
ti. Kurie buvo
ir turėjo bėdų su šio to parsi
vešimu baugina ir kitus, arba 
važiuojantiems patarinėja duo
ti kyšius muitinės viršinin- 

ikams. Tas yra paikas ir ne
patartinas dalykas. Jeigu vie
nas muitininkas butų tai tiek 
to, dovaną priimtų, bet tik do- 

o Ivaną, o ne kyšį. Prie kelių jų, 
| jeigu vienam duosi kyšį jis ga
ili net į bėdą papulti jeigu pri
imtų pinigus.

Ką galima vežtis? Vežkites 
viską kas tik jums reikalinga, 
naujus ar senus r ubus ir parė
dus ; vežkit dovanas saviems, 
ir viską parvešit be bėdos ji
be- muito" kiek tik galit pakel- 

I Jei kokias mašinas ar įran
kius kas vežtų tada gali prisi
eiti muitas mokėt.

Lietuvoj parvažiuojančių ne
krečia, nei kišenių, nei bagažų. 
Paprašo valizas atidaryti ir į 
jas iš viršaus pažiūri arba ir 
čiupteli viena ranką į vidų, ir, 
prilipina ant valizos ženklą 
kad perleista. Klausinėja
sai mažai. Labiausią žiuri 
kumentus, ūžtai' apie juos 
žiuojantieji turi rūpintis, o 
apie muitus.

Krečia laibiausia, tai parva
žiavus Amerikon, iš laivo iš
lipant. Parsivežt tiek negalit 
į Ameriką Įdek galit įvežt į 
Lietuvą. Taigi geriausia rū
pintis kad nebūtų daiktų nesi- 
vežti atgal, kad nepereitų $100 
vertės nuo ypatos.

d. ’šv. Jurgio bažnyčioje suriš
ti šeimyniškan gyveniman An
tanas Kutka -su Uršulė Ake- 
liute (fotografija viršuje).

Fotografijas ' trauke vienas 
iš geriausių fotografų, Anta
nas Bartkus, 1197 E. 79th st.

OHIO TEATRE
Robert McLaughlin’o antra pro 

dukcija šio vasarinio sezono Ohic 
Teatre yra romantiška komedijia 
“The Road to Romen, parašė Rober 
E. Sherwood, gabus judamų paveik 
slų aktorius.

“The Road to Rome” yra iš Ro 
menų istorijos kuomet Hannibal: 
legionai buvo užpuolę miestą ir jj 
Daėmė. Fabius Maximus yra va
das Romėnų kariumenės; jo žmona 
Arnytis labai būna sužavėta pasa
kiškais garsais apie Hannibalą. Jau 
2Tęsi<a miesto puolimas ir Arnytis 
pasiryžta bėgti iš miesto pasislėp
ti* kur bus saugiau; ji duodasi pasi
auti Hannibalo kareiviams kad tu
rėtų progą pamatyti tą garsų kar 
v,edį.

Juokingumas ir gražumas veikalo 
yra tame kad aktoriai vartoja da
bartinę kasdieninę kalbą ir išsirei
škimus.

PARSIDUODA RAKANDAI
Frontrum io setas, davenport ir 

krėslas, tepestry, už $30; odinis 
kaučiukas už $12; Victrola su 30 
rekordų, Angliškų ir Lietuviškų už 
$32. Visi gerai atrodo, mažai var
toti: Parduoda Lietuviai.

7302 DULUTH AVE.

$7,800 — $1,500 CASH
Parsiduoda namas, E. 99th ir St. 

Clair srityje; rendos neša $80 į mė
nesi; dviejų šeimynų, šonas prie šo
no; moderniškas, po 5 kambarius, 
paskiri skiepai. Geroje padėtyje.

H. E. FROST
10546 St. Clair avė. Eddy 9032

BŪTINAI TURIM PARDUOT
Turiu parduot savo 2 šeimynų, po 

5 kambarius viršuje ir apačioje na
mą, beveik už pusdykę. Kreipkitės 
tuojau (20)
1338 Giddings rd. . Florida 3532R

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Vincas Matulevičius .. Lt. ) 50'
Jonas Levulis ...................... 100
Vincas Daraška .............. 350
Antanina Malinauskas .........50
Barbora Lipskienė .............. 50
Antanas Blagnis ................ 300
Zofija Lukšienė .................. 125
Franė Turauskienė .............125
Jieva Maurukienė ...............100
Stasys Vezevičius ...............100
Ivan Kazlovski (Rusijoj) $10
Anna Ankudo (Rusijoj) $10

Kreipkitės vėl:

vi- 
do- 
va- 
ne

Kelione Lietuvon
Daug rengiasi važiuoti Lie

tuvon su “’Dirvos” Ekskursija 
.taigi ir Tašj panorėjau važiuot 
apsilankyt ir pasimatyt su sa
vo broliais, seserim ir daug ki
tų giminių, su kuriais jau 19 
metų kaip rpersiskyrem ir ne- 
simatėim. ,

Biznį palieku taip kaip ir bu
vo, viskas eis tuo pačiu keliu 
kaip eina. Savo vietoje palie
ku savo moterį, kuri labai ge
rai apsipažinus su tuo bizniu, 
ir užtikrinu kad ji jums patar
naus nei kiek neblogiau kaip 
ir aš.

Plrie progos noriu ištarti šir
dingą ačiū .savo seniems rėmė
jams. Aš turiu tiek gerų žmo
nių kad manęs nėra aplenkę 
per visą mano ibizniavimo lai
ką, per visus praeitus dešimts 
metų, ir nei sykį nenuėję pas 
kitus.

Turiu daug rėmėjų svyruo
jančių, kurie nueina per kokį 
laiką kitur, paskui vėl pagryž- 
ta. Tariu ačiū ir tiems kad ne
visai užmiršta mane. Pilnai 
tikiu kad nepamiršite mano įs
taigos ir laike mano kelionės.

Dar vieno dalyko prašyčiau, 
atveškite savo darbą į vietą, 
nes mano kostumerių kitas ne
žino ir atlikti tą patį darbą 
kaip aš negalės. Jei šauksite 
telefonu arba raštu tai busite 
aprūpinti tuo pačiu patarnavi- 

tai 
at-

mu. Jei patys pristatysit 
jums galės būti nuvežama 
gal į namus.

Ko ne visi mano rėmėjai 
rit automobilius, ir butų 
gana patogu atvežti ką 
Aš tikiu kad paklausysit 
prašymo, už ką iškalno 
širdingą ačiū.

Iš savo pusės pažadu 
rėmėjams pasitairnaut atlankys 
damas ‘jūsų tėviškes ir suteik
siu jiems žinias apie jus ir tą 
pat jums parvežiu. Taipgi ap
siimu nuvežti ęmulkias dova
nas

tu- 
jums 
turit.
mano 
tariu

savo

arba pinigais.
Su tikra pagarba

C. F. PETRAITIS, 
Savininkas
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O ROSEDALE ©j
Dry Gleaning Go,Į

Rand. 7906 Ž
i
I __ .... .
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
t 6702 Superior Ave., |

“DIRVA’te PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR. PILNI AU- 
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

Jau tik Menuo Laiko Teliko!
Važiuojam!',' ŠU

“DIRVOS” EKSKURSIJA 
LIETUVON ]

Laivakorte | New Yorko i Kaimo iratgaį 
$196.00

B
® M I • T 4 1irzelio-June 12d.

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

“Dirvos” Agentūra 1
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

1

Ekstras be
Ekstra Lesų

Jus nemokat ekstra už svarbias dalis kurios padaro sau
giu Rex Automotic Storage Water Heaters. Kožnas 
Rex Automatic Storage Water Heater turi Patrolinę 
Valve, Rex Temperatūros ir Spaudimo Palengvinimo 
Valve,, Išviršinio Pūtimo Uždangą, ir prie to Rex Ther
mostat, ir storą Plaukų-Milo Apdengimą paties Van
dens Tanko.

PATROLINĖ VALVE
Tai užtikrinimas saugose Apsaugoja, jeigu užgesti) de
gamasis žiburys, nuo pavojaus gazo užpludimo. Patro- 
linė Valve atsidaro tik kada žiburėlis dega.

Liepsna kuri uždega šildymo gazą yra ta liepsna 
kuri operuoja Patrolinę Valve.

REX PAVADUOJANTI VALVE
The Rex Temperatūrą ir Spaudimą Palengvinanti Val
ve yra saugotoja nuo tanko sprogimo ir trūkimo van
dens paipų.' Ji apsaugoja karšto vandens sistemądens paipų. Ji apsaugoja karsto vandens sistemą nuo 
tokių i, prietikių kaip “perkarstąs vanduo” arba “perdi- 
delis” Vandens spaudimas”.;.

IŠ VIRŠAUS PŪTIMO UŽTVARA
The Rex Išviršaus Užpūtimo Užtvara apsaugoja žiburį 
nuo užpūtimo vėjo bėgimais kaminu iš viršaus. Ji duo
da gazui 
kamino.

' dyianti.

geresni plėtimąsi, apsaugodama nuo vėjų iš 
Padaryta iš storo alumino metalo 1— nesuru-

REX THERMOSTAT
Greito Veikimo Thermostat yra paprasto pa- 
Susitraukimas arba išsiplėtimas yra užtikrin-

The Rex 
dirbimo. . _ .
ta. Savimi veikiantis mekanizmas yra pilnai atsakan
tis ir pasitikėtinas.

Tie 'tai jri’a keturi “Ekstra” duodanti su kožnu Rex 
Automatic Storage Water Heater 'be ekstra mokėjimo 
— kas pagelbsti užganėdinti pirkėjus.

The Cleveland Heater Co
1900 West 112th St. Cleveland, Ohio


