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KIMAI PAĖMĖ 24 
YPATAS

PAVYZDIS DUJŲ 
KARO METU

Iš Kauno Nuotikio

Trukumus
Suv. Valstijose sekmadie

nį, Gegužės 19 d., automo
bilių nelaimėse užmušta 18 
ypatų; orlaiviais Užsimušė 
šešios ypatos.

Automobiliuose užmuštų 
skaičiuje 13 ypatų' sutiko 
mirti susidūrus su trauki
niais. . ■ .

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Penkių dienų darbas. Vi
soj Amerikoj eina judėji
mas už penkių dienų darbą 
savaitėje. New Yorke bu- 
davojimo amatų darbinin
kai nuo Rugpjūčio m. dirbs 
tik penkias dienas. Tas tu
rės būti padaryta ir kituo
se miestuose tarp budavo- 
tojų.

OrganĮzuoti siuvėjai dir
ba 44 valandas, dabar nori 
dirbti tik 40 valandų, arba 
penkias dienas.

Trumpu laiku penkias 
dienas (40 valandų) į sa
vaitę dirbančių skaičius bus 
milijonais. Dabar jau apie 
500,000 darbininkų dįfba 
penkias dienas, jų tarpe--yių ■ 
apie 150,000 Fordo, darbi-- 
ninku.

Koks didelis skirtumas 
tarp šiaurinių valstijų ii 
pietinių valstijų, toje pačio
je valstybėje. ,

PASKIRTA 11 YPA- PERKĖLĖ CHINŲ PRE
ZIDENTO LAVONĄ 

Pekinas. — Chinijos res- 
Washington. — Preziden-Į publikos Įkūrėjo Dr. Sun 

tas Hoover paskyrė komisi-jYat Sen lavonas pergaben-| 
ją iš 10 vyrų ir vienos mo-lta iš senos sostinės Pekino 
teries, kurie užves nuodug-Įį naują nacionalistų sostinę 
nų tyrinėjimą dabartinio j Nanking. Kadangi bijota.) 
prohibicijos įstatymo ir vi-j riaušių delei to nuotikio, iš- 
sų netiesotumų kokie prie kalno suimta dikčiai asme- 
jo dedasi. nų, jų tarpe 12 Rusų.

Bus ištirta visi net ma- --------------
žiausi trukumai su tikslu GTNčAI. TARP “SAUSŲ” 
pataisyti ir pagerinti daly-I IR “ŠLAPIŲ” 
kų stovį. “Slapieji” kaltina, prohi-

Tos komisijos raportu pa-jbiciją ir sako jog jos išlai- 
sitikės ir remsis ir sausieji l kymas kas metai valdžiai 
ir slapieji ir spręs ar pro-) atsieina-apie bilijonas dola- 
hibicija galima vykinti pa-Irių.
gal dabar esančių Volstead “Sausieji” sako kad tas . 
ir Jones įstatymų, ar taiky- viskas yra. tik 98.2 nuošim- ; 
tis prie sušvelnintos blaivy- čiai melo, 
bės vykinimo. *■_., .j'vtaik? “Slapieji'

■ Tyrinėjimo lėšoms apnto- hihš žmonių arba vartoji-

TŲ KOMISIJA

sako kad žudy-

Minkštos anglies per sa
vaitę laiko nuo Gegužės 6 
iki 11 d. iškasta 9,025,000 
tonų. Savaitės bėgiu iki 
Balandžio 21 d. buvo 9,118, - 
000 tonų; Gegužės 4 d. sa
vaitės pabaigoj buvo iškas 
ta 8,781,000 tonų.

keti paskirta $250,000.
Komisijon ineina žymus 

asmenys iš Įvairių visuome
niškų, mokslo ir teisių įs
taigų. Jų tarpe yra New
ton D. Baker, buvęs karo 
sekretorius laike pasauli
nio karo.

i BELGIJA TRUKDO „TAI
KOS TARYBAS

Paryžius. — Belgija su
trukdė karo atlyginimo ta
rybas atsisakydama nusilei
sti sumoje , atlyginimų iš 
Vokietijos. Belgija reika
lauja 25,000,000 aukso mar
kių kaipo atlyginimą už tai 
kad Belgijos pinigai-turėjo 
nupulti karui užėjus. Iki 
to negaus, sako, ant nieko 
daugiau nesutinka.

EUROPOS PRAMONĖ
JOSI AMERIKOS

Paryžius. — Europa

BI-

Carter. Tenn. — Čia at
sibuvo tardymas streikerių 
areštuotų riaušėse Eliza- 
bethtono audinyčių streike. 
Teista 83 streikeriai. Teis
mo salę užplūdo 700 štrei- 
kerių, kurie nors niekam 
nieko' nedarė, bet lermavo, 
rėkavo ir Voliojosi.

Teismo namas buvo ap
statytas didele sargyba.

Kaltinamieji visi paleis
ta išskyrus 10, kurie įtar
ti pasikėsinime naikinti ki
tų nuosavybę ir kėsinimesi 
ant kitų gyvasčių.

Keliose vietose streikerių 
gyvenamose vietose buvo 
vo bombų sprogimai, bet 
niekas nenukentėjo.

Prie kitų riaušių nuoti- 
kių areštuota valstijinės 
kariumenės adjutantas ir 
apkaltintas pasikės i n i m e 
prie žmogžudystės už tai 
kad jis įsakė savo automo
bilį leist smarkiai per strei
kerių būrį susirinkusių pas 
dirbtuvės vartus, kame še
ši darbininkai sužeista.

Audinyčių kompanija iš
leido pranešimą kad ji nie
kados nepripažins unijos.

Į PROHIBICIJOS NUOSTO
LIAI MILŽINIŠKI

Prohibiciją pereitais me
tais Suv. Valstijoms kaina
vo $936,000,000. Ta suma 
apima kiek kainuoja užlai
kymas prohibicijos vyriau
sybės ir kiek valdžia ne
gauna taksų už gėrimus.

1919 metais už svaiginan
čius gėrimus mokesnių val
džia surinko $483,050,854, 
kada buvo paskutinis lais
vi} gėrimų metas. Ta su
ma iki dabar butų žymiai 
padidėjus, su gyventojų pa
didėjimu. Dabar gi baus
mėmis išrinkta vos pusšeš
to milijono dolarių pereitą 
metą.

Kadangi prohibiciją ne
įvykdyta, žmonės vistiek 
geria, o jos neva vykdymo 
viršininkų užlaikymas pa1 
ima kitus milijonus dolarių 
iš to matyt kaip piliečiai 
turi iš kitos pusės nukentė
ti sudedami reikalingas su
mas viršininkų algoms.

mas ginklo prohibiciją vy
kinant yra didžiausias pra
sižengimas prieš civilizaci
ją-

“Sausieji” sako: pereitą 
savaitę vienas prohibicijos 
agentas vydamasi automo
biliu kurs bene vežė degtinę 
Įvirto i grėbę ir užsimušė. 
Jeigu jam butų buvę pave
lyta naudoti šautuvą jis ne
būtų galo gavęs.

MOTERYS MILITARIš- 
KIEMS DARBAMS

“Štai vyručiai jums nau- 
įena — jau mergas į vais
ią ima” — yra Lietuviška 
įaina. Dar to Lietuvoj ne-1 
tavo nei senesniuose lai-’ 
bose nei dabar. Bet Ju- 
pslavijos karalius sako 
hd jie turės pradėt naudo
ti merginas nuo 18 iki 50 
mtų tam tikriems milita- 
rikiems darbams arba ka
rikai tarnybai. Moterys, 
sao karalius, galėtų užim
ti vietas 'kariškuose punk- 
tnse ir telegrafo tarnybo
je šoferiauti militariškose 
stvyklose ir atlikti pasiun* 
tiybes orlaiviais.

CHINIJOJ VĖL KARAS
Šanghai. — Pietinė na

cionalistų sostinė Kantonas 
pateko į sukilėlių rankas. 
Valdžios kariumenė pabė
go.

Maršalui Yu-Hsiangui iš
ėjus prieš nacionalistų val
džią, gręsia vėl didelis Chi- 
nų savitarpinis karas.

0 žuvo žemės drebėjime. 
Iš Turkijos ateina žinios 
ka Karahissar distrikte 
žeiės drebėjime užmušta 
80žmonių. Sunaikinta su- 
vii tūkstantis namų.

terlinas auga. Vokieti
jos sostinė jau daaugo iki 
5,00,000 gyventojų.

hisija palengva apmaži- 
nasavo gyventojų mirtin- 
guią. Per 10 praėjusių 
meų mirimas nuo , rauplių 
smažėjo aštuonis sykius, 
o no tyfo tris sykius.

ga
na rimtai susirupinus kad, 
Amerika gali užvaldyti vi-] 
so pasaulio rinkas.

Ispanijoj telefonas ir ele
ktrą;. pigių automobilių in
dustrija Vokietijoj ir Pran
cūzijoj, aliejaus rinkos ir 
beveik visų šalių krutančių 
paveikslų praiionė perėjo 
arba pereina Į Amerikonų 
rankas.

Europiečiai tik laukia ir 
rūpinasi ką toliau Ameri- s 
ka paims į savo rankas; Ki- i 
ti net tiki jog neilgai truks 
iki Amerika paliks viso pa- : 
šaulio dirbtuvė;

APMAŽINS IR SVEIKA
TOS ATGAVLVIO LĖŠAS

Chicagos Medicalė drau
gija sako kad reikalinga 
mažinti sveikatos atgavimo 
lėšas iki žemiausio punkto 
kad net biedniausi žmonės 
neturėtų mirti be daktaro 
pagalbos.

Ta draugija skelbia savo 
smulkius planus, pastaty- 

' mui medikalio gydymosi 
ant visai pigaus plano, pa
liekant sergančiam mokėti 
už gydymą kaip išgali ir 
jeigu išgali.

Tas labai reikalinga, nes 
daktarai, ligoninės nepasa
komai 
ligonių

brangiai lupa nuo 
už mažiausi nieką.

ŽUVO UGNYJE100
Lenkijoj, gaisrui sunai

kinus miestelį Iwiec ugny
je žuvę apie 100 žmonių. 
4,000 gyventojų liko be na
mų.

KARIŠKI MANEVRAI
Ohio pietinėj dalyj ir kai

myniškose valstijose atsi- 
buna kariški manevrai, da
lyvauja apie 200 orlaivių 
Orlaiviai “bombarduoja” ir 
miestus, kiti gina. Manev
ruojančios pusės pavadin
ta “raudona” ir “mėlyna”.

Washington. — Kongresu 
manas Fish iš New Yorko 
panaudoja Clevelando klil 
nikos eksploziją, kur riiuj 
nuodingų dujų mirė virs 
šimto žmonių, kaipo pąyy-.- 
zdį nuodingų dujų pavojin
gumo karo metu. Jis sako,) 
jeigu Genevos j 
prieš dujų tiaudojimą nebus) 
Įvyky tas, ateityje karo lai-' 
ku galės mirti milijonai nė-L 
kaltų žmonių 
šia mirtimi kuri paėmė gy
vastis Clevelando 'klinikoj1!

Fish šako kad Suv. Val
stijos yra vienatinė iš Ci
vilizuotų tautų kuri nepa- 
sirašė to protokolo. Proto
kolą pagamino Clevelandie- 
tis senatorius Burton, Įjū
ris yra delegatas Genios 
konferencijai.

Keista, Amerikos atsto
tas, kaipo taiką mylinčios 

■’tautos, sumanė nuodingų 
gazų naudojimo uždraudę 
mą, kitos valstybės stirna? 
nymą parėmė, bet pati A^ 
merika atsisako priimti!

ZEPPĘLINUI /NEPASH 
SEKĖ ATLĖKTI

Pereitą savaitę iš Vokie
tijos išskrido į Suv. Valsti
jas “Graf Zeppelin”, bet po 
geroko galo kelionės suge
do du motorai ir zeppeli- 
nas turėjo gryžti. Jis nu
sileido Francuzijoj, kur nu
siųstą du nauji motorai ir 
taisomas. Jis žada skristi 
Į Ameriką Birželio mėnesi,.

“Lietuvos Žinios” atėju
sios iš Kauno; iš Gegužės 7 
dienos, paduoda štai kokį 
pranešimą apie pasikėsini- 
mą ant Voldemaro:

Vakar, Gegužės 6 d., 20 
vai. 20 min. (tai yra 8 vai. 

-’ 20 min. vakare) vykstant 
protok®ias|TnjnjSįerjuj pirmininkui ir 

■ , - ; ^ užsienių reikalų ministeriui
.... . "prof. Voldemarui su žmo-

ux nę-La raa2U0ju sunėnu, ku-
v.ta puoš lydėjo vyr. įeit. Gu

rdinąs ir kapt; Virbickas, Į 
' teatrą Glazunovo koncer- 
‘ pan, prieš jį miesto sode 

buvo padaryta1 pasikėsini
mas. Pasikėsintojai prie 
teatro durų į einančią gru
pę iš užpakalio paleido ne 
mažiau kaip septynis šū
vius. Viena kulka buvo 
sunkiai sužeistas į pilvą ir 
dviem lengvai į kojas prof. 
Voldemaro sūnėnas. Viena 
kulka peršovė iš kairės tiesi 
širdim ponios Voldemarie- 
nės rublis ir net apatinius 
baltinius; praeidama 
kūną. Kelios kulkos 
pat kliuvo į lydėjusius 

’įeita? Gudiną ir- kapt- 
bicką. Gudinas, kuriam 
ka kliuvo į pakaušį ir iš
ėjo per 
vietoje, 
peršauta 

Be to,
sužeidė p-lę Juodakytę, ku
ri pripuolamai tuomet ėjo 
pro aną grupę į teatrą. Jai 
peršauta koja, nepalieciant

KOMUNISTAI ARDĖ PO
LICIJOS PARODĄ

New Yorke Gegužės 18 
d. Įvyko policijos demon
straciją. Paprasta yra po
licijai ardyti komunistų de-] 
monstracijas, taigi šį sykį 
komunistai sumanė atsi
keršyta Komunistai suren
gė savo masmitingą Union 
aikštėj, nešdami iškabą su 
užrašu ,‘Šalin Walker’o po
licijos brutališkumas”.

5,000 policijantų maršavo 
tvarkiose eilėse. Keli pofi- 
cijantai negalėjo komunis
tų suvaldyti ir turėjo šauk
tis pagalbos.

40 ŽUVO TVANUOSE
' Meksikoj, Vera Cruz val
stijoj, netoli Orizaba, upės 
išsiliejime žuvo 40 žmonių 
ir padarytą daug nuosto
lių. Žuvusieji esą daugiau
sia vienos audinyčios dar
bininkai.

11 UŽMUŠTA DEGTINĖS 
KARE

Happy Hollow, Kentucky 
valstijoj, degtindarių kovoj 
su policija užmušta 11 ypa
tų abiejose pusėse. Pho- 
bicijos viršininkai užsivarė 
degtindarius išnaikinti ir 
to pasekmė buvo kelių die
nų susirėmimai.

pro 
taip 
■vyt-.; 
V-ir-* 
kul-

'kaktą, užmuštas 
Kapt. Virbickui 
dešinysis plautis, 
dar viena kulka

kaulo.
Pasikėsintojai, pasina 

doja'nt sukelta žmonių ta 
pe panika, paspruko.

Pro.fi;' Voldemaro sun 
nui padaryta operacija, k 
ri pasibaigė laimingai. Ja: 
viena kulka padaryta d 
šimts žaizdų viduriuose.

Kapt. 'Virbickas guli 3 
gonbutyj ir jo sveikatai 
stovis.' patenkintas;

P-lė Juodakytė, padarii 
jai ligoninėj perrišimą, si 
gryžo namon.

Pasikėsinimo vietoj ra 
tos dvi nedidelės nesprogi 
sios granatos.

SUMINDŽIOTA DĘ 
LIETAUS

New Yorkę; Gegužės 1 
d., tūkstantinėms minion: 
daly vau janta stadione p: 
žiūrėt basebolo, užėjo sta 

Į.gus,lietus, ir publika pradi 
jus bėgti gelbėtis nuo si 
šlapimo sumindžiojo 
nai vyrą ir merginą 
kitų\ypatų sužeidė.

Kaip uždarbiauja, 
lijoj mergaitės vasaros la: 
ku turi tokį uždarbį.: jo 
vaikšto aplink namus ir už 
sodina, užveisia languos 
dėžėse gėlynus, juos ųžžin 
ri, 'vėliau vasarą prisodin: 
vėlesnių gėlių, už ką nu 
namų savininkų ima tar 
tikrą atlyginimą.

DU

mirt 
ir 5

Anį

Lietuvos Operos budinkas miesto sode Kaune, ties kuriuo 
daryta pasikėsinimas nušauti Prof. Voldemarą Geg. G d.

Birželio-June 12
Keliaus iš

Cleveland!) i New Yorka
Erie Railroad

Traukiniais

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



dirva

Korespondencijos
* PITTSBURGH, PA.

Iškilmės Lietuviškose ka
pinėse. Ketvirtadieni, Ge
gužės 30 d., Lietuvių Tau- 

. tiškose kapinėse nuo 9 vai. 
ryto bus laikoma gedulin
gos pamaldos, kurias' atliks 
Kun. Vipartas, Šv. Jurgio 
parapijos klebonas. Daly
vaus Šv. Jurgio' Tautiškos 
parapijos choras. Bus kal
bos, kurias sakys eilė ge
riausių kalbėtojų. Lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Kiek teko patirti, kapi
nių komitetas daro Lietu
višką. talką ir apvalo kapi
nes kad atsilankiusiems bu
tų gražu matyti.

Piknikai prasideda. Pir
mas šių metų piknikas tai 
bus sudėtinis, jį rengia dvi 
SLA. kuopos. Bus Amšie- 
jaus ukėj, visiems gerai ži
nomoj vietoj.

Bet kadangi rengime da
lyvauja dvi kuopos, matyt 
kad piknikas taip geruoju 
neišeis, bus lenktynės kuri 
kuopa Viršesnė, ir suma'ny- 
ta tą klausimą išrišt virvės 
traukimu tarp tų narių.

Soho vyrai sako nesibijo 
Nortsaidieqiu Žemaičių ir 
gatavi stoti su jais į kovą. 
O Nortsaidiečiai sako: Ne- 
šokinėkit, vyručiai, pama
tysim kurie smarkesni ten 
piknike, o ne namie.

SLA. 3-čio Apskričio sek
retorė A. Akelaitytė prane
ša Pittsburgo draugijoms 
if prašo kad jos nerengtų 
jokio pikniko Liępps ,14 d., 
nes tą dieną bus piknikas 
S. L. A. Apskričio, Sully’s 
darže. ' J. Virbickas.

P. Volungevičius, F. Ra
džiukinas, Jono pusbrolis,. 
A. Marčiulionis ir E. Plu- 
kiutė, kuri buvo susižieda
vus su Volungevičium.

Parvežė į Pittsburgą abu 
negyvus. Jonas liko palai
dotas Gegužės 11 d. Home- 
steade, kur gyvena jo pus
seserė, su bažnytinėmis ap
eigomis, nors gyvas būda
mas buvo gana laisvas. Jo 
liko Lietuvoje sesuo, o čia 
pusseserė ir du pusbroliai 
ir sužiedotinė, su kuria ma
nė šią vasarą vestis.

Volungevičius liko palai
dotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse Gegužės 12 d. da
lyvaujant daugybei Lietu- 

I vių. Tai gal buvo didžiau- 
'sios laidotuvės nuo to kaip 
, šios kapinės įsteigta. Abu 
Volungevičiai daug prisidė
jo prie Tautiškų kapinių 
įkūrimo.

Brolis Petras Volungevi
čius dėkoja F. Steponaičiui | 
Detroite, kuris daug nelai
mingiems gelbėjo. Taipgi 

įtaria širdingą ačiū visiems 
draugams kurie dalyvavo 
brolio laidotuvėse.

J. Virbickas.

gonių- apsilankymo ir išpa- 
sakojimo laimės, dingo 140 
dolarių.

Kita skundėsi kad čigo
nėms atsilankius padavė 
jom $310 “palaiminti”. Či
gonės suvyniojo jos pini
gus j skepetaitę ir pradėjo 
“laiminti”, po ceremonijų 
atidavė pundelį, bet jame 
buvo įvyniota tik popierga
liai ....

McKees Rockse federates 
valdžios atstovai patraukė 
33 ypatas atsakomybėn ap
kaltinant konspiracijoj lau
žyti prohibicijos įstatymą. 
Sykiu papuolė keli prohi 
bicijoš agentai kurie varė 
biznį su butlegeriais, ir su
spenduota septyni polici
jantai.

DAYTON

Nelaimingos mirtys. Be
viešėdami Detroite, auto
mobiliu yažiuojant iš Ka
nados ■ sutiko mirtį Jonas 
Radžiukinas ir Vačas Vo
lungevičius. Jie abu buvo 
apie 35 nietų amžiaus.

Viešėdami Detroite pas 
pažystamus, visi Gegužės 
5 d. pasisamdė automobilį 
il< važiavo j Kanadą alaus 
pageri. Gryžtant atgal į 
Detroitą susidūrė su elek
trišku tramvajum. Vienas 
jų, Radžiukinas, užmuštas 
vietoje, o Volungevičius po 
nelaimės mirę į trečią die
ną. Volungevičius sėdėjo 
šalę vežiko, tas spėjo iššok
ti ir liko gyvas. Radžiuki
nas sėdėjo užpakalyje tarp 
dviejų draugų, jie išliko vi
sai sveiki, o vidurinis už
muštas ant vietos. Tai fa
ną stebuklinga nelaimė.

Davus žinią apie nelaimę 
į Pittsburgą, tuoj išsisku
bino į Detroitą Vaco brolis

Liberty Dairy Products 
pieno išvežiotojų streikas! 
tęsiasi. Pereitos savaitės 
pabaigoj streikeriai buvc 
užpuolę streiklaužius dir
bančius jų vietose ir gero
kai apmušė. Valdžia sten
giasi privesti kompaniją ii 
streikerius prie taikos.

Kitas streikas. Pittsburg1 
Transformer Co. dirbtuvėj 
kilo streikas. Keli streike
riai sumušė pora streik
laužių. Du policijantai ku 
rie tą matė o nieko nedarė 
tapo suspenduoti.

SHENANDOAH, PA.
Pas mus eina bruzdėji

mas tarp kunigų ir para
pijom}. Naujas parapijos 
pirmininkas taip pradėjo 
smarkiai dirbt ir užstojo 
kelią kunigėlių sauvaliavi
mams kad tiems net rukš- 
:u darosi. Kun. Kumčius, 
buvęs klebonas, išsigandęs 
net į Lietuvą išvažiavo, ten 
turr. savo dvarą pirkęs už 
340,000. Daugiau jau jisai 
čia turbut negryš. Liko 
kiti du savo vietose, avelių 
janyt, bet parapijos pirmi
ninkas uždraudė kunigams 
Raudoti bažnytines sales 
visokiems saviems kermo- 
šiams, kaip kazyriavimams 
ir tt. Viskas kas nesilic 
čįą parapijos reikalų liko 
kunigams Uždrausta.

Kasyklų darbai stovi ant 
žemiausio laipsnio. Žmonės 
be darbo skursta. Bedarbė 
kasdien'' didinasi. Žmonės 
kiti jau neturi iš ko užsi- 
inokėt nuomą, kiti net ba
dauja. Kas bus toliau....

J. Basanavičius.Užjautimas Clevelandui 
Baisiai eksplozijai ištikiu 
Clevelando klinikoj pereitą 
savaitę, kame mirė 124 y- 
patos, Pittsburgo mieste 
majoras Klina pasiuntė už 
jautimo telegramą Cleve- 

Gando miesto galvai pareik
šdamas, “Jeigu Pittsburgas 
gali ką nors pagelbėti, įsa
kykite mums.”

Pittsburgas yra arčiau- 
i sias Clevelandui didmies 
tis, nors kitoje valstijoe.

—
Vis tiki čigonėms. Per 

eitą savaitę dvi čigonės iš
viliojo iš keturių bobelių 
$493. Tik kada čigonės iš- 

I ėjo ir dingo bobelės pasige
do savo pinigų ir davė ži- 

I nią policijai.
i Viena moteris pranešė 
|kad jai iš stalčiaus, po či-
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j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ 

; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpom ;
organizacija Suvienytose Valstijose, : 

! kurios turtas viršija $1,090,000.00. I
! Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 i 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
N SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- i 
m Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitl "T4- Į 
" vyn«" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusg kainee. .

; Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir l,0M.
: Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. ■
« Del platesnių informacijų kreipkitis iiiu adresai <

= LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
: 307 W. 30th Street New Verk, N. T. į

Morgantown, W. Va.

' Šioje srityje daugiausia 
yra angliakasyklos. Dar
bai jose eina silpnai, po dvi 
ar tris dienas į savaitę. Mo
kestis darbininkams labai 
maža, ir ta pati karts nuo 
karto mažinama. Dabar už 
iškasimą tono anglies mo
ka 33 centus. Angliakasis 
jei nori padaryt keturis do- 
larius per dieną turi pri
kąst čielą farmą anglies. 
Už tai dauguma meta ang- 
liakasyklas ir važiuoja kas 
išgali išvažiuot į didmies
čius darbų j ieškot.

Lietuvių čia randasi ne
daug. Nekurie nuo seno
vės turi pakeliais pasistatę 
nuosavus namelius. Gir
tuoklystė tarp jų gana pla
ti. Biznierėliai užlaikanti 
krautuvėles bankrutija.

Laikraščių mažai kas te
skaito. Pinavijas.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Ką rašo Amerikietis iš 
Lietuvos. Antanas Mirgė
tas, kuris gyveno Spring-, 
field, Ohio, ir gerai pažys-i 
tarnas Daytoniečiams, tarp 
kitko rašo:

“Kai parvažiavau į Lie
tuvą (8 metai atgal) tai at
rodė labai prastai; bet da
bar visai kitaip yra. Tvar-I 
ka kuogeriausia. Prie šios j 
valdžios kultūra taip pati 
gan smarkiai pradėjo kil-l 
ti, kaip ir kitose civiiizuo-| 
tose šalyse. Butų labai lin
ksmas gyvenimas Lietuvo
je kad nebūtų ištikę perei
ti ‘ blogi metai. Kaip atro
do tai ir šymet dar gero; 
nesimato. Rašau ' šį laišką 
Balandžio 28 d., o dar žie
ma stovį, nežinia kas nu
tiks su oru.

“Parvažiuok į tėviškę at
silankyti su ekskursija, ne
paisant kad kaip kur ir 
badmetis, gausi gerus įspū
džius iš naujos Lietuvos. 
Di'delis skirtumas kai pali
kai Lietuvą dabar matosi.”

Rodos gan aiškiai A. 
Mirgėtas pasako, kaipo, gy
venantis po dabartine val
džia, kad prie jos gera pa
laikoma tvarka. O musų 
Amerikos politikieriai ir jų 
laikraščiai, nei buvę nei 
matę,; juodina tą valdžią, 
net dar ir aukas renka nu
vertimui jos ar išžudymui 
jų. Reikti} Amerikos pa
doriems Lietuviams atsuk
ti nugaras tokiems gaiva
lams, o skaityti tik tikrus 
tautiškus laikraščius-; kaip 
“Dirvą” ir '‘Vienybę’’.

Mano vaikystės dienų 
draugė iš Lietuvos rašo 
laiškus kad aš sužinočiau 
■apie jos brangaus vyro My
kolo likimą, kuris išvažia
vo Amerikon 17 metų at
gal, palikęs ją su dviem 
mažais vaikučiais.

Tas Mykolas yra sveikas, 
uždirba gerai, maukia mun- 
šainą, dar rodos .ir bolše
vizmo idėjas palaiko, bet 
vengia susieiti su pažysta
mais kurie ano ir primena 
apie jo apleistą šeimyną.

Tokių Mykolų, Baltrų ir 
Tamošių čia randasi tuks-

timtautis ir jau nekurie"Sa
kė kad nebus galima gauti 
Lietuvio kunigo. Bet šio
mis dienomis pribuvo nau
jas musų parapijos valdo
vas; Kun. Bistras. Nieko 
taip greitai apie jį negali
ma sakyti, reikia palinkėti 
naujam dvasiškam vadui 
geros kloties ir tvirtos e- 
nergijos dirbti tikėjimo ir 
tautos labui, o ne politikie
riams. J. A. U.

AKRON, OHIO

vęs vyras lengvai susižeidė. 
| Policija jį areštavo ir laiko 
kalėjime iki teismo.

Tėvai privalo žiūrėt sa
vo dukteris kad naktimis 

(po visur nesidaužytų. Ši
taip važinėdamos ir galą 

Ine viena gauna. ,-
Nubaudimai. Pereitą sa

vaitę nekurie Lietuviai už 
| girtavimą liko areštuoti ir 
turėjo užsimokėti bausmes. 
Kiti magaryčioms dar ga- 

Ivo po 30 dienų pasėdėti.
Keliautojas.

Statys 26 aukštų hotel}. 
Ruošiama planai būdavot! 
Akrone 26 aukštų hotelį ir 
teatro budinką, kuris 'bus 
ant W. Štate s't. skerbai 
prieš O’Neil krautuvės.

Tas didis budinkas kai
nuos $2,500,000. Teatras 
turės daugiau sėdynių ne
gu koks kitas Akrone esan
tis teatras. Sutalpins 4,000 
žmonių. Prie to bus salės 
konvencijoms ir kitokiems 
reikalams. Bus hotelis su 
paskirais kambariais ir šei
myninis hotelis su grupė
mis kambarių.

Užmušta Lietuvaitė. Iš 
Farmington, W. Va., į Ak- 
roną buvo atvažiavus Ona 
Griliutė, 16 metų amžiaus, 
su svetimtaute drauge ir 
vienu vyru. Pabuvus kiek 
Akrone, gryžo namon, ir 
kelyje prie Pursglove mie
sčiuko -automobilyje tapo 
po užmuštos. Su jom bu-

DZIMDZI DRIMDZI 
Maršrutas

Gegužės mėn.:
25 — Worcester, Mass.
26 — Gardner (po pietų)
26 — Athol, Mass, (vak.)
29 — Westfield, Mass.

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

PAJIEŠKAU VYRO
Pajieškau tinkamo draugo apsi- 

vedimui, kuris norėtų sueiti su ma
nim j gyvenimų ant ūkės. Meldžiu 
atsišaukti laišku šiuo adresu:

A. KILINS
Box 18A East Douglas, Mass.

I’AJIEŠKOJIMAS
Pajieškau dėdės Jono Dvilio, Go

rainių kaimo, Tauragės apskrities. 
Meldžiu atsiliepti šiuo antrašu:

BARBORA DVH.AITĖ 
420 No. Springfield Ave.

Chicago, Ill.

tančiais kurie apsivedę ir 
gavę pasogas išvažiavo į 
Ameriką laimės jieškoti, 
palikę jaunas pačias su ma
žais vaikais vargti pačiame 
gražiausiame gyvenimo pe
riode, o patys Amerikoje 
trankosi kai, nekrikštytos 
dusios ir ištvirkauja.

Mano supratimu, Lietu
vos valdžia ir bažnyčios 
galvos nepadarytų klaidos 
suteikiant tokioms palik
toms moterims persiskyri
mą. Jos galėtų gauti kitus 
vyrus ir gyventų žmoniš
kai.

čigoniškos vestuvės. Ge
gužės 15 d. apsivedė čigonų 
karaliaus sumiš su gražia 
čigonaite (Daytoniete).

Vestuvių puota kainavo 
$7,000. Pokilis atsibuvo lau
kuose kur jaunavedė gyve
na, o svečių čigonų buvo 
privažiavę iš tolimų valsti
jų-

Naujas klebonas. Dayto- 
no Lietuviai sulaukė naujo 
klebono. Po Kun. Slavyno
išvažiavimo klebonavo sve-

The

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City 

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

Washington, D. C.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
mokestį už “Dirvą” ir už 
knygas.

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

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
vaikus, tėvus.

Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Padaryk “
Veikimą Jūsų
Yardo lazdele!

Buick Closul Boltes are by Fisher, the World's 
Largest Builder of Fine Closed Car Bodies.

Spėka tokia didelė .
pradėjimas vatiuot taip greitas . . . sudėjimas te
kis patvarus ii stiprus kad Buick’o savininkai patys vie-
ni išperka daigiau Buick’ų negu kiek pagamina išviso 
kiti karų išdrhėjai paskirai bent kokio karo esančio 
Buick’o srity.?! ' :j

BUICK MOTOR ĮOMPANY, FLINT, MICH.
Division of (sneral Motors Corporation

Consider the deliveed price as well as the 
list price when compring automobile values.

Sedans •- 
Coupes 
Sport Cai.

ERIES 116
- -$1220 to $1320
- -$1195 to $1250

I- -$,1225

Sedans - 
Coupes - 
Sport Car

SERIES 121
—$1450 to $»2O
- $1395 to $450 
-$1325

Sedans - 
Coupes - 
Sport Cars

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

Šios kainos yra f. o. H iš Buick Dnrbtuves, specialiai prie
dai ekstra. Buick pristymo kaina apima tik mažas lėšas 
pristatymo ir finansatno. Patogios išlygos galima gauti 

išsimokėjimui pagaG. M. A. C. Time Payment Plan.

Broadway Buick lo.
8401 Broadway

4255 Pearl Road

Economy Buick Co 
12508-20 Euclid Ave.

12516 Shaw Ave. i

The Hertz Būick Co.
1440 West 25th St.__.

The Bailey Buick Co.
144U0 Detroit Ave.,

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

KADA GERESNI JUTOMO BIL1AI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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DIRVA

Važiuojantiems Lietuvon bus pačiam niiobodu, turė
si daug įvairumo, matysi 
didelį skirtumą Lietuvos

Kaip daryti su pinigais?
Kelionėse be visko gali

ma apsieit, tik be 
ne. h’ jei kas ką iš kelei
vio nori atimt tai pirmiau
sia pinigus. Ir pinigus pa
sitaiko pamest.

Lietuvon važiuojantiems 
pinigų daug nereikia imti. 
Pirmiausia, reikia apsirū
pinti visą kelionę, gelžkelio 
tikietus ir laivakortes į a- 
bu galu (kurie gryš). To
kia liks mažesnė našta ir 
tiek mažiau rupesnio.

Kelyje imtis tik tiek pi-' 
nigų kiek manai praleisti 
smulkiem^ reikalams (už
tenka apie $50). Kitus vi-

pinigų i Ą

Įtik girtam, bet ir tai ma- 
žai. Pametimų pasitaikė ir 
daugelis šiaip sau praulio- 

' jo. Tai jų pačių kaltė.

šus galima turėti “Trave
lers Čekiais” arba pasisių- 
sti tiesiog į Kauną, į kurį 
nors banką, ir iš ten kada j karvę, 
reikia ir po kiek reikia pa
siimt. Jei būni kur toliau 
tai parašai laišką arba te
legramą į banką ir pinigų 
už poros dienų atsiunčia.

Kaip visur kitur taip ir 
Lietuvoj nereikia rodytis 
ir didžiuotis pundais dola- 
rių. Ir į karčiamą nuėjus 
su giminėmis ir draugais, 
geriausia išsitraukti dolarį 
kitą kai reikia apmokėti 
fundijimus.

Didžiavimąsi pinigais yrą 
labai paikas daiktas ir pa
rodo žmogaus nekultūrin
gumą.

Lietuvoje mažiausia rei
kia mėtyti dolarius fundi- 
jimams. Gali praleist vie

Kada gryžti atgal, likusius 
bankas atiduoda dolariais.

Kurie palieka Čia šeimy
nas, vyrą arba žmoną, ga
lima iš čia vėliau pasiųsti 
daugiau.

Šitaip darant visada ap
silenksi pametimij ir nuo
stolių.

Kaip elgtis Lietuvoj

nu užėjimu į karčiamą de
šimts dolarių. Už tuos pi
nigus gali nupirkti arklį, 

arba reikalingą u- 
kiui padargą. Palik, atmin
tį namuose, o ne karčiamoj.

Ko Amerikiečiams 
vykt į Kauną?

Kaunas yra Lietuvos did
miestis. Mažai kas iš Lie
tuvos žmonių, kurie prie 
pat Kauno negyveno, - to 
miesto nepažysta.

Reikia pasakyti kad dau
gelis ir iš Amerikos parva
žiavusių, didmiesčiuose gy
venusių, bijo važiuot į Kau
ną, lyg i k°kj svetimą mie
stą, kad ten neprapultų.

Per visus dešimts metų 
Amerikiečiams važinėjant

Bet į Kauną būtinai rei
kia nuvažiuoti. Taipgi rei-

žmonėse ir net miestų išbū
davo jime. Paveizdan, Ma- 
riampolė atsižymi balsais 
budinkais, o Žemaičių sos
tinė Telšiai — raudonais, 
iv tt„

Kaunan važiuojant pa
tartina paimti vieną kitą 
savo jaunų giminiečių. Ki
ti jie Kauno visai nematę, 
ir jiems bus kaip gerai da
vatkai atsilankymas Ryme.

Kaune esant, nejieškokit 
viešbučių kokiose mažose 
gatvėse arba palei gelžke
lio stotį. Tai yra užkampis 
ir nieko gero nėra. Visada 
reikia klaust ne “Kur čia 
rast viešbutį”, bet “kur 
Laisvės Alėja”. Ten rasi 
visko, ir viešbučių, ir Ame
rikoniškoms panašių krau
tuvių ir net daug Ameriko
niškų produktų.

Pabuvus keletą dienų sa
vo namuose, važiuot į Kau
ną, jį pažint, pabūt kelias 
dienas. Atsilankius Kau
ne nueit pas Amerikos 
konsulą (jei Amerikos .pi
lietis) ir užsiregistruot pa
są. Tas gerai jeigu pames- 
tum arba kas atsitiktų.

Laivakortes ir kitus ti
kietus, galima palikt savo 
linijos | ofise. Laikys iki 
reikės gryžti, ir nerūpės.

Pora mėnesių iškalbo. ga
lima pasiklausinėt apie lai
vą gryžimui, jeigu išvažiuo
jant neužsiregištruoji į abu

bai daug gryžta, todėl rei
kia vieta apsirūpint anksti.

šitas tinka visiems pasa- 
žieriams kas tik į Lietuvą 
vyksta šymet, ar kitą metą 
ar kada vėliau.

Lietuvoje niekur niekas 
pasų neklausinėja ir nerei
kia rodinėt, išskyrus jeigu 
apsinakvoji viešame name, 
viešbutyje ar tam panašiai.

ID A CT A P I IIZ" F?C g^vikus. Bet Tėvynė’ vie- 
1 1 D U IvEJ toj persergėti visuomenę
Rašo Žinučių Rinkėjas.

\
R. židžiunas, užsigavęs 

mano pastabuke, “Dirvos” 
18-me nr. bara mane ir kar
tu vėl teisinasi sakydamas 
kad “Tarpininke” buvo per
spausdinta musų srovių at-

nuo komunistų išnaudoji
mo pilnai užgiria komunis
tų komitetą ir pataria sių
sti jam aukas. Reiškia, ko
munistai bešmeiždami “Tė
vynės” redaktorius pasida
rė juos savo talkininkais. 
Puiku, ar ne ?

į Lietuvą vargu kam teko kia, parvažiavus į tėviškę, galu vietas. Tas ir sunku 
nustoti pinigų tenai apvo- aplankyti ir visą Lietuvą padaryti, nes tikrai neži- 
gimu. Jeigu pasitaikė taijkuoplačiausia. Viena, ne- nai kada gryši. Rudenį la

LUDENDORFF PRA- 
ŠAUJA DU DIDŽIU

KARU
Berlinas. — Vokietijos 

žymus generolas von Lu
dendorff pranašauja karą 
Suv. Valstijų su Anglija ir 
Rusijos su Vokietija. Jisai 
išvedžioja kad yra varoma 
trys tarptautiškos konspi
racijos, Žydų, Jėzuitų ir 
Laisvų Masonų už pasaulio 
kontrolę.

Tos viršgamtiškos spėkos 
dabar organizuoja naują 
karą prieš Rusiją, kame 
patriotiški Vokiečiai, sykiu 
su Lenkais ir Rumunais, iš
eis su obalsiu, “Šalin bol
ševizmas !”

Jėzuitai stengiasi įvesti 
Romos tikėjimo viršenybę 
Rusijoje, sako jis.

Prieš Angliją ruošiama 
galvažudiškas suokalbis už 
tai kad ne visa Anglija pa
sidavus po Roma.

Amerikos Žydai bilijonie- 
riai, didelėmis Amerikos 
paskolomis Rusijai, prisi
dės prie naujo pasaulinė? 
revoliucijos judėjimo, ypač 
Anglijoje. Taip tai galvo
ja gen. Ludendorff.

siliepimai apie šelpimą nu
kentėjusios šiaurės Lietu- 

Į vos neutrale kryptimi, be 
i komentarų, ii- sako, “Labai 
Įgaila kad randasi Lietuvių 
tarpe tokių priekabių jieš- 
kotojų”.

Ir aš sakau kad gaila jog 
yra Lietuvių tarpe tokiu 
kurie neva laikydami neut- 
ralės krypties, žodis žodin 
persispausdina kad ir ža
lingiausius Lietuvai raštus 
be jokios pastabos iš savo 
pusės, tuomi paliudydami 
kad jie pilnai *su tuom su
tinka.

▼ ▼ v

Visi Amerikos Lietuvių 
laikraščiai gerai žino kad

Kaip tik vieni Philadel- 
phijos Lietuviai sumanė ir 
surengė pietinėj miesto da- 
lyj pokilį pagerbimui Lie
tuvos Atstovo Balučio ir 
kartu minėjimui 25' metų 
spaudos atgavimo sukaktu- 
viųi kiti miegaliai išbudę 
ir save patriotais pasivadi
nę pradėjo zurzėti sakyda
mi kad ne aniem? tas dar
bas? priklausė, o tik mums, 
ir jeigu anie nuo musų tą 
gark pasigriebė tai mes, 
kaipo tėvynainiai ir patrio
tai, tenai neisim. Ištikro, 
nerėkia geresnių “patrio
tų” kaip tokie miegaliai. 

▼ ▼
“Naujienos” ir “Keleivis”

komunistai po priedanga taip uoliai visą laiką gynę
šiaurės Lietuvos baduolių savo bičiulį Plečkaitį, stai- 
renka aukas grynai komu- ga atsisuko ir pradėjo nie- 
nistinei propagandai čia ir kinti O tam mat atsirado 
Lietuvoje ir veda kovą priežastis. Mat, nesenai 
prieš komunistus kaipo pri-Į Amerikos Lietuviškų bičiu

lių Lietuvos socialdemokra
tai buvo sučiupti laikant 
kokusą su Plečkaičio agen
tais, kurie buvo atgabenę į 
Lietuvą plečkaitinės litera
tūros ir laikraštį ‘Pirmyn’, 
kurį ir “Naujienos’’ parda
vinėjo, ir dabar apgindami 
Lietuvos socialdemokratus 
ir patys save, pradėjo nie
kinti , (žinoma, del svieto 
akių) Plečkaitį ir skaito jį 
Lietuvos • šnipu.

Jau pervėlai, vyručiai, 
jūsų žygis ir tuomi nuo sa
vęs dėmės kaipo Lietuvos 
išdavikų nenuplausite.

^F ▼ ^F

Kartą einant pro vieną 
rūsį kur Lietuviški komu
nistai laikė savo kokusą te 
ko nugirsti diskusijas apie 
prisirengimą į didelį karą 
ir nuskyrimą tam karui 
vesti generolą, kurio var
das vis buvo minimas Bim
ba. Dabar jau tas'genero
las nuskirtas ir pasiųstas įr 
busintį karo lauką Chica- 
goje. Karas bus už SLA. 
iždą, prie ko tavorščiai iš
kalno rengiasi. ’

O jus, tikrieji SLA. na
riai, ar rengiatės atmušt 
ataką ir apgint tai kas yra 
jūsų ?

IESSIEX
THE CHALLENGER

C AM E L
C I G A R E T A I

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CICARETAt

Pasaulio didžiausia tabako žinovų grupė . . . viena 
rųšis . . . vienodas gerumas . .,. vieno dydžio 
dėžutė ... tas viskas sukaupta i Camels gerumų. 
Camels švelnumas ir minkštumas tegalimas tik per 
parinkčiausio tabako vartojimą.

Gabiausias gi sumaišymas suteikia Camels tokį, 
savotišką skanumą, kad prilygti niekas negali.

Jie turi pilnumą, kurio negalima patirti iš bile 
kito kokio cigareto, nežiūrint kiek kainuotų.

Camels niekad nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigaretinio atsirūgimo.

Mums rūpi jūsų 
nuomuone, nes 
Camels mes 
gaminame jums 
rūkyti ir 
pasidžiaugti.

© 1929. R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

turi teisę prieš kitus
Essex the Challenger yra didelis, suaugusio mieros “Six” 
puikus pažiūrėti — su daug vietos ii patogus. Jis yra 
tokioje daugybėje spalvų kad nežiūrint kokias pasirinksi, 
turėsi beveik individual} skirtingumą, be ekstra lėšų.
Ilydrauliški trankymo sulaikytojai ir . naujo tipo dvigu
bos veikmės 4 ratu sulaikytojai eina su pirkiniu—JIE 
NEKAINUOJA NEI CENTO DAUGIAU. Tas pats su 
radiatorių uždarytojais, oro valutoju, stiklo šluostytoji!, 
saugiu užraktu, chronium lietom žibančiom dalim. Vi
sos brangios ypatybės — visos ypatybės kokių jums rei
kia. Susirašyki! patys tas ekstfa dalis ką Essex duoda 
be priedinio mokesnio ir pamatysit kad jos sudaro virš 
$100 daugiau tik už pačius tuos dalykus.

Big Six Patogumai už kain ą mažai daugiau negu mažų

Po Tisų šąli ir nesuskaitoma dau- 
gyb( — rekordai “Challenger Sa
vaites'* — kurioje tūkstančiai da
lyvavo, pažymiai atlaiko savo vir
šenybę iššaukimuose kitiems susi
lyginti, Greitume iki 70 mylių Į 
valandų — Išnašume, su 60 mylių 
i valandų per dienų — Ekonomi
joje su 18 iki 20 mylių ant galio
no ir daugiau. Desėtkais tūks
tančių publika išbandė ir prirode.

Gausus P a$ir įtikimas
Spalvų be Ekstra Lėšų

Įvairybė tokia didelė, kad turit 
beveik individuali skirtingumą

iAQR* aukščiau 
dirbtuvės

LENGVAS PIRKTI -
LENGVAS TURĖTI

PAVEIZDAN, šiame mieste jū
sų Pirmas (mokėjimas, su jū
sų dabartiniu karu, gali būti 
tiktai $268.00, ir mėsiniai išsi- 
mokūjimai po $48.42.
Jūsų dabartinis karas gal pa
dengs visą pirmą (mokėjimą. 
The H. M. C. Purchase Plan 
suteikia žemiausias išlygas iš- 
simokėjimams.

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

West Side Sales Branch 3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch 
6375 Lorain Ave. Rand, 4227 3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph 4332

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Ad. W Ashington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25tli St. ATlantic 2919

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield 8930

VV. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania 1042

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 81

THE K. F. SPIETH CO.
14461 Euclid Ave. EDdy 2522

ROY TURNER MOTOR SALES CO.
13908 St. Clair Ave. GLenville 2552

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulevard 1970

W. O. WINCE MOTOR SALES
. Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford, Ohio Bedford 318

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway BRoadway 0038

SOLON GARAGE 
Solon, Ohio

D. I. STERLING & SON
Berea, O. Berea 171 W
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, Į Dienos Klausimais | Garbės Lauke
Ant.-Ferd. Max.

PRIE “TĖVYNĖS” PAREIŠKIMŲ
“Tėvynė” labai plačiai iš-1 

sireiškia kaslink pasikėsi
nimo ant prof. Voldemaro 
gyvasties Gegužės 6 d. ir 
nors nusmerkia terorą, iš
veda kad taip ir reikėjo, 
nes jei ne diktatūra ir “fa
šizmas” to nebūtų nutikę, 
nes dar panašiai nebandy
ta Lietuvoje iki šiolei.

“Pasikėsinimas ant p. 
Voldemaro gyvasties yra 
aiškiai paremtas politiniais 
motivais”, sako “Tėvynė”.

Dabar turim pažiūrėt ko
kias politiškas partijas “Tė
vynė” Lietuvai pripažysta 
kaipo tinkančias “demokra
tiniais pamatais” valdyti: 
Krikšč. demokratus, Valst. 
Liaudininkus, Socialdemo
kratus ir be abejo tuos pa
čius dabartinius Tautinin
kus, jei valdytų “demokra
tizmo pamatais”, rinkimais 
ir kelionėmis su kitomis 
partijomis, kaip buvo,daro
ma pirmi’au.

Jeigu, anot “Tėvynės”, 
teroras daryta “politiniais 
pamatais” tai dabar “Tėvy
nė” turi įtarti tas visas mu-

tų komercinių vekselių por
tfeliu, nekelia nei mažiau
sios abejonės; kursas pasi
liks tvirtas ir pastovus kaip 
buvo visais Lietuvos Ban
ko gyvavimo metais”.

gi. Šaudymų buvo Vilniu
je, komunistų susirėmime 
su policija.

Kaip iš Lietuvos atėję 
laikraščiai rašo, pirmos Ge
gužės Kaune nešvęsta. Dal
bai ėjo kaip paprastomis 
dienomis,

Kaune Gegužės 1 diena 
taip ramiai praėjo kaip iki 
šiol dar niekada. Visos įs
taigos dirbo, tik spaustu
vių darbininkai šventė, to
dėl tą dieną dienraščiai ne
išėjo. Rasta išmėtyta bol
ševikiškų atsišaukimų. Ji- 
kių darbininkų trukšmavi- 
mų nebuvo.

Tą dieną po pietų ko
munistai neva bandė suren
gti demonstraciją, bet nie
kas neišėjo. Suimta 50 
žmonių, daugiausia Žydai.

Taigi Amerikos laikraš
čių pranešimai apie šaudy-. 
mus Kaune buvo neteisin

Lietuvos šaulių Sąjunga 
Balandžio 29 d. į mirusio 
Šaulių Sąjungos pirminin
ko VI. Putvinskio vietą iš
rinko dailininką A. Žmui
dzinavičių, Putvinskio švo- 
gerį.

Nei šis, nei tas
P. Mikolainis šitaip rašo 

Kauno “Lietuvos Žiniose”:
“ ‘Dirvos’ redalk torius 

Karpavičius ir ‘Vienybės’ 
redaktorius Sirvydas (jau
nasis) iš fašizmo persime
tė į bolševizmą ir sykiu su 
bolševikais gręsia S. L. A. 
iš vidaus griauti, kam ‘Tė
vynės’ redaktorius Vitaitis 
negarbinąs fašizmo”.

P. Mikolainiui štai kokia 
tinka daina:

Seni, seni, te tabokos, 
Senis negirdėjo, 
Seni, seni, imkis 

šmeižti —
Senis sukrutėjo!

sų partijas ir jų šakas, ar
ba kurią vieną, surengus 
terorą sugrąžinimui ‘demo
kratinių pamatų” Lietuvai.

Butų labai, labai liūdna 
jeigu teisybė butų “Tėvy
nės” pusėje. Tas reikštų 
jog “demokratinių pama- 
tų” Lietuvoje nėra. ***'

“Dirva” išsyk kaltę1 metė 
ant komunistų, bet tie yra 
teroristai ir jų niekur nie
kas jokiais demokratais ne
skaito. Voldemaro nužu
dymas yra jų užduotis, jei 
kam nors ’Voldemaro grei
ta mirtis reikalinga.

Tikriausias . įtarimas te
ko Plečkaitininkams, kurie 
Lenkams tarnauja ir pasi
ryžę visą Lietuvą Varšavai 
atiduoti.
. “Tėvynė” savu laiku pa
teisino Tauragės “pučą” ir 
Plečkaitį.

Dabar, jeigu 'ir komunis
tus ir Plęčkaitininkus “Tė
vynė” grupuoja su pirma 
minėtomis doromis partijo
mis tai jau kožnas gali pa
sakyti kad “Tėvynės” kal
bos už “demokratinius pa
matus” yra.........

Ar blogai kas ar gerai, 
ar teisingai ar melagingai, 
vis musų “Tėvynė” paklys
ta.

O taip yra del perdidelio 
norėjimo “demokrat i z m o 
pamatų” partijoms, o ne
paisymo Lietuvos liaudies 
reikalų bei nenorėjimo jų 
pažinti1.

Ar Litas Puls?
Lietuvos Banke 1928 me

tais beveik ištisai stovėjo 
vyriausybės pinigų apie ir 
po 60,000,000 litų! Prie ki
tų partijų valdžios, valsty
bės iždas nupuldavo iki ke
lių milijonų litų.

Banko valdytojas Prof. 
Jurgutis pasakė: “Vistiek 
kaip plėstųsi netolima mu
sų ūkio konjunktūra, musų 
valiutos — musų lito kur
sas, paremtas didele aukso 
ir valiutos atsarga ir rim-

Per metus kartą pamatyt, 
Gamta papuošė pievas ir laukus, 
Kad ir nenori turi matyt.

Ir tas paukštelis, tas čiulbunėlis 
Po medžius ima sau dainuot, 
Kad rūpesčiuose busi paskendęs, 
Vistiek siela tau ims banguot.

Nors ir vargingai kuris gyvena,
Gegužės dienos suvilios, 
Kai motinėlė savo vaikelį 
Su kvapais gėlių pabučiuos. 

Tai tas iš visų yra gražiausias 
Kuris išpuošia juos visus; 
Tai ta gražuolė, tai jo parėdas, 
O mes tik žinom'jų vardus.

Tai tos tėvynei visos brangios 
Kurios ją gerbia, nori mylėt;
Tai tie broleliai brangus, išeiviai 
Kurie tėvynei įfor’ padėt!

Į Vinskunas Vincas.

TAI PADA!
Oi kada? Tai tada!....
Atsiminsiu visada....
Kuomet siela numylėta
Aš džiaugiausi — “tai tada.... ” 

Pamylėjau — glamonėjau, 
Numylėtą bučiavau.
Sielai džiaugsmą apturėtą 
Minavot tik liko jau....

Po mėnulio gelsvaakio,
- Prie lakštutės dainelių

Numylėtą aš sutikęs
Sakiau: “Aš tave myliu.... ” 

Visa gamta rodos džiaugės
Mano/ laime ką turiu,
Siela meilėje paskendus,
Sakė vis, “Tave myliu.... ” 

Jau praėjo tos dienelės, 
Tiktai liko atmintis, 
Atminimai sielą graužia, 
Visur rodos tik naktis.... 1 ,

Oi kada?.... Tai tada — 
Tą atminsiu visada....
Pirmą jąją taip mylėjau, 
Ją minėsiu visada....

.....St Repšys.

(Tąsa iš pereito num.)

III.
Džiaugsmo perimtas ir laimės kute- 

1 namas gryžta atgal Narsutis. Nors tas 
pats šypsantis mėnulis, tos pačios spindan- 
čios žvaigždutės, kuriomis vėlyvais vaka
rais gėrėjosi, bet šiąnakt jos jam buvo 
daug malonesnės, daug žavingesnės. Net 
ir aukšti Nemuno krantai, medžių, krūmų 
šešėliai iškilmingesniais tapo. O ramus 
Nemuno vanduo savo keliu plaukdamas ro
dos visur tik kartojo: “Myliu, myliu, my
liu ... .”

Šios dienos, šio gražaus pavasario va
karo nuotikiai buvo vieni pirmieji iš lai- 
mingiausiųjų dienų nuoti'kių. Jis senai 
jieškojo tinkamos progos, tinkamesnių sa
kinių kuriais galėtų išreikšti Danutei sa
vo kaistą meilę. Ilgai laukė jos vieno ne
drąsaus žodelio teikiančio jo gyvenimui 
ramybę.... Šiandien visi jo norai išsi
pildė, ir jis jau pradeda naują gyvenimą 
— džiaugsmo, svajonių, karštos, karštos 
meilės gyvenimą.

Skubomis ėjo ir parėjo į savo namus. 
Nors ir vėlyvas nakties laikas, tačiau jo 
negali nuvaryti į sapnų karaliją. Jis sėdi 
ties prieangiu, po liepa, ir svajoja savo 
gilius, gražius svajus.... Jis ir jo žyd- 
riaakė Danutė sėdi baltoj krištolinėj val- 
tyj ir plaukia, plaukia.... Tik ne per 
audringą, putojančią jurą, bet srauniu, 
ramiu Nemunėliu kur tai tolyn, tolyn.... 
Jiedu linksmi plaukia, o vargai, nelaimės, 
bevilčiai grieždami dantimis, lieka, lieka. 
Ir jis nejučiomis garsiai sušuko:

— Neužilgo, Danute, mudu pripla.uk- 
sim ramybės uostą ir busim laimingi, kaip 

(pasakų užburti karalaičiai. Myliu tave, 
Danute, myliu begaliniai!

~ —• Myliu!.... — atsakė jam siūbuo
janti medžiai, ir nugirdo tą žemai gulin
tis Nemunėlis.

IV.
Dangus apsiniaukęs, graudžiomis aša

romis verkia. Nemunas irgi pyksta, ne
rimsta, putodamas eina, jo įšėlusios ban
gos vydamos viena kitą, grauždamos ra
mius smilčių krantus, skuba į tolį, močiu- 
tei-jurai savo žinias apsakyti-. Saulutė tik 
retkarčiais,' prasimušdama pro tamsių de
besių tarpelius, liūdnai pažiūri į marguo
jančius laukus, vandens lašais pasipuošu
sias lenkų gėles. Kur toli, toli buvo gir
dėti žiemos rytuose duslus patrankų uži
mąs, šautuvų ir kulkosvaidžių tarškėjimas. 
Pro tamsiu miškų viršūnes kilo į viršų juo
di kamuoliai dūmų.

Įmirkusiais keliais ėjo būreliais nu
vargę ir sulyti kareiviai; vėl kur ne kur 
pasirodydavo raitelių eskadronai, klam- 
podamos purvinus kelius sunkios batare- 
jos. Ten vėl, it per tyrlaukius Arabų ka
ravanai, pamaži traukė gurguolės. Visi 
skubėjo į žiemos rytus, kur buvo girdėti 
pragariškas šaunamų ginklų juokas, dus
lus patrankų užimąs; į ten kur dangų puo
šė juodi dūmai. Taip, jie skubėjo. Jie 
skubėjo gelbėti priešų draskomus Lietu
vos plotus, padėti savo kariaujantiems 
broliams. Liūdna ir baugi diena — liūd
nesnės ir baugesnės nakties laukia.... Ne 
veltui ir dangus nusiminęs, visą dieną vei
kia. ... Kareiviai drąsus, myli savo tėvy
nę — skuba. Nors žino kad daug iš jų I 
dar šį vakarą paskutinį kartą užmerks 
savo akis ir jau amžinai jų neatmerks, ne- 
sigrožės skaisčia saulute, gražiais gamtos 
vaizdais, nebevilios skaistaveidžių merge
lių.... Ne vienam švino kulka bei aštrus 
plieno kardas nutrauks gyvenimo siūlą ir 
tolimas, svetimas kampelis priglaus su
stingusį kūną. Nieks ten jo nepaguos, ne
apraudos; tik vėliau, mediniam kryžiui at
siradus, kokia mergaitė vargdienėlė ant 
nežinomo kapo gėlių pasodins, raiba ge
gutė raudos-apkukuos.

Karas.... Žiaurus užpuolimo karas 
ardo žmonių ramybę, drasko žavingus tė
vynės. 'kraštus. Šaukia tėvynė savo išti

kimus-sūnūs ginti ir krauju vaduoti prie
šų užgrobtas dalis, gelbėti savo tikrus 
brolius. Gražus, garbingas šauksmas žai
bo greitumu praplinta po visus Lietuvos 
kampus, sujudina visus jos vaikus, nar
suolius sūnūs. Jie metė dalgius ir žagres 
ir burių būriais eina, skuba gelbėti savo 
brangios tėvynės.

Tas gražus, garbingas šauksmas pa
siekia ir Joną Narsutį, jauną, aštuonioli
kos metų, senų tėvų vienturtį sūnelį. Ne
rimsta jo krūtinėj jauna širdis. Kyla min
čių verpetai: ar eiti kur tėvynė šaukia, ar 
pasilikti pas seną tėvelį, močiutę; ar klau
syti žiauraus karo garsų, ar gėrėtis Danu
tės skambiomis dainelėmis.

Tėvynės šauksmas nugalėjo. Nors gar 
la palikti senus tėvelius1 be užvaduotojo 
bet brangi tėvynė šaukia — reikia jos. 
klausyti.

Narsučio tėvelis nors senas, nors dre 
ba jo raukšlėtos rankos, nors bus ir var 
gas be užvaduotojo, bet su džiaugsmo aša
romis laiminga, į tolimą žygį sūnelį ren
gia. Jis džiaugiasi turėdamas tokį narsi 
sūnų, kuriam nebaisu už tėvynę galvą pa 
dėti. Tiktai močiutė graudžiai verkia, vos 
suprantamus karčius žodelius kartoja, su 
nelį prie savęs spaudžia....

— Sudiev, tėveli, motinėle! Nusira 
minkit ir prašykit Dievo kad mane sveiki 
pas jus sugrąžintų! Sudiev! Aš einu ter 
kur dunda patrankų garsai, šautuvų ii 
ginklų aidai. Sudiev! aš einu ten kur vis 
jauni drąsus vyrai eina, kur pasiryžę sa 
vo tėvynės priešą sumušti ir išvyti. Pf 
laimėjimų vėl gryšiu ir jus pralinksmin
siu!

Seni tėveliai ilgai stovėjo ant kalne 
lio ir žiurėjo į nykstantį už žalių krūmų 
sūnelį, savo didžiausį brangumėlį. Tėve
liai verkia, ištiesę rankas žegnoja, pasku
tinį laiminimą siunčia, paskutinį sudiev 
taria; o Jonas, aplenkdamas pažystamus 
Nemuno krantus skuba Danutei sudiev pa
sakyti.

DVASIŠKIJA IR KO
MUNISTŲ 
PINIGAI

“The Chicago Tribune” 
skelbia jog šiose dienose 
gavo dokumentus įrodan
čius kad federalės bažnyčių 
tarybos vadai ir kiti paci
fistai kurie kelia priešta
ravimui Amerikos ginkla- 
muisi ir ruošimuisi apsigy
nimui, gauna pinigus iš ko
munistų, socialistų ir kitų 
radikalų šioje šalyje.

1922 metais Charles Gar
land, radikalas milijonie
rius, kuris vėliau buvo nu
teistas kalėjiman už įstei
gimą “laisvos meilės kolo
nijos”, įsteigė fondą pado
vanodamas $901,555 taikos 
reikalams. Jo nurodymas 
buvo išdalinti tuos pinigus 
kaip greičiausia galima.

Bet truko šešis metus iki 
išdalinimas įvykyta, kadan
gi fondo akcijos pakilo ir 
fondas išaugo virš $2,000,- 
000. Dabar jau viskas iš
skyrus $65,000 išleista pla
tinimui komunistinės, so
cialistinės ir kitų radikališ- 
kų propagandų.

Fondo globėjais buvo ži
nomi radikalai, tarp jų ir 
Benjamin Gitlow, kuris da
bar randasi Maskvoj pasi
tarimams apie komunistų 
organizavimą. Kiti nariai 
yra komunistai, kiti socia
listai, kiti pacifistai ir baž
nyčių galvos.

Dvasiškiai, kurie gavo iš 
to fondo pinigus, buvo at
stovais Washingtone atkal
binėjimui senatorių ir kon-

v.
— Artėjau, Danute, sudiev pasakyti, ;— 

tarė Jonas imdamas mergaitei už rankų.
— Ar jau atsibodau kad nori pames

ti? — nuogandoj Danutė žiūrėdama į jo mų apie taiką knygų, para- 
pasikeitusį yeidą tarė Danutė, ir prašė ’ ' 
sęstįs.

Tikrai Jonelis ją pamesti pasiruošęs. 
Nors ii1 labai, labai Danutę mylėjo ir ren
gėsi naują laimingą gyvenimą pradėti, bet 
jis negalėjo į priešų daromas tėvynei 
skriaudas žiūrėti ir ėjo jos gelbėti — ka
ro laulįe vargstantiems- broleliams padėti. 
Kas ta meilė, kas tas gražus gyvenimas,, 
žavingas .gamtos grožis, močiutės-sengal- 
vėlės raudos, ašarėlės, ir kas Danutė skai
staveidė?! Viskas niekai jeigu prisieis 
sunkus priešo jungas pajusti. Jr sena mo
čiutė labii gailėjo, tačiau perkalbėta su
tiko ....' Sutiko karžygiu sūnelį matyti ii' 
širdingai! palaiminimo žodžiais iš namų 
išlydėjo, j Drąsiau, Narsuti!.... Dabar 
tik lieka,savo svajonių, savo meilės dievai
tei Daniiei pasisakyti. Nors gaila, gaila, 
širdį sktuda pažvelgus į jos nusiminusi 
veidą, į jos žemyn nuleistas akeles, bet 
didis tė’ynės reikalas jokių kliūčių netu
ri — viską jis paveikia, viską nugali.

— Me, Danute,, neatsibodai, myliu ta
ve, braigioji, ir visada mylėsiu.... Bet' 
taip, lakinai turiu apleisti. Jau laikas.... 
Tėvynei pakraščiai kraujo upeliais teka, 
musų jkini broliai šimtais žūsta — ar gra
žu butiiirian jaunam namie sėdėti, kuomet, 
galiu gnklą taip pat kaip jie valdyti. Tai
gi,, braigioji, reikia ir man ten skubėti, 
greičiai priešą atsikratysime.

—Tu toks, jaunutis ir vienturtis — ar 
dabar jr tokius šaukia?

(Bus daugiau)

gresmanų nuo perleidimo 
jbilįaus statymui naujų, ka
riškų laivų.

Daug bažnyčiose platina-

šytų pačių bažnytinės ta
rybos narių, yra išleistos 
to fondo aukomis.

Taikos klausimas ir jos 
idėjos platinimas yra girti
nas ir prieš tai niekas nie
ko nesakys. Tik Įdomu ko
dėl komunistai prisiėmė ir 
bažnyčių vadus iš savo lo
vio — to didelio fondo — 
ėsti, ir kaip dvasiškiai ga
lėjo taip gražiai susiderint 
su raudonaisiais....

KIŠENINIS 
DAKTARAS

Graži, tvirta knygele kiše- 
niuje nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių apie 100 ligų ir 
kaip jų apsisaugoti,. veng7 
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"

3072. Legvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei- 
kajngiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su- 
taiyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
vijias gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo- 
jetelpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pa ikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nos, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
slįtį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie- 
tifišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo----- 35c

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30-
REIKALAUKIT “PIEVOJE’

UŽ $1.80 Į LIETUVA
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne- Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
Įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir Įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų, 

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršeli. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit. 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.
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(Tąsa iš pereito num.)ANTRA DALIS
Kryžeivis

I

t

Kova su Totoriais
TKERŠTAS priešams senovėj bu
vo laikoma šventu ir prakilniu 
darbu.

Valdė jaunas kunigas Šeirys su 
savo motina savo pilyje, visi jo 
klausė ir gerbė. Turėjo jis savo 
širdyje vieną tikslą — atsikeršyti 
kryžeiviams kaip tik gera proga

pasitaikys, kaip buvo prisiekęs savo tėvui. 
Dabar jis jau pilno stiprumo vyras, ne kas 
iš jo draugu plačioj apielinkėj gali prieš 
ji laikytis ar tai žaisluose ar tikrame su
sirėmime, ir raitų kautynėse jis daugeli 
savo kaimynų viršija. Už jo narsumą my
lėjo ir aukštino jj kaimynai jaunuoliai ii 
seniai, nekalbant jau apie mergas, kurioms

vų, ką viską Tranaitis ir Mindaugas dali
no tarp savo pagelbininkų.

Totoriai, plėsdami įvairias rytų šalis 
ir turtingus miestus, ką sugrobę nešiojo
si su savim, ir dabar veik viskas pateko 
Lietuviams. Rusai pradėjo glaustis prie 
Tą pamatę Rusai pradėjo glaustis prie 
Lietuvių ir pasiduoti jų valdžiai ir užtari
mui. Dagirdę apie tai Vokiečiai labiau 
supyko ant Lietuvių ir ilgai nelaukdami ir 
neduodami pagonims įsigalėti, ruošė nau-[ 
jus puolimus ant Prūsų ir Žemaičių.

Gryžo musų kariauninkai, keleto savų 
netekę, iš Totorių sričių, gryžo su grobiu 
ir dovanomis, ir namiškiai jų sulaukę ne
paprastai džiaugėsi.

Sugryžusieji pasakojo apie nematytus 
keistus žmones su tamsiais veidais, krei- . 
vom akis, iškeltais žandais, kas viskas bu
vo didelė naujenybė.

“Eina Garsas nuo Rubežiaus.... ”
Kuomet Lietuviai kariavo su Toto-

Ramino jie namie liekančias moteris, 
kurių daugybė išleido savo vyrus, savo sū
nūs, savo bernelius. Visi išeina linksmi, 
pilni vilčių laimėti, bet jiems taip pat lem
ta ir pralaimėti; visi tikisi kryžeivius su
mušti, nes jei to netikėtų nei į karą nei
tų, o nežino jų baisios galybės.

Visi ir vjsos gailėjo išeinančiųjų, bet 
labiausia gailėjo Angutė savo mylimojo, 
Šeirio. Nes dabar kada jis ėjo, jau jiedu 
buvo vienas kitam susižadėję; jau žmonės 
buvo nukalbėję kad jiedu neužilgo suruoš 
visiems linksmybes kokių jų pilyje nebu
vo nuo tada kada tik senesnieji atmena, 
tai yra kada jo tėvas parvedė jo motiną 
į savo namuš. Šeirys ir Angutė jau savo 
busimo gyvenimo svajus 'buvo apkalbėję, 
viską aptarę, tik reikėjo sulaukti rudens 
ir ruošti vestuves. Jos kraitis jau sukrau
tas, o jis dabino ir puošė savo margą klė
telę, kurioje savo nuotaką paguldys.

Atsisveikino jiedu susiėję savo slaptoj 
vietelėj vienudu; Šeirys ramino savo my
limąją, sakė koks svarbus reikalas eiti, ža
dėjo sugryžti ir parnešti jai dovanas. Dau
gybė kitų vyrų noriai ruošėsi ir vyko prieš 
kryžeivius, nes tarp pagonų buvo gandai 
apie turtingumą krikščionių miestų, kur 
“bokštai auksu žiba”, tik reikia krikščio
nis sumušti, sunaikinti jų miestus ir išplė- 
šus jų turtus sau parsinešti.

Palikus moterims vienoms, su vergais 
darbininkais, Angutė tankiai lankė savo 
anytą ir guodė ją, kaip guodė savo meti

mą. ■„
Bet karas buvo didelis ir ilgas. Krik

ščionys veržėsi gilyn į Sambiją,-mušėsi ar
tyn prie jurų, ir labiausia norėjo sunaikint 
pagonų šventvietę, nuslopinimui jų dva
sios.

Mušis ėjo ir sekančią žiemą ir iki vė
lyvo pavasario, ir štai kas dėjosi.

Čekų karalius Ottokartas dasimušė 
jau iki Romoves ir puldinėjo šventą miš
ką, kurį didelės spėkos stabmeldžių gynė. 
Užvirė baisus mušis, supuolę kryžeivių 
gaujos gynėjus nugalėjo ir varėsi gilyn. 
Romovė akimirkoj buvo sunaikinta. Čia 
žuvo, tapo sužeisti arba nelaisvėn paimti 
patys narsiausi Perkūno garbintojai, ku
rie stengėsi šią vietą ginti iki paskutines. 
Tarp Romovės gynėjų atkakliai kovojo ir 
Šeirys, kuris kai laukinis žvėris savo tėvo 
didžiu kardu kryžeivius kirto. Sunku su
skaityti kiek nuo to kardo kryžeivių kri
to, bet vis jų užteko. Leido Lietuviai gan
dus gilyn Į Lietuvą pas Tranaitį ir Min- 
dangą pagalbos siųsti, nes dabar matė tik
rą krikščionių galybę, bet pagalba ateiti 
nespėjo. Kurie dar gyvi buvo pasiryžo lai
kytis iki galutinai gyvybė juos apleis, ir 
kryžeiviams neužsileisti.

Šeirys pamatė kai keli kryžeivių vy
rai sugavę kankina senį krivių krivaitį, 
norėdami priversti priimti tikėjimą: jie 
žadėjo palikti jį gyvą ir paliauti karą jei 
jis prikalbins savo žmones krikštytis ir 
pasiduoti po ių valdžia.

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis, 
sykiu su Tavimi I

Laikas rėkti. Lietuve 
vyriausybės įsakymu, 
stabdytas Lietuvos soči 
demokratų veikimas del 
priešvalstybingo elgesio.

Vienas, du, TRYS!!! 
‘Keleivi’, ‘Naujienos’, " 
vyne’, ‘Sandara’ — Di 
NUOKIT! (kvartetą).

Gaila kad Darius ir ši 
kis nenuskrido į Kauną I 

Įlandžio 1 d. Vilijoj bu 
potvinis, butų galėję da 
užsidirbt vežiodami žmoi 
iš Slabados į Kauną.,

Kauno “L. Ž.” rašo: 
“Uosto kranto gatvėje r; 
tas negyvas 9 metų ku 
kis”.

Tai mes norėtume į 
klaut ko nors kas žino ka 
baigiasi kūdikystė ir pra 
deda vaikystė.

•
visoms jis buvo kaip dievaitis ir jos jį gar
bino, tik jis vos vienai Angutei leido but 
savo širdyje. Kitų jaunikaičių motinos 
net užvydėjo tokiam narsiam Šeiriui, o 
maži vaikai gyrėsi kad ir jie tokie bus kaip 
šis smarkuolis kai užaugs. Kad taip galės 
būti nėra abejonių, nes narsiųjų buvo ne 
vienas visais laikais, ir kai vieni baigėsi 
kiti į jų vietas stojo.

Svarbu buvo ir vaidilai palaikyti Šei
rio širdyje keršto prisieką gyva, ir jis 
vaikščiodamas po žmones, ir laike švenčių 
Rambyne, skelbė kitiems Šeirio pasiryžimą 
ir ragino visus ruoštis jam pagelbėti, nes 
tada Lietuviai nieko taip, neapkentė kaip 
naujai atsiradusių priešų krikščionių, ii 
be abejo turėjo už ką, nes jie vis labiau i) 
labiau į jų žemes spraudėsi. Nuo mažiau 
šio vaiko iki seniausio, visi Lietuviai, Že
maičiai ir kitos Lietuvių ir Prūsų gentėf 
žinojo kokie baisus yra krikščionys ir ką 
jie daro, nes jau daugybė metų kaip jie 
savo darbą varo iš Mozurijos. Iš šiaurės 
Lietuviai turėjo reikalus su kardininkais 
Kurše ir Žemgalijoje, su kuriais Mindau 
gas vedė nepertraukiamas tąsynes.

Šeirys ir du Angutės broliai, Vigrys 
ir Širvis, ruošėsi sykiu Į kovas kada Pru 
sai juos pašauks. Šalip namų darbo ir me 
džioklių, jie tankiai turėjo kautynes ir ko
vų bandymus už pasižymėjimus, ir lavini 
su savim augančius jaunuolius visoje to 
je apielinkėje. Senesnieji vyrai, kaimyną' 
kunigai ii1 bajorai, matėdami jaunuolius 
prie tokio užsiėmimo, gyrė juos ir džiau
gėsi, o jauniems to tik ir reikėjo.

Dabar juos pasiekė žinia jog narsus 
Žemaičių vadas Tranaitis eina ant Toto
rių, kuriuos Rusai kunigaikščiai, Danielius 
ir Vosylius, užsiundė ant Lietuvių.

— Vyrai! — sušuko Šeirys viename 
jaunimo susirinkime: — Einam ir mes su 
laukiniais pažaisti, išbandyti savo kardus!

— Einam! Einam! — atsiliepė visi.
Tuose laikuose namie sėdėti vyram: 

be karo buvo tik' dykavimas, kariavimai 
buvo jų darbas, o plėšimas ir grobis buve 
jų pelnas, todėl panemunių link Kauno pi
lies traukė pulkas raitų “vyrų, kurie tenai 
prisidėjo prie Tranaičio, ir visi sykiu su 
Mindaugo pulkais iškeliavo Totorių pa
tikti.

Puolė įšėlęs Totorių vadas Balaklai 
ant Lietuvių, ir Lietuviai puolė ant jų, bet 
mušis baigėsi nelaimingai, nes pats Balak
lai krito kovoje. Bėgo Totoriai sumišę, 
bėgo atgal palikdami visą savo mantą. 
Tačiau nedaug laukęs, barbarų kritusio 
vado sūnūs Kurdas sutuokė naujus savo 
pulkus ir išnaujo Lietuvius gulė. Tranai
tis su savo narsiais Žemaičiais pastojo To
toriams kelią ir dar labiau juos sumušė. 
Dideli skarbai laukinių Totorių teko Lie
tuviams — skrynios aukso, sidabro, žem
čiūgų, brangių šilkų, puikių ginklų ir šar-

i'iais rytuose, iš vakarų ir iš šiaurės susi
telkę Vokiečiai pagrobė Klaipėdą ir išde
gino, o ant jos griuvėsių įsteigė savo pilį 
ir praminė Memelsburgu. Nemuną ir in- 
eigą į jį užvaldė, ir popiežius pripažino 
Nemuną savastimi vienų kryžeivių....

Užstojus 1254 metui, krikščionys pra
dėjo rengti kryžeivystę prieš Sambijos gy
ventojus ir pradėjo rinktis ritieriai iš Če
kijos, Moravijos ir Austrijos, ir sekantį 
metą kryžeivių kariumenė perėjo per Vis- 
lą ir susivienijo su Kuršių kardininkų or- 
denu, sudarydami skaitlių 70,000 vyrų! 
Vadais buvo čekų karalius Ottokartas, 
Halsburgo grovas Rudolfas,, .Brandenbur- 
gijos margrovas Ottonas ir kryžeivių mis- 
tras Poppo von Osterna.

Šitos žinios pasiekė ir Lietuvius prie 
Nemuno, ir dagirdo apie tai Šeirys. Da
bar tai atėjo valanda kada jis turi eiti 
keršyti savo priešams-, kurie vėl puola Pru
sus, ir atsilyginti jiems už savo tėvo mirtį 
ir varyti darbą toliau kokį varė jo tėvas, 
koki prisiekė tėvui daryti.

Sambijoje buvo garsi Romove, Perkū
no žinyčia, prie kurios, kaip atmename, 
Šeirys buvo sugautas trys metai pirmiau; 
visi stabmeldžiai privalo ją ginti ir gelbė
ti, tuomi gelbėčami savo tikėjimą ir die
vus. Krikščionims buvo svarbu ją sunai
kinti, nes su ja puls ir stabmeldžių dvasia.

— Sambiją ginti! Romovę gelbėti! — 
šaukė Šeirys savo žmones, kada atėjo ži
nios jog krikščbnys tenlinkui traukia.

Dabar tai lakas Šeiriui panaudoti sa
vo tėvo didi karią prieš tuos kuriems ker
šyti jis prisiekė. Dabar jo rankos jau pil
nai tą kardą vakė: galėjo juo kirsti ir vie
na ir kita ranki, ir kada kardu mosavo 
rodės jis tik laulia kryžeivių galvų.

Sambiai stoji prieš pirmutinius kry
žeivių pulkus girtis, bet vis buvo sumuša
mi — prieš jų Stirnius ’šarvus ir gerus gin
klus Perkūno garbintojai nedalaikė.

Tuo tąrpu kiyžeivių didesni ir didesni 
pulkai Į Sambiją plaukė, ir plaukė pulke
liai Prūsų iš kitų sričių ir būriai Žemaičių 
ir Lietuvių nuo Nemuno ii* iš Sudavijos, 
nuo Šešupės krartų. Mušėsi jie kapoda
mi savo priešus, ii patys krito ir nyko kai 
lapai šaltam rudeliui užėjus, nors į jų vie
tą vis naujų atėje.

Nuo Nemuno jojo trys jauni kunigai 
Sambiams į pagailą: tai buvo Šeirys, Šir
vis ir Vigrys — piskutinieji du tai Angu
tės broliai. Jiedu irgi turėjo ko joti — 
atsikeršyt už savo tėvą, kurs sykiu su Šei
rio tėvu žuvo ginlamas savo žmonių že
mes ir tikėjimą nio krikščionių. Jie ve
dė didoką būrį raf.ų ir pėkščių kareivių.

Dvi motinos ir viena jauna sesutė iš
leido savo brolelius dobilėlius toli už rube
žiaus, į ten iš kur ėjo garsas jog daug kry
žeivių pasiryžę Lietuvius-Prusus naikinti- 
terioti ....

nėlę, ir visos laukė žinių apie karo pabai
gą, apie laimėjimą ir kariauninkų gryži- (Bus daugiau)

Vasarai i
TĖVYNĘ!

Dvi speciališkos
Ekskursijos 

puikiausiais United States 
Lines 'garlaiviais

S. S. LEVIATHAN
(per Chcrbourgą) ■ ,

, įjy f. Pasaulio d’džiausiu garl0iyitf._^L >
Iš-Neyz Yorko išplauks birželio JŠne) 12 d.

Keleiviai asmeniškai bus prižiūrimi Jos. Turck, gerai žinonio 
United States Lines atstovo.

S. S. GEORGE WASHINGTON
(tiesiai į Bremeną)

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

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

lonioj grupėj, valgysi geriausią maistą ir džiaugsies laivų pato
giais įtaisymais bei pasilinksminimu, kuo United States Lines

Pirk bilietus j ten ir atgal.
Pilnesniu infcnnacijų. kainų ir t. t. klausk paprasto garlaivių agento, arba

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

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
Į LIETUVĄ

Puikiu 'Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
iš New Yorko į Klaipėdą 
per Southampton?

Birželio-June 19 d. 1920
Brooklyno laikraščio “VIENYBES” vasarinė ekskursija 

Su Prityrusiu Palydovu
ir

Liepos’-July 7 dieną 1929
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenes veikėjas

Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas
p. Pijus Bukšnaitis

Klauskite apie gavimą kolektives 
piliečiams

vizos Amerikos 
dalyvaujantiems S.’L.A. Ekskursijoje.

Laivakortes parduoda ir į kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

Baltijos Aras
Istoriška meilišką apy
saka iš pabaigos 10-to 
ir pradžios 11-to am
žiaus Lietuvių prieti
kių su jurų siaubūnais 
Vikingais. IJfApie vie
ną jaunikaitį kuris su 
savo sesute buvo maži 
pavogti iš Žemaitijos ir 
išgabenti į kitas šalis, 
užaugo paskirai, ir abu 
būdami gražus, vienas 
kito nežinodami, susiti
ko kuomet suaugo, ir 
karštai pamilo. Kada 
tas jaunikaitis, po ilgų, 
kelionių jurose, surado 
kad Žemaitija yra jo 
gimtinė, pasiryžo joje 
apsigyventi, už ją ko
voti, ir parsigabeno sa
vo mylimąją į savo ša
lį, bet po vestuvių paty
rė 'kad ji yra jo sesuo.. 
Abu jiedu tragingai pa
baigia savo gyvenimą, 
pačioj jaunystėj; už jo 
narsų gynimą savo ša
lies jo žmonės supila 
ant jo kapo aukštą kal
ną, kuris 400 metų po 
to tapo pramintas Bi
rutes kalnu, nes am
žių bėgiu užmiršta tik
ra to kalno reikšmė.

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

$1,50.

"DIRVA"
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.

Ekstra! Jupiteris pri 
artino taip arti prie mėn 
lio kad vos nesusimušė 
Jupiteris buvo nuo menu 
tik 298,760,000 mylių i 
stu, sako astronomai.’

Na, vaikai, atėjo j ui 
eilė būti poetais, — ra 
Pr. (Vaitkus iš Pittsburg 
— ba skaičiau Juokų Rt 
paaiškinimą po eilėmis ‘Ži 
mos Serenada’, kad toki 
eiles ir vaikai gali rašyt.

Rašykit, vaikučiai, pr 
garsėsit kaip Lietuvos p 
etai pragarsėjo....

'Vėl darbo socialistams 
tūliems “tautininkams” ■ 
dabar reikės rėkti pri 
“fašistus” kam sugavo 
sušaudė Plečkaičio dra 
gus kurie, sukėlė tero: 
Kaune pasikėsinimų nųšai 
Voldemarą.

sk
“Naujienos” ir “Keleivė 

sukruto peikt ir. niekint s; 
vo kamarotą Plečkaitį - 
turbut už tai.kad jis pab 
go (ar Lenkai pavarė) 
Lietuvos pabėgėlių komit 
to Kauno Lenkams neu 
ėmęs, kaip buvo žadėjęs 
už ką Lenkai jį gardžio: 
kilbasom maitino.

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces tor 25/
Pure—Economical \

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS

USED BY OUR GOVERNMENT

Itching Shin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Dandruff. Pimples, 
Blemishes and other annoying skin irri
tations. Zemo antiseptic liquid is’the safe 
sura way to relief. Itching often disappean 
overnight. Splendid for Sunbum and Paistu 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $100.

zemo
FOR SKIN IRRITATIOHQI



DIRVA

Kanados * 
•Naujienos
TORONTO, ONT

Pabaigoj savo pamokslo pa
sakė linksmą naujieną at- 

Įvežęs Torontiečiams: vieną 
j raudonuku laikraštį duo
siąs “dykai” :$1 už tris mė
nesius, $2 už pusę metų, ir 
sAko, kiekvienas darbinin
kas turi užsirašyti, ar jis 
turi ką valgyt ar ne, bet 

Į turi skaityt raudoną laik- 
I raštį, toks jpigumas tai ne
bus per šimtą metų! Pi- 

■nigus ir adresus, sako, duo- 
kit man, aš darbo žmogus, 

i dirbu kaip juodas mulas, 
vos pm a j katėsi koks iš jo žmogus

Bimbos Misijos Torontoj.
Ištikro Toronto Lietuviai j 

pamaldus, neužtenka vie-j 
nos parapijos, dar šaukiasi I 
misijonierių kitokių bros-j 
tvų.

Netaip senai, 
mėnesių atgal, čia misijas j unaro: vaikščiojo tarj 
laikė raudonukas Mizara iš suolu pu.blikoj ir prašė do 
Brooklyno, net tris dienas | lariu; j ko.kios išmaldo< 
kryžiavo josi. Bet štai iri
vėl misijos, atsilankė kitas 
raudonas misijonierius — 
Bimba, kaip jis vadinasi. I

Bimba laikė misijas tik 
vieną vakarą ir viską at- 
provino vienu sykiu. Ne
surašytum j jaučią skūrą 
to tavorščiaus pamokslų, 
pažymėsiu tiek kad jo pir- 

, ma tema buvo apie apšvie- 
tą, knygas, laikraščius, dar
bininkų padėtį; kas komu
nistas tas darbininkas, o 
kitų visų pažiūrų darbinin
kas net ne žmogus. Kas 
tik jam pakliuvo ant liežu
vio galo tą šmeižė: tauti
ninkus, katalikus, socialis
tus. Jis ir save moka pa
girt: giriasi kad buvo darb
štus darbininkas, dirbtuvė
se tonus geležies pakelda
vo, šimtus darbų dirbęs, ir 
duoną pardavinėjęs, ir pai
šelius, viską, užtai, sako, 
galiu vadintis pasiekęs dar
bininko mokslą ir apšvietą 
iki paskutinio laipsnio. (Na
bagas, .kiti perėję darbi
ninko mokslą turi sau ama
tą visam amžiui, turi na
mus ir gražiai darbininkiš
kai gyvena, o jis pavirto į 
valkatą ir darbininkus iš
naudodamas, tinginiauda
mas gyvena).

ubagaudamas.
Toronto komunistėliai ir

gi išnaudojo progą: lindo 
akis kožnam ragindami ra 
šytis į komunistų kuopą 
kokia ten mergaitė ar mo 
terėlė nešiojosi nuplyšusit 
knygelių ir ragino pirkti 
sako, ot, darbininko protai 
tai šioje knygelėje.

Landžiojo žmonėms į a 
kis visi su savo bizniu, pas 
kui užbaigė, o po to raudo 
nukų “burmistras” vėl per 
statė tą Bimbą kalbėti 
Pirm jo, viena vietinė jau 
na mergaitė, raudonuke 
duktė, padeklamavo eilės 
irgi pagal Bimbos striunas 

“Misijonieriaus” antra 
pamokslas buvo apie Lietu 
vą, šiaurės Lietuvos badau 
jančius, apie 1 Gegužės, a 
pie 
jos 
mą 
kas

Rėkė, .šaukė, vyrelis iki 
pavargo. Bet baigdamas 
ceremonijas vėl dolarių už
siminė, net verkdamas pra
šė aukoti salės apmokėji
mui ir kitiems vietinių rau
donukų reikalams. • Tuos 
“susipratusius” vargšus lu
po iki paskutines.

Už savo darbą, sakė, iš 
centro gauna apmokėt, o 
kas liks tai likusius pinigus 
jų delegatas nuveš į Lietu
vą badaujantiems. Esąs ir 
delegatas išrinktas, tik jam 
trūksta ant šifkartės, todėl 
aukaukit badaujantiems. Į 
esančius komitetus sakė au
kų nesiūs, nes ten nesąs ba- 
duolių komitetas, bet gal
važudžių; tas komitetas, jo 
sakymu, nori kad kokia de
šimts tūkstančių žmonių iš
mirtų, o ne gyventų. Užtai 
komunistai geriau daro: jie 
šeria savo kelis padaužas, 
o Lietuvos baduoliams pa
siųs keletą raudonų lapelių. 
Buvo ir klausimai, bet “mi
sijonierius” tik keikėsi vie
toj atsakinėti, 
mas kaip tuščia 
bagė makaulė, 
baigėsi girdint:

-",l
VIETINES ŽINIOS--------------

i'AI KUR GALIT PRISIRUO
ŠTI PILIETYBEI, TIKTAI 

SKYBĖKIT

Sekančiose vietose Lietuviai 
iii pasimokyti išsiėmimui ant- 
i pilietybės popierių patapi- 
tui pilnais piliečiais:
Alta House, 12510 Mayfield

1., antradienio vakarais.
Broadway Library, Broadway
E. 55th St., ketvirtadienio v. 
Collinwood Junior High 'Sch.,

t. Cloir ir E. 152 st., trečiadie- 
io vakarais.
Corlett School, Corlett ave. ir 

I. 131 st., trečiadienio vak.
East 79th St. Library, 1215

I. 79 st., antradienio vak.
Goodrich House, 1420 E. 31 

t., antradienio vak.
Glenville Library, 660 Park- 

mod drive, trečiadienio vak.
Memorial School, E. 152 st. ir 

.uckow av., pirmadienio vak.
Rickoff School, Kinsman ir 

last 146 st., pirmadienio vak.
St. Clair Librory, St. Clair ir 

3. 55 st., ketvirtadienio vak.
Superior Library, 1347 East 

05th St.
South Library, 'Scranton ir 

Hark ave., trečiadienio v.
Pamokos buna nuo 7 iki 9 v. 
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ir išlaidų ga
rniui pilietybės popierių.
Kuriems suėjo du metai nuo 

šsiėmimo pirmų popierių ne
sukdami nieko eikit j sau arti- 
niausią nurodytą vietą ir pasi- 
nokinę reikalingų atsakymų 
engvai gausit pilietybės popie-

Pirm skalbiant, surink pirmiausia 
sunešiotus dalykus. Peržiūrėk kož- 
ną jų atsargiai. Susiuvinėk tuos 
kuriuos reikia, ir prašalink visus 
plėtmus. Suskirstyk juos į krūvas 
pagal jų rūšies.

Skalbime baltinių, trys dalykai 
yra svarbiausi: išimti iš jų visą ne
švarumą; užląikyti viską geroje jų 
spalvoje; niekad nenaudoti kenks
mingus chemikalus.

Išvalymui — pamerk, skalbk ir 
išplauk gerai.

Išlaikymui spalvos baltuose daly
kuose — išvirink, numėlynUok,> ir 
išdžiovyk atvirame ore. Spalvuotų 
daiktų spalvos išlaikymui išskal
bus greitai išdžiovyk.

Skalbiamos mašinos yra stebėti
nas pagelbininkas, ypač toms kurios 
pačios atlieka savo skalbimą.

Yra keliolika gerų skalbiamų ma
šinų, galit pasikalbėti su tomis ku
rios turi ir apsilankyti pas gerus 
pardavėjus.

Visados naudok minkštą vandenį 
skalbimams. Jeigu negalima gauti 
minkšto natūrali© vandens naudo- 
kit sodą arba boraksą suminkštini
mui vandens.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

K. E. Y0CHUS
■

Duokit išvalyt ir išprosyt se-| 
nūs rubus ir išrodys kaip nauji. I 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt .$1.40 į 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c 
Siutas išprosyt ........... 45e 
Kelnės išprosyt ..................20c

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

ė

Maskvą, apie Vokieti 
revoliuciją pereitą pii 
Gegužės, ir taip var 
tik jo galvoj pasisukc 

vis gyrė Torontiečiu
kad apsišvietę, susipratę 
Bet užsirašymas bolševiki 
organo aiškiai parodo kai] 
jie susipratę. Turėjo kele 
tą skaitytojų surašęs, be 
vis šaukė daugiau, kas t 
laikraštį skaitys tam gyve 
nimo rojus po nose kabo.

į SERGANTI ŽMONĖS
* KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 
t DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
toki s tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tų 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuz-

Dr. C. W. Smedley, Specialistas silei?,kit> nes ™US,J laikais beveik vi' 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

10106 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo .6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

f 
i
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Pasinaudokit Gerumu
Turiu mainose (angliakasy  klose) 

gerų pigių namų. Parduosiu arba 
mainysiu į namų arba lotų Cleve- 
lande. Kas darys su manim biznį 
tam darbas kasyklose užtikrintas

Turiu pardavimui Barber Shop ir 
pool ruimj, ir daug namų Clevelan- 
de. Kreipkitės —

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE. 

Pennsylvania 1481

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
Šilkinė dresė išvalyt ir

išprosyt '..........................1.50

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

S Tel- CHerry 2370 |
| P. J. KERŠIS į
•į baigęs Teisių Mokyklų Camber- j] 
X land Universitete, darbuojas su .j. 
••• Teisių Ofisu advokato
❖ Anderson & Marriott j 
t 308 Engineers Bldg, t 
-Į- kur su visais teisių reikalais •:• 
j; Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir į 
•> Rusai draugai kreipdamiesi ta- •>.

rėš teisingų patarnavimų. $•

parodyda- 
jo ta na- 
“Misijos” 
“Dolarių, 

dorelių! laikraštis dykai —
už dolarius; atlikusius do- 
larius delegatas nuveš Į 
Lietuvą”, ir tt.

Kokie gudrus tie raudo 
ni misijonieriai: vienas an
dai verkė dolarių Brookly
no raudonukų organo var
du; šis jau dainavo Chica
nos organo vardu.

Džiaugiasi jie rydami 
seilę kad dar kaip kur užei
na žmonių 'kurie jiems do- 
larįtis duoda.

Ei, Toronto Lietuviai, ku
rie taip garbinat Maskvą; 
juk ten.kelias atdaras, dro
žkite į ten, rasite ten ple
vėsuojantį raudoną skar
malą, galėsit bučiuot jį, o 
dar geriau, vykit tuos “mi
sijonierius” į tą rojų, lai 
jiei ten gyvena kad už jį lo- 
įa/kam jums juos maitinti? 
Ką' jie jums davė per savo 
“misijas”? Naudos nei už 
supuvusį skatiką, o iš jū
sų pundus dolarių išsiveža. 
Nejaugi nesuprantat kad 
jiems tik tokių “sųsipratė- 
lių” kaip jus reikia.

Bukit tikrais, dorais Lie
tuviais, skaitykit laikraš
čius kurie nesiuntinėja jo
kiu dolarių ubagautojų ir 
duoda jums tikro mokslo ir 
aplietos. J. Liberalas.

Vyrams kurie dirba naktimis 
lecialės klesos buna Citizens 
ture, Old Court House, nuo 0 
ii. ryto trečiadieniais.
Norėdami informacijų telefo- 
jokit Cherry 3796.

Clevelando Muzikos 
Iškilme

Clevelando pirma milžiniška mu
zikos iškilmė, su choru iš virš 3,000 
balsų, atsibus miesto auditorijoje 
Birželio 17, 18 ir 19. Clarence Met 
calf, Clevelando miesto knygyno vir
šininkas, yra generalis pirmininkas 
Iškilmės Komiteto, Dudley S. Blos
som yra garbės pirmininkas. Sek
retorium yra Joh^-H. Gourley, Clov 
velando viešų vietų direktorius.

Visos iškilmės reikalų direktorius 
yra Morris Gabriel Williams. Jisai 
yra vienas iš žymiausių chorų di
rektorių šioje šalyje ir pribuvo čia 
ant miesto manadierio Hopkins už- 
kvietimo.

Prisirašė virš 85 dainorių draugi
jos ir daroma choristų praktikos. 
Dauguma chorų lavinasi po vadovy
ste savo direktorių iki visi chorai 
bus sulieti į vienų Birželio mėnesio 
pradžioje. Tų chorų atstovai ir ne
priklausanti dainoriai, apie 500, su
sirenka mokintis po vadovyste Mr. 
Williams miesto auditorijos pokilių 
salėje tris sykius į savaitę.

Tarp svetimtautiškų chorų daly
vauja šie: Lenkų, Slovėnų, Ukrai
niečių, Vengrų, Kroatų, Lietuvių, 
Italų, Graikų ir kiti chorai.

Mr. Williams planuojamu progra
mų viso choro iŠ 3,000 balsų. Tre
čias programas bus iš didelio vaikų 
jhoro, 2,500 balsų

Šitų iškilmę sumanė ir vykdo 
Russel V. Morgai, Clevelando Vie
šų Mokyklų muzikos vedėjas.

Elektriškas Valytojas
Išima Visas Dulkes

J^UOMET jus išvalote savo namą su Elektrišku
Vacuum Valytojų, namas buna TIKRAI vi

siškai švarus.

KELIAUKIT
Greitai ir Patogiai 

ant

j^lCiąELpATE f^OAD

Patogus Patarnavimas 
i 
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OHIO TEATRE
Robert McLaughlin’s . veikalas 

‘The Road to Rome”, patraukė to- 
cias dideles minias savo romantiš- 
tu kuriniu jog Ohio Teatras liko 
priverstas užtęsti vaidinimų dar sa
kaitei laiko nuo Gegužės 26 d. Pa
prasta populiare kaina popietiniai 
raidinimai bus Trečiadieni, Ketvir- 
adienį ir Šeštadienį.

Ruth Shepley kaipo Arnytis vaiz- 
lina labai žavėjančiai. Melvyn Dou
das kaipo Hannibalas, kuris ne tik 
įasiduoda jos žavesiams bet ir pa- 
odo kad žmogaus reikalai yra di
lesni negu karas, įr jiedu abu nepa
rastai puikiai vaidina.

Evelyn Carrington vaidina savo 
iriginalę rolę kaipo motina Fabiaus 
Jaximo, ji puikiai vaizduoja atkak- 
ia Romėno motinų, ir daug kome
dijos yra iš Day Manson, Hannibalo 
trolio, kuris yra dramblių globėju.

“The Road to Rome” pilnas neti
kto juoko ir yra naujenybe maty- 
i aktorius apsirėdžiusius senoviš
kose šarvuose, varto iančius ka
lenimus šių dienų žodžius ir tar-

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 great ship “SEEANDBEE”
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway. 

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

p. m.. arriving 7:30a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 15th. June 29th to September 7th.

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

Fares

N e
C

S t
Buffalo-Erie-Ft.

Findlay-Lima-Muncie
Miegami Karai Iki Vietos 

Parlor ir Valgomų Patarnavimas

MAS SU ELEKTRIŠ
KA MAŠINA

Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid
night, arriving Port Stanley, 6:00 a.m.. 

June 29 th 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—$5.00rd. trip 
Autos Carried $4.50 and up

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

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

KELEIVIAI 
gauna speciali 
pervažiuojant į 

tis New

EUROPON
patarnavimą 

garlaivių sto- 
Yorke

Pilnų informacijų 
visus punktus

City Ticket 
902 Chester

arba Nickel Plate
Phone MAin 9000lllllllll

Cleveland, Ohio

ir tikietų į 
klauskite:
Office
Avenue

Stations

Nereikia skubėti pradėti skalbi-
10 darbų anksti .pirmadienio rytų
11 naudosi elektriška skalbiamų 
lašinu. Pirmadieni gali išlėto pri
ruošti, o skalbti pradėti antradie-

Elektriškas Valytojas, su visokiais priedais, pa
gelbsti prašalinti dulkes iš visu užkampių, nuo ra
diatorių ir iš furnaso šilumos skylių. Elektriškai 
valomi patiesalai, langų užtiesalai ir rakandų ap- 
taisymai užsilaiko naujais per ilgą laiką. Juomi 
puikiai išsivalo matrasai ir paduškos ir buna švie
sios kaip naujos.

ELEKTRIŠKAS VALYTOJAS LABAI 

LENGVA ĮSIGYTI
• ~ • r:

Pardavėjai parduoda Eletriškus Vacuum Valy- 
tojus ant mėnesinių išsimokėjimų. Reikia tik 
įmokėti išsykio mažą sumą ir išsimokėti kas 
mėnuo po tam tikrą dalį, kuomet jau gali 'nau
dotis švn pirkiniu visą laiką.

Pasirinkit sau patinkamą Elektrišką Valytoją 
iš daugybės Įvairių išdirbinių Parodoje Visko 
Elektriško del Namų, 14-tas Aukštas, Hotel 
Statlan Atdara kasdien nuo 9 iki 9. Nieko ten 
nepardavi nė j ama.

Darbas prie baltinių išskaibimo ir 
riruošimo švarių naujam dėvėjimui 
aprastai yra: issortavimas, praša- 
nimas plėtmų, susiuvinėjimas, pa- 
įerkimas. skalbimas, mėlynavimas, 
rakmolinimas, džiovinimas, lauks
imas, prosijimas ir vėdinimas.
Kožnas yra svarbus, nors tiesiogi

ai skalbimas ir prosijimas yra vy- 
iausi. Iš tų dviejų, gal bus svar
iausias yra prosijimas, bet apie tai 
itą sykį. Dabar apie skalbimų.

The Electrical League
14-tąs Aukštas —HOTEL STATLER— Prosepct 3466



$ IS LIETUVOS S
pėdos uoste labai padidėjo.

Balandžid pabaigoj per 
tris dienas j uostų įplaukė 
apie 20 didžių ir mažesnių 
laivų, daugiausia pilni kro
vinių. Visoje prieplaukoje 
del to judėjimas kuodi- 
džiausias. Vienas laivas 
stovi prie kito ir vos yra 
vietoj jiems iškrauti ir bsi- 
krauti. Tokio didžio laivų 
judėjimo senai bėra buvę. 
Uosto darbininkai po ilgos 
žiemos vėl turi progos ge
rai uždirbti. “L.K.”

stint.
Musų partijų veikėjai 

irgi lošia vaikėzų roles: 
jie nori sukurstyti Lietu
vos žmones prie suirimo, 
arba trokšta kad kas iš lau
ko kų nors Lietuvai dary
tų, tada šauktų visuome
nei: “Rinkit mus, mes jus 
išgelbėsim nuo to ir to!”

2) kuris apimtų tautos kul
tūros muzejų (istorijos,, ka
ro, meno, religijos, etc.), 
bet jau dailininkų nuomo
ne tai imtų 75 metus laike 
kol tokis kūrinys butų pa
statytas. Net gi esu yra 
sumanymas meno atžvilgiu 
nugriauti soborų ir uždrau 
sti apie Vytauto Kalnų sta
tybų. (“L.Ž.”’)

Vieti- 
neken-

Vienoj vietoj Amerikoje 
pereitų vasarų .vienas vai
kėzas padegė namų savo 
mylimosios, norėdamas pa
sirodyt didvyriu jų išgelb-

KAUNE KALNE STATYS 
VYTAUTO PAMINKLĄ
Vyriausias Vytauto Di

džiojo 500 metų mirties su
kaktuvių rengimo komite
tas meno sekcijos pataria
mas yra nusistatęs Vytau
tui paminklų statyti Vytau
to kalne. Paminklo didu
mas pareis nuo to kaip pri
tars vyriausybė.

Yra du pagrindiniai siū
lymai, 1) statyti paminklų 
mažesnio masto, pav. kaip 
Petro Didžiojo Petrapilyje;

©©©©©©©©©©©©©
© ©
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Gražus Nauji

© 
© 
© ruesaa aar neuuvę aut 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir © 
lengvai skaitomos, gra- © 

atspausdintos, aiš- © 
--- - © 

© 
© 
©

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant

žiai
kios didelės raidės. '
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

stovėtų

DARBININKAI PLUSTA 
KLAIPĖDON

Didelį susirūpinimą su
kėlė Lietuvos darbininkų 
plūdimas į Klaipėdą. Pa
tys darbininkai mato liūd
ną padėtį, nes Lietuvoj šy- 
met del pernykščio neder
liaus ir blogo pavasario 
didelis nedarbas. Vieši dar
bai neorganizuojami, pri- 
vatiškų, del kapitalo stokos, 
nėra. Patyrę apie Klaipė
dos darbininkų žmonišką 
padėtį jie dabar šimtais 
plaukia Klaipėdon, nes nei 
vizų, nei didelių išlaidų, nei 
kitokių formalumų nėra 
Klaipėdos .gatvėse matyti 
būriai ateivių, kurie eina 
nuo vieno kiemo į kitą, siū
lydamiesi darbui, 
niai darbininkai jų 
čia.

Darbininkų kurie
gatvėse su pjuklu ir kirviu 
kaipo malkų skaldytojai iki 
šiol Klaipėdoj nebuvo ma
tyt. Dabar tokie poromis’ 
susitarę, medinėmis klum
pėmis, nudriskę, trauki: 

^per miestą. Lietuvis pa- 
Irmatęs savo tautietį tokių.' 

padėtyj tuoj griebiasi kal
bėti Rusiškai, nes jam gėdr 
pasidaro Lietuviškai kalbė 
ti. Dėlto taip daug tų “Ru
sų” Klaipėdoj, kaip stebis' 
Vokiečiai.

Keliauja čia dažniausi: 
jauni vyrai. Bet daug yrt 
su šeimynomis, mažais vai- 

. kais. Atkeliavę čia, be pi
nigų, jie atsiduria laba 
liūdnoj padėtyj.

Daug atkeliauja ir jaunų 
kaimo mergaičių, kas laba 
pavojinga moraliu atžvil
giu. Per pirmus šių metų 
tris mėnesius atkeliavo ‘ 
Klaipėdą 650 žmonių. Plū
dimas dar didėja.

Krašto 
mas kad 
Lietuvos 

^suteikti,
prieš darbininkų plūdimą 
Bet gubernatorius Merky: 
to įstatymo neužtvirtino.

“L.Ž.”

seimelis, matyda- 
negalima visiems 
bedarbiams darbe 
išleido įstatymu

Laivų Judėjimas Klaipėdos 
Uoste Smarkiai Didėja
Ledų juostai apie Klaipė

dos uostų sutrukus susisie
kimas su jura dabar jau vi
siškai laisvas. Del to užju- 
rinių laivų judėjimas Klai-

3® years
M ounces for

KC 
BahircgiPowder 

(double acting)

USE LESS 
than o£ high priced brands 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

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

Mrs. Winslows 
Syrup

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

Clevelande Lietuvis Artistas

Motorcikliai
Turėk smagumo laukuo
se už mažų kainų su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas

L
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A. S. BARTKUS
Vienintelis

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

X

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

jūsų sielose stiprus tebėra Tėvynės pasiilgimas. Nors mintimis, kurioms 
kliūčių, nesudaro jokie atstumai, Jus nuolat aplankote tą brangią žeme, 
kur pirmą kartą išvydote Dievo pasauli, kur praleidote savo skaisčios 
jaunystės dienas. Jus trokštate žinoti kas dedasi tame krašte

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

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

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

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

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

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

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

Prenumeratas reikia siųsti pašto perlaidomis ar bankų čekiais adresu:
LITHUANIA KAUNAS, DUONELAIČIO g. 19 

“MUSŲ RYTOJAUS” ADMINISTRACIJAI.

SANDARA”
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios iš 100. kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3831 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

SANDARA atlieka įvairius spaudos darbus: nuo viziti
nės kortelės iki storiausios knygos; gražiai, pi
giai ir greitai.

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

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, III.
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Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas
"RIMBE” rasit juokingą dainų ir juokų. “RIMBE” kalbasi 

Kazys su Dėde apie prašmatniu^ gyveninio rūkalus.
“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbų apie ženočių ir senber

nių gyvenimą. “RIMBE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie
tuvių politinius klausimus.

Būtinai pamatykit “Rimbą” ir susipažinkit 
siųskit 10c, tuoj jis bus pas jus. Prenumerata 
koje ar Lietuvoje tik $1.00. Užsirašykit sau it 
giminei Lietuvoje.

su juom. Pri
me tams Ameri- 

savo draugui ar
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©“RIMBAS”

1 Bateman Place So. Boston, Mass.
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THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytoj ai, vinduotojai ir Bt&ty- 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pat- ■ 

kuojam, išleidžiam ir sukraun&m.
340fl St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokaą . v ..5c 

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

visus keturis.... 24c 
(su prisiuntimu) 

Vietiniams po 5ę.

Už
Už
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Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2e persiuntimo lėšir/ifž 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkliais 

ir adresuokit: .

“DIRVĄ”
6820 Superior AVe. 

Cleveland, Chib.
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Naudotų Karų 

Bargenai
NASH, . , 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLDSMOBILE, 
OAKLAND,

• Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

TheZuckerNash Co
6816 Superior Ave.

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

NASH “400”
Mes turim j Uos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą .ai’t’-v. 

pas
JOHN A. ZUCKER.

Harley Davidson Sales Co, 
3628 Prospect Ave.

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

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.

šĮlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlHllllllltlIlllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiilllllllg 

I Saugok Savo Sveikata Į 
I PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA- f 
| ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS
= i Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais E 
E ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. = 
E Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos = 
= Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- E 
E mbje duoda man galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas = 
= vylrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir E 
E kaip nustoję ūpo butumet nepameskit vilties, ateikit pa- = 
E sitart su manim. =
f Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver- = 
= tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00.

Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo. E 
E Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- = 
E narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip- E 
= gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi- E 
E durių uirimą, Dusulį, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- E 
E kstų Udegimo ir visus kitus negerumus.
E Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį į' metus.
E Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai. E

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

E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E 
Mes kalbame Lietuviškai. l:
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NA? h 4oo
Leads the Wortd in Motor Car Value

*1085
Delivered, 1 ully Equipped 

Nothing jMLore 
To Buy 1

Nash
Pristatyto, Pilnai [rengto” Kainos Reiškia

Nereik Nieko Daugiaus Pirkti”
UMS bus sunku net tikėti kad galima 

kti tiek daug tikros vertybės kaip 
Sedan duo- 
kiip $1095

SUMS
J pirk 
šis Nash “400” Standard Six 
da jums, už tokią mažą kainą 
su pristatymu, pilnai įrengtą. 
$1025 užmoka už karą, ir už 
iš dirbtuvės ir ūž visus pridččkus — prie
šakinius ir užpakalinius buniperius, hyd- 
rauliškus trankymo sulaikytojus;) Tajeras, 
prieraktas jai ir - uždangalas viskas ineina 
į šią kainą.
šitie priedai perkasi už žemą dirbtuvės kai
ną, kas galima delei dideles jų gamybos, 
pritaikyti išimtinai prie Nash, pridėti tie
siog dirbtuvėje ir priskaityti prie dirbtu
vės kainos už automobilį.
Jus gal but mokėtume! $50 arba $60 už 
visus bumperius jeigu reikėtų pirkti už 
krautuvės kainą.
Tai yra lengviausia valdomas karas šitos 
kainos lauke. Su dubaltavo išlenkimo rė
mais kurie duoda svorį žemesniame cen-

atgabenimą

SVARBIOS “400” YPATYBĖS—JOKS
Alumino alloy 

pistonai 
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai

Visiškai valdomas 
drebėjimas

Ilgesnis ratų
protarpis

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis pietalas 
« chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršai

tre — su springsais iš specialio alloy plie
no paskirai gamintais kiekvienam didumui 
ir modeliui — ir su Lovejoy hydrauliškais 
trankymų sulaikytojais, išlauko pridėtais, 
kaipo standard pritaisymas.
“400”
nalite
krankšaftas su torsionaliu vibracijos užda- 
rytoju, ir pilno spaudimo lubrikacija net 
iki pistonų špilkų.
Valdymo ir styravimo atsakantumas toks 
kokio niekad pirmiau neatsiekta, padaro šį 
“400” lengviausiu pasaulyje valdyti moto
riniu karu.

turi aukšto spaudimo inžiną su Boh- 
aluminum pistonais, 7 bearingų

Sulyginkit pilnai įrengtą, su pristatymu 
kainą; patirsit kad “400” kainos žymiai že
mesnės negu kitų karų už tą pačią kainą 
perkant (f. o. b.) dirbtuvės kainomis.

Nash gerumas. Nash veikimas, ir nemokė
jimas už “esktras” yra geriausias šių die
nų Nash “400” pirkinis.

KITAS KARAS VISŲ JU NETURI
Lengviausias už 

visus valdymas
7-bearingų

krankshaftas
Trumpas sukimosi 

radius
Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

Vieno šmoto Salon 
fenderiai

Jokių trukdymų 
priešakio matyme

Nash Specialio 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniai 
bumperiai

THE REEKE=NASH MOTORS CO
6607-15 Euclid Ave. Distributors RAndoloh 5311
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■ Kas Girdėt Cševetande-Apielinkese :|
l'.i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS■
Viso Mirė 125 Ypatos 
po Klinikos Sprogimo

Mirė viena Lietuvė
Šią savaitę mirė Dr. Belcher, 

Clevelanclo Klinikos štabo na
rys, po apsinuodijimo gazu po 
pereitos savaitės eksplozijos, ir 
jis yra 125-ta tos katastrofos 
auka.

Iš Lietuvių ton katatrofon 
pateko Margarieta Ramaškienė 
iš Euclid, Ohio, jauna 24 me
tų amžiaus moteris. Ji tik ke
lios minutos kaip buvo j klini
ką inėjus. Iš namų labai sku
binosi, sakė jos namiškiai, ir 
jeigu butų kelias minutas pa
vėlavus butų likus gyva.

Ji turėjo gražią šeimyną, ge
rai įtaisytą nuosavą namą ir 
rengėsi ilgai gyventi.

Vyriausybė varo tardymus 
nelaimės priežasties, pasikvies- 
dama gyvais likusius' klinikos 
perdėtinius.

Clevelando nekurie dvasiš
kiai pereitą sekmadienį savo 
pamoksluose minėjo šitą ne
laimę. Vienas, Grace Episko- 
•palų bažnyčios pastorius, pa
sakė kad “šis sprogimas nėra 
tai Dievo leidimas, bet žmonių 
apsirikimas”. Vienok, iš. ne
laimės, iš gyvasčių aukų, iš
kils dar geresnė ir tobulesnė 
klinika, pasakė jis.

Iš mirusių toje klinikoje 40 
yra darbininkai už kurių gy
vastis valstijos įstatymais ei
nant bus išmokėta $300,000 
valstijos pomirtinių. Daugelis 
gaus ligos pašalpas..

Kitos nelaimės
Po klinikos suardymo, žymus 

vietos kapitalistai skubiai pa
siėmė darbo kliniką atnaujinti.

-Clevelande jau yra buvus ki
ta didelė katastrofa. Kovo 4 
d., 1008 metais, Collinwoode 
sudegė mokykla, kurioje žuvo 
172 vaikučiai ir dvi mokytojos. 
Tai buvo didžiausia kada nors 
buvus Clevelande katastrofa.

Vaikai buvo mokinami tvar
kiai išeiti gaisro atsitikime, ir 
kada gaisro signalas duota jie 
pradėjo eiti paeiliu, vienok ka
da pamatė liepsnas viskas vir-| 
to į sumišimą ir susigrudus už-, 
kimšo visas duris, kiti krito iš 
aukštai žemyn ir užsimušė.

myniškame gyvenime ir patą- Į 
rė dukterei jį palikti, nuėjęs į 
uošvienės namus ją peršovė.

Uošvė spėjo pribėgti prie 
įsiutusio žento, atėmė revolve-] 
rį, drožė kotu per galvą ir už
rakinęs maudyklėj pašaukė po
liciją.

DISKUSIJOS
Gegužės 26 d., nedėlioj po! 

pietų, Lietuvių salėj rengiama | 
diskusijos. Tema \nustatyta: 
“Ištautėjimas ir Lietuvos klau
simas”.

Visi įdomaujanti prašomi at
silankyti ir išgirsti svarbiausi 
mums šių dienų klausimą — 
ištautėjimą jaunimo ir Lietu
vos reikalus.

Po diskusijų bus leidžiama 
laimėjimui $10 auksu ir nami
niai vargonai. Kas turi nusi
pirkę Liet. Salės b-vės laimė
jimo tikietus kviečiami atsilan
kyti.

Širdingai visus kviečia be 
pažiūrų skirtumo dalyvauti šia- 

i me viešame , parengime. Du
rys atsidarys 2 vai., diskusijos 
prasidės 3 vai. po pietų.

Liet. Salės B-vės Direktoriai.

Išvažiuoja Lietuvon, šešta
dienį, Gegužės 25 d., laivu “Le
viathan” iškeliauja Lietuvon p. 
Paulina štaupienė, M. Kiyigųb- 
lis ir Jurgis Kuzas. Kuzas ir 
Štaupienė pirko laivakortes į 
abu galu, paviešėję savo tėvįš-i 
kėse vasaros metu rudenį vėl 
gryš. Kyguolis mano apsigy
venti Lietuvoje, nes yra jau 
65 metų amžiaus.

Štaupienė vyksta į Vepu k., 
Karsokiškio p., Panevėžio ap.

Kuzas su Kyguoliu į savo 
tėviškę Avižieniuose, Seirijų p., 
Alytaus apsk.

Mirė senas Clevelandietis 
Gegužės 17 d. pasimirė Jurgis 
Adomaitis, 1381 Russell road, 
apie 69 metų amžiaus. Cleve
lande išgyveno apie 35 metus. 
Paėjo iš Vilkaviškio miesto.

Velionis buvo nariu keleto 
pašalpinių draugijų ir T. M. D. 
Labai mėgo skaityti ir turėjo 
prie savęs daug įvairių knygų 
Liko nubudime moteris ir di
delė suaugus šeimyna.

Toj vietoj yra pastatyta pa-. Moterų Klubo Gegužinė 
minklas ir mokykla paminė ji-1 Gegužės 22 d. atsibuvo Lietuvių
mui nelaimės. Po , paminklu Moterii 
palaidota 33 vaikų likučiai.

Loraine, kaimyniškame mie
ste, apie šeši metai atgal, uz-

i Klubo išvažiavimas. Klu
bas samdė bussą ir 20 narių, dai
nuodamos nuvažiavo į gražų Reg- 
latz Restaurantą. Tai labai puiki 
didelė vieta, gražiausi daržai, sod-

ėjus vėtrai užmušta virš 60
ypatų. *

Peršovė uošvienę. Steponas 
Sazo, 38 m., perpykęs kad jo 
pačios motina maišosi jų šei-

Atidai Visų Lietuvių

nas, ir Įvairios žaislavietės suaugu
siems ir jauniems. Nares paėmė 
busas nuo E. 67 th st. prie Superior 
ir išvežė tenai. Visų popietę žaidė 
ir linksminosi, paskui 6 vai. vaka
ro suėjo į restaurantą vakarienei. 
Ten turėjo sau privatišką kambarį 
kuriame atsibuvo vakarienė. Po vi
sokių juokų ir pašnekų laike vaka
rienės, visos vėl linksmos, susėdę j 
busą, gryžo atgal, dainuodamos.

Clevelande ir kituo
se miestuose: 
ŠĮ sekmadienį 
Gegužės 26 d.

11 vai. 10 min. iš ryto 'bus 
Lietuviškas Programas 
iš radio stoties WHK

Patartina' visiems užsista- 
tyti savo setus viršminėtu 
laiku ir išgirsite tą progra
mą.

Rengia T. B. S. S.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generaiis 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- 

} Italais-prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

VAŽIUOJAM!
Dar yra laiko išsirengti į 

Lietuvą su “Dirvos” Ekskur
sija Birželio-June 12 d. ku
rie esat Amerikos piliečiai.

Viskas ko jums reikia tai 
išsiimti Amerikonišką pas- 
portą, kurį gaunat į 5 die
nas, ir Lietuvos vizą, kurią 
gausit į 3 dienas. Jokių in
come taksų jums mokėti ne
reikia.

Kreipkitės “Dirvos” agen- 
turon tuojau.
“Dirvos” agentūra atdara ir 

vakarais iki 8 vai.

Povilas Vasiliauskas, “Dir
vos administratorius, ekskursi
jos vadovas.

I Karolis Sarpalius Imsis 
Auditorijoj Gegužės 

28 dieną
I i .-i---------------

Paskutinės šio sezonų imty
nes miesto auditorijoj bus da
lyvaujant visai eilei žymių im- 
tikų stipruolių, tarp kurių vie
nas yrą senai matytas, tai Ka
rolis Sarpalius. Jisai sugryž- 
ta į Clevelandą vasaros sezo
nui ir Marotta pasinaudodamas 
proga pakvietė jį imtis.

Sarpaliaus priešu bus žymus 
vakarinėse valstijose imtikas 

I Joe Hackenschmidt.
I Taipgi dalyvaus pagarsėjęs 
Graikas, Jim Londos, imsis su 

I Indijonu Chief ToĮmmy White 
| Feather.
| Šalip jų, dar imsis smarkus 
j Graikas George Vąšeli.
j Šiose imtynėse tikima dau
giausia publikos.

VINČA PRALAIMĖJO 
ANT FAUL

Gegužės 18 d. Brooklyne bu
vo kumštynės Juozo Vinčos su 
juoduku, Shepard. Juodukas 
svėrė 194 svarus, Vinča 184. 
Shepard atlaikė vieną raundą, 
ir kada išėjo antru sykiu, juo- 
iukui parkritus ant grindų vie
na 'koja, Vinča jam dar syki 
rėžė, nepalaudamas laiko kada 
atsistos, už tai refery sulaikė 
kumštynes ir priskyrė laimė
jimą juodukui. Tas, žinoma, 
niekio nereiškia, nes juodukas 
nieko nelaimėjo, tai buvo tik 
Vincai pabauda.

Dar dvi pasažierės:
Prie . “Dirvos” ekskursijos 

prisidėjo dvi pąsažieirės net iš 
Racine, Wis., šios:

B. Raževičienė ir
Frances Raževičiutė

Clevelande organizuojasi val
gyklų patarnautojai, virėjai ir 
virtuvių darbininkai. Vaje, va
je, ir valgis bus unijistiškaš — 
brangesnis....

Tramvajų darbininkai šiaip 
taip tariasi su kompanija ir 
vis dar nesustreikuoja. Kom
panija sako kad streiko nebus,

Į bet darbininkai grąsina strei- 
| ku. Darbininkų unija reika- 
' lauja kad kompaniją pasirašy
tų sutartį, bet jos viršininkai 
nuo to purtosi.,

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

P; VASILIAUSKAS 
6820 Superior Ave.

Randolph 1476

Parvažiavo pas Lietuvių salę ir iš
lipę skirstėsi sau po namus.

Šis pokilis apmokėta iš Klubo iž
do iš pelno kurį gavo Visų Tartų 
Parodoje. Buk

GRADUATION

PARSIDUODA NAMAI
2 šeimynų namas ant Edna avė 

Kitas 2 šeimynų namas ant Bonna 
avė. Abu labai puikus namai, ge
rose vietose, arti Lietuviškos baž 
nyčios. Kainos prieinamos kas no
rės greitai pirkti. Klauskite arba 
rašykite pas:

ANDREW B. DOLENCE, JR. 
6226 Carl Ave. Penn. 0859-J.

Kelionė Lietuvon
Daug rengiasi važiuoti Lie

tuvon su “Dirvos” Ekskursija, 
taigi ir te -panorėjau važiuot 
apsilankyt ir pasimatyt su sa
vo broliais, seserim ir daug ki
tų giminiu, su kuriais jau 19 
metų kaili persiskyrėm ir ne
simatėm.

Biznį palieku taip kaip ir bu
vo, , viskaš eis tuo pačiu keliu 
kaip eina.'" Savo vietoje palie
ku savo moterį, kuri labai ge- 
■ai apsip&žinus su tuo bizniu, 
ir užtikrinu kad ji jums patar
naus nei. kiek neblogiau kaip 
r aš.

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

L'žbaigimas mokslo yra brangus 
vaikams laikas, del to jie kiekvie
nas nori gauti atminčiai koki nors 
graždaiktį 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 tinkamįausių dova
nelių krautuvėje pas V. D. ŠTAU
RĄ, 6704 Superior avė., prieš, E. 
67 Street.

Užlaikau dideli rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Whist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių 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 indu, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt.

H
 Patyręs Laikrodi

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

kitur. Tėmykit antrašą:

DU NAMAI ANT LOTO
6208-10 Luther avė., dviejų šei

mynų muro namas ir 3 šeimynų 
medinis namas, ant didelio loto^ Su 
visais patogumais. Klauskite

6210 LUTHER AVE.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs- 

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Ona Bajerčienė .......... Lt. 150
Jonas šaučiunas ................ 50
Juozas Stravinskas .......... 100
Elzė Minkauskienė ............ 50
Marė Brokienė .................. 100
Ona čerlaitė ..................... 200
Lilija Schaferaitė .............. 200

Kreipkitės vėl:

V. D. Štaupas, -Jeweler
6704 Superior Aye.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Komarc-Juškos Imtynių 
Refery bus Lynch

Refery Komaro imtynėse su 
Pranu Juška Birželio 9 dieną 
Neuros daržo bus/; Cleveando 
mieštų Atletų Komisijos ofi
cialus refery Frank? Lynch.

A. Zdanis, S'LA. 'kuopų pik
niko rengimo komisijos narys, 
pamatęs Juškos nepasitenkini
mą kvietimu už refery Marot- 
tos, užkvietė Mr. Lynch, kuris; 
reikia pasakyti, Komaro ne
kenčia, užtai Juška i gali pasi
tikėt kad imtynės bus tvarko
je ir jo niekas nenuskriaus.

Tame piknike bus dvi poros 
imtikų. Juška smarkiai trei- 
niruojasi ir duos Komarui ne 
tik vėjo bet ir ugnies. Prisi
eis jam sumažint savo didelę 
krutinę, nes Juška yra. gelži- 
nių raumenų vyras.

Juška Kimba Sarpaliui
i Čiupryną

Bostono levas Pranas Juška 
patyręs kad -Sarpalius apsigy
vena Clevelande, rašo:

“Aš noriu iššaukti persitik
rinti su manim jūsų Karolį 
Sarpalių. Po ristynių su Ko
maru noriu išbandyti ir Sarpa
lių, ir tikrai sakau kad jiem 
abiem reikės iš Clevelando bėg
ti.“

Komaras patyręs kad Juška 
šitaip giriasi, pasakė: "Tegul 
tas Bostono Frenkis iškalno 
nesako Op! iki per tvorą ne
peršoko. Aš "esu ta tvora, to
dėl tegul jis pirmiau apsidirba 
su manim, tada žinos ar teks 
jam prie Sarpaliaus kibti ir ar 
jį kas daugiau kvies Į Cleve
landą.”

■Sarpaliaus žodžio apie .tai 
dar' nežinia, nes jo dar nėra 
Clevelande.

Karolis Sarpalius parodo vieną savo “tri’ksų” kaip 
jis 'apsidirba su savo priešais. Jis dalyvauja imty
nėse miesto auditorijoj antradienį, Gegužės 28 d.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Turime vienos šeimynos namą 7 

kambarių, su maudyne, fornasu, di
delis skiepas, viskas kas tik name 
turi rastis. Lotas didelis, daug me
delių, garadžius. Kaina nebrangi; 
reikia įmokėti $500. Taipgi priim
sim lotą arba automobilį. Banko 
morgečius $4,000 ant 6 nuoš. Duo
sim lengvą išmokėjimą. Namas bus 
atdaras Gegužės-May'26 d. nuo 1:30 
iki 3:30 po pietų, ateikit pažiūrėti1 
kas interesuojates. Randasi 1Q26 
Lakeview Rd., tarpe Superior ir St. 
Clair. Reikale šaukit telefonu ir 
klauskit A. S. KULBIS. Vakarais 
iki 6:30 vai. Telef. Garfield 2738.

PARSIDUODA RAKANDAI
Frontrumio setas, davenport ir 

krėslas, tepestry, už $30; odinis 
kaučiukas už $12; Victrola su 30 
rekordu, 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 me
nesi; dviejų šeimynų, šonas prie šo
no; moderniškas, po .5 kambarius, 
paskiri skiepai. Geroje padėtyje.

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

AMERIKOS PILIEČIAI DAR PILNAI GALIT SUSPĖTI IŠSIRENGTI l 
LIETUVĄ SU “DIRVOS” EKSKURSIJA BIRŽELIO-JUNE 12 d.

laivakorte iš New Yorko į Kauna ir algai
$186.00

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, 
atveskite 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-' 
mii. Jei patys pristatysit tai 
jums galės būti nuvežama at
gal į namus.

Ko ne visi mano rėmėjai tu- 
,'it automobilius, ir butų jums 
gana patogu atvežti ką turit. 
Aš tikiu kad paklausysit mano 
prašymo, už ką iškalno tariu 
širdingą ačiū.

Iš savo pusės pažadu savo 
rėmėjams pasitarnaut atlanky
damas jūsų tėviškes ir suteik
siu jiems žinias apie jus ir tą 
pat jums parvešiu. Taipgi ap
siimu nuvežti smulkias dova
nas arba pinigais.

Su tikra pagarba
C. F. PETRAITIS, 

Savininkas

O ROSEDALE ©| 
Dry Gleaning Go.t 

Rand. 7906 Ž
C. F. PETRAITIS, Prop, * 
6702 Superior Ave., į 

■M"! 'Z1 ft 414141

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ ĮVEIKIMO.

“'W" “T"IENA iš didžiausių šios Vasaros Ekskursijų į Lietuvą yra tai 
% / Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ekskursija, kuri išplaukia 7 
%/ d. LIEPOS-JULY puikiu didlaiviu “AQUITANIA”. Ekskursi-

▼ ją vadovauja SLA. Prezidentas St. Gegužis. Tai bus smagiau
sia kelione su daugybe Amerikos Lietuvių iš visų kolonijų. ..

“DIRVOS” AGENTŪRA pasiruošus patarnauti Ohio ir aplinkinių valsti
jų SLA. nariams ir abelnai visiems Lietuviams išgavime Pasų, Permitų su- 
gryžimui atgal, ir išdavime laivakorčių i abu galu (Round Trip) už nupi
gintą Ekskursijos kainą. Viskas ką turit daryti tik kreipkitės į mus.

“DIRVOS” AGENTŪROJE parsiduoda laivakortes VISOMIS linijomis ir 
geriausiais laivais. Kadangi keleiviui reikalinga ypatiškas aptarnavimas i 
Europą vykstant, būtinai reikia kreiptis į savo artimiausią Agentūrą.

Kokia linija ir prie kokios Ekskursijos i Lietuvą kas nesidėtų, Laivakor
tes ir Pasus bei kitus Dokumentus gaus “Dirvos” Agentūroje.

Visada kreipkitės Į Lietuvišką visuomenišką įstaigą teisingam patarnavi
mui ir visada būsit patenkinti. Svetimi nežino ir nesupranta jūsų.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave; ” Cleveland, Ohio


