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TUNNEY SKUNDŽIA
MAS ANT $500,000ir 4 valandas

— * *

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUMUŠĖ PIRMESNI
REKORDĄ

Bridgeport, Conn. — G. 
Tunney, pasaulinis sunkaus 
svorio kumštininkas čam-

Audėjų streikas pasibai
gė. Elizabethton, Tenn. — 
5,000 audėjų streikas kuris 
prasidėjo Balandžio 15 d., 
pasibaigė Gegužės 25 d. ka
da streikeriai nubalsavo ei
ti atgal Į darbus. Kompa
nija sutiko nekliudyti dar
bininkų už jų prigulėjimą 
unijoje, už ką svarbiausia 
ir varžytasi.

Angliakasių vargai. Ne- 
unijistinėse angliakasyklo- 
se Pittsburgo distrike dar
bininkai turi dirbti už al
gas kokias čia mokėjo prieš 
karą 1914 metais. Šitą pa
skelbė Pittsburgo srities 
angliakasių unijos pirmi
ninkas, apkalbėdamas pas
taru laiku dar numušimą 
iš algų 7 nuošimčius.

Kuomet kitų industrijų 
darbininkai uždirba toli 
daugiau negu uždirbdavo 
pirm karo, angliakasiai vis 
mažiau ir mažiau gauna.

Pagal Jackson sutarties 
už toną mokėta 77 centus, 
dabar Pittsburgh Coal Co. 
moka tik 52c, o kaip kur 
tik 46c.

N. Bessemer, Pa. — Tri
jose kasyklų nelaimėse už
mušta vienas darbininkas 
ir trys kiti sužeista.

Reikalauja 2 bilijonų do- 
iarių keliams. Senatorius 
Brookhart siūlo sumanymą 
kad valdžia skirtų du bili
jonu dolarių Įrengimui nau- 

. jos vieškelių sistemos viso
je šalyje, varymui kompeti- 
cijos su gelžkeliais. 
gus valdžia atgautų 
kesčių 
jimąsi

renkamų už 
tais keliais.

Pini- 
iš mo- 
naudo-

kur darbininkiškas
Munich, Bavarija.

štai 
rojus!
Kari Drellich savo paliki
mų rašte patvarkė kad jo 
bravoro darbininkai 
dykai alaus keturis 
per metus.

gautų 
sykius

Silezi-

Fort Worth, Texas. — 
Du paprasti nežinomi lakū
nai, įsigiję antrarankį lėk
tuvą, pasikėlė oran Gegu
žės zO dieną padarymui il
giausio išsilaiKymo ore re
kordo, ir išgyveno savo lėk
tuve virš savaitę laiko be 
nusileidimo, tuomi atsiek
dami savo pasiryžimą. Jie 
nusileido Gegužės 26 dieną, 
išsilaikę ore 172 valandas 
ir 32 miliutas.

Pereitą žiemą kariški la
kūnai padarė rekordą išbū
dami šešias dienas, arba vi
so 150 valandų ir 40 minu- 
tų. Šitie du viršijo pirmuo-'parodo kad 1928" 
sius beveik 22 valandomis, j “ ’

Kaip ir aniems, šiem bu-1
vo priduodama gasoline iš:ni miestai iš tų 81, turinti 
kito lėktuvo, kuris pasikel-i 100,000 gyventojų ir dau- 
davo virš jų ir prileisdavo1 giau, visai neturėjo mirčių 
reikalingo motorų varymui 'nuo tos ligos.
kuro. Į 74 miestuose 1927 metais

Beveik visą laiką jie lak-; mjrčių nuo 100,000 gyven- 
stė šio miesto srityje, bet!
Gegužės 25 d. vakare už- į gg. 1928 metis tokių mir- 
klupo juos audra ir perku- čių išpuolė po 1.89.
nija, todėl turėjo pasiša
lint kitur. Laike audros, 
vienam iš jų aliejuojant 
lėktuvo motorą, propeleris 
užgavo kailinių diržo sagtį 
ir apsigadino. Laimė kad 
paties lakūno nelietė, butų 
buvę su juo pabaigta. Ap
gadinus propelerį jie buvo 
priversti nusileisti. Bet il
gai dar laikėsi, nors jau bu
vo sumušę pirmesnį rekor
dą. Šiaip lėktuvas ir mo
toras buvo tvarkoj.

AREŠTAI LIETUVO- o — y ------------------ 1------y------> — '

JE - SUIMTA 14 i Tiltų ir vagonų sugadinta 
Londonas. — Exchange už $1,000,000.

telegrafas praneša per Ry
gą kad sąryšyje su pasikė
sinimu ant prof. Voldema
ro gyvasties Gegužės 6 d., 
šiose dienose suimta dar 14 
asmenų, studentų.
pirmiau suimtas jau sušau
dytas. Jis įvėlė kitus.

Iš įvairių Lietuvos vietų 
siunčiama vyriausybei pro
testai ir prašymai nebausti 
suimtų studentų.

Meksikoj pastaros revo
liucijos bėgiu, kuri prasidė
jo Kovo 4 d., 4,000 žmonių, o.vnv v<am-
užmušta ir 11,000 sužeista. pionas patrauktas teismas 
Kariumenės užlaikymo lė-isu reikalavimu $500,000 at- 
šos ir prekybos nuostoliai i lyginimo už suvylimą naš- 
per tą tarpą apskaitliuoja-' lės Fogarty, kurią jis buvo 
ma $50,000,000. Sugadinta žadėjęs vesti, po to, tapęs 
gelžkelių 600 kilometrų i]-j garsiu, vedė milijonierio 
gio, nuostoliai $10,000,000. j dukterį.

” ' Tunney gyvena su savo 
žmona ant salos prie Itali
jos. Jo žmona šiose dieno
se pernešė operacijas, bet 
taisosi.

Teismas turės būti Stanį- 
forde, Conn., kur skaitosi 
Tunney’s legalė rezidencija.

Kaip eina pavasario sėją
Lietuvoj

LI-DAR TOKIŲ BUVO 
KUŠIŲ!

Maskva. — Komunistai
Vienas sušaudė tris buvusius aris-

TIFO MIRTYS APMAŽĖ
JO 1928 METAIS

Surinktos žinios iš 81 di- 
; dėsnio miesto šioje šalyje 

J metais 
i mirčių nuo tifo buvo ma
giau negu pirmiau. Devy-

tokratus laike caro ir Ke
renskio valdymo. Jie nužu
dyti kaltinimais tramdyme 
komunistų operavimo gelž
kelių ir aukso bei platino 
'industrijų. Jie įtarti suo- 
kalbiavime prieš sovietų 
tvarką ir norėjime atsteigt 
kapitalizmo.

Du jų buvo pastaru lai
ku aukšti sovietų viršinin
kai. Prof. Palčinsky buvo 
profesorium Leningrado u- 
niversitete.

tojų nuo tos ligos buvo po

NUSIŽUDfi NIAGAROJ
Niagara Falls, N. Y. — 

Gegužės 25 d. viena mote
ris nusižudė nušokdama Į 
Niagaros vandenpuolio sro
vę. Už kelių sekundų po 
įšokime į vandenį ji buvo 
nunešta nuo briaunos 
tik tiek iš jos teliko.

ir

Audėjų lokautas.
joj, Breslau audinyčios nu
sprendė apšaukti darbinin
kams lokautą nuo Gegužės 
25 d. Tas paliečia 50,000 
audėjų.

Yolande, Ala. — Angliaka- 
syklos eksplozijoj užgriuvo 11 
darbininkų. Keletas išimta, 
bet gal mirs, o kitų neranda
ma.

LINDBERGH APSIVEDĖ
Englewood, N. J. — Pra

garsėjęs lakūnas, pulk. C. 
Lindbergh Gegužės 27 d. 
apsivedė su Anne Morrow, 
duktere Suv. Valstijų am
basadoriaus Meksikon.

Lindbergh yra 27 metų 
amžiaus, jo nuotaka 23 m. 
Jis pragarsėjo du metai at
gal perskrisdamas Atlanti- 
ką, iš New Yorko Į Pary
žių, pirmutinis kuriam te
kis žygis pavyko. Su savo 
žmona susipažino pereitą 
metą, kada nuskrido Į Mek
siką.

NEVEDeLIAI, apsives-
KIT, ILGAI GYVENSIT
Vokietijos mokslininkai 

skelbia kad norintis ilgai 
gyventi žmogus privalo ap
sivesti. Vidutiniai imant, 
vedus ypata gyvena penkis 
metus ilgiau negu nevedė - 
liai. Vedęs vyras ar mote
ris gali išgyventi iki 69 me
tų, kuomet viengungiai ir 
senmergės tegyvena po 64 
metus.

Kodėl 
lininkai 
sakyti,
reguliariškumas ir 
lis namų gyvenimas yra to 
priežastimi, ko viengungiai 
neturi.

taip yra tie inoks- 
aiškiai negali pa- 
Daugumoj atvejų 

norma-

GRYŽTA PLATUS AN- 
DAROKAI

Paryžiuje ruošiama mo
terims nauja mada — dėvė
jimas plačių andarekų ko
kie buvo madoj pereitame 
šimtmetyje. Mergelės ku
rios nori pralenkti gamtą 
dabartine trumpų sijonėlių 
mada turės užsikrėsti nau
ja mada. Už kelių mėnesių 
pasirodysią tie didieji an- 
darokai, kurių padarymui 
reikia 60 jardų materijos

Audėjai iš to turėtų la
bai džiaugtis. Viena mer
gelė sunešios tiek materi
jos kiek dabar užtenka pa
siūti suknių porai desėtkų 
panelių.

Uniontown, Pa. — Trys 
bylos iškelta prieš Baltimo
re and Ohio ir Monongahe
la gelžkelių linijas reika
laujant bendrai $70,000 at
lyginimo už mirtis dviejų 
vaikinų ir nupjautą koją 
trečio vyro.

DIDELIS NAUJAS KA
NALAS KANADOJ

Pavasarį 1930 metais at
sidarys naujas Welland ka
nalas. Jo didumą galima 
spręsti iš to kad kainuos 
net $115,000,000 įrengimas.

Tuo kanalu bus daugiau
sia gabenama Kanados ja
vai. Prie kanalo, Prescot 
mieste, Ont., bus įrengtas 
milžiniškas javų elevato
rius talpinantis 5,000,000 
bušelių. Jo pabudavojimas 
kainuos $4,000,000.

Iš to kanalo įrengimo bus 
didelė nauda Toronto mies
tui, nes padidės darbai ir 
pakils bizniai.

Meksikos sostinėj, uni
versiteto studentų demon
stracijoje užmušta keturios 
ypatos kada policija bandė 
demonstraciją išardyti. Šie 
surengė demonstraciją už
jausdami teisių studentams 
kurie sustreikavo kada pa- 
tankino egzaminus syki Į 
mėnesi.

Pagarba Edisonui. Ame
rikos paštas išleis 2c pašto 
ženklelĮ paminėjimui 50 me
tų sukaktuvių nuo Edisono 
išradimo pirmos elektriš
kos šviesos.

JAUNO ŽMOGŽUDŽIO 
TEISMAS

Paintsville, Ky. — Vienas 
šešių metų vaikas, susipy
kęs su draugu, 8 metų, pa
siėmęs revolverį savo drau
gą nušovė. Atsibuvo jo 
teismas kaipo žmogžudžio, 
ir liko nuteistas 15 metų 
pataisos namuose, iki sueis 
21 metų amžiaus.

Tokį nuosprendi gavus, 
vaiko gynėjai padavė ape
liaciją, taipgi iš daugybės- 
vietų teismui pasiųsta pro
testai prieš tai, ir iki ape
liacija bus išsvarstyta vai
kui leista likti prie tėvų.

ir grafofonų

EGIPTAS DAUG IM
PORTUOJA Iš S. V.

1928 metais Egiptas im
portavo iš Suv. Valstijų fo
nografams rekordų (plok
štelių) už $249,000.

Rekordų
pardavėjai Egipte sako kad 
jie parduoda apie 40 nuoš. 
Arabiškų dainų, 30 nuoš. 
Amerikoniškų šokių muzi • 
kos, o 25 nuoš. yra opera- 
tiškų kurinių, daugiausia 
Itališkoj kalboj.

64 ŽUVO TURKIJOJ
Paryžius. — Maž. Azijoj 

Įvykus žemės drebėjimui 25 
d. Gegužės užmušta 64 gy
ventojai, sukratyta 74 kai
mai ir 
mai.

Pietų Lietuvoj
Iš pietų Lietuvos prane

ša kad Suvalkų ir Vilniaus 
žemių pusėje pavasario sė
ja jau antra savaitė kaip 
prasidėjo (su Balandžio m. 
pabaiga). Vietomis laukų 
paruošimas sėjai jau visai 
pabaigtas, kitur įpusėjęs, 
kitur baigiamas. Yra jau 
pasėtų avižų, miežių, vasa
rinių kviečių ir rugių ir 
mišinio.

Iš šiltesnių atkalnesnių 
vietų Alytaus, Mariampo- 
lės ir Kauno apskričių pa
nemunėmis kai kur jau vi
sos avižos ir miežiai yra at- 
sėti. Paskutinė šalna buvo 
Balandžio 26 d. ir nuo to 
laiko, nors oras ir nebuvo 
šiltas, bet naujų šalnų, ne
pasirodė. Jei paliks toks 
oras ir toliau tai tose vie
tose iki Gegužės 15 dienai 
bus jau viskas atsisėta, o 
bendrai visoje pietii Lietu
voje bus atsisėta apie Ge
gužės 20—22 d.

Vidurinėj ir šiaurinėj
Iš vidurinės Lietuvos 

ruožto — Trakų, Ukmer
gės, Kėdainių, Tauragės, 
Raseinių apskričių ir vaka
rų Žemaičių praneša kad ii' 
ten pavasario laukų darbai 
beveik prasidėję ir kai kur 
yra jau pasėto vasarojaus.

Šiaurės Lietuvoje pava- 
rio darbai taip pat kur ne 
kur prasidėjo (Gegužės m. 
pradžioj). Apie tai kad 
pradėta sėti avižos, iki Ge
gužės pradžiai buvo žinių 
tik nuo Mūšos upės pakraš
čių. Kitur visur šiaurės 
Lietuvoje žmonės yra taip 
pat pasiruošę sėjai.

Jeigu iki Gegužės 15 d. 
kiek labiau atšiltų tai šiau
rės Lietuva gali šymet at- 
sisėti ankščiau negu kada 
nors kitais metais. O jei-

|gu atšils antroj pusėj Ge
gužės tai ten galės atsisėti 
paprastu laiku, nes šiaurės 
Lietuvoje paprastai sėja y- 
ra baigiama apie Birželio 
10—15. “L. A.”

NUŠAUTO P. GŪDY- 
j NO LAIDOTUVĖS

Iš Kauno “Dirvos” rę- 
daktoriui rašoma:

“Čia nerašysiu apie svar
bius įvykius paskutiniu lai
ku Kaune, nes žinau kad 
telegrafas paskelbė visam 
pasauliui apie tą įvykį, tas 
viskas jau yra žinoma. Pa
sakysiu tik 'kad Kaunas dar 
nematė tokių laidotuvių 
kaip buvo palaidotas a. a. 
Gudynas. Didžiulė proce
sija užsitęsė per visą Lais
vės Alėją nuo pat Įgulos 

.bažnyčios iki pašto. Kars
tas buvo uždėtas ant lėk
tuvo, kaip anų dviejų lakū
nų pereitą vasarą, kuriuos 
pats esi matęs. Minia ir 
daug kariškių ir taip aukš
tų svečių lydėjo nabašnin- 
ką, pirm to ėjo procesija 50 
vainikų nešina.

“Gali sau įsivaizdint koks 
visuomenės pasipiktinimas 
prieš galvažudžius, kurie 
dryso padaryti tokį judo- 
šišką darbą. Vienas iš jų 
jau sugautas ir šiomis die
nomis teks visuomenei su
žinoti kad yra tie priešai- 
judošiai norį pražudyti jau
ną nepriklausomą Lietuvą.

Jau pavasaris.
“Šiaip viskas ramu. Pas 

mus jau pavasaris pilnoje 
prasmėje. Dieną ir naktį 
šilta. Gamta prabuvo nuo 
ilgos ir žiaurios žiemos. Gy
venimas pasirodė jautres
nis ir gyvesnis. Žmonės

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

RADO

New 
ir

sugriauta 1,357 na-

— Ohio 
policija 
paslaptj 

vieš-

ANT KELIO LA
VONĄ 

Castle, Pa.
Pennsylvania

susigriebė ištirti 
žmogžudystės. Ant 
kelio Gegužės 24 d. rasta 
naktį lavonas vyro su per
šauta krutinę. Kai lavo
nas atrasta dar buvo šiltas. 
Atrado jį kalvis, eidamas 
naktį namon. Netoliese ra
sta automobilis. Iš auto
mobilio susekta kad jo sa
vininkas turėjo but Young- 
stowno gyventojas, bet to
kio vardo ir adresu ten ne
randama. Reiškia automo
bilis užlaikyta kitu vardu 
ir adresu, kokiems nors pa- 

| salingiems tikslams.

Keliaus iš

Cleveland!) j New Yorką 
Erie Railroad 

Traukiniais
Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 

Pribuna New Yorke 8:30 ryte.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Ruošia spaudos atgavimo 

pąminėjimą. Lietuvių Mo
kslo Draugija nutarė reng
ti spaudos atgavimo 25 me
tų sukaktuvių paminėjimą. 
Parengimas įvyks L. M. D. 
salėje Birželio 2 d., 8 vai. 
vakare. Nors tai biskutį 
pavėluota, bet geriau vė
liau negu niekad.

Vakaras bus su prakal
bomis ir kitais pamargini- 
mais. Prie to bus apkalbė
ta ir Šiaurės Lietuvos nu
kentėjusių gelbėjimas.

Taigi Pittsburgiečiai ne
būkime kurti tame reikale, 
bet stengkimės prisidėti vi
somis išgalėmis. Tam kaip 
tik bus proga šiame vaka
re, todėl visi esat kviečia
mi dalyvauti.

Pittsburge yra ir gerų 
žmonių ir gerų draugijų, 
bet svarbesniame reikale ir 
ką nors greičiau padaryt 
visiems bendrai yra labai 
sunku, nes Pittsburgo or
ganizacijos neturi savo są
ryšio. Yra. SLA. 3-čias ap
skritis, yra Sandaros kuo
pų sąryšis, bet tai vis pas
kiros grupės ir per jas ne
galima kalbėti visų Pitts- 
burgiečių vardu. Reikėtų 
pasirūpinti sudaryti ką to
kio pilnai bendro, kad tu
rint vieną centrą galima 
butų per jį darbą išplėsti.

Dabartinėse aplinkybėse, 
Liet. Mokslo D-jai rengimas 
Spaudos sukaktuvių ir Lie
tuvos gelbėjimas geriausia 
tinka. J. Virbickas.

rapijos klebono Kun. Vi- 
parto varduvėse, kurias su
rengė geraširdžiai parapi- 
jonai. Mergaitės buvo pa
sipuošusios baltai, tautiš
kom juostom išsidabinu
sios. Nešinos didelį mirtų 
vainiką patiko kleboną pas 
salę. Rajauskaitei vedant 
smuiką sudainavo tam pri
taikytą dainą, paskiau sa
lėje klebonui sėdint prie 
stalo kožna mergaitė pasa
kė sveikinimo eilutes.

Taip tai Šaulietės mer
gaitės atsidėkojo Kun. Vi- 
partui už jo pasitarnavimą, 
nes jis duoda joms dykai 
salę lavinimams ir pramo
gėlėms.

Gegužės 30-tai dienai tos 
mergaitės priruoštos daly
vauti Tautiškose kapinėse, 
laike iškilmių, apie kurias 
pirmiau jau buvo pranešta. 
Prie mergaičių pamokini
mo darbuojasi P. Rajaus- 
kienė, padedant kitoms mo
tinoms. šaulietis.

BINGHAMTON, N. Y.
Nesenai čia susiorganiza

vo Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas, kuris nutarė įs
teigti ir skaityklą. Ja ga
lės naudotis ne tik klubo 
nariai bet ir visi šios kolo
nijos Lietuviai.

Klubo skaityklon parei
na beveik visi Amerikoj lei
džiami musų laikraščiai, 
tarp jų ir “Dirva”, ir kas 
nori pasiskaityti ir sekti 
musų spaudą gali pilnai iš 
tų laikraščių pasinaudoti.

Klubo antrašas: 315 Clin
ton street.

Am. Liet. Piliečių Klubas 
B. Kaminskas, pirm. 
S. Jasilionis, sekr.
A. Pagiegala, iždin.

20 metų Lietuvius pažysta.
Šį pokilį rengė desėtkas 

vietos draugijų. Tai pagir
tinas darbas, kuriuomi dik- 
čiai prisidėta prie sustipri
nimo Lietuvių dvasios.

Jonukas.

Akrono Naujienos

Lietuvaičių šaulių vaka
rėlis. Čia susiorganizavo, 
vadovaujant P. Rajauskie- 
nei, Lietuvaičių mergaičių 
Šauliečių organizacija, ku
rios tikslas lavinti mažas 
mergaites įvairių scenos 
dalykėlių, reikale patarnau
ti draugijoms jų rengia
muose vakaruose. Pradžią 
padarė dvi darbščios mer
gaitės, Zenona ir Julijona 
Rajauskaitės, kurios savo 
dalyvavimu visus užganė
dindavo ir visur dalyvauda
vo iki net nuvargdavo. To
dėl sumanyta ir kitas mer
gaites pramokinti ir duoti 
visoms progą pasirodyti, 
kadangi publika to reika
lauja ir mėgsta.

Jos pirmą kartą pasiro
dė Balandžio 28 d. Sanda
ros kuopų surengtame ta
lento vakare, išsipuošusios 
gražiais tautiškais rubais, 
su Lietuviškomis ir Ameri
koniškomis vėliavomis. Jos 
atliko šokius ir dainavo.

Gegužės 12 d. jos dalyva
vo Šv. Jurgio tautiškos pa

Priėmė aukas. Atsibuvu
siame baliuje Vasario 9 d. 
našlaičių naudai liko pelno 
$134.97. Vasario 17 d. pa
minėjime Lietuvos nepri
klausomybės surinkta au ■ 
kų $43.73. Lėšų padengi
mui išėjo $8.00, liko pelno 
$35.73. Tie pinigai irgi per
vesta našlaičių fondui.

Balandžio 5 d. į Vilnių 
Dr. D. Alseikos vardu pa
siųsta $100 iš baliaus pelno. 
$39.00 pasiųsta į Kauną L. 
Moterų Globos komitetui. 
Siuntimo lėšų buvo $1.70.

Dėkojame visuomenei už 
gerą parėmimą Lietuvos 
našlaičių ir prijautimą tam 
geram darbui. Atsiprašome 
kad greičiau nepatalpinome 
atskaitų apie tai, nes nebu
vo gauta atsakymas apie 
aukų priėmimą.

Dėkojame Liet. Mokslo 
Draugijai už davimą salės 
dykai, kurios kaina, $35, 
irgi prisidėjo prie pelno.

Kviečiam į pikniką. Ne
pamirškit visi Birželio 23 
dienos, tai bus piknikas 
našlaičių naudai ant Kruk- 
lio farmos. Žinokite visi 
kad Lietuvoj šie metai yra 
blągi, taigi našlaičiams dar 
blogiau, nes jie patys save 
negali pasigelbėt. Atmin
kit tą dieną kiekvienas ir 
atsilankykit į pikniką, tuo- 
mi paremsit Lietuvos naš-' 
laičius. Visuomet parėmėt. 
pasitikime ir dabar jūsų 
prielankumo.

Pittsburgo Našlaičių Ko-‘ 
miteto narys

.. Petras Pivaronas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxx»

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkralt) “TS- 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusf kalMoa.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės liūs airssui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York. N. T.
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PHILADELPHIA, PA.
Liet. Atstovo Balučio pri

ėmimas. Gegužės 15 dieną 
Philadelphijos Lietuviai la
bai puikiai priėmė Lietuvos 
minister} Washingtone B. 
K, Balutį. Suruošta dido- 
liausis bankietas, kuriame 
dalyvavo 500 asmenų. To
kio didelio Lietuviško ban- 
kieto čia nėra buvę.

Savo atsilankymu p. Ba
lutis sudėjo vizitą miesto 
majorui, kur buvo širdin
gai priimtas. Pats majoras 
taipgi bankiete dalyvavo.

Priėmimo komitetas suti
ko p. Balutį stotyje, daly
vavo Dr. E. G. Klimas, J. 
V. Grinius, J. Kavaliaus
kas, M. M. Šlikas, C. S. Ce- 
ledinas, Dapšis, J. Vitkaus
kas ir kiti. Iš stoties p. Ba
lutis nulydėtas į viešbutį. 
Laikraščių atstovai foto
grafavo ir talpino paveiks
lus. Iš hotelio darė vizitą 
miesto majorui. Po to ap
lankė senovišką Amerikos 
istorišką paminklą, Nepri
klausomybės salę ir Laisvės 
Varpą. Po to atvyko į Lie
tuvių salę ant E. Moyamen- 
sing avė., kur gerbiamo 
svečio laukė visi dalyviai.

Prasidedant bank i e t u i 
sugrota Amerikos ir Lietu
vos himnai ir buvo kiti pa- 
marginimai. Vėliau prasi
dėjo kalbos. Pirmas kalbė
jo Kun. J. Kaulakis, jisai 
ragino visus dirbti išvien 
Lietuviškoje dirvoje ir gy
venti taikoje.

Paskiau kalbėjo J. V. Gri
nius, kaipo geriausia atme
nantis tuos sunkius laikus 
kada Lietuva spaudos netu
rėjo. Kalbėtojas apsakė sa
vo žinias ir patyrimus tais 
laikais.

Toliau perstatytas kalbė
ti teisėjas W. M. Lewis, ki
lęs iš Panevėžio; jisai savo 
kalboj didžiavosi kad paei
na iš Lietuvos, ir patarė 
Lietuviams kantriai žengti 
prie progreso, ir su laiku 
susilauks šviesios ateities.

P. Balutis savo kalboje 
labai gražiai nušvietė 25 
metų spaudos sukaktuves, 
nušviesdamas musų spau
dos gerąsias ir silpnąsias 
puses, vienok, sako, dėka 
spaudai kokia ji nebūtų, 
mes šiandien .turim laisvą 
Lietuvą, o su laiku ir musų 
spauda pasiliuosuos iš sa
vo blogumų, dabar dar yra 
jauna ir neprityrus.

Po p. Balučio kalbėjo ma
joras Mackey, kuris
pai pareiškė kad jau per

NEW BRITAIN, Conn.
Iš Sandariečių judėjimo. 

Gegužės 10 d. Sandaros 32 
kuopa -turėjo savo susirin
kimą, dalyvaujant nemažai 
narių. Komisija išdavė ra
portą iš žieminio veikimo. 
Prisiminė apie vasarinius 
išvažiavimus, ir komisija 
pranešė kad parkas paim
tas piknikui Birželio 2 d. 
Tai yra Shuetzen park, Me
riden, Conn. Pikniko su
ruošimui išrinkta komisija: 
P. Kupstas, J. Ragelis ir 
P. Pilipauskas.

Taipgi prisiminta ir apie 
Sandaros 2-ro apskričio iš
važiavimą, kuris įvyks Bir
želio 23 d. taipgi Meriden

Reikia pasakyti kad susi
rinkime buvo prisiminta ir 
apie šiaurinės Lietuvos nu
kentėjusius. Nors kuopa 
finansiškai nekaip stipri, iš 
savo iždo paskyrė $10 nu- 
kentėjusiems paremti. Tai 
pagirtinas darbas.

P. P. P,

DAVIS, W. VA.
Šis kelių šimtų gyvento

jų miestelis randasi gražioj 
tarp kalnų lygumoj, arti 
mažo upelio. Miestelis tu
ri gražių namų, viešbučių, 
ligonbutį, banką ir kitų įs
taigų. Čia randasi namas 
miestelio įsteigėjo, Davis, 
kuris toj srityje atidarė 
anglies kasyklas ir patsai 
apsigyveno. Dabar jis jau 
yra miręs.

Už mylios tolumo nuo 
miestelio randasi labai pui
kus vandenpuolis, labai pui
kus naturalis vaizdas, bet 
neužžiurimas.

Šiuo laiku miestelis yra 
labai nupuolęs. Keli metai 
atgal čia buvo dirbtuvėlių. 
Jų darbininkai pareikalavo 
daugiau užmokesnio, kom
panijos savo dirbtuves iš
kėlė kitur ir darbininkai li
ko be darbo. Kas turėjo 
nuosavus namus paliko.

Šiandien pusė miesto na
mų stovi tušti, baigiam: 
griauti. ,

Kas nori dirbt angliaka- 
syklose turi važiuot į Tho
mas, Douglas, Benbush ir 
kitus aplinkinius mieste
lius, kadangi šioj apielin- 
kėj kasyklos tedirba po dvi 
ir tris dienas į savaitę. Mo
kestis kasyklose maža, c 
dar važinėjimo išlaidos, tai 
darbininkas negalėdamas 
išgyvento palieka puikius 
tuščius namus ir važiuoja 
Į didmiesčius.

Čia kadaise gyveno ne
mažai ir Lietuvių, liko da
bar vos pora šeimynų.

Nuo čia už trijų mailių 
randasi miestas Thomas.

Pina vi j as.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
mokestį už “Dirvą” ir už 

j knygas.
Nukirpkit 1929 ar anks-

trum- tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Gegužės 19 d., trumpai 
tesirgęs, mirė P. Sketris. 
Jis buvo tvirto sudėjimo j 
vyras ir išrodė geros svei
katos Paliko moterį, ir 
vieną sūnų, kuris mokinasi 
Pittsburgo universitete.

Sketriai prieš 7 metus 
atsikėlė Akronan iš Pitts
burgo.

“Dirvos” korespondentas 
iš Daytono praneša kad ten 
Lietuviai katalikai susilau
kė Lietuvį kunigą. Dayto- 
ne nėra nei pusė tiek Lie 
tuvių kaip Akrone, o turi 
savo tautos kunigą, o Ak- 
roniečiai negali gaut. Tie
sa, čia daug Lietuvių nuėjo 
bolševikais, bet juk juos ir 
padarė tokiais ne kas ki
tas kaip buvęs paskutinis 
Lietuvių kunigas, kurs savo 
ypatingu gyvenimu atstu
me daugumą Lietuvių nuo 
savo tautos ir tikėjimo ir 
jie nenoromis liko bolševi
kų pagautais.

Tam kunigui esant Akro
ne, gyvenanti arti bažny
čios kaimynai stebėdavosi 
kur kunigas deda tiek daug 
miltų, mielių, vynuogių: po 
kelis vežimus kas savaitė 
atveždavo. Galiaus pasiro
dė kad kunigas bažnytinia
me skiepe ne tik svaiginan
čius gėrimus pardavinėja, 
bet ir bravarą įsitajsęs tuos 
gėrimus gamint. Darė ne
mažą biznį iki valdžia jį 
pagavus nubaudė, o vysku
pas iš Akrono išvijo. Bet 
jo blogų darbų pasekmėmis 
pasinaudojo raudonieji, jie 
savo abazą padidino, o Lie
tuviai katalikai daugiau sa
vo tautos kunigą negavo.

Keliautojas.

Tragedija per klaidą. Po
licijai buvo pranešta kad 
vienu automobiliu važiuoja 
plėšikai, kurie, sakė vienas 
pilietis, jį apvogė. Jam be
sikalbant su policijantais 
pro šalį pravažiavo auto
mobilis. Žmogelis pasakė 
kad tai tas automobilis, ir 
policija leido vytis. Auto
mobilis važiuodamas susi
mušė ir vienas vyras už
muštas, antras sužeistas. 
Po išsipagiriojimo neva nu
kentėjęs pasisakė kad jo 
niekas neapvogė, jam tik 
taip pasirodė, einant nak
tį šeštadienį namon.

Akronas ruošiasi milijo
nui gyventojų. Pora desėt- 
kų metų nepraeis ir Akro- 

I nas turės milijoną gyven- 
j tojų, jeigu taip kils kaip 
dabar. Miestas prie to ruo
šiasi įvairiais budais. Pa- 
veizdan, ruošia vanden
traukių projektus, kurie iki 
1940 metų turės būti gata
vi ir jie galės aprūpinti mi
lijoną gyventojų.

Dabartiniu laiku Akrono 
industrijos per dieną per
pumpuoja 300,000,000 ga
lionų (gorčių) vandens. Gi 
pats miestas sunaudoja gė
rimui ir tam panašiai po 
22,000,000 galionų valyto 
vandens.

Dabar šiame mieste skai
tome į 250,000 gyventojų.

Akronas turi dideles gu
minių daiktų išdirbystes, 
zeppelinų dirbtuvę, šalip ki-

tų daugybės industrijų.
Valdyba paskyrė $4,000,- 

000 mokyklų plėtimui.
Telefonų kompanija pa

skyrė $5,000,000 naujam bu- 
dinkui ir sistemos praplėti
mui.

Elektros kompanija ski
ria. keletą milijonų dolarių 
savo sistemos padidinimui.

Gumų kompanijos ruošia 
didint savo dirbtuves, ke
leto milijonų dolarių ver
tės.

Tuoj bus pabudavota di
delė $4,000,000 vertės gelž- 
kelių stotis.

$6,000,000 leidžiama per
dirbimams gelžkelių skers
kelių, kad nereiktų per juos 
važinėt, kad neatsitiktų ne
laimės.

Prie to visko yra keletas 
kitų didesnių ir mažesnių 
projektų, kurie visi dedasi 
prie miesto didinimo.

AKRONIEČ1U ŽINIAI
PRENUMERATOS

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

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

DZIMDZI DRIMDZI 
Maršrutas

Birželio mėn.:
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.

Baltijos Aras
Istoriška meiliška apy
saka iš pabaigos 10-to 
ir pradžios 11-to am
žiaus Lietuvių prieti
kių su jurų siaubūnais 
Vikingais. Apie 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 tp-':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.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

S AND AR A vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

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

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

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

SANDARA (Vai-Mont Calendar Co.) spausdina įvairios - 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lu«, 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, Ill.
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GERB. SPRAGILAS amžių amžius vienaip buvo 
ir taip bus, — sako jis.

— Tai pas jus labai nuo
bodu gyventi. Nelabai aš 
norėčiau ten būti, — sakau 
aš.

— Ir čia suklydai: pas 
mus nėra nei smagumo nei 
nuobodumo — visada vie
naip ir taip kad nejauti ki-

Gerb. Petras

GERB. SPRAGILO DIS
PUTAS SU GERB.

PETRU
Aną šventą Pono Dievu

lio dieną, turėdamas liuosą 
valandėlę laiko, ba mano 
gerb. šonkaulis buvo išėjus 
pas kūmutes kieminėtis, su- 
mislinau pasikalbėt su gerb. 
Petru, ba jau senai kalbė
jausi.

Pasukau savo radio apa
ratą ir pasišaukiau dan
gaus priemenės telefonis
tę.

— Alo, ar tai čia gerb. 
Spragilas? — sako ji.

— Taip, dūšele, tai aš, — 
sakau aš.

— Matai, aš iš balso pa
žystu. Kodėl taip ilgai ne
pašaukei mus? — sako ji.

— Neturėjau didelio rei
kalo. Ar gerb. Petras na
mie? — sakau aš.

— Kaip tai namie, gerb. 
Spragile? juk dangaus ne
galima taip vadinti, ba čia 
nėra nei galo nei krašto, 
nei viršaus nei apačios, — 
sako ji.

— Na kaip ten nebūtų, 
aš nežinau, nebuvau. Bet 
vistiek, ar jis kur nors ar
ti randasi? — sakau aš. Kyi

— Taip, tuoj pavadinsiu,!ko.
— sako ji.

— Sveikas gyvas, gerb. 
Spragile, — prašneko sto
ras 'balsas. Tai buvo gerb. 
Petras.

— Sveikas, sveikas. Kas 
pas jus naujo? — sakau aš.

— Naujo? keistai klausi, 
gerb. Spragile. Pas mus 
niekados niekas nesikeičia j 
ir niekad nieko nebūna se- jai? — sako jis.
no ar naujo — viskas per — Jie laikė prakalbą ir

taip ir kaip, — sako jis.
— Tai vistiek keistas pas 

jus buvimas, be jokio nu
simanymo kas, ką ir kaip, 
— sakau aš.

— Ir to pas mus nejau
ti, nes nėra nusimanymo ir 
žinojimo, supratimo ar jau
timo, — sako jis.

— Jeigu taip tai man vis
tiek smagiau ant žemės gy
vent. Pažiūrėk j Likimo 
Knygą ir jeigu man para
šyta greitai pas jus ateit 
tai uždėk dar koki šimtą 
metų daugiau, 'ba ant že
mės gyvenant viską jauti 
ir žinai, viską turi ir gali 
turėti, viską matai ir su
pranti. Turi nubudimą ir 
džiausmą, smagumą ir ne
gerumus. Jeigu su šonkau
liu susipeši vieną dieną tai 
kitą dieną kai susitaikai 
pasidaro labai smagu, — 
sakau aš.

— Na o ką norėjai pasa
kyt, ba aš neturiu daug lai-

Pilna priemenė dūše
lių iš jūsų miesto, kurios 
žuvo klinikos sprogime, tu
riu peržiūrėt kur jas pa
dėt, — sako jis.

— Aš norėjau paklaust, 
ar teisybė kaip biblistai sa
ko kad numirusių žmonių 
prisikėlimas visai arti? — 
sakau aš.

— O kur apie tai girdė-

pasakojo kad tas buvo pa
rašyta biblijoje, — sakau 
aš.

— Tai yra durna kalba, 
gerb. Spragile. Amžinas- 
ties planas yra kad visi 
mirtų ir jų dūšios eitų i 
jiems paskirtas vietas, ir 
niekados nebus pakeista ki
taip kad numinusieji keltų
si ir atgryžtų atgal pas jus, 
— sako jis.

— Tai labai ačiū už toki 
paaiškinimą. Ba žmonės 
pradėjo rašyt man laiškus 
ir nusigandę klausinėt ar 
tikrai taip stosis: Vienas 
turi palaidojęs dvi pačias, 
su trečia gyvena: kita nu- 
nuodino savo tris vyrus, su 
ketvirtu gyvena; kas atsi
tiktų jeigu mirusieji su- 
gryžtų? Kiti tėvai turėjo 
po pusantro tuzino vaikų, 
kuo juos apautų ii’ apreng
tų jeigu jie sugryžę pas tė
vus pareikalautų užlaiky
mo? — sakau aš.

— Tai pasakyk visiems 
kad tokios tvarkos nebus ir 
tegul biblistai nežada žmo
nėms tokių dalykų, ba jie 
atbaidys nuo savęs visus 
savo pasekėjus. Ką dary
tų pats biblistų pamoksli
ninkas jeigu jam pasirody
tų iš kapų parėjęs jo senas 
tėvas, tėvo tėvas, motina ir 
kitos giminės ? Mirusius 
visi turi gerai minėti, ale 
nei vienas pasaulyje neno
rėtų jį vėl sugryžusį maty
ti. Net nelaimingos meilės 
mylimasis, kuriam mirus 
jo draugė reikėjo nuo mir
ties gelbėti, jeigu sulauktų 
iš kapų atsikėlusio meilu
žio bėgtų nuo jo kuotoliau- 
sia. Tokios tai yra mirties 
tiesos ir gyvųjų pažiūros j 
mirusius, — sako jis.

— Labai ačiū už paaiški
nimą. Apie tai visiems pa
rašysiu, — sakau aš.

— Na, tai iki pasimaty 
mo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Kitą sykį buvęs socialis
tas Julius Švitra, kuris mo
kėjo šlykščiai burnoti per 
socialistų spaudą tautiškus 
veikėjus ir kartą buvo jau 
taip toli nuėjęs kad išdryso 
Dr. J. Basanavičiaus suma
nytus Tautos Namus Vil
niuje išvadinti “prostituci
jos namais”, ką sveiko pro
to žmogus nebūtų drysęs. 
Paskui, susipykęs su socia
listų papa Grigaičiu prisi- 
šlijo prie tautiečių ir pabu
vęs kelis metus Sandarie- 
čiu (žinoma iš vardo), vėl 
šlija prie socialistų ir per 
Sandariečių organą “San
darą” advokataudamas Lie
tuvos socialdemokratams 
šlykščiai šmeižia dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ir jos 
atstovą Suv. Valstijoms B. 
K. Balutį.

Ar ilgai Sandariečiai to
leruos tokius asmenis kurie 
Sandariečiams nedaro jo
kios garbės?

‘Naujienos’ Žydišku gvol- 
tu sušuko: “Vienybiečiai 
skaldo Sandariečius!” ir 
pacitavusios iš “Sandaros” 
savo klapčiuko P. Kruoknio 
graudžius verksmus, ku
riuose apverkia kad Vieny- 
biečiai savo tautiniu veik
lumu ir rimtumu daugumą 
Sandariečių patraukė prie 
savęs, kuomi Krukonis rei
škia Sandaros centrui ne
pasitikėjimą, šaky damas 
kad centras liks piemenys 
be kaimenės, ir ant galo

prie to “Naujienos” prika
bina savo uodegą, su kuria 
bando įskaudinti Joną Gri
nių, Philadelphijos veikėją, 
kam jis dalyvavo komitete 
priėmimo Lietuvos atstovo 
Balučio, ir ant galo vėl su
šunka: “Chicagoje fašistai 
deda pastangas supjudyti 
Sandariečius su Naujienie- 
čiais”.

Čia kaip tik atitinka se
nas Lietuvių priežodis, pa
gal kurio vagis, suvilioji
mui žmonių, bėgdamas gat
ve šaukė: “Laikykit vagį!” 
Tas pats su Naujieniečiais, 
kurie rodydami į Vienybie- 
čius rėkia kad Vienybiečiai 
skaldo Sandariečius, o pa-1 
tys Naujieniečiai tuo tarpu’ 
tą darbą atlieka.

Tačiau kad Naujienie- 
čiams tas darbas pradeda 
nesisekti ir Sandariečiai, 
kurie buvo Naujieniečių su
klaidinti, didumoj jau pra
deda susiprasti ir gryžti į 
savo tautinį vežimą, tai 
Naujieniečiai desperacijos 
apimti šaukia ant Vienybie- 
čių. Tačiau tas šauksmas 
Naujieniečių jau neišgel
bės. Jų talkininkų eilės 
kasdien retėja ir retės iki 
visai išnyks.

Prekyba su užrubežiais 
didėja. Bėgyje pirmų tri
jų šių metų mėnesių impor
tas j Suv. Valstijas siekė 
$1,122,107,980; pernai tuo 
pat laiku buvo $1,069,388,- 
337. Eksportas šymet mi
nimu laiku siekė $1,419,- 
503,982; pernai per tuos 
pat tris mėnesius ekspor
tuota už $1,202,842,190.

KOMUNISTAI KRAP
ŠTO SOBORŲ 

VARPUS

DIDIEJI EŽERAI SU
LAUKS KO NEPA

PRASTO

Detroit. — Didžiųjų eže
rų uostai laukia didžiausio 
bruzdėjimo ir industrialio 
vystymosi kokis kada buvo 
jų istorijoje.

Prekių vežiojimas vande
nimis plečiamas visu spar
tumu. Biznis, verčiamas 
ekonomizuoti, kreipiasi į 
ežerus pigesniam transpor
tavimui prekių.

Žinovai sako kad bėgyje 
sekančių dešimts metų to
liau nuo vandenų esančios 
industrijos apleis savo vie
tas ir keltis prie ežerų. Ku
rie miestai turės geriausius

uostus tie sulauks naujų fa
brikų.

Clevelandas ir Detroitas 
yra natūraliai lenktyniuo- 
tojai už tai. Ir vienas ir 
kitas miestas dirba visu uo
lumu užimti pirmenybę.

Uostai įgaus. pirmenybę 
per sekančius dešimts me
tų kurie bus tikę laimėt pa
saulinę rinką kokią atida
rys ežerams įrengimas St. 
Lawrence upės kanalo lai
vininkystei.

Toks pasiekimas jurų iš 
didžiųjų ežerų uostų duos 
progą vienam kuriam mies
tui prie tų ežerų išaugti į 
antrą New Yorką, žinovai 
sako.

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

nas Gali Naudot be Laiko Nuo- I 
stolio ir Nepatogumo.

Mos turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu-1 
su lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

2624H Frontier Bldg.,
4G2 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

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

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
I LIETUVĄ

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA 
iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southam p toną

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

Su Prityrusiu Palydovu 
ir

Liepos-July 7 dieną 1929
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 

Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas

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

, r

Laivakortes parduoda ir j kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

Komunistai piešia šitokį 
atvaizdą: Kalvis paėmęs į 
rankas kardus sukaitina ir 
kala iš jų plūgą.

Dabar reikia kad kas nu
pieštų šitokį paveikslą: Ko
munistai lupa iš bažnyčių 
varpus ir tarpina ir daro 
iš jų kulkas.

Sovietų valdžios įsakymu, 
iš visų šveltnamių imama 
varpai ir tarpinama meta
lui. Sovietų vadai sako jog 
industrija turi progresuo
ti, o jeigu del to nukenčia 
bažnyčios tai ką padarysi: 
jos kliudo progresui, jų pa
čių kaltė.

Sovietų unijoj dabar yra 
apie 50,000 bažnyčių. Jose 
bus apie 250,000 visokio di
dumo varpų. Taigi, anot 
komunistų laikraščio, tūks
tančiai tonų brunzos siū
buoja ore be jokios naudos. 
Reikia varpus išlupti ir jų 
metalą sunaudoti, nes me
talo stoka, sako komunis
tai. Jau iki šiolei daug me
talo paimta iš sunaikintų 
bažnyčių ir kitų religiškų 
budinkų kurie paversti į 
klubus, teatrus ir kitokius 
viešų sueigų namus.

Štai dar vienas geras 
daiktas, pridėtas prie 
gerųjų gyvenimo daiktų

AM Ė L

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels tokį tabaką ir tokį sumaišymą- turi, kokis dar 
niekad jokiame cigarete nebuvo pasiūlomas.

Camels visados švehiųs ir mitikšti.

Neigi jie palieka nemalonaus atsirūgimo.

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

Jie gaminti iš parinkčiausio Turkiško ir Amerikoniško 
auginamo tabako.

Rūkyk Camels tiek laisvai, kiek nori . . . jie niekad 
jūsų skonio nenuvargina.

Camel gerumas stropiai palaikomas . . . per didžiausią 
tabako žinovų organizaciją pasauly . . . jis niekad 
nešimaino.



DIRVA

Dienos Klausimais
KOKIA BUS ŠYMET VASARA LIETUVOJ?
JUOKIA šymet Lietuvoje' 

vasara bus iškalno ne
galima tikrint, bet spėti ga
lima kad nebus tokia kaip 
buvo pernai. Tik seni žmo
nės tokią vasarą atmena 
buvus, tai reiškia kad to
kios retai pasitaiko.

Bet Amerikiečiai jau da
bar gąsdinasi bloga vasa- 
sara ir šymet Lietuvoje. 
Nekurie gavę laiškus nuo 
giminių, iš Balandžio mė
nesio, kuriuose tūli parašo 
kad “oras šaltas, dar snie
go patvoriais matosi”, ir 
dedasi Į galvą kad tai visos 
Lietuvos oro apistovos.

Musų spauda irgi pakar
toja tas bauginančias oro 
žinias.

Yra priežodis kad “mo
teries būdas toks nenusisto
vėjęs kaip oras”. Taigi a- 
pie orą svarstant reikia vi
sada turėti mintyje mote
ries būdą ir sakyti kad oras 
taip nenusistovėjęs kaip 
moteriškas būdas.

Nieko nėra taip nenusta
tyto gamtoje kaip oras.

Nors tūli jau baigia gy
venti ir turėjo patyrimo su 
oru, niekaip neišmoksta ge
riau apie orą manyti kaip 
tik šitaip:

Jeigu šiltesnio sezono lai
ku pasitaiko šalta, sako: 
Vaje, vaje, kažin ar visa 
vasara bus tokia....

Jeigu lyja kelias drenas, 
sako: Vaje, vaje, gal visą 
vasarą lis....

Jeigu buna karšta kelias 
dienas, sako: Vaje, vaje, ka
žin ar visą vasarą bus taip 
karšta....

O buna šitaip: jeigu tū
lą laiką pabūna šalčiau, iš 
pavasario, tai užeina šilu
ma ir jos pilnai užtenka.

Jeigu palyja tai vėl užei
na pagada, ir su laiku vėl 
ateina lietaus.

Jeigu pabūna karšta ke
lias dienas tai vėl atvėsta.

Tas pats ir su žiemos ti
ru. Pasitaiko išėmimai ka
da ištisai pasaldo mėnesį ar 
du, arba pakaitina pora sa
vaičių vasaros laiku.

Apie orą reikia kalbėti 
šitaip: Jeigu karšta, šalta, 
ar šlapia, ar sausa, ar kaip 
kitaip yra, kad tuoj bus ki
taip, ne taip kaip yra.

Kurie kalba apie gąsdi
nančias laiškuose žinias iš 
Lietuvos, parodykit jiems 
šiame numeryje “Dirvoje” 
telpantį straipsnelį iš “Lie
tuvos Aido” apie tai kaip 
eina sėja šio pavasario lai
ku.

su Tautų Sąjunga” (reiškia 
nusileis jai ir darys kaip 
Lenkai nori). Bet ir tas 
neišsipildė.

Dar kiti sako: “Dabar, 
tautininkams valdant, pa
togiausias laikas kurti tau
tinę bažnyčią”, reiškia atsi
mesti nuo Romos.

Bet ir tą tautininkų val
džios organas “Lietuvos Ai
das” užginčija.

Senovėj orakulai daug 
teisingiau pranašystes išsa
kydavo ir jos išsipildydavo. 
Nedykai jie buvo garbina; 
mi kaipo skelbėjai dievų 
išminties.

Dabartiniai orakulai nei 
savo partijos pranašysčių 
(tikriau sakant troškimų) 
išsipildant nesulaukia.

Pr. Dailydė, buvęs Valst. 
Liaudininkų dienraščio “L. 
Žinių” redaktorius, pametė 
tą laikraštį, kuriame taip 
gražiai mokėjo “fdšistų” 
valdžią kandžioti ir įstojo 
į V oldemaro užrubežinių 
reikalų ministeriją....

Jeigu taip daro Lietuvos

politikieriai, ko musų re
daktoriams del jų partijos 
reikalų rėkauti?

Žinios ir faktai visada ir 
visiems redaktoriams vie
nodai ateina. Bet ne visi 
redaktoriai žiuri į tas ži
nias ir faktus, bet žiuri į 
kitų redaktorių išreikštas 
mintis apie tai, o tada reiš
kia savo mintį pareikšda- 
mi kad yra netaip kaip anas 
rašo, bet taip kaip šis ma
no.

Užtai musų laikraščiai 
pilni tuščių polemikų, o ne 
faktų, ir skaitytojas neturi 
ką skaityti.

Kaunas Gražinasi
Kauno gelžkelio stoties 

Aikštė dar šiais metais bus 
perbudavota ir išplėsta. 
Bus pravestos dvi naujos 
gatvės ir statomi namai.

Visi perbudavojimo dar
bai kainuos daugiau kaip 
300,000 litų.

Kaune, ilginant Tolsto
jaus gatvę, nukirstas sode
lyje prie Laisvės Alėjos 
senas aržuolas, kurs pagal 
žinovų supratimą yra apie 
1000 metų senumo. “L.K.”

LIETUVAI TĖVYNEI
Per amžius vergavus 
Laisvę paregėjai, 
Per vargą ir kovą 
Laisvę apturėjai.

Laiminga jautiesi 
Ilgai prikentėjus, 
Atbudai iš miego 
Daug metų merdėjus.

Sutruko retežiai
Žiauriosios vergijos, 
Pražydo tėvynei 
Liuosybės lelijos.

Kaip žiedas Lietuva 
Per amžius klestėki, 
Vergovės nekęski, 
Ir laisvę mylėki.

Buk tvirta kaip plienas, 
Brangioji tėvyne, 
Buk linksma ir laisva 
Tu mano gimtine!

Gerkonis. .. J. Gogelis.

Garbės Lauke

Orakulams Nesiseka
Kada “fašistai” užėmė į 

savo rankas Lietuvos val
džią, vieni sakė, “Voldema
ras ir Smetona parduos ne 
tik Vilnių bet ir visą Lie
tuvą Lenkams”.

O štai sukako 2 metai, 
5 mėnesiai, 7 dienos ir 2 va
landos, o “kupčysta” neat
likta.

Kiti sakė: “Dabar kai 
Lietuvos valdymas tauti
ninkų (“.fašistų”) rankose, 
Lietuva lengvai susikalbės

PIRMOS MEILĖS ĮSPŪDŽIAI
Styga slaptinga širdyj sudrebėjo 
Kada mano akys pamatė tave, 
Meilė jaunutė it gimstantis žiedas 
Pradėjo bujoti paliestam jausme....
Bandžiau ne sykį tą žiedą išrauti, 
Norėjau pabūti it paukštė laisva, 
Žvilgiai akių tavo sielą žavėjo 
Ir meilės galybės likau nuveikta. ...
Tave mylėjau it angelas Dievą,
Del tavęs vieno tik gyvent geidžiau, 
Turbūt tau augau, del tavęs pražydau, 
Jausmų tyrumą aš tau aukavau....
Ant aukuro meilės širdį padėjau, 
Prie tavo krutinės glaudžiausi karštos, 
Tu glėbyj savo mane apkabinęs 
Prisiekei mylėti — mylėt visados!.... 
Rodės kad dangus tada atsivėrė, 
Pats Dievas aukščiausis palaimino mus, 
Lupos į vieną bučkį susiliejo,
Ir ašaros džiaugsmo skandino jausmus.. 
Kokie malonus yr‘ tie atminimai, 
Tas laikas, tas bučkis, ta meilė pirma, 
Tos ašaros džiaugsmo del meilės išlietos 
Atmintyj paliko, ir liks visados!. .. .

Biruta.

Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

— O ar vienturčiai kita duona maiti
nas, ar kita jų tėvynė? Kaslink jaunumo 
nėra ko žiūrėti — jaučiuosi gana tvirtas 
savo šalies priešams atsimokėti. Sudiev, 
Danute! netrukdyki, štai ant kelio drau
gai manęs laukia — reikia man skubėti.

— Sudiev, Joneli! Neužmirški, laiš
kelį parašyki! — verkdama kalbėjo mer
gaitė, ir apkabino Joną.... ir jos raudo
nos karštos lupos prisilietė prie jo lupų.

— Laimingai, laimingai! Neužmiršk 
manęs — pasibaigus karui pas mane gryž- 
ki!....

— Laimingai, Danute!.... Laimingai 
gyvenk ir lauk manęs....

— Laimingai!.... — ošė žalių medžių 
viršūnės, ir tuos aidus girdėjo Nemunė
lis.

Bet Jonas negirdėjo. Įsimaišė į lau
kiantį jaunų vyrų būrelį ir kartu su jais 
uždainavęs linksmą karinę dainą, nužy
giavo keliu. Neužilgo tamsus miško še
šėliai juos pridengė, tik girdėjosi skam
bus dainos balsai, kurie su aidais lėkė į 
visus kampus.

VI.
Trumpas naujų savanorių apmokini- 

mas, greitai pašaukė įsigyti brandos ates
tatą — atstatyti savo krutinės prieš daug 
skaitlingesnį priešą. Savanoriai nenusi
minė — buvo persitikrinę kad jie tinka
mai pasiruošę ir laukė tik tos valandos 
kada juos pašauks į garbės lauką. Štai jų 
norai išsipildė. Štai jie visi šautuvais, 
rankinėmis granatomis ginkluoti, savo 
narsių vadų vedami, žygiuoja į tą garbės! 
lauką. Jis jau netoli — oras parako du-| 
mais atsiduoda.

Prisidengdami pakelėse augančiais 
krūmais, medžių šešėliais, vingiuotais grio
veliais, prišliaužė arti priešo ir apsistoję 
miškelyje laukė nakties. Sargybos ir žval
gai nurodytose vietose sekė priešą, o visi 
kiti dengiami miško šešėliais, ramiai ilsė
josi, ginklų žiurėjo, valė — rengėsi į žūti 
būtiną kovą.

Priešakyje, už kelių kilometrų, snau
dė žaliais sodais pasipuošęs didelis kai
mas. Toj pusėj retkarčiais pasigirsdavo 
šautuvų garsai, kulkosvaidžių tarškėji
mas. Tai Lenkai-nenaudos beviešėdami 
Lietuvos kaime, naujiems puolimams ren
giasi. Kur toli, toli vakaruose girdėti, it 
tolimos audros perkūnai, patrankų ūžimo 
balsas. Kada ne kada, padangę skriosda- 
mos, pragarišku juoku kvatodamos, pra
skrenda mirties šmėklos — priešo ir mu
sų karo lėktuvai.

Trumpos rudens dienos — greitai bai
gėsi poilsio laikas. Štai ir saulutė savo 
paskutiniais, krauju pasriuvusiais, spindu
liais liūdnai pabučiavo miško medžių vir
šūnes ir pasislėpė už toli, toli melsvai juo
duojančių miškų, už aukštų kalnelių. Au
kštai suspindėjo sidabrinės žvaigždės ir 
ir savo aštriais spinduliais perverdamos 
medžių šakų tarpeklius, stebėjosi naujais 
jaunais Lietuvos kareiviais; juos sveikino 
ir ragino skubiau rengtis į mirtiną žygį. 
Kareiviai nesnaudė, tyliai rengėsi netikė-1 
tai pulti priešą, vadai įsakymus, nurody
mus davė.

Neilgai žvaigždutės gavo stebėtis. Iš 
šiaurės pusės užslinko tamsus rūkas ir 
savo stora nepermatoma uždanga priden
gė ne tik pasislėpusius miške kareivius, 
bet ir visą mišką ir laukus ir aukštus kal
nus ir net tolimus, tolimus kaimus. Tam
su, tamsu — gali džiaugtis jei penkis, še
šis žingsnius gali prieš save matyti.

Kareivius tas nebaugina, daugiau 
drąsos priduoda — lengviau nepastebia- 
miems galima prie priešo prišliaužti. Ge
resnio laiko ir nereikia. Jie ir nesnaudė, 
gavę visus reikalingus nurodymus, išsi
skirstė mažesnėmis dalimis ir pradėjo 
slinkti arčiau kaimo.

Sumanus ir drąsus pirmo būrio sava- 
noris-kareivis Narsutis, su kitais penkiais ,

kareiviais gavo užduotį prišliaužti deši
niame kaimo gale kalniuką, nuo kurio bu
vo girdėti protarpinis kulkosvaidžio tarš
kėjimas. Užėmus kalniuką ir prasidėjus 
puolimui kaimo, kartu su kitais būrio ka
reiviais pulti dešinįjį galą kaimo.

Kareiviai sumanus, atsargiai žvalgy
damiesi slenka. Štai jau ir tamsus miš
kas užpakalyje pasiliko, o jie vis slenka 
arčiau kaimo;1 arčiau užpuolikų Lenkų, 
arčiau jii sargybų. Narsučiui su savo bū
reliu nepraėjus nei pusės kilometro, prie-

VYRAI DĖVĖS KAIP 
MOTERYS!

Moterys kovojo, kovojo 
ir iškovojo sau tai ką vy
rai turi: balsavimą, cigare- 
tus, plaukų kirpimą, kelinių 
dėvėjimą.

Dabar ateina gadynė kad 
vyrai turės kovot, kovot ir 
iškovot sau teisę dėvėti taip 
kaip moterys dėvi.

šo pusėje pasigirdo 'vienas, kitas Suvis ir j Net žiemos viduryje, mo- 
virš jų galvų nušvietė ūkanotą padangę terys vaikšto ploniausiose 
sprogstanti rakieta. Narsutis su kitais' šilkinėse kojinėse, vasaros 
kareiviais gerai suprato kad juos seka ir laiku tik vienu kitu plonu 
be komandos prisišliejo prie žemės. Pa- ’ šilku padengusios savo ku- 
sigirdo nuo jiems pavesti užimto kalniu-. nelį, o vyrai apsivilkę ke-
ko smarkus kulkosvaidžio tarškėjimas. Ir 
antras ir trečias atvėrė savo žiotis. Ra- 
kietos tamsią padangę raižė, nušviesda
mos prie žemės prilipusius drąsių karei
vių siliuetus, o kulkosvaidžiai, šautuvai 
šian ir ten nelaiminguosius skynė. Ne
užilgo pragarišku balsu sukaukė priešo 
batareja. Pasigirdo ir užpakalyj, musų 
gaubicų velniškas balsas ir staiga smar
kiu bildesiu sujudino visą priešo stovyklą, 
priešakyje juoduojantį kaimą. Prasidė
jo šaunamų ginklų muzika, pragariškas 
žmonių šokis. Visur kaip verdantis puo
das pliupa, pliupa.

Drąsius kareivius tas nebaugina — jie 
pirmyn eina ir eina. Ir Narsutis niekur 
nesustoja, bet su savo būreliu, prisitaiky
damas prie vietos, šliaužia į priešakyje 
juoduojantį kalnelį.

Jau prie pat tikslo.. Tik staiga 
smarkus sviedinio sprogimas užkimšo au
sis. Viršumi galvos sviedinio skeveldros, 
spiegdamos, vaitodamos prastaugė. Už
pakalyj Narsučio juodavo išversta duobė 
ir prie jos mirštamai alsavo vienas iš jo 
drąsiųjų draugų.

— Sudiev, draugai!.... Joneli!.... 
ne.... aš mirštu.... — pro sukąstus dan
tis tarė ir nutilo.... mirė.

Suspaudė skausmas Narsučiui širdį 
matant pirmą kovos laukuose žūstantį ka
reivį, bet kartu gimė pagieža, kerštas už 
žuvusį draugą. Jis dabar nieko negirdė
jo, nieko nebijojo, viską užmiršo, tik dar 
labiau suspaudęs šautuvą ėjo į ugnimi ve
miančių kalnelio viršūnę.

Štai liko tik kelios dešimtys žingsnių. 
Sučirškė Narsučio rankose rankinių gra
natų koteliai.... ir už sekundos, su di
džiausiu trenksmu sprogimas pačioj kal
nelio viršūnėj. Antras sprogimas, trečias 
— kulkosvaidis užspringo, nurimo, tik bu
vo girdėti dejavimai, vaitojimai sunkiai 
sužeistų ir mirštančių priešų kulkosvaidi
ninkų. Aukštai padangėse sprogstančios 
rakietos šviesa nušvietė sulamdytą šauna
mą mašiną ir aplink kruvinus sudrasky
tus kalnelio gynėjus.

Kulkosvaidžiai, šautuvai tarška, pa
trankos pragariškai baubia. Dešinį kai
mo galą pradėjo laižyti liepsnos liežuviai. 
Kairiame sparne skamba garsus šauks
mas “Valio!” Ataka.... ataka prasidėjo.

— Pirmyn, pirmyn, draugai! — suri
ko Narsutis, ir jis, ir jo būrelis skuba nuo 
kalno į kaimą.

Iš kaimo sukleketavo kulkosvaidis... 
Narsučiui suspiegė ausyse.... ir šilta, šil
ta, karštas prakaitas apipylė. Jis dar bė
ga, skuba, savuosius ragina neatsilikti. 
Staiga pavargo, jiegos jį apleido — par
virto. Jam šilta, gera, malonu.... Jis 
mato kaip iš išgelbėto kaimo Lietuviai jį 
ir jo visus draugus sutinka, raudonų ra
dastų žiedais jų krutinės dabina. Štai ir 
jo tėvelis, sena močiutė jį glosto, bučiuo
ja.... O štai pro rukus artinasi jo džiau
gsmas, jo pirmutinės meilės deivė — skai
staveidė, žydriaakė Danutė. Apkabina, 
bučiuoja ir prie pat širdies sega didelį, di
delį raudoną kaip kraujas radasto žiedą. 
Jo krūtinė ugnimi dega, mėlynos akys 
temsta. Dar vienas karštas bučkis, ir akys 
visai aptemo, smarkus vėsulų verpetai 
pradėjo jį visą sukti.... nurimo....

(Bus daugiau)

L I E TŪVoT 
ŽEMLAPIAI

30°
< REIKALAUKIT "DIRVOJE”

komis eilėmis apdangalų. 
Lyg vyrų kūnai labiau šal
čių bijo ir lyg vasaros kar
ščiai nėra gana karšti kad 
vyrai negulėtu vaikščiot tik 
tiek pat prisidengę — šil
ko šmoteliu — kaip mote
rys.

Taigi, nekurie rašytojai
išeina su atsikreipimu į vy
rus ragindami dėvėti kuo- 
mažiausia rūbų kad prie 
kūno prieitų oro ir net sau
lės spinduliai.

Na, vyrai, ką darysim?

REIKALINGA ORO ŽI
NOVŲ

Suv. Valstijose didėjant 
orlaivininkystei prasidėjo 
reikalavimai oro žinovų, ir 
kadangi jų buvo mažai, da
bar apsireiškė stoka.

Meteorologijos dalykų ži
novų mažai yra del to kad 
tas mokslas mažai kam in- 
eina į galvą mokintis, ypač 
kuomet nėra tam geros 
dirvos. Orlaivininkystė iš
plės ir tą mokslo šaką.

Jei Tamistą įdomauja
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

skaityk

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

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:
SEMINARIO L1THUANO 

Caixa postal 3902, Sao Paulo, Brazil.
Taipogi galit užsisakyti ir per sa

vo pažįstamus Brazilijoj.

KIŠENINIS 
DAKTARAS

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

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

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, viršelį. 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.)

Krivių krivaitis tam prieštaravo, ir 
visomis galėmis šaukėsi Perkūno nubaus
ti, ką girdėdami, nors nesuprasdami, kry
žeiviai jį palengva kankino. Jo išgelbėji
mui šoko, savo žirgą paspaudęs, prie jų 
Šeirys. Krivaitis savo gynėjo nepažino, 
nes jau keli metai praėjo, bet Šeirys jį ge
rai atminė, ir prišokęs sunkiu savo kardu 
keletą kryžeivių nukirto ir senį paliuosa- 
vo. Visi kryžeiviai buvo užimti ir visi tu
rėjo su kuo kariauti, nes pagonys rodė vi
są narsumą, vietomis vienas vyras prieš 
tris ii' keturis kovėsi, iki žuvo. Taigi Šei
rys turėjo valandėlę laiko su seniu pasikal
bėti.

— Į keršto karą atėjau, tėveli! Ar at
meni mane? — kalbino nuvargintą seneli 
Šeirys.

Krivė giliau žvelgė į jaunikaitį ir da
bar pažino, ypač apčiupinėjęs jo kardą, 
kurį tada gerai apžiurėjo kada Šeirį turė
jo teisti.

— Garbė dievams, vaike, kad savo žo
dį išlaikei, už ką apturėsi amžiną džiaug
smą su dievais Anapilėje.... Bet pervė- 
lai jau, viskas pervėlai... .

— Kodėl pervėlai? Ar ne dabar at
ėjom ginti kada mus šaukėt?

— Bet jau po visko... . Musų Remo
ve sudeginta; gudrus kryžeiviai papirko 
daugybę musų didžiūnų žiponų ir kunigų 
pažadėdami jiems visokias gerybes jei ap
sikrikštys ir leis jiems visus mums apkrik
štyti, ir tie jų paklausė.... Tik prasti 
žmoneliai tęstojo savo tikėjimą ginti, ir 
jus, kurie pribuvot gelbėt mus, bet jau 
pervėlai viskas....

Tuo tarpu Perkūno garbintojai kri
to vienas po kitam, žuvo jie savo dievų 
šventame miške, kuris buvo nudažytas jų 
ir krikščionių krauju. Nebuvo ten tiek 
Žolės kiek gulėjo užmuštų ir sužeistų pa 
gonu ir krikščionių. Nyko pagonys savo 
šventvietėje ir nei dievai jiems į pagalbą 
neatėjo.

Apmažėjo gyvųjų skaičiai, ir kada 
Šeirys šoko vėl ant arklio ir leidosi į pa 
galbą kitiems, jį apspito pulkelis kryžei
vių. Šeirys gynė krivę ir save. Pamatę jį 
pavojuje, į pagalbą atjojo Vigrys ir Širvis. 
Trys narsuoliai, arklius laikydami galvom 
j lauką, kad iš užpakalio priešai negalėtų 
užpulti, kovėsi su kryžeiviais pusę dienos. 
Mažai jie buvo apžeisti ir spėkų dar tu
rėjo. Kniubo nuo jų smūgių puolikai, kri
to nuo arklių kruvini, bet į jų vietas nauji 
atsirado.

Brandenburgo margrovas nutėmijo tą 
nepaprastą būrelį kovotojų, ir su keliais 
savo milžinais puolėsi į mūšio vietą. Jis 
greitai suardė tą narsuolių ratą, nes kai 
Šeirys pamatė kryžeivių vadą staiga puo
lėsi ant jo pamiršdamas savo draugus, ko 
paskui labai apgailavo, nors ir taip ir 
taip jie išlikti progos neturėjo. Patys 
Sambiai, prasti žmonės be savo. geriausių 
vadų, kas krito, kas išbėgiojo į girias slap
stytis, taigi pulkeliai nuo Nemuno atėjusių 
Lietuvių išlikti progos neturėjo.

Vokiečiai apgulė Šeirį ir jo draugus, 
ir netrukus Širvis ir Vigrys gulėjo tik la
vonais. Šeiriui susikovus su margrovu, 
jo vyrai paliko jam vienam su priešu ko
voti, nes Ottonui butų negarbė jeigu kas 
kitas padėtų priešą nuveikti, nors pačiam 
ir žūti tektų nuo jo. Ottonas sudėjime 
buvo beveik lygus Šeiriui, ir gal but nar
sume, tik senyvas ir daugiau patyręs ko
vose. Jis leido Šeiriui ir jo arkliui dau
giau išsykio veikti, o pats tik išsisukinėti 
bandė iki pagonis pradėjo . apilsti. Otto
nas matė jog šis narsuolis yra dar jaunas, 
matė jo nepaprastą spėką ir gabumą ir 
žinojo jog jis yra Lietuvių vadas, iš jo 
šarvų ir arklio matė jog yra kunigas, o ne 
paprastas vyras, taigi kovojo su juo ir gai

lėjosi jo, bet Šeirys neturėjo jokio gailes
čio savo priešui, ir kai žvėris puldinėjo no
rėdamas Teutoną pabaigti, įžengusį savo 
dievų žinyčion. Kova tęsėsi labai ilgai. 
Abu jiedu nuvargo, bet dar jiegų turėjo; 
šarvai abiejų jau buvo apdaužyti, aplank
styti; Šeirys vienu tarpu nuskėlė kraštą 
savo priešo šydo. Abu buvo apdrabstyti 
purvais arklių kojomis mėtomais, arkliai 
putoja, bet laikėsi kovojančiųjų nurody
mų.

Kuomet vienu tarpu Šeirys paleido 
arklį tiesiog ant Ottono ir pro šalį šauda
mas manė smogti atbula ranka sunkiu kar
du priešui per galvą ir taip nublokšti jį 
nuo arklio, kryžeivis pasukęs savo arklį į 
šoną savo dideliu kardu smogė j Šeirio 
ore lekiamą ranką, ir tokiu smarkiu užga- 
vimu perkirto jam rankos mėsas žemiau 
alkūnės....

Suvaitojo Šeirys ir krito nuo arklio. 
Iškrito kardas iš rankos, ir tuo baigėsi jo 
kova su savo tikėjimo priešais.... Trum
pa ir nebaigta kova, tikslas neatsiektas — 
ir jis dabar lieka nelaisvis....

Kitame atsitikime, ritieris šoka nuo 
arklio ir puola savo priešą pribaigti, bet 
Ottonas prišokęs prie sužeisto Šeirio sku
binosi jam pagelbėt.

Šis Teutonas turėjo kokią tai mintį, 
kuri tik jam vienam buvo žinoma. Jis 
gelbėjo Šeiriui ir įsakė kitems savo vy
rams jį globoti ir sužiūrėti jo žaizdą. Ką 
Ottonas sugalvojo patirsime vėliau.

Šeirys tapo Brandenburgo margrovo 
Ottono nelaisvis. Šis Teutonų vadas įsa
kė savo vyrams gabenti imtinį į užpakali
nes eiles ir saugoti kad atsipeikėjęs neiš
truktų.

Vedamas Romovės mišku į kryžeivių 
stovyklą, Šeirys matė gulint lavonus savo 
draugų ir užmiršęs savo žaizdą norėjo vėl 
krikščionis mušti, bet jiegos neleido. Ma
tė pusgyvį, mirštantį krivę, vaitojantį, ir 
praeidamas dar priklaupė senelį paglos
tyt, bet kareiviai tuoj jį vėl pakėlė ir vedė 
toliau.

— Gyvas lieki, vaikeli.... Atmink sa
vo tėvo žodžius ir savo prisieką! — dar iš
tarė jam krivė, supratęs jog tas narsus 
jaunuolis atsidurs kitokiame gyvenime, 
kuriame susidurs su didelėmis priešginy- 
bėmis ir kad jo žygiai dar čia nesibaigia.

Saulė leidosi, mušis baigtas, Sambiai 
sutrempti — iš jų šalies tolyn į rytus nu
aidėjo liūdni gandai, kurie pasiekė ir Lie
tuvą, ir dar labiau surūpino ir sukietino 
Lietuvių ir Žemaičių širdis prieš krikščio
nis.

Prusai kurie nekariavo išbėgiojo ir 
išsislapstė po girias — moterys ir papras
ti žmoneliai; Vokiečiai gaudė juos ir ver
tė krikštytis arba žudė.

Toj vietoj kur mušis įvyko, karalius 
Ottokartas pažymėjo vietą įsteigimui pi
lies tolesniems kryžeivių veikimams prieš 
pagonis, o kryžeiviai, pagarbai to pamal
daus karaliaus, pavadino tą pilį Koenigs- 
bergu, kuri ir po 'šiai dienai Karaliaučium 
vadinama. x

Didieji kryžeivių svečiai pagelbinin- 
kai, pasitenkinę kad atliko didelius darbus 
Dievo garbei, linksmi išsiskirstė ir išjojo 
atgal į savo žemes.

“Nekalbėsi, Bernužėli, man 
Meilių Žodelių.... ”

Mušis buvo toks baisus kad neliko nei 
vieno kuris sugryžtų į Nemuno sritį pasa
kyti kaip viskas dėjosi. Kurie žuvo, žuvo, 
kurie gyvi ar sužeisti liko, tapo išvaryti 
į nelaisvę. Visomis pusėmis tik sklijo mir
ties aidai: Lietuviai išmušti.... Varėsi 
pulkelius Prūsų moterų ir vaikų ir po ke
letą vyrų Čekai ir Austrai ir Vokiečiai, o 
likę kryžeiviai jieškojo po girias išsislaps- 
čiusių ir apkrikštiję varė juos prie darbų 
Karaliaučiaus piliai statyti.

Tik per kitų lupas pasiekė Ragus liūd
nos, graudžios žinios.... kad negryš jau 
nei vienas iš Sambių žemės po to didžio 
mūšio....

Verkė vaikai savo tėvų, žmonos savo 
vyrų, motinos sūnų, ir mylimosios savo 
bernelių — o daugiausia verkė dvi moti
nos savo narsių jaunų sūnelių, verkė Au
gutė savo brolelių, labiausia gi verkė Šei
rio. ...

“Nesugryši, bernužėli, į savo šelelę. 
neužmausi aukso žiedo ant mano ranke
lės....”

Ką ji dabar darys? ką pradės ir kaip 
gyvens? Ar lauks iki užgis širdies žaizda 
ir tada už kito tekės?....

Klejojo ji, ėjo nežinodama kur eina. 
Ėjo ir priėjo Nemuną, sriaunų vandenį 
ties stačiu krantu ties jų pievų.

Saulė aukštai spindėjo ir kaitino, pe
teliškės po pievą margavo, bitelės ant žie
dų kabinę josi — taip kaip ki tuomet kuo
met ji su savo mylimuoju vaikštinėjo, bet 
dabar viskas tas jai gražumo nerodė ir ra
mybės neteikė: ji tik norėjo nurimti šalta
me Nemuno glėbyje. Kuomet ėjo per pie
vą arčiau upės, ji dar labiau panorėjo van
denį pasiekti ir atsiduoti jam, bet netoli 
kranto daėjus išgirdo keno tai balsą, kas 
jos ausyse lyg kalbėte kalbėjo.... Tai bu
vo pušų ošimas užpakalyje jos, bet jai ro
dės lyg girdi Šeirį, Vigrį ir Širvį kalbant 
i ją-

“Buk gyva, nežuk, niekur neik iš ne
meilų, nes kas globos motutę, kas paguos 
anytėlę?.... Vienų vienos jos liko, susi- 
grauš, sudžius ir mirs.... ”

Sustingo ji ant vietos ir pažvelgė į gi
rią. Iš girios matė atbėgant tris vaikiš
čius, ant šakų jojančius, mažais mediniais 
kardais mosuojančius. .. . Tai buvo jos 
broliai ir Šeirys....

Jai prisivaizdavo jos jaunystės dienos, 
kuomet pievoje su jais žaizdavo, ir kaip 
jie sykį jai sakė:

— Kai mes užaugsim ir išeisim į ka
rus, tu globosi musų motinėles, tu jas žiū
rėsi ir raminsi iki mes gryšime....

Atsiminė mergaitė ką jiems prižadėjo, 
ir susilaikė nuo skandinimosi. Suprato 
kaip dabar ji močiutėm sengalvėlėm rei
kalinga yra. Žuvo jų sūneliai, jos verkia, 
aimanuoja, jeigu žus ir ji, kas liks jas su
raminti, senatvėj paguosti, gražų žodelį 
pasakyti, ašarėles nubraukti ?.... Taigi 
nuo dabar ji labiau savo motinėlę karšino, 
labiau mylėjo savo anytėlę, kuri sau mar
telės sulaukt negalėjo....

* * sp

Jojo Šeirys su pulku Teutonų į toli
mą Brandenburgą, netoli tos vietos kur 
dabar Berlinas stovi. Jojo ir galvojo apie 
savo negarbingą likimą, apie neatsiektus 
tikslus — ir kad negalės greitai gryžti, ar 
net visai, į savo šalį, nes Vokiečiuose tu
rės sunkų vergo gyvenimą nešti, ir galės 
žūti jeigu bandys pabėgti. Tiesa, gali bū
ti išpirktas, bet ar turės jo motina tiek 
turto kiek krikščionys gali pareikalauti? 
Dar gali būti ir taip kad vers jį ir jo mo
tiną su jos žmonėmis apsikrikštyt už pri
žadą jį paliuosuoti, tai jam verčiau dabar 
žūti negu to sulaukti....

Kelinta diena jau ėjo ir su rankos 
skaudėjimu apsiprato, bet labiau gėlė šir
dis del tų aplinkybių kokiose buvo ir kad 
jo tikslai tapo sutramdyti.

Svajojo nabagas apie tėviškę, apie mo
tinėlę, o daugiausia apie Angutę, kuri jo 
lauks nesulauks, o nebuvo per ką žinios 
duoti kad jis gyvas yra ir kad nenustotų 
vilčių iki nesulauks žinių jog mirė.

Jojant paupiais, jam prisivaizdavo 
vietos jo žemėse kur jis su Angute žaidė 
meilės žaislus; laukuose medeliai linguo
janti nuo vėjelio rodės kad ji jį vilioja; 
paukštelių balsai rodos jos lupos jį kalbi
no; ilgos ištiestos glosnių šakos rodės jos 
rankos apkabint jį siekė.... Nors didis 
yra ilgėsis mylimosios tose valandose ka
da gali sueit, o kaip nors nesueini, bet tūk
stančius sykių didesnis buvo jo pasiilgimas 
dabar, belaisviu tapus.

Naktį laike sustojimų, dangaus žvaig
ždės rodos jos akelės į jį žiurėjo, o dieną 
saulė spindėdama priminė jam jos skais
tų veidelį, kurį jis prieš save akyse ma
tė....

Šeirys butų reikalavęs savo nugalė

tojo tuoj siųsti gandą į jo namus ir pra
nešti kad surinktų reikalingą išpirkimą, 
bet margrovo visai sueit negalėjo. Artyn 
ir artyn Brandenburgo jie traukė, ir ten 
ką nors, jei galės padaryti laisvės atgavi
mui, darys.

Nors Šeirys ir nenujautė, jį labiau ne
gu kitus Teutonai saugojo, nes ištikro jis 
tik vienas buvo iš aukštų Lietuvių nelais- 
vių. Kitus žymesnius jei ir paėmė tai nu
sivarė Čekai ar Austrai, bet bendrai to
kių mažai pateko, daugis žuvo, nes visi 
Lietuviai buvo pasiryžę Romovėj galvą pa
dėti. Šeirį labiausia saugojo nuo pabėgi
mo, nes žaizdą laikė menka. Margrovui 
buvo svarbu jį parsigabenti delei savo tik
slų kokius jis sumanė kada pamatė prieš 
save jauną narsų pagonį atkakliai kovo
jant.

(Bus daugiau)
W

SPAUDOS SUKAKTUVĖMS
Dvidešimts ir penki jau sukako metai 
Kaip mes savo spaudą atgaivintą matom; 
Draudė ją kacapas, žiaurus tamsus Gudas, 
Kas ją skaitė, rašė — tuos Sibiran grūdo.
Bėgo metai; bėgo ašaros per veidus....
Lietuviai nemėgo jei kiti juos valdo!
Lietuviai prirašė skausmų pilnas knygas, 
Kas tas knygas skaitė pasijuto gyvas!
Dirbo, galvas dėjo už gimtinę šalį, 
Atkakliai taip dirbti tik Lietuviai gali. 
Ir toliau krutėkim, dirbkim savo šaliai, 
Visas jiegas dėkim Lietuvai, broleliai!

Gvazdikas.
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PAMATYSI!

Pagyvensi — pamatysi, 
Taip kaip gėlė pražydėsi; 
Kada laikas tas ateis 
Paslaptybės atsiskleis.
Meilės ženklą reikš lupelės,
Jautrų žvilgsnį mes akelės, 
Lyg sauultė jaukų rytą 
Paviliosi vieną, kitą....
Tau bežvalgant, jaunikaitis,
Degančios širdies dievaitis
Maldaus ranką jam ištiesti
Ir prie savęs mylėt kviesti.
Pergalės tas tau širdelę,
Skins jaunutę kaip gėlelę,
Nežinai dar kas per vienas
Sunaikins gražybės dienas....

Papartis.

PAVASARIO DAINA 
štai pavasaris išaušo, 
Pragydo paukšteliai, 
Sužaliavo, sužydėjo 
Daržuose gėlelės.

Nedainuokit, o paukšteliai, 
Savųjų dainelių,
Nepralenksit balsais savo 
Man dainos mergelės;

Kai išgirstu jos balselį 
Dreba man širdelė, 
Ir klausyti josios noriu 
Per ilgą dienelę!

Pasislėpkit grožę savo 
O žiedai gėlelių,
Nes gražesnis man už jumis 
Veidelis mergelės;

Pražiūrėčiau aš į jįjį 
Per visą amželį, 
Taip maloni, tokia graži 
Yr’ mano mergelė....

Pasiliauki taip žibėjus 
Gražioji saulele,
Niekas yr’ skaistumas tavo 
Prieš akis mergelės.

To šviesumo tavo didžio 
Vengti reik regėti, 
Į akis mielosios noris 
Visada žiūrėti!

Ei, pavasario gražume, 
Tu trumpai tebusi, 
Pražėrėsi, pasibaigsi 
Po to vėl pražūsi;

Bet gražumas mylimosios 
Visad man gyvena: 
Žiemą, vasarą, ir naktį 
Ir kiekvieną dieną!

Adonis.

JUOKIS 
p ir Svietas Juoksis ? 
S sykiu su Tavimi J

PAVASARIS LIETUVOJ
Pavasaris aušta, 
Ledai slenk šalin, 
Šnekučiai jau gieda, 
Jų dienos atein.

Saulutė jau kyla 
Dangumi aukštyn, 
Ūkanos jau dyla 
Nuo laukų šalin.

'Vandenai tik kriokia 
Nuo kalnų žemyn, J ' 
Upeliai pritvinkę 
Banguoja tolyn.

Žuvytės tik siuva 
Vandenyj linksmai, 
Nepaiso kaip eisis 
Su jomis rytoj.

Gandras jau parskrido, 
Žąselės gagena, 
Vyturis pragydo, 
Varlytės karkena.

Puriena jau pūpso, 
Geltoni žiedai, 
Pakalnėj jau žybso 
Pliki akmenai.

Saulėje jau šypsos 
Žieminiai javai, 
Pelkėse jau tvikso 
Antyčių pulkai.

Visas oras gyvas, 
Gražus ir smagus, 
Visus džiaugsmas ima 
Vasara tuoj bus!

Vinskunas Vincas.

Laiškas kurio negavome:
“Gerb. Juokų Red.: Dė- 

kuojame mes Dievuliui ir 
visiems šventiems kad tokią 
gerą valdžią turim ir taip 
Lietuvos reikalais rūpina
si. Per valdžios gerą už- 
žiurėjimą Kaunas nei Sla
bada šymet nuo potvinių 
nenukentėjo.”

“Atentatas Kaune”. —- 
Klausimas ar tai koks po
nas, ar biznierius, ar koks 
kitas sutvėrimas Kaune bu
vo atsilankęs.

Ne. Taip tai “Lietuvos 
Žinios” užvadino pasikėsi
nimą nužudyt Voldemarą. 
Tiedu žodžiai buvo uždėti 
laikraštyje didelėmis rai
dėmis.

Lietuvos laikraščiai tur
būt visai nenori kad kai
miečiai juos skaitytų, užtai 
rašo kad liaudis nesupras
tų.

Ir teisybę reikia pasaky
ti, kaip trokšta taip ir sto
jasi. |

Katrė Juškienė iš Detroi
to rašo: Pereitame num. 
gerb. Juokų Red. klausia: 
“Mes norėtume žinot kada 
baigiasi kūdikystė ir prasi
deda vaikystė”, ba “L. Ž.” 
parašė kad Kaune rasta “9 
metų negyvas kūdikis”. Aš 
nuo savęs pasakysiu štai ką 
ką pati patyriau: Kūdiky
stė niekad nesibaigia, nes 
aš žinau daug kūdikių ku
rių jau net pakaušiai pliki.

Jeigu iš durno juoksies 
kada jis paikystes kalba ir. 
atkreipsi atidą, jis manys 
kad jis labai protingai pa
sakė, ir sakys dar daugiau.
“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO, j



Laiškai iš Klaipėdos
Dar apie pirkinius 

Klaipėdoj
Tilpus “Dirvoje” parduo

damų Klaipėdos krašte dva
rų ir namų, gavau iš Ame
rikiečių įvairiausių paklau
simų. Atsakyti visiems lai
škais nors ir pasistengsiu, 
bet tas ims laiko, todėl pa
duosiu sugrupuotai atsaky
mus platesnei visuomenei.

Klausimas: Kada Lietu
voj dalinama bežemiams 
dvarai ir jų savininkams 
paliekami tik centrai, ar 
galima Amerikiečiui pirkti 
dvarus virš 1000 margų že
mės, ir kas garantuos kad 
tie nupirkti dvarai nebus 
vėliau valdžios išdalinti 
biedniems?

Atsakymas: Didž. Lie
tuvoj šiuolaik nauji dvarai 
nedalinami. Jau pradėtų 
parceliuoti dvarų savinin
kams paliekama žemės plo
tai iki 700 Vokiškų margų, 
o kultūringiems ūkiams pa
liekama daug daugiau, at
sižvelgiant Į reikalą palai
kyti ir išplėsti pavyzdingus 
ukius.

Klaipėdos krašte dvarai 
nebuvo dalinami ir šio kra
što Įstatymai, kaip ir auto
nomijos statutas, draudžia 
liesti dvarus ar kitą priva
tinę nuosavybę, tokiu budu 
čionai galima pirkti dvarus 
ir ukius tokio didumo kiek 
pinigų turi. 

▼ ▼ ▼
Klausimas: Kodėl ir kas 

parduoda turtus Klaipėdos 
krašte, ir taip palyginamai 
nebrangiai ?

Atsakymas: Jau trys me
tai kaip aiškinu laikraš
čiuose kad tūkstančiai šio 
krašto gyventojų, priglau
dus Klaipėdą prie Lietuvos, 
priėmę (Vokietijos pilietybę

apleidžia savo dvarus, na
mus, ukius, 'viešbučius, fab
rikėlius ir tt. ir kraustosi i 
Vokietiją. Daugumoj tai 
daro Vokiečių tautos žmo
nės, kadaise su kryžiokais 
atsibastę j šį Lietuvos kam- 
pž. Turtai, palyginamai ne
brangiai, parduodami ka
dangi Lietuvos žmonės — 
kaip abelnai visos Europos
— po karo sunaikinimų li
ko nuvargę ir pinigų netu
ri.

v ▼ ▼

Klausimas: Ar galima A- 
merikos piliečiams pirkti 
turtus Klaipėdoj?

Atsakymas: Taip, Ame
rikos pilietybė nesudaro 
kliūčių pirkimui čionai dva
rų. Pirko visiems žinomas 
Ameriketis advokatas Bra- 
čiulis, kunigai: Petkus, La
pelis, Bartuška ir kiti Ame
rikiečiai. 

w v ▼

Klausimas: Kiek reikia 
mokėti per metus valdžios 
mokesčių-taksų ?

Atsakymas: Visų žemės 
mokesnių j metus pareina 
sumokėti nuo hektaro-de- 
šimtinės po 12, 10 ir 8 li
tus, atsižvelgiant Į žemės 
rūšį. Taigi Amerikoniškais 
•pinigais išeitų už pirmos 
rūšies žemės hektarą -$1.20, 
už antros — $1. už trečios
— 80c. per metus.

-v

Klausimas: Ar galima 
pirkti pigiau jeigu išsyk vi
są sumą sumoki grynais pi
nigais ?

Atsakymas: Nuolaidos
teikiama net iki 20 nuoš., 
sulyg susitarimo. 

WWW

Klausimas: Ar galima 
gauti laisnus (leidimus) 
pardavinėti alus, šnapsas ir

Į SERGANTI ŽMONĖS |
Ž 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, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit’ nes m.usų, laikais beveik vi" 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.
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Į kiti svaiginanti gėrimai jei 
nori laikyti Klaipėdoj kar- 
čiamą?

Atsakymas: Taip, drau
ge su saliuno pirkimu rei
kia išsiderėti ir laisnj. 

*■ W w
Klausimas: Koks nuošim

tis vietinių gyventoji! Klai
pėdoj kalba Lietuviškai?

Atsakymas: Ant žemių- 
ukių visi ūkininkai kalba 
Lietuviškai, gal kokie du 
nuošimčiai atėjūnų nemo
ka musų kalbos. Miestuo
se mokančių Lietuviškai 
bus apie pusė. Bet šiuo 
laiku visose mokyklose pri
verstinos Lietuvių kalbos 
pamokos, taigi Į 10 metų 
laiko visi kalbės Lietuviš
kai.

Klausikas: Kiek nuošim
čių galima gauti Klaipėdoj 
paskolinus pinigus ant na
mų, žemės ir kito nejudina
mo turto, kaip Amerikonai 
sako ant “mortgage”?

Atsakymas: Šiuo laiku, 
prie pinigų bado Europoje, 
čionai galima gauti iki 12 
nuošimčių ant mortgage.

Pinigų investinimo būdas 
yra pilnai saugus. Reikia 
kad Amerikiečiai plačiai 
pasinaudotų šia proga, ypa
tingai šiuose laikuose, kada 
ant daugumos musų Lietu
vių Amerikiečių vertelgų 
pardavinėjančių viso k i u s 
“minkštus” gėrimus, kaip 
ant prasikaltėlių galvų ka
bo Jones kalavijas, visados 
pasirengęs uždaryti žmogų 
i kalėjimą ir atimti jo sun
kiai uždirbtą turtą.

Čionai labai pribrendus 
dirva Įkūrimui mortgage 
banko, kuris ne tik suteik
tų saugų ir su gerais nuo
šimčiais pinigų investini- 
mą, bet dar ir vietinio kraš
to gerovę pakeltų, Lietuviai 
galėtų daugiau turto Įsigy
ti.

Jei turite kokių kitų pa
klausimų malonėkite pridė
ti atsakymui kokį dešimtu
ką. Jurgis Baltrūnas 
Gulbių g. 30. Klaipėda 

Lietuva.
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LIETUVIŲ DRAUGA
VIMAS SU UK

RAINIEČIAIS

Amerikon atvyksta garsus 
Ukrainiečių kovotojas
Musų tautoj vis labiau 

'Įsigali Įsitikinimas kad rei
kia mums jungtis su didele 
Ukrainiečių tauta. Mus ri
ša ne tik gausingi ryšiai iš 
praeities, bet svarbiausia 
bendri dabarties vargai. 
Kiekvienas, manom, sutiks 
kad kaip žmones taip ir 
tautas labiausia jungia ben
drų priešų pavojus, bendri 
vargai, rūpesčiai ir bendros 
kovos. Tik tokioje dirvoje 
auga ir stiprėja tikra drau
gystė.

Ukrainiečiai kenčia tas 
pačias skriaudas ką ir mes. 
Vilnių ir Lvovą drasko to 
paties erelio plėšrus nagai. 
Mes tvirtai tikime kad Vil
nius ir Lvovas, kovojant iš
vien, daug greičiau pasieks 
laisvę negu einant skyrium.

Net ir didžiausios tautos 
jieško sau draugų. O ką gi 
kalbėti apie musų nedidelę 
tautą, apsuptą kaimynų 
milžinų, kurių imperialisti
nių siekinių daugiau ar 
mažiau mums jau teko pa
justi. Bet 'ar mes turim 
tikrų draugų?

Lietuvių-Ukrainiečių 
Draugija

Ukrainiečiai gali ir nori 
būti musų draugais. Rei
kia tik mums susipažinti, 
susiartinti ir remti vieni 
kitus. Tai vienintelis mu
sų didelis kaimynas kuris 
niekuomet nesiekė ir ne
sieks mus pavergti. Atvir
kščiai, nepriklausomai Uk
rainai, yra reikalinga dide
lė nepriklausoma Lietuva.

Šitų minčių vedami mes 
sukūrėm Lietuvių - Ukrai
niečių draugiją, kurios tik
slas yra supažindinti abi

tautas, jas suartinti ir su
jungti kovoj už savo teises. 
L.-U. Draugija sėkmingai 
dirba ir plečiasi Lietuvoje. 
Reikia kad ir svetur, visur 
kur tik gyvena drauge Lie
tuviai ir Ukrainiečiai, jie 
pažintų vieni kitus, susiar
tintų, suprastų savo reika
lų bendrumą ir pradėtų su
jungtam pajiegom už tuos 
reikalus kovoti.

Amerikon dabar nuvyko 
garsus Ukrainiečių kovoto
jas už laisvę, Eugenijus Ko- 
novalec. Jis yra musų drau
gijos prašomas 'kurti Lietu- 
vių-Ukrainievių organizaci-

Skaitytojams Kanadoj
Kanados pašto ženkle

liai musų pusėje negeri ir 
praošme jų nesiųsti. Jei 
prašot kopijos “Dirvos”, 
knygų katalogų ar šiaip 
paklausimą duodat suriš
tą su “Dirva”, jums bus 
atsakyta arba pasiųsta 
ir be prisiuntimo ženkle
lių. “Dirvos” Adm.

jas Amerikoje. Todėl visi 
kurie, tik užjaučiate šitai 
idėjai yra prašomi padėti 
p. Konovalcui dirbti svar
bų abiem tautom darbą.

Prof. Mykolas Biržiška. 
Lietuvių-Ukrainiečių D-jos 

Valdybos Pirmininkas,

Dr. Juozas Purickis,
< Vice-pirmininkas.

Nariai: Rapolas Skipitis, 
Jonas Bartavičius, 

Liudas Vailionis, 
Jonas Raupys,

Majoras Ardickas.
Sekr. Vincas Daudžvardas,

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

jūsų sielose stiprus tebėra Tėvynės pasiilgimas. Nors mintimis, kurioms 
kliūčių nesudaro jokie atstumai, Jus nuolat aplankote tą brangią žemę, 
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 ji redaguoja laikraštininkas 
ANTANAS BRUŽAS. Jame bendradarbiauja geriausi Lietuvos laikrašti
ninkai, rašytojai ir poetai. Jis nuolat eina 10—12 puslapių didumo; jis 
yra pilnas įvairiausių straipsnių-straipsneliu, žinių-žinelių; apysakų, ei
lių. margumynų, juokų, uždavinių, ir tt. Rašomas aiškiai, suprantamai. 
Kartu “MUSŲ RYTOJUS” yra nepaprastai pigus: metams Lietuvoje tik 
4 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 
80,000 PRENUMERATORIŲ. “Musų Rytojus” Lietuvos savaitinėje spau
doje padarė tikrą revoliuciją, nes jis per vienus metus susirado dvigubai 
tiek prenumeratorių kiek turi drauge visi kiti savaitiniai laikraščiai.

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

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

Prenumeratas reikia siųsti pašto perlaidomis, ar bankų čekiais adresu:
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Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C&B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 

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

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

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

n. m., arriving 7:30 a. 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 fo^Canadian^and^Eastern points.

New Low*
Fares

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

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East 9th Street Pier ‘ ’

'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

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

»,i all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

Cleveland, Ohio

Užlaikykit grindis ir baldus ži
bančius ir švarius su O-Cedar 
Polish Mop ir O-Cedar Polish.

Gaukit juos krautuvėse.

LITHUANIA KAUNAS, DUONELAIČIO g. 19
“MUSŲ RYTOJAUS” ADMINISTRACIJAI.

I
 “TARPININKAS”

Vaizbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis žurnalas 
su paveikslais. 40 pusi., didelio formato.

—-Prenumerata metams $1, vienas numeris 10c.—
j Užsienyj metams $1.50, vienas num. 15c.
S “Tarpininkas” duoda $200, arba laivakortę j Lietu- 
2 va ir atgal veltui.
z “Tarpininkas” pagelbės jums apmokėti failas. Įsi-
| gykit “Tarpininką” tuojau ir žinosit kaip tą
| galima padaryti:
| Kreipkitės šiuo adresu:

Į “TARPININKĄ S”
‘ 332 Broadway So. Boston, Mass.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube

¥

KELIAUKIT 
Greitai ir Patogiai 

ant

|\|icKg. Jžate Rūad
Patogus Patarnavimas 

i
New York 
Chicago 

St. Louis
Buffalo-Erie-Ft. Wayne 

Findlay-Lima-Muncie 
Miegami Karai Iki Vietos 

Parlor ir Valgomų Patarnavimas

KELEIVIAI EUROPON 
gauna speciali patarnavimą 
pervažiuojant į garlaivių sto

tis New Yorke

Pilnų informacijų ir tikietų į 
visus punktus klauskite:

City Ticket Office 
902 Chester Avenue 

arba Nickel Plate Stations
Phone MAin 9000

•M

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

■f

?
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 trankimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3535 — j

I 
t

Nemokėsit ekstra už svarbias dalis kuries padaro sau
giu Rex Automatic Storage Water Heaters. Kožnas 
Re; Automatic Storage Water Heater turi Patrolinę 
‘ alve, Rex Temperatūros ir Spaudimo Palengvinimo 
Valve, Išviršinio Pūtimo Uždangą, ir prie to Rex Ther
mostat, ir 1 storą Plaukų-Milo Apdengimą paties Van
dens Tanko.

PATROLINĘ VALVE
Tai užtikrinimas saugos. Apsaugaja, jeigu užgestų de
gamasis žiburys, nuo pavojaus gazo užpludimo. Patro- 

. line Valve atsidaro tik kada uždegamoji liepsnelė dega.
Liepsnelė kuri uždega gazą kada reikia šildyti van

deni yra tai liepsna kuri operuoja Patrolinę Valve.

REX PAVADUOJANTI VALVE
The Rex Temperatūros ir Spaudimo palengvinimo Val
ve yra saugotoja nuo tanko sprogimo ir trūkimo van
dens paipų. Ji apsaugoja karšto vandens sistemą nuo 
tokių prietikių kaip “perkarstąs vanduo” arba “perdi- 
delis vandens spaudimas”.

IŠ VIRŠAUT PŪTIMO UŽTVARA
The Rex Išviršaus Užpūtimo Užtvara apsaugoja lieps
nelę nuo užpūtimo vėjo mušimais kaminu ir viršaus. Ji 
duoda gazui geresni plėtimąsi, apsaugodama nuo vėjų 
iš kamino. Padaryta iš storo alumino metalo — nesu- 
rudyjanti..

REX THERMOSTAT
The Rex Greito Veikimo Thermostat yra paprasto pa
dirbimo. Susitraukimas arba išsiplėtimas yra užtikrin
ta. Savimi veikiantis mekanizmas yra pilnai atsakan
tis ir pasitikėtinas.

Tie tai yra keturi “Ekstra” duodami su kožnu Rex 
Automatic Storage Water Heater be ekstra mokėjimo 
— kas pagelbsti užganėdinti pirkėjus.

The Cleveland Heater Co.
1900 Wes* 112th St. Cleveland, Ohio
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P. GUDYNO LAIDO

IŠ LIETUVOS $ TUVĖS

KAS BUVO IR NEBUVO 
LIETUVOJ 1928 M.

Gimimai. 1928 m. abiejų 
lyčių išviso gimė 65,945. Iš 
jų 33,827 berniukai ir 32,098 
mergaitės.

Tame gimusių skaičiuje 
pavainikių atsirado 3807; 
1927 m. pavainikių sulauk
ta 4,622.

Mirimai. 1928 m. Lietu
voje mirė 35,698 žm., iš jų 
miestuose 4,571 (vyrų 2,327 
ir moterų 2,244); kaimuose 
31,127 (vyrų 16,002 ir mo
terų 15,125).

Vaikų iki 1 metų amžiaus 
mirė: berniukų 5,257; mer
gaičių — 4,454; viso mirė 
9,711 kūdikių.

Taigi vyrų daugiau gimė 
ir daugiau mirė.

1928 m. Lietuvoje Įvyko 
65,945 gimdymai. 771 mo
tina pagimdė dvynus, o 6 
motinos net trynus. Dvy
nų gimdymas Lietuvoj yri 
gana paprastas reiškinys. 
Bet trynų gimdymai yra vi
sai reti.

Gyventojų per 1928 me 
tus priaugo 30,247; 1927 m. 
— 27,217, o 1926 — 29,275

Laivų judėjimas. Į Klai
pėdos uostą įlpaukė 18-kos 
valstybių laivai. 1927 me
tais Įplaukė 829 laivai su 
430,165 tonų; 1928 metais 
824 laivai su 467,493 tonais.

Išplaukė: 1927 m. 827 lai 
vai su 428,758 t.; 1928 m 
824 laivai su 468,408 ton.

Prekyba. 1928 metais iš
vežta prekių už 49,046,801 
litų; Įvežta už 41,251,800 lt

Šiais metais per pirmu, 
du mėnesius išvežta prekių 
už 38,165,400 litų ir Įvežta 
už 35,004,600 litų.

Sudiev, Lietuva! 1928 m. 
iš Lietuvos išvažiavo 8,491 
gyventojas (1927 met. net 
18,086 gyventojai). Dau 
giausia emigruoja į Brazi 
liją, Argentiną, Kanadą.

Amžiaus atžvilgiu emig
rantai daugiausia yra nuo 
15 iki 39 metų, vyrai ir mo
terys, tautybės — Lietuviai. 
Užsiėmimo daugiausia lau
ko darbininkai ir nevedu
sieji. “L.A.”

ŠVEDAI NORI DEGTU
KŲ MONOPOLIO

Kaune lankėsi Švedijos 
degtukų sindikato (fabrikų 
sąjungos) atstovai su pa
siūlymu atiduoti jiems Lie
tuvoje degtukų monopolĮ.

Sako Merginos turi 
Žinoti Šitą

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

džiaugiasi sulaukę šiltų die
nų.

“Kaunas tvarkosi. Pra 
sidėjo sezonas statybai. Vi
si sujudo, stato kas tik ga
li namus, gražaus stiliaus, 
ir su laiku miestas pavirs Į 
tikrą Europišką, su visais

Tai ne kokių nors menkų' gražumais ir patogumais 
biznieriukų pasiūlymas, bet | miestą, 
tikrų degtukų karalių pa
siūlymas. Švedijos degtu
kų sindikatas yra žinomas 
visame pasaulyje. Jis vieš
patauja ne tik Europoj bet 
net ir tolimoj Azijoj, pav. 
Chinuose, Japonijoj, ir tt.

Turėdamas begales pini
gų, turėdamas galimumo 
iki aukščiausio, laipsnio iš-. 
vystyti degtukų pramonę j 
tobulumo atžvilgiu, jis rū
pinasi jau pačiame gemale 
užslopinti kur nors be jo 
įtakos pradedančią vystytis 
degtukų gamybą.

Siūlydamas paimti pas 
mus degtukų monopolį sin
dikatas, žinoma, siūlo koki 
nors atpildą, ar tai pasko
los, ar ko kito pavidale. 
Būdamas ekonomiškai ga
lingas jis, žinoma, savo pa
sižadėjimą išpildyti tęsėtų. 

Kyla klausimas ar Lietu
vai toks monopolis butų 
naudingas.

Suprantamas daiktas kad 
Švedų sindikatas siūlyda
mas! paimti monopolį mato 
tame sau naudos. Kokios 
naudos jis turėtų mes čia 
nekalbėsime. O jei mono
klis “išeina jų naudon tai 
mums naudos iš to būti ne-i 
gali.

Bendrai imant, visoki 
monopoliai krašto gyvento
jams nėra naudingi, nes jie 
pašalina konkurenciją, o be 
konkurencijos yra sunkiai 
įmanoma monopoli z u o t ų 
gaminių gera kokybė, taip, 
pat ir tikra kaina.

Mes esam susirūpinę vi
somis keturiomis plėsti sa
vo pramonę. Degtukų pra
monė pas mus turi gražią 
ateitį ir ji gali vystytis. Bet 
atidavus Švedams monopo
lį apie musų degtukų pra
monės augimą kalbėti ne
teks. Švedai tik tiek leis 
pas mus degtukų pramonei 
vystytis kiek jie ras reika
linga. Degtukų pramonė 
pasidarytų jau ne 
krašto interesas, 
sindikato interesas.

“L. U.

“Siunčiu vaizdelį naujai 
statomo nuolatinio tilto per 
Nerį, kuris tvirtai, o gal 
but ir amžinai, palaikys ge
rą susisiekimą tarp Slaba
dos ir Kauno. Manau kad 
ateityj nereikės tupėt Kau
ne po 10 dienų ir laukti kol 
ledas išeis. Šio tilto trys 
protarpiai jau gatavi, liko 

j dar pora, kurie bus gatavi 
‘ šiais metais rudenį.

“Jei dabar tektų būti prie 
Slabados ir Kauno krantų, 
kur
nos pusės Į kitą, atrodytų 
lyg Klaipėdos uoste besto- 
vys: trys maži garlaiviu
kai, motoriniai laiveliai ir 
daugybė mažų irklinių val
čių palaiko susisiekimą ir 
kaip skruzdės slanko ten ii 

I,atgal dieną ir naktį. Greit 
viskas nurims: laikinas me
dinis tiltas ryt po ryt bus 
patiestas.

“Pastatymas naujo tilto 
jau atsiliepia bendram Sla
bados gyvenime. Atsiran
da naujų gyventojų, nes čia 
bus geresnis ir patogesnis 
susisiekimas kaip su Ža
liuoju Kalnu, 
irgi ruošiasi- 
Kas tik gali statosi naujus 
namus, visi nori pasinau
doti proga šiaip taip biznį 
pavaryti.”

žmonės keliami iš vie-

Slabadiečiai 
ir puošiasi.

APDOVANOJO ORDE- 
NAIS

I
Lietuvos respublikos pre

zidentas Antanas Smetona 
Gegužės 8 d. apdovanojo 
nužudytą Gegužės 6 dieną 
Prof. Voldemarą užstojant 
aviacijos vyresnį leitenan
tą, ministerio pirmininko 
adjutantą Praną Gudyną 
ir kapitoną Leoną Virbic
ką, sužeistą tame užpuoli
me, Pirmos rūšies 3-čio lai
psnio Vyties Kryžiaus or- 
denu.

Gudyno kilmė
Leit. Pranas Gudynas y- 

ra gimęs 1900 m. Sausio 12 
dieną, ūkininkų Lietuvių 
šeimynos, Mauručių kaime, 
Veiverių vai., Mariampolės 
apsk. Baigęs Veiveriui mo
kytojų seminariją, 1920 m. 
įstojo karo mokyklon. Ka
ro mokyklą baigė 1921 m. 
Gruodžio 18 d. Vėliau bai
gė Lietuvos karininkų auk
štųjų kursų aviacijos sky
rių.

1926 m. Spalių 7 d. įsto
jo Lietuvos kariumenės a- 
viacijos 4 oro eskadrilėn la
kūnu. Visur' eidamas savo 
pareigas buvo begalo sąži- 
ninkas ir darbui atsidėjęs. 
Kaipo toksai buvo ministe
rio pirmininko, užs. reikalų 
ir krašto apsaugos minis
terio prof. A. VoįfĮjniaro 
pasirinktas adjutantu. Sa
vo paskutines garbingas 
pareigas sąžiningai ėjo iki 
pat savo gyvybės galo. Ji
sai, 'kada buvo smurtinin
kų paleisti šūviai į ministe- 
rį pirmininką, savo karžy
giška krutinę pridengė vy
riausybės galvą ‘mid -’kulkų.

Gegužės 9 d. palaidotas 
Veiverių kapinėse. Minių 
minios žmonių iš Kauno ly
dėjo nabašninką į jo pas-

kutinę kelionę. Jei ne su
spaustos lydėtojų širdys, 
jei ne ašaros per jų skruos
tus, butų buvę galima pa
sigerėti karžygio paskuti
nės kelionės didingumu ir 
iškilmingumu. Vargu ka
da nors iki šiol Lietuvoje 
buvo toks didingas, toks įs
pūdingas palydėjimas į am
žino atilsio vietą.

Į Karo ligoninę atvyko 
pats Prezidentas ir prof. 
Voldemaras palydėti j pas
kutinę kelionę iš Kauno nu
žudytą karžygį. Lydėjo 
taip pat kiti ministerial, 
svetimų valstybių diploma
tai ir karo atstovai, visa

Feenš-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI! TIK MĖTŲ

Lietuvos kariumenės vy
riausybė ir daug, daug vi
sų ginklų ir rūšių karinin
kų. Aviacijos karininkai 
dalyvavo tiesiog visi iki 
vienam, keletas net lėktu
vais oru visą kelią lydėjo.

Vienas už kitą gražesnių 
vainikų buvo kelios dešim
tys. Aukso spalvos karstas, 
uždengtas Vyties Kryžiaus 
vėliava, buvo vežamas ant 
lėktuvo prikabinto prie 
sunkvežimio automobilio.

Karo orkestrui griežiant 
gražius gedulo maršus, lai
dotuvių eiseną vedą kanau
ninkas Tumas. Paskui kar
stą, be- paminėtų palydovų, 
drauge su karstu apsuptų 
kareivių nešamu žalumynų 
vainiku, sekė po ginkluotą 
kariumenės ir uniformuotų 
Šaulių garbės kuopa, tauti
nių ir visų Kauno sporti
nių organizacijų rikiuotės 
ir begalinė palaida žmonių 
minia. “L. A.

musų 
o Švedų

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Cbildrca's Muscerolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

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

Mrs. Wšnsl©w»s
Syrup
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Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas
“RIMBE” kalbasi

Itehiog SkifiE
Quickly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimplea, 
Blemishes and other annoying skin irri
tations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $1 OO.

zeteso
FOR SKIN IRRITATIONS
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| Saugok Savo Sveikata j 

= PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA- = 
ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS

= Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais = 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. T 
= Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos = 
= Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- = 
= moję duoda man galimybes išgydyt užsisenč j tįsias ligas = 
= vyrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir = 
= kaip nustoję ūpo būtumėt nepameskit vilties, ateikit pa- = 
= sitart su manim. =
= Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver- |

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

= Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- = 
= narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip- = 
= gi pasekmingau gydatis Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi- = 
E durių nirimą, Dusuli, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- = 
= kstų Udegimo ir visus kitus negerumus. J
= Prailginimui sveikatos EGZAMINUOK IS nors sykį į metus. H 
E Mano patarnavimas prieinamas visiems,, Viskas užlaikoma slaptai. = 

1 Dr. BAILEY “Specialistas” | 
= Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. įį 
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. =
= Mes kalbame Lietuviškai. 5.
Šiiiniiiiiiiiiiii!in.ISsikirPk šit!i ir laik>k kada blls rcikalin”a<iiiiiiiniiiiiimi,š

* We have the Greatest Selection 
of Used Cars * * * « at the
Lowest Prices in ©tar History

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausi:.! 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštą kelios dienos pir-' 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

© 
© 
© 
© 
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“RIMBE” rasit juokingų dainų ir juokų. 
Kazys su Dėde apie prašmatnius gyvenimo reikalus.

“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbų apie ženočių ir senber
nių gyvenimą. “RIMBE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie
tuvių politinius klausimus.

Būtinai pamatyk: t “Rimbą” ir susipažinkit 
siųskit 10c,'tuoj jis bus pas jus. Prenumerata 
koje ar Lietuvoje tik $1.00. Užsirašykit sau ir 
giminei Lietuvoje.

su juom. Pri
metama Ameri- 
savo draugui ar
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© © 
© Gražus Nauji ©
© ‘ © 

IL a i š k ri t 
© „ . . © 
© su Dainomis @

Niekad dar nebuvę ant 
© jokių laiškų Dainos .— © 
© visai naujos, gražios, ir © 
© lengvai skaitomos, gra- © 
© žiai atspausdintos, aiš- © 
(g) kios dideles raides. © 
© Tinka visiems giminėms © 
@ ir draugams Į Lietuvą ir © 
© čia Amerikoje. @ 
© ------------------------------- ©
© No. 1 ©

SVEIKINIMAS © © 
© ■ —— ©
© No. 2 ©
© KAIP MIELA YRA ©
© LIETUVOJ © 
© ____________________  ©
©, I\T O ©

© TROŠKIMAS ©
@ LIETUVOS (g)
© ------------------------------- ©
© No. 4 ©
© MUSŲ ŠALELĖ © 
© _______ -_____________  ©

©
©
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“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

©
©

KAINA
Laiškas ir vokas ....5c 

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

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

I
 Prospect 2420

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

į kuojam, išleidžiam ir sukraunami.
I 3400 St. Ciair Avenue Cleveland, Ohio. į

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

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© © Cleveland, Oluo. ©' 
©_©_©_©©©©©©©©_©© i

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

© 
© 
© 
© 
© 
©

Jeigu manot pirkti naudotą karą 
šį Pavasarį—ateikit DABAR! Tu
rime plačiausį pasirinkimą puikių 
naudotų karų kokių niekad nebu
vo. Daugelis jų vargu galima at
skirti nuo naujų. Jie yra tūks

tančiams mylių patenkinančio pa
tarnavimo — už kainas kurios jus 
nustebins. Tai yra. nepaprasta 
proga įsigyti karą kokio norite— 
už kainą kokia jums prieinama ir 
kiek norite mokėti.

MUSU GARSUS RAUDONI O. K.
LAKŠTAI AUS AUGO JUS

Prisegtas prie radiatorio kepurės 
prie kiekvieno pertaisyto karo 
randasi pagarsėjęs Chevrolet rau
donas “O. K. that counts” ženk
las. Tas ženklas parodo kokios 
tik dalys karo buvo pertaisytos

arba pažymėtos “O. K.” musų eks
pertų mechanikų. Tai yra jūsų 
visiškas užtikrinimas vertybės ir 
gerumo. Tėmykit tą ženklą—ir 
ŽINOKIT kad jūsų pirkinis yra 
apsaugotas!

WEST PARK CHEVROLET. Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road 

THE FRANKEL CHEVROLET’ CO. 
1258 East 105th Street at Superior 

WEST 25TH CHEVROLET ALES CO.
3110 West 25th Street

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KREN'KEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO.
LARlCK CHEVROLET CO. 

870 East 152nd Street
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11015 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio



----- :į... .. -1C 

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

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

- ----------- Y

Maistas atpinga. Keturioli- Susivienijimo Ekskursija ir 
ka maisto dalykų atpigo Cleve-Įkaip jon prisidėti. Kurie ne- 
lando rinkose, pavasariui at-’ spėjot išsirengti su “Dirvos” 
ėjus. ' .
kiaušiniai, jaunos vištos, 
cinkai, uogos ir 
daržovės.

Tarp tų yra sviestas,1 Ekskursija Lietuvon, galit pri-1 
an- sidėti prie naujos didelės Eks-j 

pavasarinės kursijos, kurią ruošia Susivie-i 
nijirr.'as Lietuvių Amerikoje. Ši 

- ekskursija išplauks Liepos-Ju-
Paukščiai dainuos. Pereitas7 dieną, vadovaujant SLA.' 

dvi vasaras miesto valdyba tu-j Prezidentui St. Gegužiui, gar- 
rėjo pinigų ir paskyrė sumas E*u didlaiviu “Aquitania’. 
ruošimui 
bet šią vasarą to nebus, nes lr “Dirvos” 
miestas neturi pinigų ir nega- Klaipėdą, 
lės koncertų ruošti, 
pasitenkint paukščių 
mui muzika.

Ke- 
kaip 
per

koncertų parkuose,1 l’one eis tuo pačiu keliu 
’ - - - 1 ”• “nirvno” ekskursijos,

Kaina ta pati 
Turėsim trečia klesa $186 į abu galu, 
dainavi-! “Dirvos” agentūra jau pasi-i 

ruošus aprūpinti SLA. narius 
j ir kitus Lietuvius, nes gali va-' 

apsivo- žiu°ti visi kas tik nori.
Kadangi kelionei reikalinga 

tam tikri dokumentai prie ku
rių reikia patiems keleiviams 

i ypatiškai pasirašyti, geriausia 
j juos pasidaryti “Dirvos” agęn- 
' turoje. Kreipkitės tuojau.

Kurie nenorit ilgai Lietuvoje 
j būti, su šia ekskursija turėsit 
' gana

dainavi-

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 . 
vakarais iki 8 vai.

Mažeikų vaikas vėl 
gė. Jaunas Trevoliucijonierius’ 
bolševikų Mažeikų vaikas vėl 
apsivogė: Apsilankė pas pa
žystamą draugą, kuriam pasi
siūlė namie padirbėti. Tas su
tiko, ir kada namiškiai išėjo 
vaikas išplėšė skrynią ir pa
siėmęs $50 pabėgo.

Neužilgo policija jį surado ir 
sulaikė.

Kažin ką tėvai kaltina: ar 
kapitalistišką surėdymą, kaip 
bolševikų paprasta daryti, al
savę kad užsiėmę “lygybės” 
skelbimu ir mokinimu kitų, už
miršo kad reikia namie pradė
ti mokinimą. žinąs.

Dar du nauji prisidėjo prie 
“Dirvos” Ekskursijos:
Juozas Kasiulis
Vincas Baranauskas

laiko apsilankyti 
leisti tris gražiausius 
mėnesius kelionėse.

vasaros

GegužėsStaigus karščiai.
27 ir 28 Clevelandą užklupo di
deli karščiai.

SLA. 14-tos kuopos susirin
kimas bus Birželio 5 d., Lietu
vių salėje, 7:30 vai. vakare. 
Nariai malonėsite dalyvauti, 
nes kaip žinote bus paskutinis 
prisirengimas prie pikniko, ku
ris Įvyks Birželio 9 dieną Neu- 
ros Far moję (skaitykit 12-tą 
puslapį šiame numeryje).

SLA. 14-tos kp. seki*.
V. P. Banionis.

John Carrol Jėzuitiškas u- 
niversitetas užveda vajų sukė
limui $2,500,000 naujiems uni
versiteto budinkams Įrengti — 
pair uosta planai statyti penkis 
naujus budinkus. Vienas gim
nastikos budinkas ir auditori
ja kainuos $700,000.

Tas Jėzuitų vedamas univer
sitetas gyvuoja jau apie 40 
metų.

TMD. nariai kurie norit už
mokėti už šiuos ir pereitus me
tus ir atsiimti savo knygą “Hy- 
giena” ir kitas galit ateiti pas 
TMD. centro pirmininką 
pavičių “Dirvoje”.

Kar

Cleveiando mokyklų vedimui, 
užlaikymui, mokytojų algoms 
ir tam panašiai sekančiam me
tui kuris prasidės Liepos 1 d. 
reikalinga $23,229,000. Vienok 
miesto iždininkas peržiūrėjęs 
patiektą mokyklų tarybos 
skaitą pataria iš tos sumos 
mušti $2,300,000, nes tiek 
perdaug.

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

JUŠKA IR KOMARAS GA
TAVI KOVON

Kitą nedėldienį, Birželio-Ju- 
! ne 9 dieną, bus didelė diena 
j Juozui Komarui, Clevelandie- 
čiui, ir didelė diena Pranui Juš
kai, Bostoniečiui. Arba kitaip 
sakant bus didelė valanda vie
nam ir kitam, nes turės ir vie
nas ir kitas sau didelį priešą, 
su kuriuo turės apsidirbti vie
nos dienos laiku arba panešti 

I negarbę.
I Juška pajuto gerą progą pa- 

. i sidaryt sutartį su Marotta im- 
a ' I tynėms Clevelande šiai vasarai 

ir toliau, jeigu gerai pasirodys. 
Komaras sako, “Aš iš' Cleve
iando nesimufysiu, pamatys tas 
Juška 
Galės 
binzų

Tos 
i SLA.
nike Neuros darže.

Bus kita pora lengvų ristikų, 
imsis Andy Ladyga su svetim
taučiu.

Ne u ra 
gę, bijo 
Komaras 
tytis.

kaip aš čia 
vėl važiuot

valgyt.”
imtynės bus

kuopų rengiamame pik-

įsigyvenau.
į Bostoną

Clevelando

stiprina imtynių rin- 
kad nesulūžtų kada 
su Juška pradės mė-

Sarpalius Laimėjo Imtynes
Antradienio vakare, Gegužės 

28 d., miesto auditorijoj buvo 
pirmas .pasirodymas Karolio 
Sarpaliaus kaipo imtiko po su
virs pusmečio jo nedalyvavimo 
imtynėse, nuo pereitos vasaros.

Bet Sarpalius turi Clevelan- 
do publikoje seną pamėgimą ir 
pasitikėjimą, ir kaip tik jis pa
sirodė ringėje, jį publika pa
sveikino didžiausiais šauksmais 
ir ovacijomis, kaip niekad ne
daro jokiems kitiems imtikams.

Šioj
d..

są
ri li
esą

Lyros choro piknikas, 
nedėlioj, Birželio-June 2 
(Lyros choras ruošia linksmą 
pikniką su žaislais. Atsibus 
žinomoj Policmano farmoj, ant' 
Warden road, važiuojant pro 
Euclid Beach.

Didžiuose Ežeruose šį sezoną 
pradėjo veikti 28 nauji preki
niai laivai, tuomi padidindami 
ežerų laivyną.

Dabartinis ežerų laivynas 
susideda iš 839 laivų 3,190,000 
tonų. Iš jų 574 yra registruo
ti Suv. Valstijų kompanijų, o 
265 Kanados pusės.

Klinikos nelaimes tardymas. 
Tyrinėjant išradimui kaltės 
Cleveiando klinikos eksplozijos, 
kurioje užmušta 125 žmonės, 
apskrities atstovas sako kad 
nekurie klinikos viršininkai sa
kė neteisingai. Rekordai paro
do kad jau pirmiau klinikos 
vedėjams buvo patariama pa
daryti tam tikras permainas ir 
pataisymus iš valstijos inspek
cijos skyriaus.

RUOŠIAMA ORO LENK
TYNĖS

Šį rudenį, Rugpjūčio 24 iki Rug
sėjo 2 dieną atsibus Clevelande di- 

1 dėlės 1929 metų orlaivių lenktynės 
, ir orininkystės ekspozicija.
kitko, išleidžiama specialis pakvie
timas mokyklų vaikams, sako Cliff 

' Henderson, rengimo direktorius.
1 Mokyklų vaikams bus nupiginta i 
. įžanga, nes, sako, iš jų ateityje bus 
į lakūnai ir žinovai orlaivių dalyku. | 
! nes norima sukelti jaunuomenėje su- 
| sidemėjimą cirininkysth.

įžanga ypatai į orlaivių lenkty- 
I nes ir parodą bus $2. Mokyklų vai
kams kaina bus tik pusė to, $1

Henderson išplatino po mokyklas 
150,000 kuponų, kuriais vaikai ga- I 
lės įsigyti puse kainos tikietus. Tie 
kuponai bus priimami, su $1 ir kei-1 
čiami į tikrus įžangos tikietus šio
se vietose: Teh May Co., W. B. 
Davis Co., B. R. Baker Co, Halle 
Bros., Higbee Co., Bailey Co., W 
Taylor Son & Co. Juos reikia iš
keisti iki Birželio 22 d.

Daugybė mokyklų vaikų jau ir 
dabar pakeitė kuponus į tikintus. 
Lietuviai irgi yrivalo leisti savo vai
kus į ta parodą, lai su si interesuoja. 
Oro industrija plečiasi nepaprasta:’ 
smarkiai. Iki vaikai suaugs jiems 
bus atsidariusios milžiniškos pro
gos ateičiai.

Svarbi ir Labai Įdomi 
PRAKALBA

Tai pinigėlių! Cleveiando 
iždininkas gauna $6,644,782 
iš apskrities iždininko taksų, 
kurie išpuola Clevelandui kaipo 
dalis už pirmą šių metų pus
metį ir bendrų apskrities su
renkamų taksų.

PAJIEŠKAU DRAUGĖS
J ieškau pažinties su rimta, bui

tis us kūno, ir meilaus budo mergi- 
Tarp na, ar paviene rnoteria. Esu rim

tas ir doras vaikinas. Jei tiksime 
galėsime susituokti, 
galėsime susituokt.

Mr. A. R—AS
1380 E. 62nd St. Chicago, Ill

SVARBUS PRANEŠIMAS
Turime ivienos 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 automobili. 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 pažiūrėt 
kas interesuojatės. Randasi 1026 
Lakeview Rd., tarpe Superior ir St 
Clair. Reikale šaukit telefonu it 
klauskit. KULBIS. Vakarais
iki 6:30 Telef. Garfield 2738.

(24)

REIKALINGI DARBININKAI
BLAST FURNACE VYRAI — turi 

turėti patyrimo prie pečių užžiu- 
rūjimo, užlaikymo ir prigelbėjimo. 
Kreipkitės j Employment Depart
ment JONES & LAUGHLIN STEEL 
CORPORATION, ALIQUIPPA, PA.

(23)

NORIU PIRKT FARMĄ
Kas turi gerą farmą Ohio: valsti

joje pardavimui, kurią gali užleis
ti nuo rudens, prašau atsišaukti, ap
rašant smulkmenas, Angliškai. Ra
šykit

F. A. K., Box 408, Olney, Ill.

PARSIDUODA
721ę Cedar avė., saldainių, cigarų 

ir delikatesų krautuvė ii- grosernė 
Garantuojama $600 savaitinių inei- 
gų. Turi būti parduota tuojau už 
mažą kainą. Yra 5 kambariai gre
ta, renda pigi. Kleuskit Zimerman, 
2933 E. 116 St. arti Buckeye. (25)

Nauja orlaivių dirbtuvė. Čia 
organizuoja.ma orlaivių išdir- 
bimo kompanija, kuri pati ir 
operuos orlaivius bizniškiems 
reikalams.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Kalbės
•I. VA1CIKONAS 

iš Brooklyn, N. N.
Tema

“Argi Dievas Užmiršo 
Žmoniją?”

nes atsižvelgiant į pasaulio baisėti- 
na istoriją ir į visokius baisėtinus 
Įvykius, žiauriausias kovas, kuriose 
žuvo didelės minios žmonių, o la
biausia į visasvietinį karą, kuris tę
sėsi nuo 1914' iki 1918 metų, ku
riame milijonai jaunų vyrų žuvo, o 
taipgi milijonai paliko elgetomis, 
amžinai sužeisti, todėl kyla klausi
mas argi jau tikrai žmonės tapo 
Dievo apleisti ar kaip tik priešin
gai?

Ateikit ir išgirskit BIRŽELIO 
3 vai. po pietų (nedėlioj) 

ABEL SALĖJE 
7-017% Superior avenue 

Rengia T. B. S. S.
Inžanga visiems dovanai.

d.,
2

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

GRADUATION
Užbaigimas mokslo yra brangus 

vaikams laikas, del to jie kiekvie
nas nori gauti atminčiai kokį nors 
graždaiktį nuo savo tėvelių bei gi- 
minių, kuomi galėtų pasididžiuoti 
ilgų laiką ateityje.

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

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

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

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

antrašą:kitur. Tėmykit

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

Naudotų Karų
Bargenai

NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLDSMOBILE, 
OAKLAND,

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

TheZucker Nash Co.
6816 Superior Ave.

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

NASH “400
Mes turim juos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

Leviathan, didžiausias pasaulyje laivas, ku
riuo Birželio-June 12 dieną išplaukia ‘Dir
vos’ Ekskursija Lietuvon iš virš 30 ypatų. 
Kurie norėtų sykiu keliauti, gali dar paspė
ti jeigu yra Amerikos piliečiai. Pasportą 
gaus į 5—6 dienas, ir daugiau nieko jiems 
nereikia. Kelionė Į abu galu (III klesa) 
tiktai $ 1 86 per Klaipėdą.

Šios imtynės buvo paskuti
nės pastogėje ir visos trys po
ros buvo geri, žinomi imtikai. 
Pirmoj paroj buvo Graikas Ge
orge Vassel su Harry Anestic, 
kurį Lietuviai iš seniau pažys
ta, nes jis ėmėsi pirmą sykį su 
Sarpalium pora metų atgal.

Vassel laimėjo į 14 minutų.
Sarpalius ėmėsi antroj 

su Lenkišku Vokiečiu, 
Hackensmidt. Sarpalius 
mėjo j 28 minutas.

Trečioj paroj ėmėsi Graikas 
Jim Londos su Indijonu. Lon- 
dos laimėjo dviem atvejais.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą •‘Dirvą”.

poroj 
Joe 
lai-

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
19 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

“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 j Lietuviškų visuo
menišką įstaigą.“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

GAVO
siųs- 

šiostus per “Dirvą’ 
ypatos:

Justinas Ivanauskas . .
Petras Rauduvė .......
Kazimiera Strugienė . . . .
Jonas Milinavičius ..........
Grasilda Bluntaitienė . . . 
Karolis Stašaitis .............

Kreipkitės vėl:

Lt. 550 
... 250 

200 
100 

50 
200

S^otorcškiiaš

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

io Colių 75c.

16134-F

16133-F

16132-F

16128-F

K. E. YOCHUS16127-F

16126-F

16125-F

16124-F

16123-F

16122-F

Notes

¥

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuves 

ir prašykite pilno katalogo

l

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERFŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yolko, Vedėjas.
! Tėvuko Polka
| Kūmos Polka (Dainuoja A. šaukevičius)

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu

Kaip Aš Buvau Jaunas Liaudies Dainos
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas— 

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu) 
Kariška Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestrus Akompanimentu

Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis)
O Jūs Kriaušiai (A. Vanagaitis) 

(ANTANAS VANAGAITIS ir M.
ŽEMAITĖ—Komiškos Dainos)

COLUMBIJOS ORKESTRĄ
Meilės Abejones—Valcas
Nakties Tamsoj—Valcas

ANTANAS VANAGAITIS, Komedijantas 
Su Piano Akompanimentu

Aleliuja, Esu Bomas—Komiška Daina
Brigyta

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIEKIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas.
Marytės—Mazurka
Linksmos Akys—Polka

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano 
Su Orkestras Akompanimentu

Jonukas ir Mariutė—Liaudies Daina
Vestuvės—Liaudies Daina

M. STRUM SKIS, Soprano 
Su Orkestras Akompanimentu

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė

A. VANAGAITIS. K. B. KRAUČIUNAS 
ir M. ŽEMAITĖ

Su Piano Akompanimentu
Netur Piečio

į Gieda Gaideliai

f

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
1825 East 18th Street, Cleveland, Ohio

Columbia Records 
“NEW PROCESS'

Viva -tonal Recording -The Records without Scratch

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir ( 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- . 
rėš teisingą patarnavimą. ;

JiAiUAUsi Lietuviški 
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

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

Harley Davidson Sales Co.
3628 Prospect Ave.

Atdara vakarais ir
Sekmadienio rytais

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosy t ................ 45c
išprosyt .................20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
Šilkinė

išprosyt ......................... 1.50
Vasariniai 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
Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

Dllllllllllllllllllillllllllllillllllini« Superior Avė.

Magic

Visus šiuos Rekordus galite gauti “Dirvos 
krautuvėje tiesiog, arba užsisakant per 

paštą C. O. D. Greit prisiunčiama.
Cleveland, Ohio


