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IR DARBININKŲ ŽINIOS

VĖTROS PALIETĖ
8 VALSTIJAS

FRANCUZIJA ST A- | MACDONALD VYK- 

TOSI FORTUS ŠIĄS AMERIKON Pavasario seklų dalijimo eiga
Londonas. — Oficialis or

ganas Darbo partijos, da
bartinės valdančios parti
jos, sako kad Anglijos mi
nisteris pirmininkas Mac
Donald turi mintį atvykti i 
Suv. Valstijas 
dentą Hoover 
nuoširdžiai ir 
apie galimybes 
kariškų įmonių. Viskas ko 
reikia kad prezidentas Hoo
ver draugiškai nors ne ofi
cialiai jį užkviestų.

Tai butų dar nebuvęs di
plomatiškas žygis. Su Mac- 
Donaldu atvyktų į Washin- 
gtoną Kanados premjeras, 
Mackenzie King.

Dar tikro žodžio iš 
Donaldo nėra.

Jeigu viskas 
tai MacDonald 
Suv. Valstijas 
nesį.

Didesni Amerikos mies
tai jau dabar siunčia už- 
kvietimus Anglijos premje
rui kad atsilankytų ir juo
se.

Francuzija pasiryžus 
sistatyti, lyg Chiniška 
na, stipriais fortais iš rytų 
ir pietryčių nuo savo kai
mynių, kad atsitikime karo 
galėtų atsakančiai gintis.

Palengva kyla keturių 
pėdų storio plieno ir kon- 
greto gūžtos, nesuardomos 
kanuolėms pašiūrės ir bom- 

jbų nesiekiami amunicijos 
i sandėliai giliai po- žeme.

Darbas buvo ąplėtejęs 
per žiemą, bet dabar vėl 
Visu smarkumu varoma, ir 
šymęt bus gatava pirma ei
lė, kuri kainuos 250,000,000 
frankų.

Kitiems metams tokiems 
darbams dar manoma pa
skirt bent 500,000,000 fran
kų. Tvirtovės budavojama 
arti trijų .Vokietijos tvirtų 1 
punktų, šiaurėj 
ir kur skiriasi 
Palatinato.

Medegą toms 
turi pristatyt patys Vokic- 
kiečiai.

ap- 
sie-

5.652.956,78 litų, sėmenų1 už 
1.239:487,21 litų; vikių už
21.829.10 litų žirnių už 68.-
419.10 litų; bulvių už 590. 
172.88 litų. Peliuškų, dobilų 
ir motiejukų už 55.000.

Daugiausia sėklų buvo iš
dalyta Joniškio punkte (už 
2.332.750 litų); po to eina 
Šiauliai, Pasvalys, Biržai ir 
Panevėžys. Lietūkis

(Lietukio biuletinas spaudai 
iki 1929 V. 18 d.)

Pavasario sėklų dalijimo 
darbai jau baigiasi; šiauri
nėj Lietuvoj sėjos darbai tik 
prasidėjo, todėl sėklos dali
jimo darbai užsibaigs pačia
me sėjos sezone. Didesnėj 
■nukentėjusių rajonų dalyje 
sėklų dalijimas jau visai bai
giamas ; šiek tiek darbai už
sitęs Joniškio-Pasvalio-Bir- 
žų rajone.

Pirmo paskyrimo kreditai 
(10.000.000 litų) buvo sunau
doti sėklų supirkinėjimui 
krašto viduje. Kai vasario- 
kovo mėnesiuose krašto vi
duje sėklinių javų pasiūly
mai pradėjo mažėti ir kai vi
si pradėjo skųstis, kad už
kastos bulvės yra sušalusios, 
tada buvo pradėta rūpintis 
sėklos iš užsienio.

Visų pirma iš užsenio bu
vo nuspręsta įgabenti lubi
nų, kviečiukų, sėmenų ir bul
vių. Avižų ir raiežų nusista
tyta buvo importuoti tik 
tiek, kiek vidaus pasiūlymai 
nepadengs reikalavimų. Sė
menys buvo užpirkti Olan
dijoje (455 tonai); sėmenų 
daigumas yra labai aukštas 
(98%) tik ūkininkai turėtų 
jiems duoti gerą dirvą; Lu
binas, bulvės ir kviečiukai 
buvo užpirkti rytų Prūsijo
je! Kadangi lubinas silpnai 
dygo, tai jį teko grąžinti at
gal. Bulvės, kviečiukai ir vė
liau įgabenti miežiai ir avi
žos yra grynų veislių sėklos’ 
ir turi aukštą daigumo nuo
šimtį. Ūkininkai gavę tas 
sėklas turėtų jas saugoti 
nuo sumaišymo, nes grynų 
veislių javai yra visuomet 
brangesni. Visų tų sėklų iki 
1929 m. gegužės mėn. 18 d. 
'buvo išdalyta už 13,415.3'64/ 
40 litų. Atskirų sėklų buvo 
išdalyta tiek: kviečiukų už 
187.267,38 litų, avižų už 4/ 
562.554,86 litų; miežių už

pas prezi- 
pasikalbėti 
draugiškai 

sumažinimo

Chicago, Birželio 12 d.— 
Nepaprastos perkūnijos sti 
vėtromis ir smarkiu lietum 
peršlavė astuonias vidur- 
vakarines valstijas, ko pa
sekmėje žuvo virš 10 žmo
nių, daugybė sužeista, ir

Streikerių kovos; Gasto
nia, N. C. — Birželio 8 d. 
policija ėmėsi išvaikyti 
streikerių mitingą ir įvyko 
peštynės.
sužeista.
landų, iš pasalų buvo už-j pridaryta eibės kitų nuos- 
pultas ir nušautas policijos 
viršininkas.
streįkeriams 
suimta.

Streikeriai
tame visai nekalti, gal tai 
darbas komunistų arba ir 
kompanijos nusamdytų žu- 
deikų, sukėlimui valdžios 
prieš darbininkų organiza
torius.

Komunistų agentai tą ir
gi galėjo padaryti, ’sukeli-; 
mui valdžias prieš papras- 
tus darbininkus, kad paskui 
galėtų kiršinti prie revoliu
cijos už “'kapitalistų krau- 
gerystę”.

Iš kur komunistai gauti] 
aukų jeigu neįpainiotų ne
kaltų darbininkų? Kada į- 
painioja tada lenda prie 
darbininkų prašydami pini
gų visokiems apgynimams.

Sėja Šiaurės Lietuvoj

žmones. Automobi-

Keliolika žmonių 
Po to, už 12 va

Beda mesta 
ir jų apie 70

tuo tarpu gal

Automobilių išdirbystės 
Detroite ir kituose centruo
se giriasi gera produkcija 
Gegužės mėnesio bėgiu ir 
geru eksportu į 'kitas šalis.

Minkštos anglies pirmą 
Birželio m. savaitę iškasta 
mažiau negu savaite pirm 
to, tik 8,300,000 tonų.

McKeesport, Pa. — Jos. 
Popp, angliakasis, neteko 
kojos kuomet ant jo užlėkė 
anglies vagonas ir parmu- 
šęs ant bėgių pervažiavo.

Užsakė 15.0 lokomotivn. 
New York Central gelžke- 
lio linija užsakė 150 naujos 
rūšies inžihų: 75 pasažie- 
rinius vėliausio Hudson ti
po ir 75 sunkius prekinius 
Mohawk inžinus. Jie 
nuoš $14,000,000.

kai-

Beckley, W. Va. — 
syklos eksplozijoj užmušta 
keturi darbininkai. Keli de- 
sėtkai kasykloj buvusių lai
mingai išsigelbėjo.

Ka-

Udine, Italija. — Tauria- 
no kaime: sprogus kariškos 
medegos sandėliui užmušta 
11 darbininkų; 13 sužeista.

tolių. Minnesotoš valstijoj 
iš tų žuvo penkios ypatos.

Tą praneša nepilnos ži
nios gautos per sugadytas 
telegrafų vielas; iš kitur 
visai dar žinių negauta.

Mankato, Minn., miestą 
užklupo vėtra, pridaryda
ma nuostolių už $500,000.

IŠRINKO PASAULINĖ 
.GRĄŽUOLŲ

Galveston1, Tex. — Tarp
tautiniame gražuolių suva
žiavime Birželio 12 d. pa
saulinės gražuolės garbė 
teko Austrijos atstovei p- 
lei Louise Goldarbeiter; ji 
gavo $2000 dovaną.

Suv. Valstijų gražuolės 
pirmenybė teko New Yor- 
kietei Ethel Ahlberg. Ohio 
valstijos atstovė buvo 
čia paeilui ir jai teko 
čia dovana.

tre 
be

ANGLIJOS FILMOMS 
NESISEKA

Londonas. — Paskelbto
mis statistikomis, pasirodo 
kaip nuostobiai sugriuvo 
plačiai1 skelbta Anglijos ju
damų paveikslų industrija, 
'kuri nepersenai dar šoko į 
akį Amerikos filmoms ir 
žadėjo joms kelią pastoti.

Anglai subirdavo j o filmų 
gaminimo industriją vertės 
$15,000,000, bet ji veik per 
naktį išėjo iš mados kada 
Anglijoj paplito’ Ameriko
niškos kalbančios fįlmos.

Iki šiolei nuo šių metų 
pradžios Anglijoj pagamin
ta tik 11 filmų, prieš 33 fil
mas 1928 metais. Delei to 
'nukenčia net aktoriai, ku
rie turi sėdėti be darbo.

EKSPORTAI DIDeJA
Per Balandžio mėnesi iš 

Su v. Valstijų eksportuota 
už. $418,657,000, įviso per 
keturis pirmus šių meti] 
mėnesius už $1,815,336,000.

Importuotą per Balandį 
už $410,670,000, o per ketu
ris mėnesius už $1,532,839,- 
000.

Pereitais metais impor
tas ir eksportas per tuos 
pačius mėnesius buvo ma
žesnis.

ORLAIVIS UŽKRITO 
ANT AUTOMOBILIO
Youngstown, O. — Neto

li čia, ant važiuojančio vieš
keliu automobilio iš oro nu
krito orlaivis ir sužeidė ke
turis
liui nepasisekė išbėgti.

Lėktuvu matyt mokinosi 
skraidyti viena graži mer
gina, bet p,o nelaimės ji ne
žinia kur dingo ir jos var
do nepatirta. Ją kas nors 
nusivežė kitu automobilių.

IŠŠOKO NUO 13-TO 
AUKŠTO

Chicago, Ill. — Per lan
gą iš viešbučio iš 13-to auk
što iššoko ii- užsimušė Bar
bora Cole, buvus aktorka. 
Nelaiminga meilė ją prie to 
privedė, kaip rasta jos už
rašų 'knygelėj. Jį tarėjo 
-užsirašius ■ ■ knygelėj: “Aš 
myliu Ed Page, 1209 As
tor st,” Pirm šokinio ji pa
telefonavo viešbučio telefo
nistei apačioje ir pasakius 
savo vardą pranešė kad ji 
šoks per langą iš savo kam
bario. Už minutos vėliau 
jos lavonas rasta gatvėje.

nuo Mėtzo,
Alzas nuo

tyirtovems

ŠTAI DARBININKAS 
KURIS KOMUNISTU

NĖRŲiS-...____ _
Indianapolis; Ind. — Pa

prastas darbininkas, namų 
užžiurėtojas ir pečkuris, 
nepersenai nusipirko už $1 
Anglijos arklių lenktynių 
bilietą. Pereitą savaitę jis 
už savo dolarį laimėjo gra
žią sumą, $84,754.

Kada žinota, kad jo bilie
tas laimėjo, vienas iš par
davėjų, nežinomas vyras, 
atsiskubinęs siūlė jam de
šimts tūkstančių kad tik jis 
savo bilietą atiduotų. Bet 
žmogelis pamanė: jeigu tas 
bilietas jam vertas $10,000 
tai jis jį pasilaikys. Ii- ne
užilgo gavo žinią apie tikrą

POLICIJOS VIRŠININ
KAI PRIEŠ KOMU

NISTUS
Atlanta, Ga. — Policijos 

viršininkai iš Kanados ir 
Suv. Valstijų, susirinkę ap
kalbėti bendrus policijos 
dalykus, tarp kitko priėmė 
rezoliuciją prieš komunis-1 dalyką, 
tūs ir jų partijos veikimą ----------------------
Suv. Valstijose ir Kanadoj. LAIKRODŽIŲ PRAMONE

Komunistai visame pa
saulyje veikia prieš polici
ją, išsireiškė jie. Amerikos 
darbo departmentas, jų iš
vedimu, turi imtis griežtes
nių priemonių prieš komu
nistus Svetimšalius ir de
portuoti juos į Rusiją arba 
į jų tėvynę.

REIKALAUJA RALIUO
TI REINLANDĄ

Madridas. — Vokietijos 
užrubežių ministeris Stre- 
semann privatiniam pasi
matyme su Francuzijos už
rubežių ministeriu Briandu 
išstatė reikalavimą kad iš 
Reinlando butų ištraukta 
svetima kariumenė, kuri 
dabar laikoma užtikrinimui 
ir privertimui Vokietijos 
mokėti karo atlyginimus.

Tie abu ministerial suti
ko kad greitu laiku 
būti laikoma nauja 
tautinė konferencija 
rimui to klausinio.

AMERIKOJE
Suv. Valstijos pagaliaus 

tapo didžiausia pasaulyje 
laikrodžių ir laikrodėlių iš-, 
dirbimo šalis, beveik lygi 
kaip Vokietija ir Šveicari
ja sudėjus Į vieną. Po ka
ro pradėjus plėstis, dabar 
laikrodžių ir laikrodėlių iš- 
dirbimas pasidauginęs nei 
dusyk tiek, vienok impor
tas laikrodėlių iš kitų šalių 
pasidaugino tris sykius.

BUTLEGERIAI, LUKAUT
Detroit. — Valdžia įsta

tė 27 naujausio modelio lai
vus gaudymui ir teriojimui 
šmugelninkų Kanados alko
holinių gėrimų.

Mac-

eisis 
atvyksiąs į 
Liepos mė-

gerai

ATSKRENDA ŠVEDAI 
LAKŲNAI

Iš Švedijos- išskrido Svai
dąs lakūnas kapt. Ahren- 
b'erg kelionei į Ameriką su 
keturiais sustojimais.

Pirmas nusileidimas pa
daryta Islandijoj, nepasie
kus reikalingos vietos, neš 
pritruko gazolino: Ten pa
sitaisius išskrido į Grenlan
diją, iš ten leisis į Kanadą, 
paskui į New Yorką, jeigu 
nieko neatsitiks negeistino.

Su juo skrenda kiti du 
vyrai. Ši kelionė bus pir
mutinė tolimu šiaurės ruož
tu į Ameriką.

ŽYDAI FARMERIAI
Suv. Valstijose Žydai ūki

ninkai apdirba apie milijo
ną akrų žemės, ir jų ūkių 
bendra vertė yra apie $175,- 
000,000. Ūkiuose gyvena 
109,600 Žydų galvų.

Tai keistas dalykas, nes 
girdėt apie Žydą žemdirbį 
yra lyg kokia pasaka.

Žydai turi organizaciją, 
kuri gelbsti Žydams ūki
ninkams paskolomis.

turėtų 
tąrp- 
apta-

Nušovė politikierių. 
Bend, Ind. — Suimta 
advokatai ir dar vienas vy
ras po nušovimo tūlo politi- 
kieriaus, po susiginčijimų 
pakelinėje užeigoje. Du iš 
tų advokatų sužeisti.

So. 
trys

TAI TAU PLAUKIKAS
Wilmington, Del. — Vie

nas vyras, 30 metų, kuris 
karo laike submarine per
važiavo per juras septynis' 
sykius, čia dabar prigėrė 
bebandydamas perplaukti 
100 pėdų pločio upelį. Jis 
susiginčijo su kitais kad 
perplauks, bet daplaukęs į 
pusę nugrimzdo. Jo kūną 
atrado už penkių valandų.

Buenos Aires, Argentina. 
Mendoza provincijoj žemės 
drebėjime užgriuvo kasyk
los ir jose liko daug darbi
ninkų, vienok nepatirta jų 
tikro skaičiaus.

Orui sušilus sėja šiaurės 
Lietuvoje eina normalia va
ga. Jei nebus staigių oro 
permainų, vasarojus bus pa
sėtas laiku. Yra jau ir su
dygusių javų. Atrodo labai 
gražiai.

Žieminiai javai kiek čvai- 
resni. Kur rudenį žemė bu
vo ne tokia šlapia, rugiai ir 
galima laukti gero derliaus.

Ūkininkai nuotaika butų 
visiškai gera, kad ne baimė 

i kitų blogų metų. Daug kas 
mano, kad po vienų blogų 
metų turi eiti kiti nederliaus 
metai. Bet pavasario oras 
nerodo į blogus metus. Da
bar ir šilimos ir lietaus pa
kanka.

Daug blogiaū su sodais?; 
Yra sodų, "kur nematyti nė 
vieno žalio medžio— kai ku
rie tų medžių .dar atsigaus,; 
bet suriku tikėti, kad šiais 
metais, jie. duos tų .-vaisių.

“L. A.”

Raštas lavonas.
Gegužės mėn. 24 d. Miros

lavo vai., Vaniškių k. gy
ventojai pelkėse, prie valdiš
ko miško, rado apipuvusi 
Jono Zubraus lavoną.

Policijos nustatyta, kad 
Zu'bras buvęs nepilnaprotis. 
Jis prieš porą mėnesių pra
puolė ir kaimo gyventojai 
jo nematė. Buvo manyta 
kad jis kur nors iškeliavęs. 
Padarius lavono apžiūrėji
mą smurto žymių nerasta.

Speciales 
Vidur Vasario 

Ekskursijos
Proga tėvynėje praleisti 

jūsų vakacijas.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(tiesiai i Brenden)

Išplaukia iš New York liepos 24.

S. S. LEVIATHAN
didžiausias laivas pacctily (per Cherbourg) 

išplaukia liepos 27.
Po ypatiška priežiūra R. E. GOOD. Clevelando 

Atstovo iš U. S. LINES
Draugiškos grupės jūsų tautiečių plauks šiais dviems puikiais 

laivais, džiaugdamiesi valgiais^ patarnavimu ir patogumais kuriais 
visi United States Lines laivai po pasauli garsus. Galite tolygiai 
gerų vietų gauti ir kitais liepos mėnesį išplaukiančiais laivais.

Pirkite laivakortes į abu galu!
Del pilno sąrašo išplaukimu liepos mėnesi, l aimi ir kitų infor

macijų, klauskite vietos agento, arba rašykite tie: iii į

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



2 -------....---- -..L.................  D IR V A

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Smerkia gubernatoriaus j 

patvarkymą. Pittsburgie- 
čiai nepasitenkinę guberna- ] 
toriaus priimtomis naujo- 
mis taisyklėmis reguliavi- j 
mu i kompanijų privatinių 
policijų, kurios tankiai pa
virsta į žmogžudžius. Pa- 
gal gubernatoriaus plano, 
sako oponentai, nebus nie
ko geresnio negu iki dabar 
buvo-: tos policijos netikj- 
lingumai nei kiek nepatai
soma. Gubernatoriaus te
kis pasielgimas, skelbia Ci- 
vilės Laisvės unijos valdy
ba, yra tai Pennsylvanijos 
žmonių išdavystė.

Pirmoj vietoj, gubernato
rius vietoj suvaržyti polici
ją, sako kad “ji gali veikti 
tik saugojime kompanijos 
nuosavybės”. Nėra jokio 
apribojimo kur policija ga
li veikti, ir ji gali tąsytis 
po visą valstiją, kaip ir da
bar daro.

Antroj vietoj, tos taisyk
lės visiškai neužtikrina ap
saugos ramiems piliečiams 
ir neužgina pasikartojimų 
brutališkumų kaip buvo su 
Barkoskiu, kurį policijan- 
tai užmušė pereitą žiemą.

Gubernatorius prižadėjo 
valstijai kad reformuos pri
vatinę policiją, bet pasira
šė bilių kuris dar labiau 
praplečia tos policijos tei
ses.

Kokia bus tvarka
Naujos taisyklės ineis į 

galę nuo* Spalių Į, dįenosf. 
Policijantai turės dėvėt ža
lias uniformas ir numeriuo- 
tus ženklus.

Išdirbystės, korporacijos, 
organizacijos ir tam pana
šios įstaigos, tuo įstatymu 
gali naudotis pasiskirda- 
mos sau vyrus. Aplikaciją 
policijanto nuskyrimui turi 
siųsti gubernatoriui, su tri
jų piliečių paliudymais. Ap- 
likantas turi būti Pennsyl
vanijos gyventojas ir pilie
tis, ir turi būti uždėta ma
žiausia $2,000 užstato už 
kožną policijantą.

Kompanijos turi nurodyti 
kokios yra jų apribės ir ku
riose policija bus naudoja
ma, ir toliau tų ribų negali 
veikti. Bet atsitikime kur 
reikia pervežt kompanijos 
padarus, ten irgi gali važi
nėti.

Kokie patenka, šiose die
nose federaliam teisme nu
teisti Į valstybinį kalėjimą 
18 asmenų, tarp kurių yra: 
bankierius, buvšs prohibici- 
jos agentas, pašto viršinin
kas, prie jų butlegeriai ir pi
nigų klastuotojai.

Nužudė tėvą. Uniontown, 
Pa. — Sūnūs, 23 metų, nu
šovė savo tėvą, po naminių 
vaidų. Jis nuteistas nuo 10 
iki 20 metų, kaipo antro 
laipsnio žmogžudis. Moti
na liudijo kad sūnūs šovė 
apgynimui visų kitų nuo 
įšėlusio tėvo.

tyti, ir teisingos žinios, ku
rios žmogui galvos nemai
šo. Linkėtina kad ir jų 
vaikai eitų tėvų pėdomis.

Pina vi j as.

PO PHILADELPHIA 
BESIŽVALGANT

Pennsylvanijos vištų u- 
kis. Pennsylvania žinoma 
yra kaipo valstija anglies 
kasyklų ir plieno išdirbys- 
čių. Mažai kas įsivaizdina 
kad čia galėtų būti ir ko 
kito. Vienok Pennsylvania 
užima pirmą vietą vištų 
ukiu ir viršija kitas valsti
jas paskirai kiaušinių pro
dukcija net $2,000,000.
' 1928 metais Pennsylvania 
valstijos vištos davė 117,- 
500,000 tuzinų kiaušinių. 
Allegheny apskritis (Pitts- 
burgo apskritis) stovi aš
tuntoj vietoj, pernai davė 
3,255,000 tuzinų kiaušinių. 
Pirmoj vietoj stovi Lan
caster apskritis su 10,467,- 
000 tuzinų kiaušinių.

Rašo Rept. Žvalgas. I 
Gyvenimo griuvėsiai. Ne

laimingi tie musų žmoneliai 
iš ženybinės pusės. Kur 
tik nueisi ar nuvažiuosi vi
sur tos pačios kalbos: di- 
vorsai, perskyros, nesutiki
mai, ir t.p. O galų gale 
šeimyninio gyvenimo griu
vėsiai abiejų — vyrų ir mo
terų būklėse.

Būdavo manydavau kad 
divorsų klausimas tik Chi- 
cagos Lietuviuose taip po
puliarus. Bet čia, Penn. 
valstijoje, kur prieš karą 
Lietuvių tokių dorų butą ir 
kas tie per divorsai net ne
žinota, tiesiog nuostabu tą 
matant.

To atbalsis. Vieną tokių 
sugriuvusio gyvenimo prie
tikį čia noriu užrekorduo- 
ti, nes kaip pats 
jęsis sako, musų 
nebuvo pranešta, 
rys, tam tikrais 
mais, Lietuvių 
painformuoti.

Reikalas eina 
G—nį, visiems

vo Tronkiutė. Ir kitos dvi 
jos seserys su vyrais per- 
siskyrę”.

“ O teismas ar buvo?”
“Buvo, taip. Privargino 

jie mane užtektinai. Juk 
■supranti kaip toliuose atsi
tikimuose esti. Viename at- 

Ivejuje turėjome visi ganė- 
I tinai net juokų. Kai mano 
advokatas barė tą senį už 
ardymą gyvenimo jis nieko 
negalėjo pasakyt kaip tik 
apsipylė prakaitu, ir visi 
turėjom kvatoti.”

“Kur dabar jūsų buvusi 
žmona gyvena?”

i “Čia pat Philadelphijoj.
• Bet apie ją nieko nežinau. 
■ Tiek žinau kad iš jos pa

virto kokia . tai , ‘Bessie
I Smith’.”

MERIDEN, CONN.

ŠTAI PILIETIS KURIS ŽADA ATVADUOTI 
LIETUVIU ŽEMES IŠ LENKŲ

PONAI LENKAI, LUK 
AUT!

Vienas pilietis iš Wilkes 
Barre, Pa., rašo:

dolariais arba išpirkit paš
to money orderį, o Ameri- 
įos Lietuviai galit siųsti 
banko čekiais.”

landų pasivažinėjimams su muzika 
ir šokiais, ir gryš į priestotę .11:15 
-vai. vakare. Laivas “Goodtime” -tu- 
vietos del 3,000 pasažierių.

Kasdieninės ekskursijos ir vaka
riniai pasivažinėjimai yra nepapra
stai populiariški, ne tik tarp Cleve- 
landiečių bet ir tarp svečių iš kitų 
miestų, kurie negyvena prie ežero.’ 
' Pradedant Birželio 9 d., C & B 
Line garlaiviai turės popietinius pa
sivažinėjimus kas sekmadieni, nuo 
2:30 iki 5 po pietų, taipgi bus mu
zika ir šokiai dykai.

nukentė- 
spaudoje 
Jis no- 
sumeti-

visuomenę

Liberty pieno išvežioto- 
jų streikas tęsiasi ir su ga
na šiurkščiomis pasekmė
mis. Atsibuna daug muš
tynių streikerių su streik
laužiais, daug areštuojama 
laike susirėmimų.

THOMAS, W. VA.
„Gegužės 25 d. penkios 

^Dirvos”, skaitytojos,, Bart
kienė, Žižiunienė, Kalinaus
kienė, Gedvilienė, Subatie- 
nė surengė ant greitųjų va- 
karėlį-iilšleistuves “[Dirvos” 
skaitytojams, Kaziui ir Ju
zei Mikėnams. Mat, Mikė
nai ilgus laikus čia gyve
no, čia apsivedė, čia vaikus 
išauklėjo, ir su kaimynais 
draugiškai sugyveno, visi 
juos mylėjo. (Vaikus savo 
pamokino ką galėjo, ir jų 
sūnūs dabar dirba viename 
iš didžiulių Clevelando ban
kų, duktė krautuvėje. Tė
vai norėdami būti su savo 
vaikais apleido šį miestą ir 
išvažiavo apsigyvent Cleve- 
lande.

Vakarienėje buvo ir kiti 
kaimynai atsilankę atsi
sveikint, nekurie ir po ma
žą dovanėlę atminčiai įtei
kė. Visi linkėjo geros klo
ties naujoj vietoj gyvenant 
ir apgailavo kad nustoja 
gerų kaimynų.

P. Mikėnai yra “Dirvos” 
skaitytojai ir žada su ja 
niekad nesiskirt. Sako, jo
je telpa istorijos ir liaudies 
dainos kurias malonu skai-

Šis miestelis randasi vi
duryje Conn, valstijos, su
sideda iš i įvairių tautų, ku 
rių tarpe randasi ir Lietu
vių keliolika šeimynų. Tu
ri savo pašalpinį klubą ir 
SLA. 8-tą kuopą.

Kadangi Lietuvių randa
si neskaitlingai tai ir vei
kimo didelio būti negali — 
jei surengia kokį pikniką 
ar vakarą tai ir visas vei
kimas.

Bet vasaros laiku čia ren
gia išvažiavimus kitų kolo
nijų Lietuviai ir suvažiuo
ja gana daug. Čia randasi 
gražus. Schuetzen parkas, 
Vokiečių užlaikomas, taigi 
jame Lietuviai irgi susiei
na; kaip tik ateina šven
tadienis tai ir traukia mū
siškiai kaip į kokius atlai
dus, ten susieina vieni 
kitais, pasikalba, ir tas 
bai gerai.

Birželio 2 d. atsibuvo
L. T. S. 32-ros kuopos pik
nikas, kuris pavyko gana 
gerai. Kuopai liko gražaus 
pelno.

Birželio 23 d. čia atsibus 
metinis išvažiavimas A. L. 
T. Sandaros 2-ro . apskri
čio. Tai bus skirtingesnis 
už kitus piknikus, nes ren
gia visos Conn, valstijos 
Sandaros kuopos ir tikima 
bus gražios publikos iš pla
čių apielinkių.

Tą dieną dalyvaus Varpo 
choras iš New Britain, va
dovaujamas P. Bružausko. 
Apart dainų bus šokiai prie 
gero orkestro, jaunimas ga
lės pasilinksminti.

Liepos 14 d. L. N. Varpo 
choras turės savo išvažiavi
mą toj pačioj vietoj.

P. P. P.

su
la-

A.

inėjuš vidun, 
nesitikint, ma-
žmonos 
į galvą ir aš,

brolis
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| SUSIVIENIJIMASLIET. AMERIKOJ Į 
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3 
: organizacija Suvienytose Valstijose, . 3

kurios turtas viršija $1,000,000.00. 3Nl 4
k Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. 3

n SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3
k {mama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkralt) 1 
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnas. 3 
N R
E Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. Į!
į Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 5

Del platesniu informacijų kreipkitis iiu. eireani . *

3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ! 
E 307 W. 30th Street New York. N. Y. 3Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.hx...

apie J. M. 
Northsidės 

Lietuviams žinomą smulkių 
daiktų vertelgą, kurio par
duotuvė randasi ant Cal
lowhill gatvės.

Kaip atsitiko. “Buvo ši
taip”, pradėjo pats G. pa
sakotis: “Rugpjūčio 20 d., 
1928 m., apie U vaLrvaka
vę, aš parejasE^if 'fmiesto. 
Krautuvėje radau savo bu
vusią žmoną, Antaniną, su 
jos broliu. Kitas gi jau se
nas, apie 65 metų vyras, 
buvo besėdys ant laiptų 
lauko pusėje. Pastarasis, 
kaip vėliau paaiškėjo, bu
vęs jos meilužis....

“Man tik 
nieko blogo 
no buvusios 
Smogė man
paplukęs kraujuose, sukri- 
tau ant grindų. Tuo tarpu 
mano žmona atsinešus ge
ležį patarė savo broliui ma
ne pribaigti. Tačiau brolis 
nuo to darbo susilaikė ir aš 
išlikau gyvas. Norėjo, ma- 
timai, kaip Šneiderienė sa
vo vyrui padaryti”, nusi
juokė G—nis.

“O kas buvo paskiau?” 
paklausiau.

“Paskui; kuomet aš be 
žado gulėjau, jie matomai 
šeimininkavo kaip tinkami. 
Mano pačiulė pasiėmė vis
ką ką tik pakelt galėjo. O 
kas aršiausia tai kad ji pa
ėmė ir tokius daiktus kurie 
nei man nei jai nepriklau
sė, būtent svetimų žmonių 
žiedus ii' tokius man bran
gius dailykėlius kaip mano 
tėvelių dovanas, kurias iš 
Lietuvos parsivežiau.”

“O kur ji tą naktį išėjo?” 
paklausiau.

“Jos kavalierius 
buvo nusamdęs jai 
rius”. •

“Ar jūsų moteris
Lietuvos?” teiravausi. .

■‘Ne, , ji Amerikoj gimus. 
Brooklyne. Ten gyvena jos. 
sena motina našlė su kelio-J 
mis dukterimis ir sunais. 
Po tėvais jos- pavardė bu-

a- 
J.

ŠIRDINGA PADĖKA
Šiuomi tariu širdingą 

čiu brangiam tautiečiui, 
A. Urbonui, iš Dayton, O.,
kad nepamiršo manęs ir 
užsakė man “Dirvos’* lei
džiamą knygą “Vargšų Ka
ralienė”. Nedaug turiu to
kių gerų draugų.

P. Kriukelis.

turbut 
kamba-

buvo iš

DZIMDZI DRIMDZI
Birželio mėn.:

9 — Plymouth, Pa.
— Pittston, Pa.
— Kingston, Pa.
— Wilkes Barre,
— Scranton, Pa.
— Baltimore, Md.

12
14
15
16
18

Pa.

“Atsišaukimas į Amerikos 
ir viso pasaulio Lietuvius
“Aš turiu garbės atsišau

kti į Amerikos ir viso pa
saulio Lietuvius kaipo Į 
sūnūs ir dukteris Lietuvos, 
kad visi stotų kaip vienas ir 
atkreiptų savo atidą Į savo 
gimtinį kraštą Lietuvą, ku
rio maža dalis yra Lietuvių 
rankose, o kitos dalys dar 
randasi svetimose rankose 
ir nėra kam gerai storotis 
tas žemes atvaduoti..

“Taigi aš turiu suradęs 
planą kaip butų galima iš
varyt Lenkus iš Lietuvių 
žemių, ir pagal savo planą 
apsiimu tą padaryt. Mano 
planas yra drūtas, bet tam 
dalykui reikia pinigų. Tai
gi aš, turėdamas tokį pla
ną, turiu garbės atsišaukti 
į Amerikos ir viso .pasaulio 
Lietuvius, kad visokios or
ganizacijos, Susivienijimai, 
klubai, kuopos ir pavieniai 
žmonės bei biznieriai, advo
katai, daktarai, farmeriai 
aukautų kas kiek gali pini
gų del atvadavimo- tų Lie
tuvos žemių ką randasi po 
svetimais, kad Lietuvą ga
lėtų atsteigt savo senovės 
rubežius.

“Vienas žmogus to nega
li padaryt, taigi aš atsišau
kiu į visus Lietuvius, kas 
kiek galit tiek aukokit, nes 
žinokit jokia valdžia be mu
sų pačių pdstarigų neišva
rys Lenkus iš Lietuvos že
mių. Jau Amerikos Lietu
viai yra gana dikčiai auka
vę del Lietuvos, tos mažos 
dalies žemės, taigi dabar ne- 
pagailėkit ir daugiau pa
aukoti atvadavimui visų 
Lietuvos žemių, ir mes tu
rėsim sau .tinkamą gyveni
mui valstybę.

“Žinot gerai kad Ameri
koje ir Lietuvoj ar net vi
same pasaulyje nerasit to
kio Lietuvio žmogaus kad 
galėtų šitą dalyką padaryt 
— atimt Lietuvos žemes, o 
yra gana mokytų ir gabių, 
ką išėję mokslus generolų, 
karininkų, profesorių, ad
vokatų, daktarų, kunigų, 
vyskupų — ar jie gali ką 
nors padaryt — išvaryt iš 
Lietuvos žemių Lenkus.

“Aš nemanau kad kas ga
li tą padaryt be manęs. 
Nors aš esu mažo mokslo 
žmogus darbininkas, bet 
pagal savo planą apsiimu 
tą padaryt, stot prieš Euro
pos valstybes ir parodyt 
teisybę — kad ta dalis že
mės ką Lenkija užgrobė 
yra ne Lenkijos bet Lietu
vos. Tačiau tam dalykui 
reikia pinigų, tai aš ir atsi
šaukiu į ‘viso pasaulio Lie
tuvius prašydamas sudėti 
man pinigų, taigi aš atsi
šaukiu į viso pasaulio Lie
tuvius sudėti man pinigų, o 
Lenkai bus išvaryti iš Lie
tuvių žemių.

“Visi Lietuviški laikraš
čiai malonėkit šitą mano at
sišaukimą Įdėti skaityto
jams Brazilijos, Argenti
nos, Kanados, Anglijos ir 
kitų kraštų. Pinigus siųs
kit mano vardu Amerikos

DAYTON
Streikas. Gem City Sto

ve geležies liejykloj iškilo 
streikas kada kompanija 
pąliuosavo iš darbo unijis- 
tus molderius ir paskelbė 
atdarą, ne-unijistinę dirb
tuvę.

Unijistams molderiams 
įmokėjo po $7.50 už 8 valan
das darbo, o dabar streik
laužiams moką po $8 ir dar 
duoda veltui užlaikymą.

Ant kiek girdisi tai kom
panijai nevyksta su skėbais 
darbas varyti, prie to turi 
dar laikyti 20 sargų ir ke
letą miesto policijantų, taip 
kad brangiai atsieina.

Streikeriai gan tvirtai 
laikosi, dar į pagalbą jiems 
eina kitų .dirbtuvių unijis- 
tai moderiai.

Streiklaužių keletą gavo 
gerokai apmušti, kas duo
da jiems baimės eiti dirbti 
kitų vietose.

Rodos ilš Lietuvių nesi
randa nei vieno streiklau
žio, už ką jiems garbė kai
po susipratusiems darbi
ninkams. Stręikeris

Sirgimai.' Dviem Lietu
vėm padaryta operacijos— 
M. Šliužienei ir A. Augus- 
tauskienei, jos turėjo kak
lo ligą (goiter). Linkėtina 
jom greito ir laimingo pa
sitaisymo, kaipo durom ir 
gerom moteriškėm ir tik
rom Lietuvėm. J.A.U.

Atsiraro Sezonas į
Cedar Point ir

Put-in-Bay
C & B garlaivis, “GOODTIME”, 

puikiausias kasdieniniams išvažiavi
mams laivas ant Didžiųjų Ežerų, 
atidaro savo šių metų sezonų vežio
jimams į Cedar Point ir Put-in- 
Bay šį sekmadieni, Birželio 9 d.

Mr. P. J. Swartz, Generalis Ma- 
nageris C & B Line, praneša jog' 
laivo išėjimai ir gryžimai taip su
tvarkyta kad pasažieriai turės pen
kias valandas pabuvimui Cedar 
Pointe arba valandą ir pusę Put-in- 
Bay, kadangi laivas “GOODTIME” 
išplauks nuo East Ninth Street Pier 
kas rytas 8:30 vai. ir gryš 8 vakare.

Dick Reed ir jo puikus orkestras 
kasdien ant to laivo gros ir kelei
viai turės geros muzikos pasiklau- 
si’ti ir pasišokti.

Vakarais, tas pats laivas “GOOD
TIME” išplauks į ežerą keletui va-

Baltijos Aras
Istoriška meiliška ..apy
saka iš pabaigos 10-to 
ir pradžios 11-to am
žiaus Lietuvių prieti
kių su jurų siaubūnais 
Vikingais. (J Apie vie
ną jaunikaitį kuris su 
savo sesute buvo maži 
pavogti iš Žemaitijos ir 
išgabenti į kitas šalis, 
užaugo paskirai, ii- 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 kai
rią, kuris 400 metų po 
to tapo pramintas Bi
rutes kalnu, nes am
žių bėgiu užmiršta tik
ra to kalno reikšmė.

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

$1.50.

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

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

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

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

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

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



Gamta Pilypo Sapną _ T. M. D. REIKALAI

(FELJETONAS)
Rašo P. Kriukelis.

Netoli pirma Gegužės 
diena. Pilypas su savo ta- 
vorščiais klojimo šalinėje 
posėdžiauja ir tariasi kaip 
nuverst Lietuvos valdžią,) Pilypas prasiplėšė antį 
kaip išplėšti bankus ir pas-j pradėjo 
kui gerai maktelėti velnio 
skystimėlio.

Nutarta, anksti ryte dar 
veversiui neužgiedojus, sto
ti darban sulyg šio plano:

Joškė ir Haikė turi bar
styti lapelius ant kurių iš
spausdinta “Šalin fašistų 
valdžia! lai gyvuoja 
tarijošiai!”

Šmulka, Leiba ir 
Šeiba turi raudonų 
padalkas ant namų kabinė
ti.

Mauškė, Karusė Hauškė, 
Selvestras Ablamukas ir 
barzdila Abromkė turi žval
gybos pareigas eiti.

Visi kiti kurių dar lieka 
dvidešimts porų, ir pats Pi
lypas, bus revoliucijonieriai 
ir apvers fašistinę valdžią.

Susiėjimo vieta — Jon- 
kalnio krūme, ir be Pilypo 
veiksmas nepradėti.

Taip buvo nutarta ir ant 
balto popierio raudonu ra
šalu parašyta ir visų rau
donai pasirašyta.

Išaušo pirma Gegužės 
diena. Jonkalnio krūmai 
čežėjo nuo raudonų sąran
čių. Pilypas, kaipo gene
rolas, rūpesčių kankinamas 
'atsikėlė dar prieš saulės te
kėjimą. Pažvelgė jis pro 
langą ir pamatęs ant že
mės storą sluogsnį sniego 
iš pagiežos nusispjovė:

— Po velnių, pasiutęs ir 
pavasaris; kur tu išbėgsi 
tokioj dienoj, visur pėdų 
žymės!....

Pabraukė 
nu, ir kaž 
tarp pirštų 
žiurėjo:

— Fe, bobiška blusa ....
Norėjo pažiūrėti savo už

antin, bet virtuvėje užgir-

dus paukštelius sutrinti ; 
vo galingose rankose.

Už tvarto ramu, tik n 
karčiais nuo stogo nusi 
ta atidrėkę sniego gum 
liukai ir plumpteli žemj

Protokolas
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos Wisconsin-Illinois kuo
pų Apskričio šešto metinio 
Suvažiavimo laikyto Gegu

žės 26 d., 1929 m.,

prole-

Jurgis 
sijonų lovoje, 

dėjo k

tu

n Milwaukee, Wis.
ir) 1. Suvažiavus kuopų at-

Negavo diplomo — nusi
žudė. Indianapolis, Ind. — 
Mokinis, 19 metų amžiaus, 
negalėjęs baigti techniškos 
mokyklos kaip tikėjosi, ir 
kad atidėtas kitam semes
trui, iš nerimasties išgė
rė nuodų ir mirė.

tyje išsimėtę, sunku sugau
dyti, ir nedaug jų randasi. 
Kad ir maža kuopa, bet iš 
tvirtų tėvynainių susideda. 
Turi vilti daugiau kuopoje 
veikti.

Šitie raportai vienbalsiai 
priimti.

(Bus daugiau)

| buvo 20, šymet dar ne visi 
[jie užsimokėję. Kuopa gy- 
vąuoja ir progai esant pa
rodo veikimą ir gyvumą.

V. štaupickas pranešė 60 
kuopos stovj. Buvo suruo
šę dvejas prakalbas. Narių 
turi 7 ir kuopos ižde pini
gų $5. Lietuviai didmies-

priimtu.
5. Valdybos, ir veikian

čio komiteto raportai.
Apskričio pirmininkas F. 

Povilianskis savo darbų ra
portą išdavė žodžiu.

Vice pirmininkui nedaly-j 
vavus ir raporto neprisiun-Į 
tus jo darbai paliko nežino-Į 
mi.

Sekretorius, organizato
rius, ir iždininkas pridavė 
raportus raštu.

Iš iždininko raporto pa
sirodė kad ižde po pereito 
suvažiavimo buvo $69.26; 
per visus metus turėta pa
jamų $31.09, dabar ižde tu
rima $100.35.

Visi ’raportą vienbalsiai 
priimta, nes valdyba dirbo 
dek išgalėdama ir liuoso 
aiko turėdama.

Veikiantis Komitetas su
sidedantis iš J. Mačiulio, J. 
Gasparo, S. Beržienės ir M. 

savo 
Ras
davę 
buvę

stovams, Apskričio pirmi
ninkas F. Povilianskis su 
pritarimu atstovų atidarė | 
TMD. Apskričio suvažiavi-i 
mo posėdį. Perskaityta su
važiavimo dienotvarkė su
sidedanti iš. 11 punktų, ku
ri vienbalsiai liko priimta. ■

2. Tikrinama Apskričio 
valdyba. Dalyvauja pirmi
ninkas F. Povilianskis, sek
retorius M. Kasparaitis ir j 
organizatorius V. Valuko- 
nis. Nepribuvo vice pirmi- f 
ninkas A. F. Peleskas ir iž- , 
■dininkas M. Vijūnas. A. . 
Peleskas jokių žinių apie j 
save neprisiuntė.

3. Paskirta komisija su- £ 
žiūrėjimui delegatų manda- g 
tų: J. Kasputis, K. Taut- r 
vaisa ir J. Kasparas. Ko
misijai tvarkant mandatus, 
sakė trumpas prakalbas F. 
Povilianskis, M. Kasparai
tis ir V. Valukonis. Kalbė
tojai reiškė gerų minčių sa
vos organizacijos, TMD. la
bui.

Komisija sutvarkius man
datus skelbia šiuos daly
vius:

Nuo 60-tos kuopos, Mil
waukee, Wis.: M. Valuko- 
his, V. Štaupickas, 
žienė.

121-mos kuopos, 
Wis.: A. Masilionis, J. Ka
počius, -M. Kasparaitis.

119-tos kuopos, Kenosha, 
Wis.: J. Kasparaitis, F. Po
vilianskis, P. Jankauskas, 
J. Kasparas, V. Živatkaus- 
kas, J. Kasputis.

13-tos kuopos, Wauke
gan, Ill.: K. Tautvaiša, J. 
Misevičia, J. Mačiulis.

Viso dalyvavo keturios 
kuopos su 15 atstovų. Pri
skaičius organizatorių, V. 
Valukonį, susidaro spren
džiamų balsų 16. Svečiams 
suteikta patariamas balsas. 
Užsiregistravo 60 kuopos 
narys, Ant. Beržas.

4. Sekretorius M. Kas
paraitis skaitė protokolų 
pereito Apskričio suvažia
vimo, kas vienbalsiai liko

ir

jo

o

Didelė žingeidi semis a apysaka

VARGŠŲ
blusas medžii 

Tuo sykiu tik šiukšt vi; 
tonas sniego nuo stogo 
prislėgė Pilypą prie žem 

Iki iš sniego išsirapa 
jo, iki užanti iškratė ari 
šo jo revoliucijonierišš 
kraujas.

Draugai krūme nesuk 
kdami savo vado prade 
ant jo niršti, ir visi pul 
nudrožė pas Pilypą. Pi: 
pą rado gulintį 
boba ant krutinės 
tytas plytas.

— Rungvirve!
apgavai! — šaukia vaiska: 

Nedavę generolui nei pa 
siteisinti, tavorščiai sueit 
pę pradėjo taršyti.

Visi keliai numarguliuot 
popierėliais. Policija ren 
ka komunistų plunksnele 
ir seka pėdas. Pėdomis nu 
sekė prie Pilypo namų i 
randa karštas muštynes.

Muštynės buvo iš dvieji 
dalių: Trockinių su 
mečiais.

— Na, vaikučiai, 
bovytis, einam pas 
pasilsėti keletui metelių, — 
tarė policijos vadas, ir nu 
siginė į miestą komunistė
lius kaip avinus.

Stali

S. Ber-

Racine.

ra
raičio išdavė 
. raportą. M. 
s visų vardu 
į raportą, kad

tik vieną parengi-uruošę
ną metų bėgiu, tai pikniką 
jiepos 8 d. pereitą vasa- 
ą, kuris gerai pavyko ir 
avė apskričiui pelno. Bu- 
o manyta ruošti dar vaka- 
ą su šokiais, bet tas nebti- 
o galima.
Veikiančio komiteto ra- 

ortas vienbalsiai priim-

6. Kuopų atstovų prane- 
tnai iš kuopų veikimo ir

VĖL SAUSŲJŲ ŽUDYS- 
TĖ

Big Falls, Minn., mieste
lio gyventojas Henry Vir- 
kula tapo nušautas parube- 
žio sargo, kuomet sargas 
sumanė kad gal Virkula ve
ža iš Kanados degtinę. Au
tomobilis peršautas 26 kul
kom. Virkula tapo nušau
tas, bet apžiurėjus automo
bilį nerasta nei žymių svai
galų.' Sargybinis sulaiky- 

dęs moterų kalbą nutarė iš- j tas ir apkaltintas žmogžu- 
eiti už tvarto ir tuos juo- dystėje.

per kaklą del- 
koks trupinis 

pasimaišė. Pa- iš

KARALIENE
Tvirtuose audimo virše

liuose tiktai

$1.50

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
Į LIETUVĄ

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
iš New Yorko j Klaipėdą
per Southam ptoną

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

Su Prityrusiu Palydovu 
ir

Liepos-July 7 dieną 1929
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

pa- 
jau 
lai- 
pa- 
ne-

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.

Laivakortes parduoda ir j kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept. 

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

Nuo Astmos 
Ir Drugio

Kaip palengvint aršiausius atakus. 
Metodą duoda geriausias pasekmes.

Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 
atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis į Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo metodos, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
jus gyvenate ar kur pagelbos j ieš
kote po šį pasaulį, reikalaukite 
bandymo dykai. Jei jus kenčiate 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių 
kų ir bandėte visokias pagelbas 
lengvinimui Astmos atakų ir dėl
suradimo pagelbos jau žudote viltį, 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
i surast į progresą, vedantis iš visų 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimą dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant, pasijieš- 
kot pagelbos. Pasiųskite šitą kuponą 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
2625H Frontier Bldg.,

FRONTIER ASTHMA CO.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

K. Tautvaiša praneša iš 
3-tos kuopos kad kuopa 
ivo- suruošus du pikniku, 
jr metus' turėjo tris susi- 
nirimus; pilnų narių 1929 
stais turi 19, ir mano da- 
varyt narių iki pusšimčio, 
de pinigų turi $170.17, au- 
ivo $25. Tai yra tvir- 
ausia kuopa visame ap- 
:rityje.
Juozas Kasputis pranešė 
119-tos kuops, kad tėvy- 

liniams darbuojantis prie 
ailės Ratelio mažai laiko 
‘lieka veikti TMD. kuo- 
j. Narių turi 10, ižde pi
gų $15. Mažas tai bure- 

narių, bet veiklus, ir tį
si šymet padaugint kuo- 
. nariais ir daugiau dar-

vo

M. Kasparaitis pranešė 
1-mos kuopos stovj. Lai
tą trys susirinkimai. Bu- 

surošta vienos prakal- 
s. Kuopa aukavo Šiau- 
s Lietuvai šelpti $5. Var
niukams moksleiviams — 
5. ir pirko du Sandaros 
rus už $10. Ižde pinigų 
ri $51.81. Narių 1928 m.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele k 
knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin- ’
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti 1
Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.
Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

Užmokestį siųskit pašto štampais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



4 DIRVA

Dienos Klausimais 1
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POPIEŽIAUS VALSTYBE ATSISTEIGE
gIRŽELIO 7 dieną for

maliai atgimė Vatika
no valstybė. Minios katali
kų, susirinkusios prie Va
tikano bromo, džiaugsmin
gai klykavo, ir sveikino po
piežių Pijų XI, kaipo nau
ją savistovų žemišką val
dovą. Per beveik 60 metų 
popiežiams žemiška valdžia 
buvo Italų atimta.

Vatikano, palocių vartai, 
kurie per visus 59 metus 
buvo tik dalinai praveria- 
mi, dabar tapo pilnai ati
daryti, ir pribuvęs Mussoli
ni pasikeitė dokumentais 
su Vatikano sekretorium, 
kardinolu Gasparri. Popie
žiaus dokumentas buvo ap
taisytas raudonuose akso
mo viršeliuose, su auksine 
popiežiaus žyme ant vir
šaus. Italijos valdžios do
kumentas aptaisytas mėly
name aksome.

Dokumentais pasikeitus, 
kardinolui įteikta čekis su
moje $430,000,000, kaipo at
lyginimas nuostolių.

Vatikanas nuo dabar lie
ka sau paskiras miestas, 
be jokios priklausomybės 
nuo Italijos valdžios., Įsi
steigė savo palštą, savo žy
mes ir viską kitą kas tiktai 
reikia susinešimui su mir
tinųjų pasauliu.

Iš Vatikano pašto pasiųs
ta pirmas telegramas Ita
lijos karaliui su padėka ir 
palaiminimu. 

* » »
Bažnyčios ženjiškų teisių 

atėmimas, po to kai per ke
liolika šimtų metų popiežiai 
valdė, skyrė, vainikavo ar
ba numetė karalius ir im
peratorius, buvo didžiausia 
smūgis popiežijai. Nedyka’ 
jie apsimetė “nelaisviais” ir 
užsispyrė neišeiti iš Vati
kano iki neatgaus “nepri
klausomybės”. Dabar ją 
atgavo, bet labai mažose ri
bose. Galybė kokią seniau 
turėjo niekados popiežiams 
negryš.

Lietuviai gerai atmena 
savo nelaisvės laikus, spau
dos uždraudimą ir kitus su
varžymus, persekiojimus, ir 
iš -Lietuviškų knygų neiš
dils tas ką kiti, drausdami 
Lietuviams, mums blogo 
padarė.

Kiek musų kovota, varg
ta, pasišvęsta, persekiojimų 
nešta, pagaliau ir pinigų 
dėta iki galiaus atgauta ne
priklausomybė. Mes visi be
veik priespaudą jautėm ir 
joje gyvenom.

Tuo tarpu katalikų baž
nyčia irgi “prislėgimą” ne
šė, tiek tik gerai kad visi 
katalikai to nežinojo ir ne
buvo raginami duoti aukų 
iškovojimui popiežiaus val
stybės.

Kitais žodžiais baigiant, 
tai nebuvo jokio nelaisvė ar 
suvaržymas, bet tik pasta
tymas bažnyčios galvų, po
piežių, į jiems tinkamą vie
tą, kad rūpintųsi ne poli
tikavimais, bet katalikų dū
šių ganymu.

Dabartinis Vatikano val
stybės atsteigimas nesutei
kia bažnyčiai jokių plates

nių teisių ant nieko: popie
žius Italijos nevaldys ir ne
turi teisės kištis į šalies da
lykus. Roma tvarkysis sa
vo priprastu bu du, o Vati
kano “valstybės” ribose ką 
norės tą popiežiai galės da
ryt, jei ne prieš bendrus ša
lies įstatymus.

kurie Trockį kaipo komu
nistą pasmerkė, vėl jį pri
glaust gali, o komunistai 
Stalino gauja kels baisiau
si lermą per visą pasaulį 
kam Anglija gelbsti ir ne
duoda “išgaišti” jų didžiau
siam “niekšui”.

Garbės Lauke
Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

Tolinasi vežimai, tolinasi visas Danu
tės džiaugsmas, visa viltis. Jos ašarotos

— Ramiai ilsėkis, narsus karžygi, pa
aukavęs savo gyvybę už tėvų šalį. Ateis 
diena kada tavo gyvybę tinkamai įvertins 
ir tavo broliai, draugai ir sesutės išpuoš 
tavo kapą.... Ir tada išdygs brangus 
marmuro paminklas, jame tavo vardas au
kso raidėmis bus įrašytas; o kapas pa
kvips žydinčiomis rožėmis, garbiniuotais 
jurginais!....

(Galas)

Ką MacDonald Darys 
su Trockiu?

Nauja Anglijos valdžia 
skaitosi darbininkų valdžia.

Nors tai yra tik toks var
das ir patys darbininkai jo
kios naudos iš tos valdžios 
neturės, ir negaus jokios 
vietelės, bet politikieriai tą 
darbininkams įkalba ir kiti 
mano kad tai yra jų val
džia.

Trockis, kuris visą amžį 
dirbo darbininkų labui, su
laukęs Anglijoje darbinin
kų vardu valdžios nori pra
šytis kad jį leistų į Angli
ją įvažiuoti. Vokietija at
sisakė, kiek atmenam.

Trockis lyg ir laukė iki 
sugrius konservativė val
džia Anglijoj ir užstos tie 
kurie prijaučia pripažini
mui sovietų Rusijos.

Trockis prašosi kad jį įsi
leistų į Angliją “būtinam 
gydymuisi ir moksliškam 
darbui”.

Išeis taip kad socialistai,

Milijonas Mokslui
New Yorke 1925 metais 

įsteigta garsių pramoninkų 
Gugenheimų fondacija tei
kimui stipendijoms pasikei
čiant su Pietų Amerikos tų 
niversitetais gabiems stu
dentams. šiose dienose į 
tą fondą pervesta milijo
nas dolarių iš Gugenheimų 
namo.

Disciplina
Vieną invalidą paskyrė 

šveicorium muzejuje ir įsa
kė jam kad jis iš visit ku
rie ateina muzejaus lanky
ti reikalautų palikti laz
das priemenėje, kas nepa
liks lazdos to neįleisti.

, Atėjo vienas ponas be 
lazdos.

— Prašau palikti lazdą 
čionai, — sakė jis ponui.

— Aš neturiu, — atsakė 
svečias.

— Tai prašau eiti atsi
nešti, nes kas nepalieka 
lazdos priemenėje aš to ne-i 
galiu leisti į muzejų. To- 
kis įsakymas!

akys temsta.... Ji nieko nemato, tik gir
di kaip vežimų ratai tarška, barška, sužei
stieji sunkiai unkščia. Ji ištiesia savo 
rankas į atsitolinančius vežimus ir bevil
čiai šaukia:

— Sudiev, Joneli, sudiev!....
— Sudiev.... — pritaria jai vėjo ju

dinamos medžių viršūnės.
— Sudiev.... — švilpia rudens vėjas.
— Sudiev, sudiev.... — kartoja že

miau banguojantis Nemunas.
Danutės akys aptemo.... Tamsu, 

tamsu, tik medžiai ir pageltusiais lapais 
krūmai aplink sukasi, sukasi.... Vėl ka
pinės, pajuodę kryžiai prieš ją linguoja. 
O ant sausos aržuolo šakos sėdėdema di
delė, didelė išverstakė pelėda it pasityčio
dama mirtiną dainą švilpia:

— Negryš Jonelis, negryš ....
Danutė alpsta....

IX.
Dangus apsiniaukęs, liūdi, graudžio

mis ašaromis verkia. Ramus vėjelis pa
slaptingai judina medžių šakas ir barsto 
nuo jų krištolinius lietaus lašus — nusi
minusio dangaus ašaras.

. Visą, gamta kaž ko nusiminus liūdi, 
gedulio pasaką seka, liūdnus svajų sap
nus sapnuoja.... O skardus varpų gau
dimas, gedulingo maršo balsai judina oro 
bangas, skrieja miestelio gatvėmis, grau-

Vaiky Kryžiaus Karas
Kryžiaus karai už Palestiną ir Jeru- 

zalį prasidėjo 1095 metis, bet per suvirs 
du šimtu metų, šimtų tūkstančių Europos 
kryžeivių pastangomis nieko neatsiekta.

Europoj pasklido gandai kad “kryžei 
vos nepavyko delei vieno dalyko — kad tie 
.kurie ėjo atimti iš pagonų Šventą Žemę 
Į neturėjo tyrų sielų ir Dievo pašaukimo”.

Atsirado pora jaunų vaikų, vienas vos 
12 metų amžiaus, su gera iškalba ir fana
tišku pasišventimu, ir ėjo tai skelbdami ir 
ragindami kitus vaikus, stoti į kryžiaus 
karą, nes, anot jų, Dievas laukia tiktai to
kių kareivių, per kuriuos atiduos krikščio
nims brangiausią pasaulio dalį — Pales
tiną, kurioj Kristus gyveno ir vaikščiojo

“Savo tyromis širdimis vaikai išva
duos Šventą Žemę” — sakė vienas jų, var
du Nikolas, Vokietijoj. “Vaikai renkasi 
ir išvaduos tą žemę be kraujo praliejimo’, 
kalbėjo jis, lyg įkvepiamas, ir tuo pragar
sėjo po visą šalį.

Tą girdėdami, suaugę žmonės' pradė
jo tikėti kad jaunos, nekaltos širdys pa
darys stebuklus kurie visą pasaulį nuste
bins. Bet tėvai — ar jie privalo leisti sa
vo vaikus į tą žygį? Tėvus apėmė rūpes
tis. Negalėjo jte miegoti naktimis, neiš
galvodami ar uždrausti savo .vaikams tokį

dindami kiekvieno praeivio jautrią širdį, i §ventą žygį daryti, ir ar gali jie pasirody- 
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TE GĖLELĘ
Te gėlelę, gražų žiedą 
Nuo širdies karštos, 
Te žodelį, mylimoji, 
Iš sielos jautrios.

Tu matai kokis žiedelis
Rožės šis gražus,
Ir žinai kaip mano žodis 
Karštas ir jautrus....

Kaip į rožę gamta dėjo 
Visus puikumus, 
Taip širdis mano sudėjo 
Į žodį jausmus.

Ši gėlelė, mylimoji,
Tau akis patrauks, 
O žodelis švelnus mano 
Širdį tau užgaus....

Pabučiuosi tu gėlelę,
Tą tikrai žinau,
Ir žodelį mano slėpsi
Širdyj kuoilgiau___

Suvys rožė rankoj tavo, 
Visad negyvens, 
Bet žodelis mano ilgai

, Širdį tau kutens....
* - $ *

Koks gyvenimas yr’ mielas 
Kai yr’ ką mylėt, 
Malonesnis dar kad tave. 
Lemta man turėt.

Visa laimė man rods skirta 
Kad tav’ pažinau, 
Ir kad tave, mylimoji, 
Pabučiuot gavau....

Kodėl viskas mane žavi — 
Ar suprast gali?
Todėl, brangi, kad tu mane 
Iš širdies myli....

Adonis.

Baugu, neramu.... Iš akių graudžios aša-1 
ros' byra....

Štai ir kapinės — mirusiųjų amžina I 
atilsio vieta. Seni pajuodę kryžiai ir mir
ties draugai styro, savo plačiai išskėstom 
rankom nykstančius kapus saugo. Nuogi 
belapiai medžiai, šakosi krūmai vėjo judi
nami viens prie kito glaudžiasi, savo nuo
gomis šakomis juda, tarp savęs paslaptin
gai kalbasi.

Sugaudė skardus varpo balsas, su
skambėjo gedulingas orkestro maršas, su
siūbavo smarkiau oro bangos, nešdamos 
liūdnus atbalsius per aukštus medžius, per 
aukštus kalnelius. Pasigirdo trys šautu
vų salvės, pertraukdamos paslaptingą ka
pinių šnibždesį.... Dar labiau sujudino 
medžių šakų virpėjimą, sujudino tamsius ’ 
mirties ženklus — pasvirusius pustančius 
kryžius. Jie suvirpėjo, išsišiepė ir links
mai nusilenkė prieš vieną dar dygstantį 
kapą. Prieš naują kapą, į kurį šiandien 
gula jaunutis kareivis, Jonas Narsutis. 
Gula it šalnos pakąstas, vos pražydęs žo
lynas. Paskutinį kartą jo bejausmį veidą 
mato mirtingas pasaulis, ir gula jis į gi
lią duobę, iš kurios amžinai nesikeis, am
žinai liks prislėgtas juodos žemes.

Amžinai nesikeis.... Koks baisus žo
dis!.... Nesikeis, niekad nevaikščios šio 
pasaulio keliais, niekad nekalbės linksmų 
žodelių, nesišypsos savo linksma šypsena, 
niekad nepriglaus prie šalies šviesiaplau
kės Danutės, nenuramins žilaplaukių tė
velių.

Štai griūva ant jo karsto žemė ir jis 
amžinai nyksta iš jo draugų-kareivių akių. 
Taip, nyksta, niekad jo draugai nematys, 
niekad ir jis drąsiųjų draugų.... Niekad 
su jais nežygiuos į kautynes, nežygiuos į 
garbės lauką, nedainuos su jais gražių' 
dainų....

Kryžiai linksta, kryžiai džiaugiasi, iš
sišiepę daugiau aukų laukia.... O nubu
dę kareiviai paskutinį sudiev jam taria, 
ant karsto smiltis beria....

Štai naujas kapas — naujas Narsučio 
namas. Iš. šalių tamsus kryžiai link jo 
linksta ir vienas beržas svyruonėlis liūdi, 
verkia, vilgindamas jį savo gailiomis aša
romis, tai savo nuleistomis šakų pynėmis 
jį glosto* prie jo glaudžiasi, saldžiai bu
čiuoja. O vystantis lapas ant kapo nukri
tęs jį kalbina, liūdną pasaką seka.... Tai 
vėl apie garbingą Jono kapo ateitį kalba:

PILSUDSKIS LIETU- 
VIV NEPRISILEIDO

Pilsudskiui atvykus Į Vil
nių, lenkų spauda buvo pra
nešus kad jis tarėsi su Vil
niaus vaivada, jo padėjėju ir 
šiaip žymiais asmenimis 
švietimo ir kultūros reika
lais Vilniaus krašte. Tpdėl, 
kaip praneša “Vilniaus Ry
tojus”, ' lietuvių visuomenės 
atstovai: laikinojo komiteto 
pirmininkas p. Stašys ir Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
direktorius p. šikšnys buvo 
nuvykę vaivadijon pasitei
rauti ir lietuvių švietimo 
bei kultūros reikalais. Turė
ta galvoj opiausia ir skau
džiausia Vilniaus lietuvių 
gyvenime dar neužgijusi 
žaizda: 1927 m. uždarytos j 
pradžios mokyklos ir “Ry
to” mokytojų seminarija. ■ 
Delegacijos norėta per vai
vadijos rekomendacijų pasi
matyti su maršalu, tačiau 
vaivada “dėl laiko stokos'1 
delegatų nepriėmė, o jo pa
dėjėjas Kirtiklis pareiškė, 
kad maršalas jokių privačių 
delegacijų nepriimąs. Kartu 
Kirtiklis pareiškė, kad “vi
sų mažumų’ švietimo klau
simai priklausą švietimo mi
nisterijos ir jos vietinių or
ganų. Lietuvių tie patys rei
kalai priklauso užsienių rei
kalų ministerijai ir dėl to 
Kirtiklis patarė kreiptis 
Varšuvon į Holuwko. Ben
drai pridūrė, kad Vilniaus 
krašto lietuvių klausimas 
’“dėl jo painumo” gerojon 
pusėn nepakrypęs.
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I ti bedieviais, kuomet kitų vaikai eina?
Daugybė vaikų patys be tėvų žinios iš

bėgo iš namų ir stojo į kryžeivius, sukel
dami namuose nepaprastą sumišimą. ,

Francuzijos vaikai rinkosi Vendome, 
mieste, netoli Paryžiaus, o Vokietijos vai
kai Koelno mieste. Ėjo, stojo į eiles vai
kai ir mergaitės, nekurie net 8 ar 9 metų 
amžiaus, kiti vyresni.

Iš Vokietijos išėjo apie 20,000 vaikų, 
ir Francuzijos — apie 30,000.

Jaunųjų minioj radosi nemažai ir su
augusių — tai kunigai, tai (vienuoliai ir ne
mažai tėvų, bet suaugusiųjų buvo sulygi
namai nedaug.

Kelionė prasidėjo anksti vasarą 1212 
.metais. Su iškeltais kryžiais ir vėliavo
mis, vaikučiai išdidžiai traukė į rytus, gie
dodami, “Jėzau, Kristau, atiduok mums 
savo kryžių!”

Pakeliui žmonės kaimuose visur rėmę 
ir gelbėjo tiems jauniems užsidegėliams. 
Ir pakeliui iš visų kaimų prisidėjo nauji 
rekrutai ir traukė tolyn, tolyn.

Jie nakvodavo tai tvartuose, tai lau
kuose, tai po medžiais.

Daėjus Alpų kalnus, kryžeiviai turė 
jo rūpintis juos pereiti. Takai labai pavo
jingi ir aukšti. Mirtis beveik sykiu eina 
su jais. Kalnuose prasidėjo išsibaigt mai
stas, daugybė nustojo ūpo ir leidosi atgal. 
Bet kiti ėjo pirmyn ir pirmyn. Kalnuose 
ųaktų oras veikė ant jų, bet šildėsi kurda
miesi ugnis.

Sumigę naktį, sapnuodavo stebuklus, 
kas juos viliojo eiti tolyn. Už Alpų guli 
Viduržemio jura, ir vaikai tikėjo kad van
duo jiems prasiskleis ir jie sausu keliu pa
sieks Palestiną.

Kada pasiekė Cenis kalną, užėjo vie
nuolyną, kur juos maloniai priėmė ir pa
valgydino. Po to jau kelias eina žemyn, 
ir 5,000 Vokiečių vaikų pasiekė Italiją.

Genoa juos priėmė gražiai, ir šiame 
uoste vaikai žiurėjo ir laukė kada prasi
skleis jura ir leis jiems pereiti. Bet ste
buklas neįvyko. Nusiminę, daugybė ryžo
si gryžti. Kiti tapo paimti į namus Ge- 
noiečių už tarnus. Dar kiti ėjo į Romą 
pas popiežių prašyti pagalbos.

“Gryžkit į savo namus. Palaukit iki 
suaugsit į vyrus, tada tik galėsit bandyti 
į kryžiaus karą eiti”, pasakė popiežius.

Tuo tarpu pradėjo eiti iš Francuzijos x ___
■ " (PABAJGA ANT 5-20 PUSL.) _______ į Laisvės Alėja 20.

,,, ; 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 sekančia 

adresu:
SEMINARIO LITHUANO

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

vo pažįstamus Brazilijoj.

KIŠENINIS

.DAKTARAS
Graži, tvirta knygelė -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 LIETUVA1
Už tokią mažą sumą pinigą kiek

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

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

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingi} 
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 $l.,80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai. j 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas,

Lithuania, j
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Kokie buvo Ottono Tikslai
Taip praėjo vasara, atėjo ruduo ir 

praėjo, ir praleidus žiemą pradėjo rodytis 
kito pavasario žymės. Sniegai buvo nu
tirpę, upėj ledai išplaukę, žolė žaliavo, me
džiai sprogo, paukščiai parlėkę iš šiltų 
kraštų linksmai čiauškėjo, skraidė gar
niai ir matė -kitus savo pažystamus paukš
čius. Visa gamta pernaują atbudo.

Šeirys jau visai sveikas buvo ir netu
rėdamas ką savo stipriom rankom dirbti 
tankiai bandė išlenkti-nulaužti storas sa
vo kalėjimo lango štangas, bet išskyrus ką 
rankom ir visam savo kunui davė prasi
mankštinti ir stiprintis, geležinis nieko ne
padarė.

Vieną dieną pas Šeirį atėjo margro- 
vas su nauju vienuoliu, užžiurėtoju į vie
tą Albino, kuris, sakė jie j;am, staiga mirė, 
ir liūdnai jį minėjo.

Šeirys mažai ką paisydamas tos per
mainos, vėl užklausė margrovo:

— Jau suėjo metai laiko kaip aš na
mus apleidau, ar dar nesi gatavas mane 
paliuosuoti?

— Nuo dabar suteikiu tau daugiau 
laisvės, ir abbė Frederikas gal geriau tau 
pasitarnaus ir jausies pasitenkinęs pas 
mus, — šakė margrovas.

Ištiesi], kaip nuo dabar matysime, šis 
naujas vienuolis tikrai nuo Šeirio neatsi
traukė. Šis vienuolis buvo storas nors ne 
aukštas ir kitokio budo negu pirmasis: 
Frederikas buvo labai lipšnus, iškalbus, 
gyvas, pilnas juokų, nors visa jo išvaizda 
panešėjo -daugiau Į vilingi, net Į kipšą, bet 
tokio ir reikėjo siekiant -r prie tikslų kokius 
Ottonas turėjo.

Ottono tikslai buvo tokie: Įsigriauti 
kuogiliausia Į Lietuvių žemes, pirm negu 
Rygos -kardininkai,, arba Čekai ir Austrai 
tą padarys, ir apkrikštijus pagonis juos 
užvaldyti. Reikia šeirį apkrikštyti, pada
ryti karštu krikščioniu, ir su juo gryžti į 
Lietuvą. Jis ves Vokiečius per, savo žmo
nių žemes, nes žino visus kelius, ir netru
kus likusi Prūsų dalis ir Lietuviai bei Že
maičiai taps pamušti.

Tą tai Ottonas sugalvojo kada pama
tė prieš save smarkų jauną pagonį ginan
ti Sambių Romovę. Narsus jis bet jaunas 
ir nėra stiprios dvasios. Galima bus'per
kalbėt ir apkrikštyt. Jis būdamas krikš
čioniu kovos taip narsiai prieš pagonis 
kaip kovoja prieš kryžeivius. Šis krikš
čionių 'bandymas -nėra pirmutinis.

Bet apkrikštijimui sugauto pagonio 
reikia daug kantrybės. Paprasti Lietu
viai, parvaryti sykiu su Šeiriu, tuoj pat 
varu tapo apkrikštyti ir pastatyti kaipo 
vergai darbuose. Vienok norint turėt nau
dingą savo tikslams Lietuvį reikia labai iš
lėto prie jo prieiti ir atsargiai prisivilioti. 
Net plieną galima sulenkti, sakė Ottonas, 
nejaugi nepalenks Šeirio savo tikslams.

Įgriso Šeiriui kalėjimas, taigi jis leido
si šnekiam vienuoliui pas save sėdėti, šne
kėti, ir kartais klausėsi arba ir negirdėjo 
ką tas jam pasakoja.

Frederikas buvo kaip iškalbus taip ir 
daug svieto matęs. Jis buvo Šventojoj Že
mėj, Palestinoj, ir gyrėsi 'buvęs Jeruzaly- 
je ir matęs Kristaus grabą ir tą puošnią 
šventinyčią, nors tada Jeruzalį buvo už
ėmę pagonys. Dabar Frederikas gryžo iš 
Romos, ir kaip tik jo sulaukė, Ottonas nu
džiugo ir pastatė prie nelaisvio, vieton Al
bino, \

— Paregėjus Kristaus grabą, krikš
čioniui užtenka gyventi, ir gali laimingas 
mirti, — kalbėjo abbė, norėdamas įtikinti 
Šeirį kaip šventa ir prakilnu yra būti pa
sekėju jų tikėjimo.

— Bet jus nei vienas nepasidarėt ga
lo, aplankę Jeruzalį, o sugryžę puolat nai
kinti musų kraštus, — užkirto jam Šeirys.

Tą kalbą palikęs, 'abbė aiškino apie 
mirtį vienuolio Albino, ir pasakojo kaip 
už krikščioniškus darbus jo siela nuėjo į 
dangų.... nors Albinas buvo kitur iškel
tas kad Šeirys jo nematytų, o jo nebuvi
mas buvo tik proga pakalbėti apie sielą.

Savo gerą patarnautoją atmindamas, 
ir apgailaudamas jo mirties, Šeirys klau
sė Frederiko kalbų apie jo sielos kelionę į 
dangų pas Sutvertoją.

— Bet jo siela butų patekus amžinoms 
pragaro kančioms jei jis nebūtų paklau
sęs krikščionių ir likęs pagoniu, — įspū
dingai sakė abbė.'

— Kaip tai': ar jis irgi buvo pagonis?
— Taip, jis gimė pagoniu, bet pažino 

Kristaus mokslą, pametė stabmeldystę ir 
paliko tikro Dievo garbintoju.

Lietuviai pagonys neturėjo dangaus 
nei pragaro kokį piešė krikščionys, ir ti
kėjo kad tik narsuolių, kariauninkų sielos 
patenka į Anapilę, kur tai rytų šalyje ant 
kalno, ir ten su dievais linksminasi; kitų 
visi] sielos blaškosi šiaip sau, už tai kož- 
nam reikėjo stengtis garbingai mirti, gi
nant savo žemę ir savo tikėjimą.

Pas krikščionis į dangų pateko tokie 
kurie vedė padorų gyvenimą arba už ti
kėjimą nors ir žudynėmis užsiėmė. Ku
rie Dievo negarbino ir nebuvo krikščionys 
tie visi ėjo į pragarą, krikščionys šakė.

— Kada jis apsikrikštijo, — tęsė to
liau abbė, — jis pastojo tarnauti savo Su- 
tvertojui, ir savo gerais darbais užsitar
navo dangaus karalystę. Jo vardas bus 
įrašytas tarp šventųjų ir krikščionys jį 
visada garbins ir minės. Mes gimėm iš 
krikščionių, o jis buvo pagonis ir atsiver
tė, užtai jam didesnė garbė Dievo akyse, 
nes pažino tikrąjį Dievą, kurio kiti pago
nys pažint nenori.

— Mes pažystame" tikrąjį dievą ir vi
sus kitus dievui skaitome netikrais, — pa
sakė jam musii pagonis.

— Bet jus klystate, ir jūsų laukia am
žinos pragaro kančios, jei žinodami ir gir
dėdami tikrus Dievo žodžius nesiskubinat 
atsiversti prie jo.

— Musų dievai tinkamai yra garbina
mi ir mes neinam žudyt kitų privertimui 
priimti musų tikėjimą, kaip darot jus.

— Užtai kad mes skirti išgelbėt pa- 
gonų sielas iš pragaro, kas jų laukia, o 
jie savo aklume to nemato, — aiškino ab
bė Frederikas.

Šeirys rymojo prie lango, matė žmo
nes einančius. į bažnyčią, ir klausė abbės:

— Ko jie ten eina taip tankiai ir ką 
veikia?

— Tai yra Dievo namai, kur krikščio
nys sueina savo Sutvertoją garbinti. Ten 
Dievo tarnai laiko mišias, ten žmonės iš- 
pažysta ir pašiliųosuoja nuo savo nuodė
mių, ir tuomi atsidaro sau kelią į dangaus 
karalystę. Einam, aprūdysiu dievnamį, 
pamatysi ir stebėsies kaip ten gražu ir 
kaip krikščionys savo Dievą myli.

— Be reikalo kalbi; niekados ten ma
no koja neįžengs....

Bet Šeirys, pasiilgęs visko, labiausia 
žmonių, ką ti'k matė per langą apie tai 
klausinėjo savo patarnautojo, o tas viską 
nusuko į krikščionišką pusę.

— Jeigu butum krikščioniu, — sakė 
Frederikas, — gyventum taip puikiai kaip 
mes gyvenam, ir butum garbinamas už ta
vo narsumą visoj Europoj, vietoj saujelės 
savo pagonų.

— Ne iš krikščionių savo narsumą ga
vau ir ne jų naudai jį naudosiu, labiausia 
gi aš turiu keršyt jiems už jų blogus dar
bus musų žemėse ir nužudymą mano tė
vo, ką aš jam prisiekiau, — atkirto Šeirys.

Dabar tik pirmu kartu abbė, o per jį 
ir Ottonas, patyrė kad jų nelaisvis gyvena 
krikščionių kerštui, todėl pirmiausia ėmė
si jį švelnint, ir Frederikas labai tam bu
vo tikęs.

— Kerštas yra velnio darbas, jei žinai 
kas velnias yra, — sakė abbė. — Kristus 
pasakė kad mes turim įmylėti savo artimą 
kaip patys save.

— Taip, mes pagonys tą pripažystam, 
bet mylim tik savo prietelius, o ne priešus 
kurie musų kraujo jieško. Krikščionys 
žudo Prusus jiaiu metų eilės ir nužudė ma
no tėvą kada jis ėjo ginti nekaltai vargi
namus kaimynus, — prirųdinėjo Šeirys. — 
Jei ne jūsų puolimai ant Prūsų nebūtų nei 
man reikėję čion patekti.

— Džiaugkis kad patekai. Dievas ta-’ 
ve atsiuntė pas mus kad pažintum tikrą 
tikėjimą ir krikščionių gerumą ir padė- 
tunTkitus savo žmones prie Dievo atver
sti. Kuomet apsikrikštysi....

— Apsikrikštysi?! — sušuko Šeirys: 
— gal manai kad aš paklausęs tavo kalbų 
priimsiu jūsų tikėjimą ir išsižadėsiu sa
vo? !

— Atleisk, aš norėjau pasakyti: Jei
gu apsikrikštytum....

— Ir tas ir tas tą patį reiškia, ir aš 
nenoriu girdėt apie jokį krikštą. Greičiau 
supusiu Šiame urve negu ant to sutiksiu!

— Dievas su1 tavim, — tarė švelniai 
abbė, ir išėjo.

Liko Šeirys yienas, ir minčių apimtas 
negirdėjo kaip po abbės išėjimo durys vėl 
užsirakino.

“Kada apsikrikštysi”, “jeigu apsikrik
štytum. ...” skambėjo jo ausyse abbės pa
gundų žodžiai, ir vaikinas suprato kad ne 
kam kitam jis čia laikomas kaip tik su tik
slu paversti krikščioniu.... Krikščioniu 
likęs galėtų naudotis visais jų gyvenimo

gerumais....
Ką pasakyti] močiutė, kaip į jį pažiū

rėtų Angutė, kurios žino kokią prisieką 
jis tėvui padarė.... manė sau Šeirys, ii’ 
bandė kuogriežčiausia priešintis ir nepri
sileisti abbės kalbėt apie pametimą savo 
seno tikėjimo. Dabar jo galvą užėmė min
tys kaip geriausia iš nelaisvės ištrukus ir 
pabėgus. Jeigu pajiegtų sulaužyti lango 
štangas, šoktų į vandenį ir plauktų į kitą 
krantą.... Bet štangų tvirtumas ir bu
vo visa kliūtis.

(Bus daugiau)

VAIKŲ KRYŽIAUS KARAS

(PABAIGA NUO 4-T0 PUSL.)

vaikai vedami Stepono. Jie atėjo į miestą 
Marseilles. Ir šie apsivylė, nes jura ne- 

1 prasiskėtė ir nepadarė jiems kelio. Dau
gybė gryžo, kiti liko mieste, ir jiems, apie 
ketvertui tūkstančių, du geri pirkliai pa
žadėjo nuvežimą savo jaivais.

Sėdę į septynis laivus, vaikai iškeliavo 
į juras. Bet ten patiko nelaimė, laivokru- 
šos, ir daugelis vaikų žuvo. Bet kitų lau
kė dar žiauresnis likimas. Kada jie pasie
kė žemę, juos laivininkai pardavė Musul- 
manams už vergus!

Taip baigėsi Vaikų Kryžiaus Karas, 
vienas iš istorijos liūdniausių nuotikių to
kio didelio susibūrimo.

Su vaikų nelaisve ar mirtimi nesibai
gė liūdnumas, nes liko jų tėvai, kurie na
mie verkė, kankinosi ir liustavo, nežinę- 
dami kas su jų kūdikiais nutiko.

TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didelė knyga 620 Puslapių

$2.00
H AUGYBE Dirvos skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 

metų atgal Įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ”, bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie norės įsigyti ją 

DABAR. Dar turime likusių neper didelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų\nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra burtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.

Kurie jau turite tą knygą iš seniau, atminkit ir savo gimines gyvenančius 
Lietuvoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir kitose pasaulio dalyse — užrašy
kite jiems “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” kada dabar turit progą.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VARGŠO LOPŠINĖ
Ei, neverk, mažyti, 
Cit, gana raudoti, 
Merk savo akytes, 
Laikas jau miegoti —

A-a-a-a, a-a, 
Laikas jau miegoti.
Vargelyj užgimęs 
Vargely j ir augsi, 
Laimės nepažinęs 
Ašarėles brauksi —

A-a-a-a, a-a, t 
Ašarėles brauksi.
Paprastas lopšelis, 
Iš karklų nupintas, 
Keturioms virvelėms 
Balkin pakabintas.

A-a-a-a, a-a, 
Balkin pakabintas. 
Sausa lingynėlė 
Giružėlėj kirsta, 
Supant lopšytėlį 
Per naktelę girgžda,

A-a-a-a, a-a, 
Per naktelę girgžda. 
Tavo pagalvėlis 
Iš vargo plunksnelių, 
Užklot patalėliai — 
Pilki debesėliai,

A-a-a-a,' a-a, 
Pilki debesėliai.
'Vargo dainužė! e 
Bus tavo duonelė, 
Graudžios ašarėlės —
Gėrimas-vynelis.

A-a-a-a, a-a, 
Gėrimas-ivynelis. 
Keturiems vėjeliams 
Duosiu išaugyti, 
O nuo gamtužėlės 
Liepsiu tau mokytis,

A-a-a-a, a-a, 
Liepsiu tau mokytis.
Pietinis vėjelis 
Meilužei ugdyti, 
Šiaurinis vėjelis 
Vargeliams blaškyti';

A-a-a-a, a-a, 
Vargeliams blaškyti.
Rytinis vėjelis 
Laimužei nešioti, ' 
Rytinis vėjelis 
Rūpesčiams terioti,

A-a-a-a, a-a, 
Rūpesčiams terioti.
Saulutė-močiutė 
Šildyti, rėdyti, 
O mėnuo-tėvelis 
Naktužėj migdyti,

A-a-a-a, a-a, 
Naktužėj migdyti, 
žvaigždutės-ses'utės 
Takeliui nušviesti, 
Sietynas-brolelis 
Tau ateiti tiesti,

A-a-a-a, a-a, 
Tau ateitį tiesti.
Į vyrą išaugsi,-
Kaip aržuols stiprėsi, 
Mergužėlę gausi
Ir ją pamylėsi,

A-a-a-a, a-a, 
Ir ją pamylėsi.
Mylėsi tėvynę 
Kaip motiną savo 
Kuri prie krutinės 
Mažą išliūliavo,

A-a-a-a, a-a, 
Mažą išliūliavo.

V. Kareivis
Už šias eiles V.- Kareiv

(V. Greičius) gauna knyj 
“Baltijos Aras”.

Už visas lengvas, graži: 
eilutes, čia talpinamas, bi 
skiriama, dovanos knyg 
mis, jeigu eilės bus geros
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TORONTO, ONT.
Gegužės 23 d. Jaunimo 

Sąjunga surengė šokių va
karą; publikos atsilankė vi
dutiniškai, nes tą pat vaka
rą buvo ir kiti šokiai, ruo
šti Šv. Jono parapijos.

Jaunimo Sąjungos lape
liuose buvo pažymėta kad 
bus ir Lietuviški žaidimai, 
todėl mėgdamas žaidimus 
nuėjau ir aš. Muzikai pa
griebus kelis šokius, būtent 
“fokstrotą”, valcą ir kelias 
polkas (viskas ką jie mokė
jo griežti), jaunimas pradė
jo ruošti žaidimus, kurių 
senai jau buvo laukiama.

Sustoję į ratą pirmiau
sia žaidėm “Aguonėlę”, po 
to dar kelis kitus, kaip stai
ga, lyg keno igylta, atsisto
ja Jusaitienė (neva komu
nistė) ir dideliu įnirtimu 
sušunka: “Jus necivilizuo
ti, jus nekultūringi, jus pa- 
sirodot kuo esat; reikia su
prasti kad čia musų paren
gime randasi ir svetimtau
čių, juos išbaidysit” ir tt. 
Jai talkininkė buvo kita ge
ra kumutė, Sarapienė. Ma
tyt tos moterėlės manė kad 
jos padarys stebuklą, mos
telės ranka ir jaunimas iš
sisklaidys. Bet jaunimas 
tęsė savo žaislus, ir neįvy
kus stebuklui “jagamastie-

Inės” išdūmė namon. Vie
na, išeidama pro duris, at
sisveikinimui su “nekultū
ringais”, štai ką pasakė: 
“Jus aršesni dar ir už Indi- 
jonus, jus nigeriai!” Štai 
tau ir “susipratus” komu
nistė ....

Gerbiamos moterėlės, jei
gu jus drystat šokt į akis 
jei kas jus pavadina “po
nia”, rėkdamos kad jus ne 
ponios ir ne ponai bet visi 
draugai darbininkai, tai ko
kis skirtumas yra tarp jū
sų “didenybės” ir Indijonų 
ir nigerių? Ar jie ne žmo
nės jeigu kitų pažeminimui 
juos sulyginat? Jeigu taip 
sakytų žmogus “nesusi pra
tęs” tai ne ką darytum, bet 
iš komunistų tą girdėti tai 
visai netinka.

Keista kad kai musų jau
nimas nesigėdina iškelti sa
vo tautos žaislus, musų rau
donieji tuo piktinasi. Ki
ti gerėjasi, net 'žymus pa
saulio rašytojai Lietuvių 
dainomis ir žaislais stebisi, 
o musų bobelės spjaudo ant 
to.

Išeitų taip, kad Rusai už
draudė Lietuviams spaudą, 
paniekino ją, visi kovojom 
už atgavimą, ir kai atga- 
vom ir pakilom iki tautiško 
susipratimo, atsirado kiti, 
nauji burliokų pasekėjai, 
kurie pradėjo niekint vis
ką Lietuviško.

Net ir kultūriškų šalių 
liaudis turi savo žaidimus, 
ir už tai niekas jų nelygina 
su laukiniais. Keista kad 
musu komunistai ant tiek

“susipratę” tik tiek smege
nų savo makaulėj turi.

Dagys.

KANADOS LIETUVIAMS
Kadangi į Kanadą suva

žiavę iš Lietuvos daugiau
sia po karo, ir kadangi ap
sipratę užsirašyti laikraš
čius pagal Lietuvos mados, 
tik pradžioje metų, dauge
lis rašo laiškus klausdami 
ar gali dabar1 užsirašyti sau 
“Dirvą” ar turi laukt .pra
džios metų.

Amerikoje tokios tvarkos 
nėra kad žmogus negalėtų 
užsirašyt laikraštį kitaip 
kaip tik pradžioj metų.

Kurie gaunat pasiskaityt 
“Dirvą” iš draugų ir' norit 
patys išsirašyti'' niekados 
neabejokit kad gal nebus 
gerai jei pinigus siųsit ne 
metų pradžioje. Kada at- 
siųsit nuo tada laikraštis 
pradės eiti ir eis ištisus me
tus laiko, jeigu' siųsit meti
nę prenumeratą.

Prenumerats galit siųsti 
Kanados pašto money orde
riais (metams $2.50) arba 
Kanados popieriniais pini
gais. Jeigu prisiųsit $2 tai 
“Dirva” eis tiek laiko kiek 
ta užmokestis apima, ne
reikalinga užsisakyti būti
nai lygiai metams arba ly
giai pusmečiui.

Dolarį arba du dblariu 
lengviausia prisiųsti, o ka
da prenumerata baigiasi 
pasiunčiame paraginimus, 
o užsimokant laikraštis ga
li eiti be perstojimo.

“Dirvos” Admin.

Vandens šildytojams
Nereikia Laiptų

Nereikia laipioti viršų..ii ir apačion į skiepą laiptais 
kas sykis, kai norit ar nenorit, karšto vandens, kuomet 
jūsų namas turi modernišką įtaisymą automatiško ga- 
zo šildytojo, nes —

AUTOMATIŠKAS GAZINIS ŠILDYTOJAS
PATS UŽSUKA IR ATSUKA GAZA KAIP 

REIKIA, AUTOMATIŠKAI

Galit užmiršt apie automatišką vandens šildytoją. Jis 
reguliuojasi pats, duoda užtektinai karšto vandens vi
sais laikais.

Kitas nuostabus ir patogus dalykas kaslink šito yra 
tai kad automatišką vandens šildytoją galit lengvomis 
išlygomis įsigyti.

Anglies pečiuje perkiška “vandens šildymo ryna” yra 
klaidingas supratimas ekonomijos, ir tuoj nereiškia nie
ko kaip tik nustojai pilt į pečių anglį. Prie to, ta ryna 
kuomet perkaista, laike šildymų, atsiliepia ant visų' pai- 
pų suvedimo.

Moderniškas gązinis vandens šildytojas suteikia pa
togumą ir švarumą, ir visu laiku šiltą vandenį kada tik; 
reikia.

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

Akrono Naujienos
Daugiau apie Povilo Sket-isymo. Iš jo gali išeiti gė

rio mirtį ras mekanikas, nes Jocis
Gegužės 19 d. mirtis iš- moka atsakančiai išlavinti, 

pląšė iš gyvųjų tarpo Po- Y. M. C. A. draugija-ren- 
vilą Sketrį, prakilnų Lietu- gia planą statymui už mili- 
vį. Velionis buvo 56 metų joną dolarių namo prie W. 
amžiaus, iš Lietuvos paėjo [Bowers gatvės, 
iš Pakemersių k., Kuršėnų ' ~ —
vai., Šiaulių apsk. Ameri
kon atvyko 1900 metais, vi
są laiką gyveno Pittsburge, 
tik 1921 m. atvyko į Akro- 
ną. Velionis buvo laisvas 
žmogus, linksmo budo ir la
bai draugiškas. Nors čia 
nepriklausė prie Lietuviš
kų pašalpinių draugijų, bet 
draugų turėjo gana daug, 
ką liudija skaitlingi vaini
kai prie karsto laike laido
tuvių. Daug gėlių . buvo 
nuo giminių ir draugų iš 
Pitts'burgo, iš ten buvo at
vyk- į laidotuves 15 ypatų. 
Mažai tenka matyti tiek 
daug vainikų laidotuvėse 
kaip velionio Sketrio.

Laidotuvės buvo Gegužės 
22 d., palaidotas Glendale 
kapinėse, dalyvavo apie 25 
automobiliai lydėtojų.

Paliko dideliame nuliūdi
me moteris, Emilija, ir sū
nūs Vincas; taipgi liko se
suo Izabelė ir brolis Juozas 
Lietuvoje.

Jonas Fox mirė nuo už
nuodytos degtinės. Valdžia 
jieško kas tuos nuodus par
davė, suradus kaltininkus 
aštriai baus.

Keliautojas.

Nuskandintas. Per virš 
savaitę dingęs be žinios, pa- 
galiaus atrastas prude nu
skandintas su akmenais jo 
drapanose vienas ūkininkas 
iš Stow, netoli Akrono. La
voną atrado šerifas. Su
imta vienas vyras, kuris bu
vo pas tą ūkininką už dar
bininką ir buvo išvarytas.’

PAAUKŠTINIMAI 
CHEVROLET 
VIRŠININKŲ

W. S. Knudsen, Prezidentas ir Ge- 
neralis Manadžeris Chevrolet Motor 
Company skelbia jog pastaru laiku 
padaryta permainos tos organizaci
jos vedėju tarpe, pakilėjant vertus 
žmones, taip kad Crevrolet organi
zacijos priešakinėse linijose išstaty
ta grupė gabiausių žmonių kurie 
lošė žymias roles pasekmingame ve
dime Chevrolet reikalų per kelioli
ka metų.

Paki Įėjimai Įvyko kaipo pasekme 
pastarų dienų išrinkimo P.. H. Grant 
ir O. E. Hunt į Vice Prezidentus 
General Motors organizacijos ir tuo 
patim pripažinimo tų vyrų gabumų, 
sako Mr. Knudsen. Mr. Grant bu
vo pirmiau Vice Prezidentu Parda
vimų tvarkyme ir Mr. Hunt buvo 
Vyriausias Inžinierius.

I Mr. Grant vietą pakeltas H. J. 
Klinger, kuris tapo Vice Prezidentu 
ir Generaliu Pardavimų Manadžeriu. 
Šie paaukštinimai pastato Chevrolet 
pardavimo organizaciją iš suvirs 
35,000 žmonių viena iš geriausių. 
Prie savo ilgo bendravimo su Mr. 
Grant ir pardavime suvirs milijono 
automobilių kas metai, Mr. Klinger 
turi nepaprastą patyrimą pardavime 
ir skelbimuose.

Charles F. Barth, per daug metų 
buvęs Vice Prezidentu ir užžiurėjęs 
išdirbimą, dabar tapo Vice Preziden
tu ir Generaliu Išdirbimų Manadže
riu. Mr. Barth yra vienas iš pir-

pirmaeilių veteranų automobilių biz
nyje "ir skaitomas ekspertu ypatin
gai produkcijos metoduose ir dirb
tuvių vedime.

M. E. Cole, per eilę metų artimai 
stovėjęs su Mr. Knudsen tvarkyme 
kompanijos finansinių dalykų, tapo 
išrinktas Vice Prezidentu ir Genera
liu Auditoriu. Jis taipgi yra vete
ranas automobilių biznyje ir buvo 
su General Motors organizacija per 
virš septyniolika metų.

J. M. Crawford, buvęs vyriausiu 
pagalbiniu inžinierium, tampa vy
riausiu inžinierium ir stoja savo 
vieton su 13 metų patyrimu automo
bilių biznyje, tris pastarus metus 
praleid-s su Chevrolet. Veikiant "iš
vien su Mr. Hunt, daug bandymų ir 
išvystymų prie naujo Chevrolet Six 
atlikta po jo vadovybe.

Su Mr. Crawford dirba ir pagelb
sti vesti didelį inžinierystės depart- 
mentą kokį Chevrolet turi, kitas žy
mus žinovas, Leroy Cram, buvęs in
žinierium Chevrolet dirbtuvėj Flint 
dabar vyriausias pagalbinis inžinie
rius Detroite.

PO KAUK

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

A, S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPĖS 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų. *
1197 E. 79th St. Cleveland į' 

“Studija su dviem parodos langais” Ž 
— Telefonas Randolph 3535 — j

4* 
t

•£ 
t

t 
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Velionis P. Sketris gy
vendamas atliko savo par
eigas kaipo sumanus tėvas. 
Buvo apdraudęs savo gy
vastį pusėtinai, taip kad 
moteris ir sūnūs nepaliko 
skurde. Sūnūs lanko Pitts-
burgo universitetą,,,ir galės 
lengvai tęsti ir baigti mok
slą.

Padėka
Mes, Emilija ir sūnūs 

Vincas Sketriai ačiuojame 
visiems kurie dalyvavote ir 
rūpinotės musų brangaus 
tėvelio laidotuvėmis.

Lai buna .jam, lengva il
sėtis šios šalies šaltoje že
melėje.

J. Žemaitis ir J. Arna- 
šius, ilgus laikus gyvenę 
Akrone, išvažiavo- vieni Į 
Detroitą, kiti į Chicagą. 
Sako ir Povilas Druskis ap
leido Akroną, tik jo likus 
smuiką pas Maušienę ver
kia.

Antanas Bartkus pas me- 
kariiką Jocį mokinasi me- 
kaniš'ko amato ir visko kas 
liečiasi geležinių dalykų tai-

KELIAUKIT
Greitai' ir Patogiai 

ant

J\jicKy.RATE Road
Patogus Patarnavimas 

j
New York
Chicago

St. Louiš
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 Ticket1 Office 
902 Chester Avenue 

arba Nickel Plate Stations
Phone MAin 9000

^Ihe Chevrolet Six offers
aU the Distinct Advantages o.

BODY Ay FISHER

Niekad visoj istorijoj automo
bilių industrijos jokis žemos 
kainos karas nedavė tokio pui
kaus ir išskirtino stiliaus ir rū
šies viršaus kaip naujas Chev
rolet Six.
Puikus nauji viršai yra Fisher 
darbo, su visu gabumu ir su
manumu išdirbinio, kuo šenai 
Fisher vardas yra pragarsėjęs. 
Linijos yra ilgos, žemos ir puo
šnios—sėdynės žemos ir mink
štos ir gražiai išmuštos — vi
daus padargai yra Ternstedt 
pavyzdžių — ir išbaigimai ir

išgražinimai yra malonus ir 
patraukianti.

Konstrukcijoje, taipgi, nauji 
Fisher viršai yra žymiai pažin- 
gėję. Pabudavoti iš parinkto 
kietmedžio ir pilėno—jie turi 
savo stiprumą, išnašumą, pa
togumą ir saugumą kokio ne
rasit kituose žemos kainos au
tomobiliuose.

Apsilankykit pas savo Chev
rolet pardavėją šiandien. Ap
žiūrėki! ir persitikrinkit šituo 
nauju puikiu Chevrolet Six.

JKi«_„„*525 The COACH $j£^..’725 
..... *525 e ™  *595

........*595 ’SMS ^£^.*400
SSL....... *675  *545
E&fe... *695 ^“whhc.g65O

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road 

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

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

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road 

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO.
3330 Broadview Road 

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO.
LARICK CHEVROLET CO.

870 East 152nd Street 
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO.
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio
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Rašo P. Kriukelis
Sunkiai atkovojom lais

vę, per kraują atgavonr sa
vo pratėvių žemę. Rodos 
reiktų džiaugtis iš to.

Bet skaudžias žaizdas 
musų tėvynei daro musų 
tautos išgamos, kurie ma
no kad vergija kitos tautos 
butų daug geriau negu sa
va laisvė.

Lietuvoje veikia, po juo
da kaupe pasislėpę, Lenkų 
parsidavėliai ir bolševikų 
parsidavėliai, kurie būtinai 
nori musų tautai vergijos.

Veikimas jų yra tiek rim
tas ir įtemptas kad ištikrų- 
jų reikia uoliai budėti Lie
tuvos sargyboje. Komunis
tų lizdai yra susukti viso
je Lietuvoje. Tie liznai nai
kinami, tiesa, bet sunaikin
tų vietoje nauji atsiranda. 
Nakties glūdumoje raudo
nieji paukščiai veikia ir va
ro agitaciją prieš Lietuvos 
nepriklausomybę.

Lenkai sulindę į musų iš
gamų smegenis terorizuoja 
visą Lietuvą. Pasikėsini
mas ant prof. Voldemaro y- 
ra bjaurus darbas, ir di
džiausia gėda musų tautai 
'kad ji galėjo išaugyti to
kius kurie prieš savo moti
nos gerovę ranką keltų.

Aš esu demokratijos ša
lininkas. Stoviu prieš tai 
kad nėra seimo, kad per
daug suvaržyta spauda, heį 
mes galime tą atkovoti evo
liucijos keliu. Bet del to 
išduoti visą tautą ir šalį 
yra nežmoniška.

Kad prof. Voldemaras y- 
ra saviškų pažiūrų žmogus 
mums tas nesvarbu, svar
bu tik kad jis visgi daug ko 
gero daro Lietuvai. Ne
daug mes turim gabių vy
rų, tą priešininkai gerai ži
no. Netekus Voldemaro bu
tų musų tautai didelis smū
gis.

Kad neatsikartotų tokie 
žiaurus ir žeminanti įvy
kiai reikia budėti visai mu
sų tautai. Lietuvos' liaudis 
turi neduoti išgamoms vie
tos ir paramos, o išeiviai 
neturi pamiršti savo tautie- 
tiečių atėjus sunkiai valan
dai'.

Valdžiai irgi reikėtų ką 
nors pataisyti, ypač spau
dos klausime. Jei spauda 
biskį nusikalto, ir tai ne iš 
blogos valios, tai komen
dantai sunkiai baudžia, ne
atsižvelgdami nieko. Spau
dos nusikaltimus turi rišti 
tik teismo organai. Jeigu 
spauda bus laisvesnė ir pri
žiūrima teismo įstatymais, 
ji-pilnai galės kovoti prieš 
tautos išgamas. Musų val
džiai reikia nusileidimo, o 
spaudai ir visai tautai su
sipratimo ir meilės savo 
‘krašto ir geros valios val
džiai, ir, viskas eis solida
riai ir gražiai.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų' 
Mūšų biznis eina gerai.

BOLŠEVIKAI APIE 
PASIKĖSINIMĄ ANT 

VOLDEMARO
“Lietuvos Žinios” paduo

da pranešimą iš Maskvos a- 
pie pasikėsinimą ant Vol
demaro gyvasties sekantį:

“ Tzvestija’ praneša iš 
Vilniaus reveliacinių žinių 
apie generolo Minkevičiaus, 
buvusio Lenkų pasienio 
korpuso vado, atsistatydi
nimo priežastis.

“Kaip pasirodo, genero
las Minkevičius vadovavo 
Lenkų diversiniam darbui 
Lietuvoje ir Lietuvių emig
racijos žygiams prieš prof. 
Voldemaro vyriausybę.

“Minkevičiaus atstaty
mas iš vietos iššauktas pas
kutinių įvykių Lietuvoje ir 
nevykusių Lenkų agentų 
žygių. Be generolo Minke
vičiaus iš pasienio apsaugos 
korpuso atleista daugiau 
'kaip 50 karininkų. Gene
rolo Minkevičiaus raštinės 
popierių užantspaudavimas 
sukeltas baimės del nepa
geidaujamų reveliacijų iš 
generolo pusės. Buvo bijo
tas! kad Minkevičius pa
seks buvusio premjero Bar- 
telio pavyzdžiu, kuris pasi
traukdamas iš vietos pa
ėmė su savim daug kompro
mituojančių Lenkų vyriau
sybę dokumentų.

“ Tzvestija’ kartu prane-

“ Tzvestija’, komentuoda- 
mos šį įvyki, pastebi kad 
sustiprėjimas Lenkijoj kra
štutinių agresingų karo ele
mentų, radusių savo išreiš
kimą tiek atėjime prie val
džios pulkininkų vyriausy
bės, tiek pilsudsKTmnkų 
sparno nuraljėime, turėjo 
atsispindėti naujuose ban
dymuose, “radikaliai išsprę
stų Lietuvišką klausimą”.

“Sunki Lenkijos ekono
minė ir politinė būklė tuo 
tarpu kliudo Lenkijos karo 
sferoms Įvykdyti savo ag
resinius sumanymus Lietu
vos atžvilgiu tiesioginiu ke
liu. Del to stiprinama dar
bas sprogdinti Lietuvą iš 
vidaus, šalinti iš valdžios 
elementus kurie nenori eiti 
kapitalizacijon prieš Len
kiją. Laikraštis spėja kad 
artimiausiu laiku reikia 
laukti naujų bandymų šia 
kryptimi.

“Gale Tzvestija’ pareiš
kia kad Sovietų Sąjunga 
domingai seks įvykius, ku
rie vystosi arti nuo jos sie
nų.”

kas pranešė kad mėsą išvo
gęs jo jaunesnis brolis. Bro
lį areštavo. Bet visas kai
mas žinodamas to vaikino 
dorą pradėjo jieškoti tei
sybės. Buvo susekta. kad 
Rudokas visą mėsą išgabe
no pas savo uošvį, o brolį 
tyčiomis įskundė. Vaiki
nas paliuosuotas. Skundė
jas liko vagies vietoj.

P. Kriukelis.

Nužudė du savo Simu
Matas Kiela, Ansetos v., 

Panemunėlio v,al. gyvento
jas, nužudė du savo sunu,

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.

Pats į savo duobę įkrito
Jūžintai, Rokiškio ap. — 

Mičiunų kaime,' pil. Rudo
kas su savo žmona Įkalbi
nėjo jauną broli išvažiuoti 
į Barziliją. Tam nesutikus 
bandė jį atskirti. Nepasi-

Naudotų Karų
Bargenai

NASH,
BUICK, 
CHRYSLER;.
OLDSMOBILE,^'
Oakland’,
Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

the East via G & B Line Palatial Steamers
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 

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

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

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

P' arriv’nff 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 for Canadian and Eastern points.
xt r f $4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip

LOW b Autos Carried $6.50 and up
Fares ) $3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip 

I Autos Carried $4.50 and up
Write for details on'all expense tours to Montreal, Quebec and the' 

Saguenay, also the new C&B Triangle Tour
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
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| Saugok Savo Sveikata I 
i PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA-1
| ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS = 
E ‘Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais E 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. = 

Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos^ 
S Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro-E 
E moję duoda man galimybes išgydyt užsisenėjusias ligas= 
E vyrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga irE 
~ kaip nustoję ūpo butumet nepameskit vilties, ateikit pa-= 
= sitart su manim. =
= Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver-= 
| tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00. |
E Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo.s
E Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali-E 
= narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip-E 
E gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi-H 
E durių uirimą, Dusuli, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In-E 
Ę kstų Udegimo ir visus kitus negerumus.
E Prailginimui sveikatos EGZAMINUOK IS nors sykį į metus. = 
E Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai E 

| Dr. BAILEY ‘‘Specialistas’5! 
| Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. = 
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 12 

Mes kalbame Lietuviškai. E
FTlIlIllllllllllHlllll 15sikirt’k kl'klk kada bus reikaIinga]|||Į|||Į|||||||||||^

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO. 1
Generališki perkraustytojai, vindūotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuo j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio, j

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.

■■■■■■■■■■■■■B

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se-j 

nūs rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

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

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
šilkinė dresė išvalyt ir

išprosyt ... *................. 1.50
Vasariniai Siutai

Taipgi kurtei; ruošiatės?: įsigyt
Naują Siuitai pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd,
Telefonai: Penn. 2107

Namų Pęnn. 2715J

10 ir 13 metų amžiaus. Po 
tokio šiurpulingo darbo, tė
vas pats savo laukuose 
griovyje nusiskandino.

Rasta laiškelis rašytas jo 
paties ranka, kuriame ne
laimingas tėvas sakosi nu
žudęs vaikus ir pats nusi
žudęs del ligos, kad paskui 
vaikams netektų vargo Var
gti. Kiela buvo turtingas 
ūkininkas, turėjo 107 ha 
žemės su trobesiais. “L.A.”

Susišaudymas su Plečkai- 
tininkais.

Iš Utenos pranešama, kad 
gegužės mėn. į 22 d. naktį, 
IV-me administracijos lini
jos rajone, mėgino pereiti į 
musų pusę 5 plečkaitininkai.

Šie asmenys ginkluoti re
volveriais ir nešėsi kokius 
pundus.

Patruliavęs tame rajone 
policininkas mėgino nežino-! 
muosius sulaikyti ir šovė ke
letą kartų reikalaudamas su- 

Į stoti.
Plečkaitininkai, išgirdę! 

šuvius ir pamatę policinin
ką’, ėmė atsišaudyti ir sku
biai pasitraukė į lenkų pusę.. 
Įvykio vietoj-, po susišaudy
mo, rasta viena kepurė ir a- 
pie 2 klg. ■ plečkaitininkų 
laikraštuko “Pirmyn”.
❖<»»H*4*4*4*4*4**>4*4**>4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4 ’ 
į Tel- CHerry 2370 |

P. J. KERŠIS
Y baigęs Teisių Mokyklą Cumber*- £ 
4 land Universitete, darbuojas su *> 
♦h Teisių Ofisu advokato *
į Anderson & Marriott į 
| 308 Engineers Bldg. Į 
4 kur su visais teisių reikalais 4 

Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- 4 
v rėš teisingą patarnavimą. •£ 
->4-4*v4‘4‘4*4'4*4*4*4*4*4'4*4’4—>*>v4*4*4**J*4*v
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SERGANTI ŽMONĖS I
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI J 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. Į
Dr. Smedley, garsus Specialistas 4 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 4* 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- X 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 4 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, neryiškumo, J- 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- 4 
gų ir kitokių su tuo bendrų. 4

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4* 
ir kitais budais yra beskausmis ir 4 
tokis tikras kad negalima padaryti 4 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- T 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 4 
išegzaminuoja. J

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 4 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 4 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 7

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileis^it, nes musų laikais beveik vi- 4* 
sos ligos yra išgydomos. T

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 4 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. 4

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- X 
silpnintus kūno organus. 4*

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. T

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

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. T 
Nedėldieniab nuo 10 iki 1. ?

•s*

“BIRUTE”
Naujausių Lietuviškų Kalen

dorių laida 1930 metams. 
Išleido Jonas Kerdiejus 
663 Fourth St., Dept. A, 

So. Boston, Mass.
Lietuviams biznieriams nėra nie

ko geresnio kaip musų gražus Lie
tuviški kalendoriai. Jei jūsų agen
tai jų neturi tai kreipkitės tiesiog 
pas mus.

Mums taipgi reikia agentų kurie 
rinktų orderius pas biznierius ir 
pardavinėtų kalendorius po namus. 
Atsišaukite 'dabar.

Pavieniais šie kalendoriai kainuo
ja: 1 už 25c.; 12 už $2.50. Ant 
šimtinių duodame “wholesale” kai
nas”.

Prašykit musų katalogo.

Motorcikliai
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?»4MJM5*4*4*4*4^4*4*4*4*4*4^*4*4*4*4‘4»4*4^*4*4*4*4*4*4**J*4M2*4,4*4*4*4’4*4*4*4*4*4*4*4*4*4**S*4Mi*4*4*

y AKACIJŲ DIENOS yra linksmes
nes kad.a nereikia rūpintis apie

lėšas. Prisidekite prie Society for 
Savings Vacation . dub, dabar pra
sidėjęs, ir padarykit sau geresnes va- 
kącijas kitą metą. Yra keletas kle- 
sų, tinkamų jūsų kišeniui.

Incorporated 1849

podėly fcr
in the Qlity of (Heveland 

public Square

Dėkit Savo Taupymus į TaupymĄ Banką



DI R V A

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

Gražiai Išlydėjo “Dir
vos” Ekskursantus

Antradienį po pietų iš Erie 
gęlžkelio stoties išvažiavo vi
sas buris “Dirvos” ekskursan
tų ilgon kelionėn — aplankyti 
savo tėvynę, kurios vieni ne
matę jau virš pora desėtkų me
tų, kiti kiek trumpiau.

Susirinko apie 100 Lietuvi'} 
išlydėti saviškius draugus ir 
gimines. Vieni išvažiuodami
verkė, kiti juokėsi, vieni išly-

Paskutinis žodis. Birželio 17,' 
18 ir 19 dd. miesto auditorijoj 
atsibus Clėvelando Muzikos Iš
kilmės. Koncerte dalyvaus ke
li tūkstančiai dainininkų, Cle
veland© Simfonijos Orkestras 
ir penki Metropolitan operos 
solistai svečiai.

Birželio 17 ir 18 vakarais 
dainuos 3,000 ypatų sujungtas 
iš 90 organizacijų, choras op 
vadovyste M. G. Williams, žy
mių klasikų veikalus. Birželio

Clevelande svetimšalių ne-pi- 
liečių priskaitoma į 100,000 gy
ventojų. Jei svetimšalius ne- 
išskaitys iš bendro' skaitliaus 
tai Clevelandas, pagal gyvento
jų padidėjimų galės gauti vie
nų daugiau kongresmana Wa
shingtone.

Ohio valstija dabar turi 22 
'atstovu kongrese. Padaugėjus 
gyventojų skaičiui prisieis da

rdėti valstijai dar tris atstovus, 
iš jų vienas turi tekti Cleve-

Jušką Laimėjo prieš
Komarą

Pereitą sekmadienį, Cleve-
I lando SLA. kuopų piknike su

19 vakare 4,000 mokyklų
dėtojai juokėsi, kiti verkė.,

Jų kelionė eisis maždaug ši
taip:

Iš New Yorko išplaukė Bir
želio 12 dienų, Francuzijos pa
kraštį pamatys Birželio 17 d., 
Cherburgų priplauks Birželio 
18 d. ryte, po pietų priplauks 
Southamptonų. Paskui trauki
niu vyks Londonu, iš ten kitu

kų choras vadovaujant R. V. 
Morganui išpildys trečių pro
gramų.

Girdėjome parkų koncertus, 
matėme tautų parodų, dabar 
išgirskime ir matykime Muzi
kos Iškilmę, kurioj dalyvauja 
ir keletas Lietuvių dainininkų.

Vincas Greičius.

vai- landui jeigu svetimšaliai nebus
1 iš skaitlinės išmesti.

M. Čigas prašomas užeiti į 
“Dirvos” agentūrų reikale 'jo 
sesers atvažiavimo iš Lietuvos.

Naujų namų budavojimui šį 
mėtį Clevelande bus išskolinta 
apie $90,000,000.

laivu išplauks į Klaipėda; Lie
tuva turės pasiekt į 10 ar 11 
dienų.

Bus balsavimai. Clevelan- 
diečiai Rugpjūčio 20 d. turės 
balsavimus palikti ar atmesti 
dabartinę miesto valdymo for
mų, manadžerio sistema. Jeigu 
manadžerio plano priešai lai
mės tai Lapkričio mėnesio rin
kimuose bus vėl rinkimai ma
joro. Jau yra tam keli kandi
datai kurie laukia vietos.

Orlaivių parodai, kuri prasi
dės Clevelande Rubpjučio 24 
d. miesto auditorijoj ir lenkty
nės, jau susirašė 28 skirtinvų 
išdirbimų orlaiviai.

šeimyniškas vakarėlis, šeš
tadienio vakare pas p. Šimku
mis įvyko Moterų (Ratelio ir 
jų vyrų šeimyniškas vakarėlis 
su įvairiais žaislais. Vakarėlį 
surengė patys Šimkūnai, už kų 
Ratelietės taria širdingą ačiū.

vo darbe, kaipo klinikos darbi
ninkai (gydytojai ir tt.). Ki
tų mirusių giminėms iš valsti
jos nieko nepriklauso, nes bu
vo tik pacientai, klinikos lan
kytojai.

ANT RENDOS
5 kamb. žemai ir garažius, visi 

įtaisymai, lotas del- daržovių, graži 
gatvė, arti strytkario, mokyklos, 
Fisher Body, N. Y. Central, Eaton 
Axle, ežero. . Renda $45. Kreipki
tės 14125 Jenne avė.

rengtose imtynėse Komaro su 
Juška iš Bostono, Bostonietis 
paėmė viršų — Juškai laimėji
mas priskirta pagal refery de
cision (nuosprendį), kadangi 
Juška geriau pasirodė už Ko
marą.

Diena buvo labai graži taigi 
žmonių suvažiavo tūkstantine 
minia iš Cleveland© ir aplin
kinių miestų, buvo ir iš Pitts- 
burgo ir vienas kitas Chicagie- 
tis, Detroitietis ir tt.

■Pirmoj poroj ritosi jaunas 
Lietuvis, Andy Ladyga, su ir
gi nesenu Lenku, Ladyga savo 
sunkesnį priešą nugalėjo.

Refery buvo Charley Marot
ta, nes Juška sutiko ant Ma- 
rottos, patyręs kad Marotta ne 
kokią akį turi ant Komaro.

Kada ringėj pasirodė Juška 
ir Komaras, aplink sėdinti žiū
rėtojai pradėjo dėti pinigus už

Vasarinės mokyklos. Penk
tadienį užsidaro visos Cleve
land© mokyklos, bet sekantį 
pirmadienį vėl atsidarys, ir tai 
bus vasarinės klesos. Jose jau 
susirašę 16,000 mokinių; apie 
600 daugiau negu' kitomis va
saromis jbudavo. Mokslas bus 
varoma tam tikrose mokyklų, 
s,e, ne visose, ir vaikai . norinti 
pasistui nėti pirmyn kad "nfebu- 
tų užpakalyje kitų gali jos lan
kyti.

A.. Žukas, SLA. centro Orga
nizatorius; parvažiavo iš Chi- 
cagoš į Clevelandų keletui die
nų. Su juo parvažiavo ir žino
mas dainininkas, J. Ribokas, 
kuris pirmiau čia gyveno, o da- 
bas gyvena Chicagoj. šios sa
vaitės pabaigoj Žukas išvažiuo
ja Detroito linkui, Ribokas at
gal Chicagon.

NORIU DARBO FARMOJ
Kuriam ūkininkui reikalinga ge

ras darbininkas atsišaukit, aš esu 
be' darbo, turiu- šeimyną užlaikyti, 
sutiksiu dirbti už paprastą atlygini
mą. Rašykit

Jokūbas Malony
Box 34 Shadyside, O.

PARSIDUODA FARMA
. 70 akru, tuoj už Out 85, 1 valan
da į rytus nuo Cleveland©, prieš du 
keliu, mainais neimant. Aprašymą 
noriai suteiksim. Atsakykit Ang
liškai. Kreipkitės:

Mrs. Ethelyn Nye, Owner 
Hflrtsgrove, Ohio. , 

• Kitas keliauninkas aplink pa
saulį. “Dirvoj” lankėsi Vincas 
Brektis, jaunas Lietuvis Klai
pėdietis; kuris keliauja aplink 
pasaulį dviračių. Ta kelionę 
pasiryžo atlikti į tris metus 
laiko. Pradėjo Kovo 22 d. 1928 
metais iš 'Klaipėdos, apkeliavo 
jau .Lietuva, Latvija, Čekoslo-

Ant'' Superior avė;, Lietuvių 
kolonijoj, prie 'Lietuvių salės, 
arti “Dirvos” ir Lietuvių baž
nyčios randasi 'didelis bankas, 
vardu United Banking and 
Trust Co. Tame banke pristo
jo dirbti gabus Lietuvis; “Dir
vos” rėmėjas, Alfonsas Mikė
nas. Pasitikime kad Clevelan- 

■ d'o Lietuviai rems savo tautie
tį pasidėdami į tų bankų pini
gus, kuris moka gerų nuošim- 

' tį. Taipgi parems ir Lietuviai

NAMAI PARSIDUODA
Vienas 7 kambarių pavienis,
Vienas 6 kambariu pavienis, iš

baigtas 3 aukštas. Norėdami infor
macijų apie juos kreipkitės:

10523 ^GREENLAWN AVE.
Eddy 1470R.

NAMAS PARSIDUODA
Savininkas, turi parduoti pigiai, 

ni'kus G, kambarių moderniškas pa
vienis namas, kietmedžio grindys, 
komb. furnasas, garadžius. Atda
ras pamatymui no 6 vak. Telefo
nas EDDY 3530M. Parsiduos tiktai 
pirkėjui. 9502 COLUMBIA AVE.

tą ir už tą, katras katrą pasi
rinko. Iki Juška neatėjo į rin
gę dar jo kiti nebuvo matę ir 
nežinojo kas do vyras. Dabar 
gi sujudo ir sukilo susižingei- 
davimas.

Juška išrodo didelis, aukštas, 
muskulingas, plačių pečių vy
ras, į kurį daugelis net' čam- 
pionų turi kelis sykius pasi
žiūrėti pilim negu drys šaukti 
į imtynes,.^).; ,

Komaras 1 skaitėsi , Lietuvių 
čampionu, ir prie to jam Cleve
landas laibai patinka, tai pasi
statė prieš Jušką, norėdamas 
gelbėt savo vardą ir savo mie
stą. Bet tas Juškai neapeina 
ką Komaras mano: iimitikas tai 
kaip kareivis: jeigu eina į mū
šį tai užkariaut; o nė pralai
mėt.

Laiko pavelyta tik valanda 
ir pusė, į 'tą laiką kuris nors 
turi du sykiu priešą paguldy
ti, tas bus laimėtoju. Bet to
kiems vyrams pusantros va
landos yĮra permažai iki perga
lės. Todėl sutiko šitaip: lai
mės tas’kuris sykį savo priešą 
paguldys per valandą pusę, o

jeigu ir antras atsigriebtų ir 
taipgi paguldytu išeidami ly
giomis, tai trečią išėjimą imtis 
arba iki antrą kartą laimės ar
ba ant punktų, katras- Į, trum
pesnį laiką pirmiau laimėjo, ir 
katras trečiame išėjime gaus 
refery nuosprendį. Nei tas nei 
tas nenorėjo kad butų lygio
mis, bet kokį nors viršų gauti.

Komaras sutiko ant to, su
tiko ir Juška.

I Komaras dirbo kiek galėda- 
Imas; publikoj girdėjo visus už 
Jušką stojant, todėl norėjo pa
sirodyt savo smarkumą ir pa
guldė Jušką į 42 minutas.

Antru kartu išėjus, Juška 
buvo atsargesnis, ir užtaisė 
Komarui taip kad Komaras ta
po hedlokais paguldytas į 30 
minutų.

Jau už šitą Juška turėjo pir
menybę, ir paskiau į pabaigą 
Komarą tiek primučino kad tas 
negalėjo atsikelt kada 'imtyriė 
pasibaigė, šis išėjimas tęsėsi 
apie 20 minutų.

Laikui išėjus, refery -pakėlė 
Juškos ranką, ir visa publika 
pilnai ant to sutiko.

Pasibaigus imtynei, publika 
iškėlus Jušką ant rankų rėkė 
ura kad net visa Neuros far- 
ma skambėjo.

Komaras vaikščioja nusimi
nęs. Jis manė kad ar vienaip 
ar kitaip laimės, ir ypač norė
jo laimėt decision kada matė 
jau laikas baigiasi, bet nepasi
sekė.

Sarpalius Ruošiasi Jus- | 
ką Papurtyti

Sarpalius šiose imtynėse ne
buvo ir nematė, nes buvo išva
žiavęs iš miesto. Bet pirm to 
išsireiškė kad jis nori eit su 
laimėtoju. Juška apie tai ži
nodamas pasakė:

“Komarą be biskio nesutar
šiau, bet gal dal to kad. jis per
daug geibėjos!, į virves lysda- 
mas. Bet Sarpaliui pasakau 
štai ką: Atvažiavau juos visus' 
iš Cleveland© išvaikyti, ir te
gul Sarpalius eina ir treiniruo- 
jasi jeigu nori ilgiau laikytis 
prieš mane negu penkias minu
tas. Jis per visą metą skripką 
brūžino savo orkestro.), dar no
ri man į akį šokt. Aš jam tai 
ne. skripka, negrajys su ma
nim ilgiau kaip penkias minu
tas.”

Kada šitą Sužinojo Sarpalius, 
pakrapštė sau smakrą ir sako:

“Palauk, "palauk, Pranai, ki
taip tu-iš manęs pasijuoksi ka
da' sustosi su sau lygių ir ne
galėsi taip lengvai galvą po pa
žaste pagauti kaip pagaudavai 
Komarui.”

Juška turi auksinį čampiono 
diržą, kiurį laimėjo keli metai 
atgal nugalėdamas Naujosios 
Anglijos čampioną.

Kas iš Lietuviu' jį nugalės, 
sako, galės tą diržą paimti.

Bet jeigu Sarpaliui tik tiek 
seksis su Juška kiek- sekės Ko-

Karolis Sarpalius, kuris ap
sibuvo vasarai Clevelande ir 
smarkiai treiniruojasi imty
nėms. “Tuoj”, sako jis, “aš 
busiu gatavas pradėti imtis su 
visais kas tik pasisuks”.

Vincą Tures Kumštynes 
Birželio 22 d.

Juozas' Vinča viešėjo Stati 
kaus farmoje, kur taisė pažei
sti! savo koją, šią savaitę jis 
sugryžo į Brooklyną ir ruošią; 
si naujoms rungtynėms, kii- 

i rios įvyks Birželio 22 d. New 
Ridgewood Grove arenoj. Nu
matoma kad Vinčos priešas šį 
syki bus Airis McCarthy.

Susivienijimo Liet.
Amerikoje

EKSKURSUI! LIETUVON

vakiją, Austriją, Vokietiją, An-I biznieriai. Kas iš Lietuvių tu
glijų, Kanada ir, dalį Suv. Vals
tijų. Buvo pasiryžęs važiuoti 
per Meksiku į Pietų Amerika, 
bet ten buvo sugautas ir vOs 
nesušaudytas. Jis dėvi Lietu
viškų kareivio uniformų ir Me
ksikoj palaikytas špiegu.

Jį išgelbėjo Meksikos Vokie
čiai, nes kaipo Klaipėdietis kal
ba Vokiškai. Taip liko gyvas. 
Jo dviratis liko Texas valstijoj'. 
Sugryžo į New Yorkų gauti do
kumentus, ir dabar traukia ten 
linkui per Clevelandų, Chicaga 
ir taip toliau.

Per metus jau apkeliavo 20,- 
000 mylių, kai baigs kelionę 
bus apvažiavęs 45,000 mylių.

i rėš tame banke reikalų p. Mi
kėnas savoj kalboj patarnaus 
ir nebus jokių nesusipratimų.

Rep.

PARSIDUODA
G903 Superior avė. 35 metus gy

vuojantis cigarų, saldainių ir , mo- 
I kyklos reikmenų biznis; $300 savai- 
Į *;nių ineigų garantuojama. Parš:- 
I rinos pigiai. Smulkmenų klauskit— 
• Zimerman, 2933 E. 116 St.

PAJIEŠKAU DRAUGĖS
Jieškau pažinties su rimta, bu i- 

naus kūno, ir meilaus budo merg.'- 
na, ar paviene moteria. Esu rim
tas ir doras vaikinas. Jei tiksime 
galėsime susituokti.
galėsime susituokt. (24)

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

JEIGU SKAITAI —
SKAITYK IR ČIONAI

Visuomet kuomet skaitai laikrašti
Prigėrimai. Šį pavasari cie- peržiūrėk’ ir skelbimus.

velando sritvie nrivėrė. ian šp-I Vemiau paduoti namai yra su gę- veianao šiltyje prigėrė jau se L-iausiais Įrengimais, prieinama kai
šios ypatos. Paskiausia rasta'na: pasirinkit'—
lavonas moteries, apie 30 me
tų amžiaus.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau brolio Jono žiburio, išva

žiavo į Braziliją apie trys metai at
gal ir nieko apie ji negirdėt. Paei
na iš Virbalio. Prašau žinančių a- 
pie jį suteikti nors kokias žinias.

B. Matulevičiene, Box 184 
2918 Grovewood avė. Cleveland, O.

Nušovė butlegerį. Italų sa
vitarpinėj kovoj už slaptų deg
tinės prekiavimų antradienį nu
šautas Salvatore Todero. Nu
šautas ties ta pačia vieta kur 
metai suvirš atgal nušauta ki
ti du Italai degtindariai. ■

Toredo buvo iššauktas iš sa- 
liuno į gatvę prie atvažiavusio 
automobilio. Jam išeinant, au
tomobilyje buvęs vyras pradėjo 
šaudyt. Automobilyje buvo ir 
moteris ir dar trečias vyras. 
Jie visi paskui smarkiai nuva
žiavo. Policija jieško ypatų 
kurias kiti nurodė kaipo žmog
žudžius.

Dar vienas mirė. Paskiausia 
auka Cleveland© klinikos eks
plozijos yra Dr. J. Swafford, 
kuris mirė po trijų savaičių 
kankinimosi nuo dujų nuodų. 
Dabar mirusių yra 127.

Iš Valstijos Industrials ko
misijos iždo už klinikos mirtis 
prisieina išmokėti $144,011.

Prie tos sumos priklauso 41 
ypata kurios sutiko mirtį sa-

GAVO

7 kamb. N. Lockwood, kaina $6,500 
įmokėti' reikia $500;
7 kamb. E. 113 st. $6,800, įm. $1000
8 kamb. E. 114 st. $7,300, įm. $1000 
6 kamb. Hampden, $5,500, im. $ 500 
3 kamb. Tacoma $6,900, jm. $1000 
6 kamb. E. Ill st., $5.500, įm. $ 500 
6 kamb. Rendall, $6,800, įm. $ 500

Veik visi tie namai randasi gra
žiausioj miesto dalyj, arti Superior, 
perkami su mažu įmokėjimu, leng
vomis sąlygomis.

Norintiems turim, namų po dvi 
šeimynas. Kurie manot pirkt namą, 
o ne randą mokėt kreipkitės. Ku
rie turit lotus, mokat taksus, galit j 
mainyt į namą.

A. S. KULBIS 
12008 Sueprior avė. prieš Car barn 

Telefonas Garfield 2738

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo brolio Mikolo Dau

gėlos, išvyko Amerikon apie 30 me
tų atgal. aPęina iš Pamarnakų k., 
Palavenės par., Biržų ap. Gyveno 
Bostone ir turėjo aludę. Kas žino 
suteikit apie jį žinių.

Sesuo Grinevičienė, 
Panemunėlio paštas ir stotis 

Pas J. Žintiką. Lithuania.

»
IENA iš didžiausių šios Vasaros Ekskursijų Į Lietuvą yra tai 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ekskursija, kuri išplaukia 7 
d. LIEPOS-JULY puikiu didlaiviu “AQUITANIA”. Ekskursi
ją vadovauja SLA. Prezidentas St. Gegužis. Tai bus smagiau

sia kelione su daugybe Amerikos Lietuvių iš visų kolonijų.

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

PARSIDUODA
Ant 9. 79 st. arti Wade Park avė. 

cash grosernė. Garantuojama $600 
savaitėj, 30 metų išdirbtas biznis; 
yra 6 gražus kambariai gyvenimui. 
Parsiduos pigiai. Klauskit smulk
menų teleofnu: Garifeld 2717. Ma- 
tykit Zimerman, 2933 E. 116 St.

Laivakorte iš New Yorko i Kauna ir atgal

Clevelande įvyko pusmetinė 
konvencija laiškų išnešiotojų, 
dalyvavo virš 800 delegatų iš 
Ohio ir vakarinės Pennsylva- 
nijos. Jie reikalauja pakėlimo 
algų nuo $2100 iki $2500 nie- 
įuosį.

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Morta šaučiunas .........  Lt. 50
Marė Radušiutė ......... 60 
Pranas Vaitekūnas .;.... 150 
Rozalija Ačiutė ............. 100
Antanas žekonas ........ 150 
Vincas Savickas ......... 150. 
Adomas Biliūnas ........ 150
Juozas Aluška .......... 150 
Agota Geležiunienė ...... 100' 
Elzė Kaniauskas ........ 100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland,-O.a- a .. i • •. žT; ....... •-------

PARSIDUODA
7213 Cedar avė., saldainių, cigarų 

ir delikatesų krautuvė ir 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)

NAMAS PARSIDUODA
2 šeimynų, su gazu, elektra, ga- 

radžiais, viskas kas tik reikalinga. 
Geras bargenas. Pardavimo prieža
stis — važiuoja Lietuvon. Kreipki
tės 475 E. 148 St. (27

$186.00

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, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt.

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

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

PARSIDUODA
6916 Hecker avė., 6 kambarių pa

vienis namas, maudynė, garadžius. 
Kaina prieinama. Parduoda savi
ninkas. Telefonas Florida 1634M.

ARBATINĖ
7909 Superior av. viršuj

DUODAMA UŽKANDIS.
Iš arbatos lapelių pašakoma laime 

dykai.
Atdara kasdien 12 iki 9 vak.
Trečiad. ir Penktad. 12 iki 6.

RAND. 7156

“DIRVOS” AGENTŪROJE parsiduoda laivakortes VISOMIS linijomis ir 
geriausiais laivais. Kadangi keleiviui reikalinga ypatiškas aptarnavimas Į 
Europą vykstant, būtinai reikia kreiptis Į savo artimiausią Agentūrą.
Kokia linija ir prie kokios Ekskursijos Į Lietuvą kas nesidėtų, Laivakor
tes ir Pasus bei kitus Dokumentus gaus “Dirvos” Agentūroje.
Visada kreipkitės į Lietuvišką visuomenišką Įstaigą teisingam patarnavi
mui ir visada busit patenkinti. Svetimi nežino ir nesupranta jūsų.

CEMENTUOJAM 
MURIJAM

Takus ir įvažiavimus į 
garadžius.

MIKE GRIGAS
13702 Coit Rd. Garf. 6573-R

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio


