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Francuzai Perskrido
Atlantika

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Postal Telegraph Cable 
Co., viena iš didžiausių A- 
merikos telegrafo kompa
nijų, įsteigė pamatinį fon
dą iš $5,000,000 pensijoms 
savo atsitarnavusiems dar
bininkams. Ta kompanija 
užlaiko apie 20,000 visokių 
klesų darbininkų. Tas pla
nas ineina galėn nuo Lie
pos 1 d.

Sulyg to plano, vyrai dar
bininkai gali pasitraukti iš 
darbo nuą 60 metų amžiaus, 
o moterys nuo 55 metų ir 
gauti pensiją.

Taipgi bus.; mokama atly
ginimas už sužeidimus lai
ke darbo, arbą nuo rdąr|)o 
pėdinančius;“pilną' alga .pter 
13 savaičių, i Jeigu mirtų 
laike darbo, likusiems bus 
išmokėta $1,000; mirus ne 
prie darbo pomirtinė bus 
$500.

KELIONĘ ATLIKO Į 
30 VALANDŲ

KAIP SAUSIEJI PRO
TAUJA

ORLAIVYJE PRIGĖ
RĖ 7 ŽMONĖS

Pirma tokią nelaimė at- 
siko Birželio 16 d. Anglis-

| MASKVA RUOŠĖ SU

KILIMĄ CHINIJOJ

kas pasažierinis orlaivis su 
13 žmonių skrido per kana
lą tarp Francuzijos ir Ang
lijos. Atsitikus nelaimei or
laivis nukrito į vandenį, ap
sivertė. Septyni prigėrė, 6 
išsigelbėjo. Vienas Ameri
konas išliko gyvas; jis pa-
dėjo gelbėtis išspirdamas

Vileišis Pamėtė Liaudininkus

Amerikos eksportas su
mažėjo. Per Gegužės mė. 
nesi Amerikos importas 
viršijo eksportą net $44,- 
000,000. Tai yra pirmas 
toks atsitikimas kad im
portas viršijo eksportą nuo 
Balandžio mėnesio 1926 m., 

&Wd.a importas buvo $10.-
V • ^*9^ viršiau eksporto.

.fyį. 0^balandžio mėn. ekspor- 
XK^A buvo $425,805,000, o Ge- 

\ ^®ės mėnesį nupuolė iki 
*8,000,000. "• 

. IV •ubai sumažėjo vatos is- 
‘as, kuris sudarė toki 

/-?ą. Pereitą metą Ge- 
e ,/fynėnesį išgabenta va
tos už $65,000,000, o šymet 
vos už $33,000,000.

Pirmais keturiais šių me
tų mėnesiais eksportas bu
vo geras.

Viso per penkis mėne
sius šymet eksportuota už 
$2,232,449,000, “importuota 
už $1,953,817,000.

Pernai per tuos pat pen
kis mėnesius eksportuota 
tik už $1,989,328,000, im
portuota už $1,768,683,000.

Santander/ Ispanija. — 
Birželio 14 d. Francuzų mo
noplanas- “Geltonas Paukš
tis” perskrido Atlantiką iš 
Su v. Valstijų ir nusileido 
netoli čia, Comillas pakraš
tyje. Jie išskrido iš Maine 
valstijos, taikė į Paryžių, 
bet prisiėjo pasukti j Ispa
nijos pakraštį gelbėjimosi 
tikslu.' Nusileido 450 my
lių atstu nuo Paryžiaus, a- 
pie ketverto valandų kelio
nės. Jie manė kad reikt; 
nusileisti Atlantike, taigi 
suko į Azores salas, bet pa
tyrę kad pasieks Ispaniją 
pasuko link paties konti
nento. Kelionė truko 30 
Valandų ir 20 min. . .

Skrido trys Francuzai ir 
vienas Amerikonas vaikė
zas, vogtinai į lėktuvą įsi- 
gavęs. Jis jieškojo pasižy
mėjimo. Del jo, kaipo prie- 
dinio sunkumo, sako lakū
nai ir Paryžiaus pasiekti 
negalėjo. Kada buvo tolo
kai jurose vaikėzas jiems 
pasirodė. Lakūnai taip įšir
do ant jo kad norėjo gryžti 
arba net mesti laukan į ju
ras, nes suprato kad jų nu
statyti planai sugadinti, 
bet vėliau pasiryžo rizikuo
ti ir tęsė kelionę tolyn.

Iš Ispanijos, Birželio 16 
dieną lakūnai nuskrido į 
Paryžių, kur buvo iškilmin
gai priimti. Pasiėmė su sa
vim ir tą vaikėzą.

Kada du metai atgal žu
vo pirmutiniai Francuzai 
kurie kėsinosi perskristi 
Atlantiką iš Europos pusės. 
Francuzija uždraudė savo 
lakūnams tokį žygį ban
dyti. Baudė ir šituos ne- 
skristi į pražūtį. Vienok 
jiems pasisekus, visa šalis 
atsileido ir dabar jais di
džiuojasi.

Laimingai iš New Yorko 
į Paryžių nuskrido Lind- 
berghas, pirmutinis iš visų, 
ir dar niekas kitas nėra to
kio tolumo perlėkę, nuo 
kontinento iki kontinento 
be sustojimo.

Moterų Krikščionių Blai-1 skylę iš kabineto. Juos pa- 
vybės Unija “apgailauja” - - - • ’ •

i kad prisieina kraują pralie
ti, žmogų nužudyti prohi- 
biciją vykdant, sako tos

ėmė Belgų laivas.

or-
ganizacijos pirmininkė, bet 
tuo pat laiku sako yra to
kių aplinkybiij kuriose žu- 
dystės negalima išvengti.

Taigi kada protingesnis 
žmogus šiurpu pasikrato iš 
tokio darbo, tos pusdavat- 
kės, kurios bijo pelę už
mušti, skaito žmogaus nu
žudymą taip sau neiš veng
tinu darbu.

Jos visai nekelia balso 
prieš prohibicijos agentų 

i žmogžudystes.

j SAUSIEJI NUŠOVĖ KITĄ 
Plattsburgh, N. Y. — Pa- 

rubežio sargybiniai nušovė 
22 metų vaikiną, skubiai 
atgabeno j ligonbutį ir ne
sakę nieko apie save palikę 
išėjo. Prasidėjo tyrinėji
mas kas jie tokie ir už ką 
nušovė.

Parubežio sargyba suga
vo * du vagonu prilioduotu 
degtinės, bet tame atsitiki
me jokio šaudymo nebuvo.

Vėliau vienas gyventojas 
pranešė kad jam teko ma
tyti kaip du sargybiniai vi
josi kelyje tą vaikiną ir vy
resnysis įsakė savo padėjė
jui karabinu šauti.

ŠVEDAI LAKŪNAI 
SUTRUKDYTI

Islandijoj apsistoję šve
dai lakūnai, kurie pereitą 
savaitę išskrido ir norėjo 
keturiais sustojimais šiau
rės žemėmis pąsiekti Ame
riką, sugedus jų lėktuvui, 
turėjo apsilikti Islandijoje 
iki bus atvežtas iš Vokieti
jos naujas motoras.

NEILGAI GARBE DŽIAU
GĖSI

Altoona, Pa. — Automo
bilistas Ray Keechį kuris 
Gegužės 30 d. laimėjo In 
dianapolyje- metinėse Ame
rikos automobilių lenktynė
se pirmą dovaną ir garbę, 
Birželio 15 d. dalyvauda
mas lenktynėse čionai tapo 
užmuštas šešių automobilių 
susilėkime lenktynių trak
te. Vienam automobiliui su- 
kliuvus, kiti penki atlėkda
mi didžiu smarkumu, nega
lėjo išvengti susikrušimo, 
bet ne visi važiuotojai susi
žeidė.

Nepasisekė viso išgerti. 
Muniche, (Vokietijoj, vienas 
vyras norėdamas nusižudy
ti įšoko į didelį katilą alaus 
ir prigėrė.

La Paz, Bolivia. — Di
namitui peranksti sprogus 
prie gelžkelio tiesimo dar
bų užmušta aštuoni darbi
ninkai.

NUŽUDĖ 23 SUKI
LĖLIUS

Po užpuolimo ant trau
kinio ant Juarez kelio, ka- 
riumenė sušaudė 23 Meksi
kos sukilėlius.

Traukinis nuverstas nuo 
bėgių. Susišaudyme užmu
šta 40 sukilėlių. Kitus su
gavus vėliau sušaudyta.

135 NUŽUDYMAI
. Federaliai prohibicijos a- 
gentai nuo 1920 metų nu
žudė 135 ypatas vykdant 
prohibicijos įstatymą. Tuo 
pat laiku nužudyta 55 fe-t 
deraliai agentai, daugiau
sia kalnuose Kentucky, Vir
ginia ir West Virginia, kur 
iš senų laikų gyvuoja ma
da slaptai degtinę gaminti 
ir neužsileisti kuomet virši
ninkai ateina persekiot.

Skaitant ir valstijų agen-| 
tų nužudytas ypatas siektų 
virš 500.

Suv. Valstijų kongrese 
įnešta sumanymas kad val
džia užmokėtų $25,000 kož- 
nai šeimynai už prohibici
jos agentų nekaltai nužu
dytą ypatą.

BULIAUS SAUŽUDYSTĖ 
Buckhorn, Iowa. — Api

pultas širšių, jaunas buliu
kas negalėdamas kitaip iš
sigelbėt, bėgdamas per lau
kus atbėgęs iki kriaušė 100 
pėdų aukščio nušoko ir už
simušė ant apačioje esan
čių akmenų.

ŪKIŲ GELBĖJIMAS 
TAMPA ĮSTATYMU

Washington. — Su pre
zidento Hoovero pasirašy
mu Birželio 15 d. inėjo ga
lėn valdžios gelbėjimas ūki
ninkams, pataisymui agri
kultūros negerovių.

Ginčai už tai kongreso 
ėjo kelis mėnesius. Dabar 
nauju ūkių įstatymu nuski
nama $500,000,000 federa- 
lei ūkių tarybai kad ji su
tvarkytų dėrliaus perviršio 
padėtį ir kitokius truku
mus, kad ūkininkai dirbę, 
dirbę neturėtų likt be nie
ko.

Tai yra Hoover’o laimė
jimas, ką jis pažadėjo pa
daryti jei liks prezidentu.

NUŽUDĖ KUNIGŲ UŽ
MUŠĖJUS

Hankow, Chinija. — Ka- 
riumenė sugavo šešis Chi- 
nus banditus kurie dalyva
vo nužudyme trijų krikš
čionių misijonierių kunigų, 
ir sušaudė juos.

Tie kunigai buvo iš Suv. 
Valstijų.

Jie buvę sugauti, nuves
ti kalnuose į užleistą urvą, 
apiplėšti, apnuoginti, ir su
šaudyti. Po to jų lavonus 
numetė j pakalnę.

Šanghai. — Chinų laik
raščiai plačiai paskelbė su
sektus planus sovietų val-i 
džios pasikėsinimo sukelti j 
Chinijoje proletaro revo
liuciją. Dokumentai rasta 
padarius kratą sovietų kon- 
sulaturoj Harbine. Buvę 
tartasi su krikščioniu ge
nerolu, Feng Yu Hsiang, 
suruošti visuotiną komuni
stų sukilimą Chinų Turkes
tane, Mongolijoj ir pačioj 
Chinijoj.

Chinijos nacionalistų vy
riausybė dar neapsisprendė 
ar sutraukyti diplomati
nius ryšius su Maskva už 
tokius pasalingųs darbus.

Maskva, kaip paprastai, 
nuo šito užsigina, “nieko 
nežinanti”, “nekalta”.

S. V. IŽDAS IŠSIPŪTĖ
Washington. — Vasario 

mėnesį Suv. Valstijų iždas 
turėjo $17,000,000 nedatek- 
liaus. Dabar, suėjus mo
kesčiams, pasidarė šimtas 
milijonų dolarių perviršio..

Buvo Valst.-Liaudinin
kų Centro Galva

Kauno laikraščių prane
šimu, Valstiečių-Liaudinin- 
kų Sąjungos (socialistų) 
pirmininkas Vileišis atsisa
kė iš pirmininko vietos, ka
dangi kilo nesusipratimai 
del nusistatymo kaslink vy
riausybės. Vileišis buvo vis 
už susitarimą.

“Lietuvos Aidas” prane
ša kad sąryšyje su netak
tingu Valstiečių Liaudinin
kų organo “Lietuvos Žinių” 
išsišokimu del p. J. Vileišio 
užuojautos Prof. Voldema
rui po pasikėsinimo ir dar 
del kai kūnų kitų priežas
čių Vileišis išeina iš Vals
tiečių Liaudininkų partijos 
vadovybės ir iš pačios par
tijos.

Gandai apie Brazilijos 
Lietuvių Koloniją.

Rokiškis. — čia kurie

I pagalbos. Lenkų valdžia 
iki Gegužės mėnesio tepa- 
skyrė 1,500,000 zlotų.

; Nori Įpratint Lietuvos 
Žmones Skaityti

Kaune Gegužės 26 d. įvy
ko redaktorių bei redakci
jų atstovų susirinkimas. 
Dalyvavo 24 asmens. Vien- 

I balsiai susitarta del ben,- 
! dradarbiavimo per jubilc- 
jinį spaudos platinimo mė
nesį, tikslu nugalėti neskai- 
tymą.

i Bendra visiems priemo- 
Inė šiam tikslui siekti bus 
tiktai propaganda per laik
raščius kad Lietuvoje visi 
laikraščius išsirašytų ii1 
skaitytų. Toliau laikraš
čiai eina skyrium, kiekvie
nas su savo priemonėmis, 
prenumeratorių skaičiui di
dinti, nes tame nepavyko 
•ką nors bendrą sutarti.

Bendrai pavyko susitar- 
, ti šiuo reikalu tik “Musij

nori išvažiuoti į Braziliją!Rytojui”, “Trimitui” ir “U-

NUŽUDĖ MEILUŽĘ
Port Huron, Mieli. — Po-‘ 

licijai pasidavė 22 metų" vy- ■ 
riškis, kuris prisipažino nu
smaugęs savo 17 meti] my- 
lėtinę. Jis sakė tą papildę? 
del to kad ji pertraukė ry
šius su juo ir sakė išeis už 
kito.

kreipiasi į Paneinunio ir i 
Abelių kunigus. Turint ko- 

litų galima esą. jau. 
važiuoti į Braziliją. Todėl 
norinčių važiuoti yra tūks
tančiai. Sakoma kad kuni-

MEKSIKONAI PRITARIA 
BLAIVYBEI

Meksikos prezidentas Gil 
nesenai pradėjo agitaciją 
už blaivybę, pametimą ne- 
saikaus girtavimo, ir paju
to kad šalyje ištikro prade
da jo raginimas nešti vai
sius. Visuomenės veikėjai 
irgi tą skelbia, žmonėse ei
na kalbos apie prisilaikymą 
ir net įstatymdavystės įs
taigos tą diskusuoja.

gąs Vailokaitis ten užpir- 
kęs didelius žemės plotu? 
ir Lietuvius darbininkus iš 
Lietuvos vežąs savo laukų 
apdirbimui. Darbo sąlygo•? • 
esą labai geros, ir ten net 
esą susitveręs ištisas kai-1

kininkų Patarėjui”.

) Apdovanoję
■ Lietuvos prezidentas - A. 
Smetona per Belgijos Ka
ro minister} apdovanojo

Japonijoj, išsiveržus vul
kanui Komagatake, žuvo 
30 žmonių, 20,000 liko be 
pastogių.

Serbijoj pereitą savaitę 
laike perkūnijos žaibas už
mušė šešis žmones sustoju
sius po medžiu nuo lietaus.

Meksikoje pastarose die
nose beveik jau prieita prie 
galutino susitaikymo vals
tybės su bažnyčia. Reikia 
tik popiežiaus užtvirtinimo 
sutarčių kokias padarė jo 
atstovai su valdžia.

Anglijoje 1928 metais ant 
gelžkelių užmušta 25 ypa- 
tos daugiau negu 1927 me
tais, bet 1,200 mažiau su
žeista.

mas. Paskiau ten maną, 
statyti bažnyčią ir sutver
ti didelę parapiją.

Jei ten kokia parapija ar 
kas susitvertų hutų gerai, 
nes musų išeiviai Brazdi- į 
j antai išblokšti iš Lietuvos 
neišsižadėtų savo tėvynės.

P. Kriukelis.
—

BĖDOS VILNIJOJ
Del pereitos vasaros ne-j 

derliaus, Vilniaus krašte! 
250,000 žmonių reikalauja Į

Belgijos senato narį" Grafą 
Charles de Broqueville už 
ypatingus nuopelnus Lietu
vai Gedimino Ordenu 1-mo 
laipsnio. Apart to apdova
noti dar kitais pasižymėji
mo ženklais 18 Belgijos au-
kštu generolu ir karininku.

“L.K.”

Bėdos Brazilijoje
Daugelis Lietuvių, išva

žiavusių Brazilijon, pri
siuntė Lietuvos užrubežių 
ir vidaus reikalų ministeri
joms skundas kad Kauniši 
kė bendrovė “Laivas” juos 
apgavo. Paėmė ne iš visų 
lygias sumas už nuvežimą 
ir vežė labai prastais lai
vais. “L.K.”

Speciales 
Vidur Vasario 

Ekskursijos
Proga tėvynėje praleisti 

justi vakacijas.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(tiesiai į Bremen)

Išplaukia iš New York liepos 24.
S. S. LEVIATHAN

didžiausias laivas pasauly (per Cherbourg) 
išplaukia liepos 27.

Po ypatiška priežiūra R. E. GOOD. Clevelando 
Atstovo iš U. S. LINES

Draugiškos grupes jūsų tautiečių plauks šiais dviems puikiais 
laivais, džiaugdamiesi valgiais, patarnavimu ir patogumais kuriais 
visi United States Lines laivai po pasaulį garsus. Galite tolygiai 
gerų vietų gauti ir kitais liepos mėnesį išplaukiančiais laivais.

Pirkite laivakortes j abu galu!
Del pilno sąrašo išplaukimų liepos mėnesi, kainų ir kitų infor

macijų, klauskite vietos agento, arba rašykite tiesiai į

Brooklyne, laivų taisymo 
priestotėj kilus eksplozijai 
užmušta 3 ir 7 sužeista.

United States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland. O. 45 Broadway, New York
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. KENOSHA, WIS.

Viešas Pranešimas
S. Gaspar & Co., gyva

vus penkis metus ir 10 mė
nesių, kurios išdirbinių yrą 
parduota net 250,000 štukų, 
daugiausia Chicagoj, per
eina į Išradėjų ir Išdirbė
jų Sąjungą (Inventors & 
Mfg. Associates).

Visi rėmėjai ir draugai] 
S. Gaspar & Co. malonėkit 
ateityj visais reikalais krei
ptis į viršminėtą firmą, ku
ri yra inkorporuota sumoj 
$250,000 ir yra liuosa nuo 
“Blue Sky Law”.

Kadangi musų išradėjai 
ir praktikuotojai didumoje 

x..... IĮHH. yra neturtingi tai ir šėrų
kad iš įvairių Pittsburgo Į kainos yra nustatytos že-

Verčia imt darbininkų 
apdraudę. Pereitą Balan
džio mėnesį inėjo galėn val- 
stijinė darbininkų apdrau- 
da ir visos dirbtuvės ir įs
taigos kur tik užlaikoma 
už algą dirbanti darbinin
kai privalo apsidrausti val
stijoje. Daug darbdavių tą 
dar neišpildę ir valstija 
po bausme verčia prie to. 

Carnegie Technologijos 
Institutas turi $29,325 fon
dą suteikimui stipendijų 
■vertingiems moksleiviams 
sekančiam. mokslo metui. 
Stipendijos padalinta taip 
k<XU 1O 1VC1.1JL.LIA L LLKlVULgU > J*— —
mokyklų, aukštesnių ir že- mos, tik po $10, kad kiek- 
mesnių, galėtų įstoti ir gau- ] vienas turėtų progą patap
ti mokslo paramą gabesni 
mokiniai, net virš šimtas.

Vandenų užteršimas. Vi
soj Pennsylvanijos valsti
joj iš 100,000 mylių upių 
ir mažesnių upelių, gal tik j 
dešimta dalis tėra visai ty
ra nuo užteršimo dirbtuvių 
išmatomis.

Pittsbūrge, Allegheny u- 
pė vietomis uždengta ge
roku storiu srutų.

Iš visų dirbtuvių išma
tos daugiausia patenka į I 
upes. Pirmiau būdavo tik 
iš kasyklų nuobėgos sulei
džiama į upes, dabar viso
kių dirbtuvių—odos, popie- 
ros ir tam panašių,, savo 
išmatas įsupęs suleidžia5.

„ • x 7-n;: -j v w laboratoriją; nes turi Seč:issistoroti ®ad butu isleis- . . .v- ,. • ■ .■' . lota icrarlimii nhAimins an
ta 'koks įstatymas 
džiantis dirbtuvėms 
užteršti.

drau-
upes

Moki- 
nuėjo 
metu

Netyčia pasikorė, 
uis, 11 metų vaikas, 
pas savo draugą, 7 
vaiką, pasigirti kad važiuos 
su sesere į' pikniką. Jau
nesnysis žaidė ant veran
dos, kada jį pašaukė į vidų 
valgyti, svečias paliko ve
randoj ir žaidė sau vienas. 
Turėdamas virvę, pasidarei 
kilpą, parišo ją prie veran
dos lubų. Bežaizdamas už
sidėjo kilpą ,ant 'kaklo, iri 
turbųt tada suklupo ar pa
slydo, ir viršė užsinėrė ir 
vaiką užsmaugė.

Birželio 
ant Ja- 

Kenosha 
Wiscon-

Nusišovė taikos teisėjas, sino ir Illinois TMD. kuo-
George E. Bailey, 54 metų,] pų piknikas. Kviečiama 
iš Ingram, išėjęs vakare į Kenoshos, Waukegano, Ra- 
garadžių, atsisėdęs į auto- j cino ir Milwaukes tėvynai- 
mobilį nusišovė. Išeidamas niai. Privažiavimas pato-' 
paliko raštelį su užrašu: gus iš tų kolonijų. Bus tai 
“Aš esu garadžiuje. Ryte linksmas išvažiavimas, pa- 
•viską sužinosi. Aš negaliu simatymas ir pasižaidimas. 
pernešti.” Į Kom.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos J

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
pomirtiniu. Pašalpų išmokėtą $413,550.15.

SLA. kuopas randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltt '"TO- J 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse kalnae. 3

Pomirtiniai skyriai — S150, 300, 600 ir 1.060. K
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. P

Del platesniu informacijų kreipkitia iitta adresai R

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA B 
307 W. 30th Street New York, N. T. p

ti dalininku šios organiza
cijos. Pirmutinė laida Še
rų bus paleista tik už du 
tūkstančiu dolarių, kurių 
diduma bus sunaudota pa
dirbimui automatiškų ma
šinų pagal S. Gasparaičio 
planą. Antroji laida šėrn 
bus kiek aukštesnė, sulyg 
padidėjimo produkcijos.

Išradėjų ir Išdirbėjų Są
junga stengsis ir daugiau 
naujų išradimų pagaminti 
ir paleisti į rinką. Stanis
lovas Gasparaitis žada pa
vesti tai firmai keletą savo 
naujų išradimų. Taipgi ir 
kiti išradėjai savo patentais 
žada praturtinti šitą fir
mą.

• Išradėjų organizacija ne- 

lėtą išradimų chemijos sri
tyje.

Išradėjų ir Išdirbėjų Są
jungą atstovaus devyni di- 

Į rektoriai, kurie Sudaro se
kančią valdybą: pirminin
kas S. Gasgaraitis, raštin. 
A. Kalvaitis, ižd. J. Mozu- 
raitis. Direktorių skaičius 
dar nepilnas ir bus dapildy- 
tas vėliau.

Laikinis ofisas: 736-8 W. 
1,18th. St., Chicago, Ill.

Firm. S. Gasparaitis, 
Rašt. A. Kalvaitis.

CHICAGO, ILL.
TMD. Piknikas.

23 d., sekmadienį, 
cob’s salos netoli 
ruošiame bendras

Gaivinkime Savo Tautą Išeivijoje
./ ---------------------

■■Visur girdime aimanavi
mus kad šioje šalyje Lie
tuvystė jau baigia savo die
nas; senesnieji tautiečiai 
traukiasi iš gyvųjų tarpo, 
o jaunieji ištautėja, ir taip 
musų eilės kasdien retėja. 
Tūli sako kad už poros de- 
sėtkų metų Lietuvystė čia] 
jau bus užgesus!
' Plačiau dalykus perma- 
tantieji jau senai matė čia 
Lietuvystei pavojų, o1 kad 
tam pavojui užkirsti kelią 
jie tvėrė įvairiais vardais 
tautiškas draugijas, ku
rioms pareiga skyrė Lietu 
vystės ugdymą. Ir per tū
lą laiką tas šauniai vyko. 
Tačiau mažėjant stiprios 
valios veikėjams, šitas bū
das' nusidėvėjo, nusilpo, is 
paprastos draugijos šian
dien nieko nereiškia tauty
stės auklėjime. Gaila šį 
-faktą pažymint, bet tai tie
sa!

Yra dar viena žymi ir 
stipri organizacija, tai baž
nyčia, Prie bažnyčios lai
kosi ir jos klauso minios 
Lietuvių. Šitos minios ga
lėtų nuveikti milžiniškus 
darbus Lietuvystės išlaiky
mui, tautos išganymui. Bet 
deja, bažnyčia šitas minias 
auklėja nė tautos, kareiviais 
bet kareiviais Romos inter
nacionalo. Mat, popiežiui 
rūpėjo tautos tada kada 
jis ant tų tautų turėjo va
lią, kada joms davinėjo sa
vo įsakymus, o kada tos ga
lės jieteko tada ėmėsi auk
lėti, sau atskirą internaci- 
jfe,V ir tą inter^acu^./Sian- 
dien auklėja visos JRomos 
katalikų bažnyčios. .'Užtai
gi ir Romos katalikų baž
nyčios dvasiški j a tautas 
neigia, tautos likimu nesi
rūpina; naudojasi tauta, 
bet tautai sveikatos neduo
da.
‘] Kas galima padaryti

Kaip aukščiau sakyta, 
prie bažnyčios laikosi mil
žiniškos minios žmonių. Jei 
tik bažnyčiai rūpėtų žmo
nių likimas ji galėtų šitas 
■minias išmokint visko kas 
tik yra brangu ir išganin
ga. Bažnyčiai rūpinantis, 
šitos minios galėtų prikelt 
jau merdėjančią Lietuvystę 
ir ją pastatyti ant gerų ko
jų. Bažnyčiai rūpinantis 
žmonių privalumais, tos 
tos minios Lietuvystę iš
trauktų iš visų miglotų abe
jonių. A! kad tai bažnyčia 
to geistų ir prie to siektų!

Taip. Bažnyčia to visko 
geidžia, nori ir prie to vis
ko siekia. Tik nemanyk, 
mielas skaitytojau, kad to 
siekia bažnyčia auklėjanti 
Romos popiežiaus interna- 
ėiją. Ne. Prie to siekia 
ne Romos popiežiaus baž
nyčia, bet Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčia. Ji ke
lia žibintuvą ir kviečia vi
sus tuos Lietuvius kurie 
gerbia ir brangino savo 
tautą, ateit jai talkon, pa
dauginti darbininkus, su
stiprinti jięgas ir savo pri
sidėjimu pagelbėti veikti 
darbą savo tautos išgany
mui.

Yra žmonių kurie bažny
čia nepasitiki. Jei viena 
bažnyčia, vieno žmogaus 
monopoliu virtus,. nepaiso 

•žmonių gerovės tai dar ne-| 
reiškia kad jau tik taip ir. 
gali būti. Musų bažnyčia 
taip kaip ir kiekviena or
ganizacija, be, darbininkų, 
talkininkų, aiškus dalykas 
neprižada viską nuveikti 
kas tik reikalinga; reikia 
spėkų, jiegų, o tą viską su
daro tik būriai žmonių. To
dėl ir reikalinga Lietuviam 
spiestis ir glaustis prie Lie
tuvių Tautos Katalikų Ba
žnyčios, kad sudarius di
desnius būrius darbininkų, 
o tada ir kalnus- pajudinsi
me, jei jiegų bus užtenka
mai. Mums reikalinga jie- 
ga, o išsisklaidę niekad jie- 
gos nesutversime. Organi- 
zuokimes todėl. Tegul baž
nyčia bus mums įrankiu, 
kelrodžiu, o mes didinkime 
darbininkų skaičių.

Kas iš to kad mes šian
dien išsisklaidę, išsiblaškę, 
mėgstame tik kitus peikti, 
o patys nieko neveikiame? 
Kitų peikimais dar niekas 
darbo nenuveikė. Nenuvei
ksime nei mes. Norėdami 
nuveikt darbą turime dirb
ti, o kad sparta darbe butų 
netrukdami didinkime bu
rius darbininkų. Kur yra
L. T. K. Bažnyčios parapi
ja, glauskimės, didinkime 
jos išlaikytojų, pulkus, o

, kur parapijos .nėra tuojau 
tokią sudarykime. Tai bus 
musų tautiški punktai, mu
sų tvirtovės iš' kurių- siek
sime-prie nugalėjimo musų 
tautystę naikinančio ama
ro. O taip veikdami mes 
laimėsime.

Romos1 bažnyčia mus iš- 
tautiną, todėl'mes glauski
mės prie tokios bažnyčios 
kuri mus mokina tautą my
lėti ir gerbti. Romos baž
nyčia dabar vaidina trečią 
epizodą savo istorijoj: bu
vo laikai kada tos bažny
čios dvasiškiai, su kardais 
rankose, braidžiojo žmonių 
kraujuose karo lauke; bu
vo laikai kada tos bažny
čios kunigai ir vienuoliai 
Dominykonų drdenu smer
kė žmones inkvizicijos tei
smu degindami gyvus ant 
laužo, ir dabar žmonių iš- 
tautinimas tai trečia epizo
dą. Tautos Katalikų Baž
nyčia tokių darbų neprisi
leido, nes ji visuomet rūpi
nasi savo žmonių dora, ap- 
švieta, o greta Kristaus 
mokslo kartu platina ir 
tautos garbę. ■

Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčia tarpe Lietuvių 
gyvuoja jau 22 metai. Di
džiausias parapijas šitos 
bažnyčios Lietuviai turi ši
tose kolonijose^ Lawrence, 
Mass, (klebonas kun. S. 
Šleinys); Pittsburgh, \ Pa. 
(kleb. kun. Z. Vipartas); 
Westville, Ill. (klebonas 
kun. F. A. Mikalauskas): 
Scranton, Pa. (mirus vys
kupui Gritėnui, kunigo lai
kinai nėra) ir Philadelphia, 
Pa. (klebonas vyskupas X.
M. Žukauskas).. Taigi L. 
T. K. Bažnyčia Amerikos 
Lietuviams jau nėra taip 
labai naujas ir nežinomas 
dalykas; Visose šiose pa
rapijose yra mokyklos, ku
riose Lietuvių jaunimas 
mokinamas Lietuvių kal
bos, skaitymo ir rašto. Pa-

rapijose rengiama tautiški] 
paminėjimai ir atminimai,’! 
o pačiose bažnyčiose, greta 
Evangelijos išaiškinimo ku
nigai aiškina ir kaip reikia/ 
gerbti ir branginti savo 
tautą, savo tėvynę, ir kaip 
reikalinga Lietuviams su
tikime gyventi.

Iš šito trumpo nurody
mo kiekvienam gali būti ai
škus skirtumas tarpe Lie
tuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios ir popiežiaus inter- 
nacijos. Ot kodėl mums ir 
reikia glaustis prie L. T. K: 
Bažnyčios ir kodėl kiekvie
nas savo tautą gerbiantis! 
Lietuvis ją turi platinti; ot 
kodėl mums reikia savo ko
lonijose šitos bažnyčios pa
rapijas steigti. Žinoma, čia 
nėra kalbama tiems Lietu
viams kurie jau nuo savo 
tautos perdaug nutolę, tik 
tiems kurie jieško budo 
kaip butų galima sulaikyti 

] šioje šalyje Lietuvių tauty
stės žlugimą.

Romos bažnyčia ne gai
vina tautystę, nes jos tvar
ka ne to reikalauja. Todęl 
glauskimės visi prie tautiš
kos katalikų bažnyčios, ku
ri siekia prie Lietuvystės 
išganymo..

Reikale parapijų tvėrimo, 
ar panašiuose dalykuose, 
kreipkitės prie vyskupo ši
tuo adresu: Rt. Rev. X. M., 
Žukauskas, 331 Reęd St., 
Philadelphia, Pa. Jis su
teiks visus patarimus ir nu
rodymus.

Lietuvis Patriotas;

Ne tik kitų tautų žmo
nės bet ir Lietuviai nyksta 
iŠ šio miestelio. Trumpa
me laikė’ apleido .miestą ir 
su šeimynomis išsikėlė į 
didmiesčius M. Baliliunaš, 
M. Balčiūnai ir Mikėnai.

Angliakasyklos dirba sil
pnai. Pavasaris buvo vė
lyvas; Gegužės mėnesį nu
šalo daržovės’ ir gėles. Pa
daryta daug nuostolių. Šis 
miestas randasi labai aukš
tame kalne.

SLA. 232-je kuopoje, iš
važiavus M. L. Balčiūnui, 
kuris per daug metų buvo 
raštininku, jo vietą užėmė 
T. Gedvilienė;

Pina vi j as.

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

SPORTININKŲ VEIKIMO.

Mirė. Birželio 12 d., po 
ilgos ligos, mirė Aleksan
dras Venys. Liko-mote 
ir priauganti dūkte. Velio
nis prieš keletą metų atsi
kėlė i Akroną gyventi is 
Springfield, O., sakė gyve
nęs ir Daytone. čia atva
žiavęs nusipirko namą, ga
vo gerą darbą ir rodėsi gy
venk ir norėk. Bet nuo 
pereitų metų eme sngti, 
nustojo darbo, ir jokiu bu 
du negalėjo pasigy y • 
vo dar jaunas, vos 43 me
tu, amžiaus. Prigulėjo čia 
Šv. Juozapo draugijoj, da

lbai’ SLA. 354 kuopoj.. Ve
lionis buvo ramus ir gąna 
I geras žmogus. Visiems Ak
rono Lietuviams gaila ne

sekus padoraus vientaučio, 
į Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Birželio lo 
d. iš buvusios Lietuvių Šv. 
Petro bažnyčios. Ramaus 
atilsio velioniui.

p. Lileikus aplanke gar
nys ir paliko senai laukia
mą gražų sūnų. . _

Juozas Jonuška nusipir
ko farmą ir išėjo j on gy
venti. Geros kloties. 
“Kriščiukaičių sūnūs įsto

jo į Suv. Valstijų kariume- 
|nę. Jis nemėgo mokytis nei 
| darbo dirbti, taigi vienati- 
| nis išėjimas eiti kariume- 
nėn. Jis yra vienatims teku sūnūs. Tėvai irgi tokie 
•kaip daugelis musų Lietu
viu, mėgsta remti Žydus. _ 
..“Dirvos”1 gero rėmėjo 

Jurgio Roko sunūs Pranas 
Birželio 10 d.1 pabaigė vi 
dūrinę (high school) mo
kyklą. Žada tęsti mokslą 
toliau, rudenį pastos i Ak
rono universitetą, , mokysis 
inžinierystės. Tai puiku, 
ypač kad Akrono gyvento
jams universitete mokslas 
vra veltui. Universitetas 
duoda ir praktikos pamo
kas čia esančiose didelėse 
išdirbystėse gumų, orlai
viu; mašinų.

Pranas Rokas yra gabus 
mokinis, vakarais nesibas-. 
to, Skaito knygas, mokina
si klauso savo tėvų, užtai 
yra pavyzdingu mokiniu ir 
mokytojų mėgiamu. Is vi
su Akrono Lietuvių symet 
Pranas ar tik nebus viena
tinis vidurinę mokyklą bai
gęs. Tėvai duos jam visąj“SANDARA”

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

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

SANDARA eina kas penktadienis, 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, Hangerius,, 12 lapų Su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai
rioms biznio šakoms.

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

Akrono Naujienos
paramą toliau mokytis ir. 
nenori kad jis liktų papras
tų darbininkų eilėse.

Ar daug yra Lietuvių čia: 
kurie panašiai protautų ir 
stengtųsi savo vaikus tin
kamai išauklėt, nors ‘visi 
tas pačias galimybės turi.

Akrono turtuoliai nutarė 
statyt medikalį namą už 
milijoną dolarių’ Senai tą 
reikėjo padaryt.

Imkit pilietiškas popie- 
ras. Dar kartą primenu 
Akrono ir kitų miestų Lie
tuviams kurie neturit pii- 
mų Amerikoniškų popierų 
išsiimkit jas iki Liepos 1. 
Valdžia davė pailginimą iki 
Liepos 1 dienai. Dabar pir
mi popieriai tekainuoja $1 
ir lengvai jas galima gauti. 
Po Liepos 1 kainuos $5 ir 
bus daug keblumų jų gavi
mui.

Antrieji popieriai kai
nuos nuo 10 iki 15 dolarių. 
Kas neturės pilietybės po
pierų tiems valdžia žada 
uždėt taksus. Tas bus ne 
tik vyrams bet ir moterims.

Tapkit Amerikos pilie
čiais. Nueikit Akrone į 
County Court House, ten 
priims jūsų aplikacijas ir 
gausit pirmas popieras. Po 
dviejų metų tapsit pilnais 
piliečiais.

Nerugokit kad -nežinojot, 
jums jau kelis sykius buvo 
kalbama. Keliautojas;

Gdd^yearj kompanija’ ati
darė savo dirbtuvę- Gads
den, Ala., kur bus išdirba
ma po apie 5,000 automobi
liams tires' per dieną ir už
laikys apie 1,800 darbinin
kų. Keli desėtkai patyru
sių darbininkų pasiųsta • iš 
Akrono Goodyear dirbtu
vių į tą naują dirbtuvę, už
vedimui darbo; Tai yra pir
mutinė didelė gumų dirbtu
vė pietinėse valstijose.

Sugavo Clevelandiškį va
gį. Keli plėšikai 1 valandą 
sekmadienio naktį užpuolė 
Roxy valgyklą ant S. Main 
st., visai netoli policijos sto
ties. Viena patarnautoja 
iš skiepo telefonu pranešė 
policijai ir į užpuolimo vie®. 
tą bėgo keli policijantai. 
Tuo tarpu plėšikai ėjo lau
kan iš valgyklos. Vienam 
policijantui pribėgus artyn 
plėšikas šoko ant policijan-, 
to ir -kadangi revolveris ne,-:, 
iššovė, juo drožė policijan
tui per galvą. Policijantas' 
parklupo 'ir paleido, tris šū
vius, peršaudamas plėšikui 
koją. Jis dar leidosi bėgti; 
bet tuo tarpu privažiavo 
kiti policijantai, ir vienas 
vėl paleido į jį šuvius. Vie
nas šūvis, kuris butų plėši-' 
ką nudėjęs, pataikė į kiše
nių pilną pavogtų popieri
nių pinigų, pervirš $1,000, 
ir 'tas išgelbėjo jį nuo mir
ties. , Jo draugas ir kiti ku
rie laukė jų automobilyje 
gatvėje, pabėgo. Sužeista
sis sulaikytas, pasirodė pa
eina iš Cleveland©.

.REIKALAUJAM
AGENTU

Platinimui “Dirvos”



enos
irtu mokytis ir. 
is liktų papras- 
nj ■'eilėse, 
ra Lietuvių čią. 
iai protautų iru. 
vo vaikus; tin- 
įlėt, nors visi ■ 
alimybes turi.' z 
rtuoliai nutarė ■’ 
rali namą už 
rių. Senai tą 
•yt.

tiškas popie- 
artą primenu 
;ų miestų Lie- 
i neturit pit- 
liškų pop'iertp ‘ 
iki Liepos 1. 
pailginimą iki 
ii. Dabar pir- 
;ekainuoja JI 
galima gauti, 
minuos $5 ir . 
amų jų gavL

pieriai kai- 
i 15 dolarių. 
ilietybės po- 
aldžia žada 
Tas bus ne ; 
ir moterims, 
rikos pilie-

Akrone j ’ 
House, tert 
ilikacijas ir 
lopieras. Po 
psit pilnais 

i-nežinojot, , ; ' 
ykius biįvo- 
ieliautojas.

' l -y į'-'-

uvę Gads- ■; ' 
us išdirba- .
i automobi- 
ieną ir už- . 
) darbinin
kai patyru- 
pasiųsta - iš 
ar dirbtu- 
rbtuvę, už- 
’ai yra pir-. 
mų dirbtu- 
stijose.

andiškį va-
1 valandą 

itj užpuolė .! 
nt S. Main 
alicijos sto-J0 Į 
itamautoja 
iu pranešė w 
uolimo viėį- į 
jolicijantai. 
:ai ėjo lau- t
i. Vienam |
igus artyn 
t policijan- - 
'olveris ne,< I 
i policijan- 
‘olicijantas L 
do tris šu
le plėšikui 
dosi bėgti, 
privažiavo .
ir vienas 

ivius. Vie- 
)utų plėši
kė Į kiše- 
u popieri- 
rš $1,000> 

nuo mir- 
ir kiti ku- 
;omobilyje
Sužeista- 

sirodė pa-

si.

GERB. SPRAGILAS nistų dykaduonių Ameriko
je minta iš nesusipratusių 
darbininkų, pasirinkę juos 
atstovauti, del to kad nega
li prieiti prie kapitalistų ir 
juos atstovauti. Socialis
tai irgi pasirinkę atstovau
ti darbininkus, ir už tuos 
darbininkus komunistai ir 
socialistai amžinai pjauna-

Jeigu jiems rūpėtų dar-

b i. t y , a 3

JJAM 
r v 
'irvos”

mas pageidauja ir prašo 
kad kuopos išrinktų kny
gius platinimui pirmiau iš
leistų ir dabar leidžiamų 
TMD. knygų; taipgi trokš
ta matyti kad kuopos im
tųsi gyviau veikti priraši
nėjime naujią narių ir ruo
šti įvairius vakarėlius bei 
pinigiškai remtų T. M. D.

GERB. SPRAGILAS SU 
DRAUGU STEPU APIE 

FAŠISTUS
— Na, sustok, Stepai, 

kur tu taip skubinies?
— Ne tavo bbbiznis ma

ne sulaikinėt ir klausinėt 
kkkur aš einu.

— Aha, tai jau kibą ko
kį blogą planą galvoj turi 
kad šitaip atsakai.

— O kkkas tau galvoj. 
Aš einu kkkur man reikia, 
o su sulaikai ir gggaišini.

— Nepyk, Stepai, aš esu 
tavo senas pažystamas, ir 
net parapijonas iš Lietu
vos, tai kaipo pažystamą 
susitikęs užkalbinu. Jeigu 
nekalbėdamas praeičiau sa
kytum kad aš didelis ponas, 
nenoriu su tavim kalbėt.
.— Ale aš nenoriu su ta

vim kkkal'bėt ir 
tikt nenoriu.

-— Na o kodėl 
pąi?

— Kkkkodel?
žinai ? Tu ėsi fafafašistas, 
o aš darbininkas.

— Ha, ha, ha! Jeigu 
kytum tu esi bolševikas 
ba koks kitokis mulkis' 
butų gerai pasakyta, 
dinti save darbininku, 
maųe kuo kitu visai neiš- 
njrtninga kombinacija.

— O ar ne-teisybė, ddd- 
drrtuge?

— Ne tik ne teisybė bet 
ir paikystė. Aš esu toks 
pats darbininkas kaip ir tu 
ir tau vienam darbininko 
garbė nei kiek nepriklauso.

• — Nosir, ddd rauge, tu 
ne dddarbininkas, tu fa-fa- 
fašistas.

— .Gaila, Stepai, kad tu 
tiek proto makulėj tu- 
Mes visi esam darbinin
kas liečiasi pragyveni- 
pasidarymo. Bet kas

Draugas

liūs, motiną? Kur tavo 
protas? Tik tiek galiu pa
sakyt tau linksmą naujie
ną, kad tavo ta dešimtinė 
niekados Lietuvos nepa
sieks: pinigus kiek tik su- 
aukaujat suvalgo jūsų “at
stovai” čia Amerikoje, o 
Lietuvos komunistai ir jų 
sumulkinti darbininkai vis-; 
kas ką gauna tai kartais naujų knygų leidimą, 
po saują spausdintų lakš
telių su užrašu “Šalin fa
šizmas”.

— Aš tavęs, dddrauge, 
neklausau. Tu vis už fafa- 
fašistus kalbi.

— O tu vis kalbi už sa
vo “atstovus’, ir toks yra 
skirtumas kad iš manęs 
kaipo “fašisto” niekas nie
ko nereikalauja, o iš tavęs, 
kaipo “susipratusio darbi
ninko”, komisarai melžia ir 
melžia.

Stepas

binin'kų reikalai, o ne dar-
bininkų išnaudojimas jie T M D REIKALAI
išvien dirbtų už darbinin-

net susi-

taip, Ste-

Kiba ne-

sa- 
ar-

i ■ tai1 
Va- 
, °

ti'k 
ri. 
kai 
mo 
einasi apie politiką, tai tu 
gali vadintis bolševikas, ka
talikas, socialistas, tauti
ninkas -ar dar kitoks. Dar
bininkų politikos jokios nė
ra.

— Kam tu mane munta- 
mulkini, kibą aš nežinau: 
dddarbininkai kovoja prieš 
visus kikikitus papaparazi- 
tus ir siusiusiurbėles.

— Tai visai ne tiesa: vi
sokių yra partijų, ir jos vi
sos 
jas 
tys 
sa, 
ir neturės.

— Neteisybė, dddrauge, 
mes kkkomunistai atsto- 
vaujam dddarbininkus ir 
kkkomunistų partija yra 
dddarbininkų partija.

— Nebūk paikas, Stepai, 
netikėk tam. Kad komuni
stai sakosi atstovauja dar
bininkus tai tik jų pasirin
kimas darbininkus atsto
vauti, kaipo nesusipratu
sius, kad iš jų galėtų nau
dotis. Tūkstančiai komu-

pasilaiko tik todėl kad 
remia darbininkai. Pa- 
darbininkai, darbo kle- 
savo partijos neturėjo

’ kų gerovę.
— Dddrauge, socialistai 

yra tokie pat niekšai kkaip 
fafafašistai ir jie darbinin
kų neatstovauja.

— Bet socialistai komu
nistus vadina niekšais, tai
gi išeina lygiai tas pats: nei 
vieni nei kiti nėra jokie 
darbininkų atstovai. Dar
bininkai patys save atsto
vauja, prisidėdami prie to
kios ar kitokios partijos ir 
remia tą kas jiems geriau
sia išrodo. Prie komunis- 
tų sutraukta patys tam
siausi gaivalai, tokie kurie 
patys savo protu nemoka 
vaduotis ir tiki sulaukt ro
jaus kurį komunistai gud
ragalviai žada. Laimė tik 
kad ir tamsus darbininkai 
ne visi jiems patiki, užtai 
su mažu būreliu komunis
tai negali apverst pasaulio 
aukštyn kojom ir pasidaryt 
carais, kaip pasidarė Rusi
joj.

— Ale papapamatysi, ne
užilgo jus fafafašistai at- 
sidursit po sausa šašašaka 
ir ribšaudysit Lietuvos ne
kaltų dddarbininkų.

— Stepai, ar tu girtas? 
Kada aš Lietuvos darbinin
kus šaudžiau?

— Tttavo kkkkamarotai 
Lietuvoj tą daro: dabar su- 

i šaudė vėl kkkelis dddarbi
ninkus.

— O, tai dabar žinau kur 
tu eini. Tu droži į “darbi
ninkų” mitingą?

— žižižinoma!
— Gavot nuo kokio išba

dėjusio “darbininkų atsto
vo” atsišaukimą kad šiųs- 
tumet aukų “fašistams nu
versti” ?

— žižižinoma!
— Tai jau neši savo de

šimtinę į “priešfašistinį” 
fondą?

— Dddrauge, aš visados 
gatavas gggelbėt Lietuvos 
dddarbininkus.

— Na tai kodėl nepasiun- 
ti tos dešimtinės savo naš
lei motinai? Kodėl nepa- 
gelbsti savo broliams kurie 
Lietuvoj ant ūkės vargsta?

— Tegul jiems fafafašis
tai duoda, jeigu jie juos 
tttaip myli ir pakenčia.

— Stepai, tai tu pamišęs 
kaip koks beprotis. Tu no
ri siųst savo dešimtines į 
Lietuvą kokiems Žydams ir 
kacapams komunistams ir 
tegul jie išžudo tavo bro-

PROTOKOLAS
Wisconsino-Illinois T. M.

Kuopų Apskričio 
Suvažiavimo 

(Pabaiga)
Skaitymas laiškų, ] 

sveikinimų.
Skaityta laiškas nuo

V. Pirmininko K. S. Kar
pavičiaus, kuriame sveiki
na suvažiavimo dalyvius ir 
plačiai išaiškina visos T. 
M. D. organizacijos stovį.

Kaip kurie laiško punk
tai sukėlė delegatuose ne
pasitenkinimo, bet laiškas 
liko priimtas.

Pakelti klausimai 
ta prie dienotvarkės 
tarimų.

Antras laiškas iš 
vos nuo Moksleivių Varpi
ninkų, kuriame labai dėko
ja už suteiktą biedniems 
moksleiviams Varpininkam 
aukos 200 litų.

Trečias laiškas iš Raci
ne, Wis., nuo iždininko M. 
Vijūno. Sveikina tėvynai
nius, vėlina priimti gerų 
tarimų organizacijos labui 
ir pasižada duoti paramą.

8. Nauji tarimai.
Apskričio reikalais vien

balsiai nutarta kad butų la
bui apskričio ruošiama ne
mažiau dviejų parengimų, 

i būtent vasarą piknikas, o 
žiemą programas ir šokiai. 
Jei bus progos ir naudos 
ruošti ir daugiau.

Parengimais rūpintis iš
rinkta komisija visiems me
tams: Jonas Misevičius, Pr. 
Jankauskas, M. Kasparai
tis, V. Štaupickas ir M. Va- 
lukonis. Šitam komitetui 
suteikiama pilniausia gale 
ruošti įvairius parengimus 
varde ir naudai Apskričio.

13-tos kuopos atstovas 
K. Tautvaiša pareiškė pa
sižadėjimą savo kolonijoje Į 
Wau'kegane surengti aps- I 
kričio naudai vakarą.

Kitiems pareng imams J 
vietas ir laiką nustatys vei
kiantis komitetas. i

Šerno paminklui nutarta ' 
paskirti $5.

Biedniems 
Varpininkams

“Sandaros” 
ta už $10.

Tarimai kuopų reikaluo
se. Nutarta, jei kuri kuo
pa reikalaus iš apskričio 
paramos, atsišaukus į ap
skričio valdybą gaus.

Šis apskričio suvažiavi-

D.

7/ Pi

C.

atidė- 
naujp

Lietu-

moksleiviams 
$20.
šėrų nupirk-

Kviečiame visus Lietu
vius kuoskubiausia prisidė
ti su aukomis prie šio taip 
svarbaus darbo, kad vėl ne- 
susitrukdytų paminklo ati
dengimas del lėšų stokos.

S. K Grisius, fin. sekr.
6228 S Sacramento avė.

Chicago, Ill.

Laiškas Skaitytojams
Gerbiami tautiečiai. Su

virs du metai kaip su “Dir
va” persiskyriau. Prieš tai 
buvau kiekvieno numerio 
skaitytojas ir kaip ką para
šydavau. Dabar taipgi no
rėčiau kad kas iš gerb. tau- 
tiėčių perskaitę “Dirvą” ąt-

siųstų man kiekvieną nu
merį. Gavęs dalinsiuos su 
kitais norinčiais.

Kam rupi savo tautiečių 
gerovė ir ateitis siųskit 
kuodaugiau laikraščių ir 
tinkamų knygų.

Vin. Sakalauskas, 
Kaunas^ Karo Muzejus.

Visos TMD. organizaci
jos reikalais nutarta kad 
Centro Valdyba imtųsi ko
kio nors veikimo, rentro 
sekretorius turi raginti 
kuopas per organą ir laiš
kais prie veikimo, turi ne
užleisti su atsakymais į lai
škus kuopų rašomus, arba 
kuomet kuopos pasiunčia 
mokesčius. Jei dabartinis 
Centro Sekretorius neturi 
laiko savo užduotį atlikti 
reikėtų surasti laikiną pa
vaduotoją, kuris dirbtų bū
tiną TMD. darbą. Kaip da
bar darosi baigiama kuo
pos marinti. Kaip galima 
iš kuopų reikalauti veikimo 
kuomet pačios galvos nie
ko neveikia.

Apskritis nepatenkintas 
už nešaukimą 1928 metais 
TMD. seimo.

Nutarta reikalauti kad 
greitu laiku butų organe 
“Dirvoje” paskelbta smulki 

atskaita.
(Bus daugiau)

TMD.

AUKOS ŠERNO 
MINKLUI

PA-

; Per Balandžio mėnesį Į 
Šerno paminklo fondą in- 
ėjo aukų viso $167.38.

Kovo mėn. pabaigoj bu
vo $1,483.63.

Sudėjus visas aukas krū
von pasidaro $1661,01.

Varde. komiteto visiems 
aukavusiems tariu nuošir
dų ačiū.

Ypač gausi auka atėjo iš 
Detroito kolonijos, pasidar
bavus keletui veikėjų. Tas 
parodo kad Detroitiečiai 
gerai įvertina šerno dar
buotę. Jei visų miestų Lie
tuviai taip butų pasidarba
vę tai paminklas ant Šerno 
kapo tikrai butų buvęs pa
statytas Gegužės 30 dieną, 
kaip buvo planuota.

Dalis paminklo jau at
vežta į kapines ir padėta 
prie Šerno kapo, bet toli
mesnis darbas liko sustab
dytas delei lėšų stokos.

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 nietodos, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
jus gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
kote po šį pasaulį, reikalaukite pa
bandymo dykai. Jei jus kenčiate jau 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių lai
kų ir bandėte visokias pagelbas pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
suradimo pagelbos jau žudote viltį, 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
surast į progresų, vedantis iš visų 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimų dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant pasi j ieš
kot pagelbos. Pasiųskite šitų kuponų 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
2625H Frontier Bldg.,

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

Prisiųskit jūsų metodų išbandymui:

Didele žingeidi senoviška apysaka

SS-

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai

VARGŠŲ
KARALIENE

$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!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Vienuolyno Slaptybes
BUVO PO $1.00 DABAR 50c

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!
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 PRISIUŠ “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGA 

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



A DIRVA

Dienos Klausimais
Paskutinis Pabučiavimas

(APSAKYMAS)
N. Gintalas.

PO A. L. T. SANDAROS SEIMO
“Sandaros Nusistatymas 

Nepasikeitė”
Savo poseiminiame pra

nešime organas “Sandara” 
sako:

“Chicagoj ir be abejo ki
tur buvo pasklidę gandai 
buk Sandara pakeitė savo 
politinę kryptį iš tam tikrų 
elementų spiriama įvyku
siame seime, užėmė prie
šingą daugumos Lietuvių 
nusistatymui poziciją, ki
taip sakant pasidarė ‘fašis
tiška’.

“Sandara, bėgyje ilgų sa
vo gyvavimo metų, nėra 
mainius brangių Lietuviams 
idėjų ant pigios demagoji- 
jos ir galime būti tikri to 
neatsitiks ateityje.”

Ar Sandara keitė savo 
nusistatymą kada ar ne pri
klauso nuo to kaip į tai kas 
žiuri.

Organizacija ir jos orga
nas išsyk turėjo tikslu tau
tos reikalus. Vėliau nuta
rė remti tik Valstiečius- 
Liaudininkus. Reiškia, per
simetė į siaurą politišką va
gą ir jau neatstovauja ti
tulo “Tautinė Sandara”.

Kada Liaudininkai susi
dėjo su socialdemokratais, 
trys metai atgal, Sandaros 
nariai buvo verčiami tikėti 
kad taip yra geriausia, ir 
kada Lietuvos tautininkai 
išvertė iš vietos Lįaudinin- 
kų-socialdemokratų vyriati- 
sybę, Sandariečiai buvo su
kami tikėti kad tas žygis 
yra aršiausias pasielgimas 
negu kada kas ką panašaus 
pasaulyje padarė.

.Sandaros veidas yra jos 
organas. Iš jo mes matė
me kaip žymiai organizaci
ja persikeitė, užsimesdama 
sau pareiga galvą guldyti 
už vieną politišką partiją ir 
jos bendrus, bet ne už vi
sos tautos reikalus.

Ar tauta bus ar žlugs, 
tas organui nerūpėjo, gal
vą graužė kad Liaudinin
kai ir socialdemokratai ne
teko valdžioje vietų.

Iš griežtų priešų čia A- 
merikoje su socialistais, del 
Gruodžio 17 (1926 metų) 
įvykio Sandariečiai (kurie 
liko su Sandara) buvo nu
kreipti verkti vieną raudą 
su socialistais už tai kad jų 
kamarotams Lietuvoje, ki
toks likimas pasipynė.

* » *
Ką reiškia “nusistaty

mas nepasikeitė”? Štai ką.
Sandara ir jos organas 

pasilieka tokie kaip buvo 
iki šiolei, po Lietuvos per
versmo. Ergeliavimai su 
savais žmonėmis, savo pu
sės spauda (tautinės kryp
ties, tik ne pasireiškusios 
už Liaudininkų-socialdemo- 
kratų kombinaciją) bus tę
siama ir toliau. Del anų 
dviejų partijų anapus van
denyno bus užmirštama sa
vi bendri tautos reikalai 
čia Amerikoje, ir tt. ir tt.

Šito tai “nusistatymo” 
Sandara nepakeitė. Ir la
bai apgailėtina.

» • «
Klausimas lieka: kokiais 

sumetimais į organizacijos

priešakį išstatė P. Bukšnai- 
tį, kuris aiškiai yra žino
mas kaipo “fašistas”? Ar 
su tikslu patraukti “fašis
tus” atgal, ar kad jau ne
turi savo eilėse pirmininku 
tinkamo žmogaus?

P. Bukšnaitis kelis sykius 
buvo Lietuvoje pastarų po
ros metų bėgiu, ir, reikia 
pasakyti, neparsivežė nei 
mažiausio įspūdžio apie sa
vo tėvynę kuris tiktų “San
daros” skiltims kaipo pa
geidaujama žinia.

Prie pabaigos galima ir 
štai ką pridėti: organizaci
ja eina ne pagal jos pirmi

ninko bet pagal organo nu
sistatymo. Taigi jeigu p. 
Bukšnaitis norės būti tik 
“pirmininkas”, viskas eisis 
ramiai, nes redakcijoje sė
di organo vedėjas, kuris pa
reiškė kad “Sandara nusi
statymo nepakeičia”.

Šiaurės Lietuvą Gelbstint
Šiaurės Lietuvai šelpt iki 

Gegužės pabaigai pinigais 
surinkta apie 400,000 litų 
ir javų apie 660,000 kilogra
mų.

Tas parodo didelį Lietu
vių susipratimą ir susiriši
mą. Nereikia, kaip kitais 
laikais, po badmečio tarbas 
užsikabinus žebravoti.

SPAUDOS SULAUKUS
Niekuo taip puikiai nepamylėsi, 
Nei perlu, auksu, sidabru, 
Tik gražią knygą jei padėsi, 
Bus tavo širdžiai tad smagu;

Nei jokis darbas tiek neturėjo 
Pastangų, truso ir reikšmės 
Kaip darbas tųjų ką knygas nešė 
Ir dėjo vargo, ištvermės.

Į vargšų tarpą šviesą nešė;
Smerkė didybę, valdžią kitų, 
Retežiai truko, diena atėjo 
Pamatyt vaisių jų darbų.

Spauda paplito į bakūžėles,
Protėvių žodžiais iš kapų, 
Nors ir ne vienas ištreriitas buvo 
Toli Sibiran nuo savų....

Ašaros džiaugsmo visus graudino 
Kai tik paskilbo žinios tos, 
Vargšų pastogė knygą pažino, 
Ir nesiskirs jau niekados!

Šiandien didžiuotis mes tik galim 
Nuo dyglių liko liuosi takai, 
Laisvę ir spaudą savo jau turim, 
Neveltui buvo karžygių darbai.

Šiandieną veržias atminimas 
Kilniai kančias jų paminėt, 
Kapus karžygių jei kas žino 
Turi vainiką ten padėt.

Gudžiūnai. Vincas Vinskunas,
w

LIAUDIES DAINA
(Svėdasų krašto tarme) 

Tėvas su motinu šova 
Un veseiliu išvažiova, 
Duktė viena name lika, 
Jai nelaime atsitika: 
Suvadina daug bernioku, 
Sukapoja du surioku; 
Sodžiaus šunis suvadina, 
Po kilbosu užkabina — 
Užkabina da po kitu 
Kad susiedam nesakytu. 
Tėvas su motinu šova 
Iš veiseilios atvažiova, 
Motinėla nusigunda, 
Dvie surioku neberunda. 
Tėvas virves nusivija, 
Ažu pečiaus užsivija: 
Tėvas dūkti katavoti, 
Bernai puola ratavoti. 
Motinyte, neiškysiu — 
Visu praudu pasakysiu: 
Katros nori ištekėti' 
Raik berniukai pamylėti. 
Man skariala žalialunke, 
Man berniukai dažnai lunkia. 
E, kad ašiai nemylėsiu 
Visai senu susenesiu.

Pad. Emilija Jančytė.

Našlaičių prieglaudos salėj buvo ren
giamas iškilmingas vakaras. Jonas, per 
savaitę dirbęs prie savo rašomo stalo, nors 
ir buvo nuvargęs, jautė sau už prievolę 
nueiti ir paaukauti našlaičiams vieną ki
tą centą. Tuox labiau kad tame vakare 
žadėjo dainuoti išgirta gražuolė solistė.

— Eisiu, būtinai turiu ją pamatyti bei 
išgirsti jos balso, gal ir ne veltui žmonės 
ją giria, — pamanė sau Jonas. — O gal ir 
į pažintį sueisiu, jei nepabėgs nuo šokių.

Išsipuošęs kaip pridera susipratusiam 
inteligentui, vos mušus aštuntai nuėjo.

Mažai jam rūpėjo pirmoji programo 
dalis; jis laukė solistės.

Jau pirmas skambutis, Jonas neri
mauja. Jis nori pamatyti solistę, pasige
rėti jos grožiu, išgirsti malonų jos balsą.

Neužilgo pasigirdo antras ir trečias 
skambutis. Pasikėlė uždanga, ir po va
landėlės, tautiškai pasipuošus, išėjo dai
nininkė, kurią sekė mažas, išdžiuvęs pia
nistas. Suvirpo nuo ilgų, išdžiuvusių jo 
pirštų piano klavišai, o salę pripildė ai
ding! solistės dainos garsai. Pašėlusio 
juoko, gilaus skausmo ir liūdesio jautė 
Jonas toje dainoje. O solistė vis dainavo, 
liejo karštus- jausmus iš savo jaunos, pil
nos jausmų krutinės. Ji ne vien dainavo 
bet kartu ir gyveno tai, nes jos veidas rei
škė tai gilų skausmą ir liūdesį, tai tragiš
ką juoką. Tuomet jos balsas skambėdavo 
ypatingu tembru, išspausdamas nevienam 
klausytojų ašarą.

— Nejaugi jai pačiai tas teko pergy
venti ką ji dainuoja? — manė Jonas..— 
Ak, pasauli, nejaugi tu butum tą gražuolę 
taip skaudžiai palietęs?.... Kaip ji ken
čia.... aš negaliu į ją žiūrėti, man aša
ros byra, gaila jos.... O ji tokia gra
ži....

Ir tikrai buvo graži mergina. Jos il
gos, nusvirusios per pečius geltonos kasos, 
gražus liemuo, išmintingas veidas ir pil
nos paslapties akys tiesiog žavėjo Joną.

Pasibaigė programas, svęčiai links
mais veidais laukė šokių, tik Jonas buvo 
nelinksmas. Nuleidęs galvą, į žemę įbe
dęs akis, stovėjo giliai užsimąstęs, atsirė
męs į sieną. Jo krūtinėj prabilo kaž koks 
nesuprantamas, iki šiol nežinomas jaus
mas, kurį sužadino stebėtina solistės dai
na; jame prabilo galingos meilės jausmas.

— Ak, nieko nesigailėčiau kad dar 
bent kartą galėčiau ją matyti, dar kartą 
girdėti jos audringos dainos žavėjantį bal
są, — manė Jonas.

— Ką aš matau! Ačiū, ačiū, ponas 
Jonai, kad teikeisi atsilankyti į našlaičių 
vakarą. Bendrai, tamista mažai ' lankai 
pramogas, — priėjus prie Jono prabilo 
prieglaudos laikytoja, poni Girienė.

— Laikau sau už pareigą našlaičiams 
padėti, — paduodamas ranką ir žemai nu
silenkdamas jai tarė Jonas.

—- Kaip patiko musų jaunos solistės 
balsas?

— Daugiau negu patiko....
— Taigi, geniališkas balsas. Tai pir

mas tiktai jos koncertas, o kaip pasise
kė.... ypatingai balada “Našlaitė”, ku
ri ne, vienam išspaudė ašarą. Tik šymet. 
baigė mergina konservatoriją, per vasarą 
atilsės pas mane, o žiemai stos į operą.

— Tai tamista gerai pažysti ją? — 
nudžiugęs klausė Jonas.

— Taip, ji yra mano giminietė, ir jei 
tamista panorėsi galėsiu suvesti į pažin
tį. Mergina neturi pažystamų, vienai 
nuobodu, manau kad tamista neatsisaky
si pabūti jai draugu.

— Dėkingas busiu už pažintį; tamis
ta man suteiksi didžiausio malonumo.

Sugaudė orkestro akordai, o didžiu
lėj salėj pasipylė porų poros suktinio šok
ti. Šoko ir Jonas su jauna-soliste — šoko 
ir šnekučiavo kaip du senu pažystamu. 
Jų akių žvilgiai buvo gyvi ir juose lieps
nojo tikra jaunatvės pajauta, gilus jaus
mai. ... o širdyje — audra.

Baigėsi vakaras, skirstėsi poros. Jo

nas lydėjo jauną lakštingalą, savo naują 
pažintį.

Greitai jie priėjo prie didelių namų ir 
čia, reikėjo skirtis. Sustoję gatvėje, pa
spaudė viens kitam ranką, norėdami iš
reikšti savo širdies slėpinius, ir suprato 
viens kitą pervėrę žaibuojančiu žvilgsniu. 
Abu išraudo ir nuleidę galvas tylėjo, tik 
drūčiau paspaudė rankas, o Jonas jos ran
ką pakėlė prie savo lupų. Bet greitai svai
gulys praėjo; ji pažiurėjo į Joną savo gir 
liom akim, kur matėsi visas moters kil
numas, gili meilė, ir tarė:

— Ponas Jonai, gal tamista pavelysi 
pas mane stiklą arbatos ?....

Ilgai neatsikalbinėjo Jonas, vien sa
vo laime džiaugdamasis, kuopė paskui jos 
plačiais granito laiptais į antrą namų auk
štą, i jos kambarį.

Nedidelis kambarėlis, bet jaukus; pil
nas kvepiančių gėlių, gaivinančio žiedų 
aromato. Jonas jautėsi kvailai. Kalboj 
painiojosi jam liežuvis, žodžius kartodavo 
po kelis kartus, negirdėjo gražuolės kal
bos. Galop prabilo:

— Panele, gal nenumanai kokio įspū
džio šiandien patyriau.... ak, daina! Ma
no jaunoj krūtinėj ji sukėlė audrą, kurią 
nuraminsi tik tamista viena....

— Tai menka daina. Aš ją dainavau 
nesenai perskaitytos jaunųjų poetų poe
mos, tuo pačiu vardu, “Našlaitė”, įspū
džiu. Tas žmogus, turbut, nors ir nepa
žinojo manęs, parašė tą poemą mano sie
lai....

— Poema “Našlaitė”? Tai mano ku
rinis !

— Tavo ?!....
Jiedu stvėrė viens kitam už rankų, 

pažvelgė ugningais žvilgsniais ir puolė 
ant viens kito banguojančios krutinės, kur 
virė, sukosi verpetais aistringa meilė.

— O, brangioji, tu mano širdį pervė- 
rei ugningos meilės kalaviju.... Leisk, 
leisk pasikelti man į dausas, leisk musų 
sieloms nuskristi į svajonių pasaulį, kur 
džiaugsmų džiaugsmas gaubia ir migdo 
sielą amžinu meilės miegu..............

Praėjo trys mėnesiai nuo to -vakaro 
kuomet Jonas pąsipažino su soliste. Ma
tėsi su ja dar daug kartų, bet dabar ji ro
dėsi jam šlykšti, bjauri. Atstūmė jis ją ir 
jos meilę, bet jo sielą nuo to laiko kamuo
ja koks tai gilus, nenumalšinamas jaus
mas. Nors ji myli jau kitą merginą, bet 
pirmoji meilė jį persekioja juodu šešėliu 
ir lyg baisi šmėkla siunčia jam baisius 
prakeiksmo žodžius....

* *
Vakaras. Sėdi Jonas prie savo rašo

mo stalo, nori iš savo suspaustos krutinės 
išlieti-ant Jjopierio tuos sloginančius jaus
mus, bet plunksna jo rankos neklauso.

Kas tai tyliai, nedrąsiai užgavo durų 
'skambuti. Jonas pasikėlė nuo stalo ir 
priėjęs prie dura įsileido juodu apsiaustu 
apsigaubusią esybę.

— Ko tamistai reikia? — nervingai 
paklausė Jonas, ir pats išsigando kuomet 
atsigaubė apsiaustas ir prieš* jį pasirodė 
ta musų žinoma solistė. Bet ji dabar bu
vo nepanaši į tą solistę kuri pilna bu jo
jančios jaunatvės dainavo našlaičių vaka
re. Jos įdubę skruostai ir mirusios akys 
darė ją panašia į lavoną,

— Ko tamistai reikia? — nesijaus
damas savęs, pagautas baimės, suriko Jo-
nas. ? .

— Man reikia tavęs, — ramiai jam at
sakė virpantis bet tvirtas moters balsas.— 
Tu suardei mano gyvenimą, išplėšei mano 
dorą, negailestingai sutaršei mano sielos 
ramumą, o vėliau paniekinai, atstūmei ma
ne kaip kokią nenaudėlę....

Jonas stovėjo pasinėręs gilioj apati
joj ir nei žodžio negalėjo ištarti, lyg kad 
jo asmenybę prislėgė sunki, nematoma 
ranka.

— Tu nutraukei mano jauno gražaus 
gyvenimo siūlą, ir jei manęs dabar neim
si, aš turiu žūti, žūti visų nusmerkta, pa
niekinta, nes aš jau motina.... Prisime
ni tą vakarą?..... Motina tavo paties 
kraujo kūdikio....

Čia moteriškei pasriuvo iš akių srovė 
ašarų ir gailiau verkdami už rudens vėją, 
puolė veidu prieš Joną:

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

NAUJA SANDAROS 
VALDYBA

So. Bostone atsibuvusia
me A. L. T. Sandaros sei
me išrinkta sekanti nauja 
valdyba ir komisijos:

Centro valdyba: 
Pirmininkas — P. Bukš-. 

nąitis, New York.
'Vice-pirmininkas — S. K. 

Grisius, Chicago.
Sekretorius — M. Biek

ša, Chicago.
Iždininkas — Dr. A. Zi- 

montas, Chicago.

Kontrolės komisija:
M. Vaidyla, M. G. Valas- 

kas, K. Vilkas — visi Chi- 
cagiečiai.

Apšvietos Komisija:
Dr. Vinikas, New York, 
Dr. Naikelis, Chicago, 
J. V. Grinius, Philadel

phia.
Politinė komisija:

Adv. J. Py Uvikas, Det
roit,

Adv. N. Rastenis, Balti
more,

S. E. (Vitaitis, New York.
Įstatų Komisija:

J. P. Uvikas, S. E. Vitai
tis.

Politinio Iždo komitetas: 
V. M. Čekanauskas, K. J. 
Paulauskas, M. Kasparai
tis, J. Ambraziejus, A. Mi
kalauskas.

Sandaros seime delegatų 
buvę 16, iš jų keturi Chi- 
cagiečiai, taigi iš visos A- 
merikos buvo vos 12.

Jei Tamistę įdomauja
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

skaityk

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

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:'
SEMINARIO 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 LIETUVĄ'
Už tokių mažų sumų pinigų kiek

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

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

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

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

Pažiūrėjimui. 1 egz. dykai.
I “TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
‘ Laistės Alėja 20. Lithuania.'
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13-to 
šimtmečio Kryžeivis

4 K* S. Karpius]!

Lietuviu 
Krikštijimo 

Dienų

davo savo krąste būdamas, bet negalėjo 
tuomi gėrėtis, nes nelaisvis....

Pradėjo visai nustoti vilčių iš nelais
vės išeiti, pradėjo abejoti ar galės būti ka
da nors liuosas, nes nei vienuolis nei mar- 
grovas apie tai nekalba. Taipgi pradėjo 
suprasti kad tik kuomet paliks krikščio
niu jis bebus paliuosuotas, o tuo tarpu 
niekas jo j tai nepakreiptų, bet nuo min
čių bandyti pabėgti neatsisakė, ir štai kaip 
syki pasitaikė.
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(Tąsa iš pereito num.)
Pagundos

Artinosi Velykos, didelė krikščioniš
ka šventė, kuriai panašių turėjo pagonys 
ir švęsdavo džiaugsmingai sutikdami pa
vasarį. Tikriau sakant, krikščionys pa
ėmė tų šventę nuo pagonų, pritaikydami 
jai savo reikšmę, “Kristaus prisikėlimų”.

Gavėnios laikas buvo tai susilaikymo 
laikas nuo visų linksmybių, sakė abbė Šei
riui, nes tai buvo Kristaus pasninko lai
kas. Tuo laiku abbė apsakė belaisviui 
apie gyvenimų Kristaus, Dievo sunaus, 
kuris buvo atėjęs ant žemės atkentėti už 
pagonų nusidėjėlių nuodėmes, atpirkti jų 
sielas nuo šėtono ir išgelbėti iš pragaro 
kančių. Kiekvienas žmogus, sakė Frede
rikas, turi sielų, kiiri po mirčiai eina iš 
kūno Į jai Dievo paskirtų vietų pagal sa
vo nuopelnų — dangun ar pragaran, ir 
linksmybėse gyvena arba amžinose kan
čiose griežia dantimis pragare.

Apipasakojo, kai buvo Jeruzalyje pats 
matė ir apėjo vietas kuriose Išganytojas 
vaikščiojo, ir aplankė Kalvarijos kalnų, 
kur Kristus buvo nukryžiavotas.

— Kas Kristų nukryžiavojo ir už ką?
— klausė Šeirys.

Jį nukankino ir nukryžiavojo tokie 
pagonys kaip tu, kurie nematė savo sielos 
pražūties ir netikėjo Kristaus žodžiams, —
— atsakė abbė. — Bet parodymui savo 
dievybės ir kad jis buvo Dievo sunum, 
Kristus trečioje dienoje kėlėsi iš mirusių
jų ir vėliau įžengė į dangų, kų matė 
jo mokytiniai.

Pasisakė jog budamųs Jeruzalyje 
vo apsilankęs šventykloje kur randasi 
statytas Kristaus graibąs; tų grabų
lankyti buvo didžiausias tikslas kiekvieno 
pamaldaus krikščionio ir jie jau šimtme-

bu- 
pa- 
ap-

[gimė iš nekaltos mergelės, užaugo, kentė
jo už žmonių nuodėmes, ir įžengė į dan
gų, atpirkimo darbų atlikęs.

Pas pagonis to nebuvo: jie neturėjo 
dievo kurs juos butų sutvėręs, kurs juos 
butų tiek mylėjęs kad atėjęs atpirkti; pas 
pagonis žmonės atsirado amžinasties lė
mimu — Praamžiaus patvarkymu — ir 
nematė jokio savo dievo išskyrus tris staL 
bus, Perkūnų, Patrimpų ir Pykulį, kurie 
Romovėse arba šventuose miškuose aržuo- 
luose įstatyti.

O koks. skirtumas krikščionių apeigo
se ! Koks puošnumas!

Štai Velykos — diena Prisikėlimo Iš
ganytojo, kaip Frederikas aiškino. Visa 
sala mirgėte mirga puikiai išsirėdžiusio- 
mis moterimis: šilkai raudoni, mėlyni, ža
li, purpuriniai, geltoni, ir rožavi; suknios 
ilgiausiomis uodegomis kurios žeme velka
si, rankovės plačios kabo beveik iki žemei; 
ant galvų aukšti, smaili bučiai, nuo kurių 
driekiasi iki žemei kitokios spalvos šilkų 
velionai, vėjo siūbuojami. Eina jos — 
jaunos ir šenesnės — pulkeliais su kito
mis, visų suknių spalvos kitokios — tik 
marguoja, dar gražiau saulėje žiba. Ki- 1 
tos eina poromis su savo vyrais, linksmos, 
juokauja. Vyrų rubai irgi gražus, akso- 1 _ r H______________________
miniai, maišytų spalvų; galvos padengtos buvo rakinamos, nes pro jas išbėgti nega- 
kepurėmis nuo kurių kabo ilgos plunksnos; Įima jei nešoksi nuo sienos į vandenį, iš 
kurie vyrai buvo kariškiai-ritieriai tie tu- labai aukštai, neatsižvelgdamas įsavo gy- 
rėjo prie šalies gražius lengvus kardus; j vastį. 
kiti dėvėjo net lengvus šarvus, ypač jauni' 
didžiūnai, kurie turėjo auksinius, sidab
rinius šalmus, brangiais akmenais išmar- 
gytus išeigos šarvus ir buvo iš toliau at
vykę; paskui jų sekė, jų palydovai, patar
nautojai, irgi spalvingai išsipuošę, jauni 
vaikinai, kurie laukė savo progos būti pri
imtais į ri’tierius.

Žiurėjo Šeirys į viską ištolo, nors ne

Pasprukimas
Jokis paukštis, iš oro paimtas , ir už- 

1 darytas Į narvų, netupės jame jei bus pro- 
j ga išskristi, tai ir Šeirys negalėjo nurim- 
; ti. Vienų pavakarę kada pas jj buvęs ab- 
. be išėjo, Šeirys bečiupinėdamas duris pa

juto kad jos neužrakytos..... Pats neti
kėjo sau ar ištikro jam durys Į laisvę at
sidarę, ir kelis sykius bandė jas praverti 
ir vėl uždarė, nežinodamas ar eiti iš ka
lėjimo ar ne. Bijojo taipgi kad nebūtų kla
sta su tikslu ji nužudyti, tyčia palikus du
ris kad jis bėgtų, o tada tykojantieji, kai
po pabėgėlį, vilyčiomis sušaudytų, nes vis- 
tiek nėra iš jo naudos kokių margrovas 
manė turėsiųs.

Laukė jis sutemos. Kada atėjo nak
tis, Šeirys vėl pravėrė duris ir išėjo j ka- 
ridorių pasivaikštinėti ir pažiurinėti. Žiu
rėjo kur bėgti jeigu galima, ir daėjęs iki 
durų vedančių žemyn, patyrė kad jos už
rūkytos. Nusiminė, nes apsivylė: neišeis 
ir nepabėgs nors niekas ir netykoja.

Vienok palengva apvaikštinėdamas po 
karidorių toliau rado mažas dureles ve
dančias j laukų ant pilies sienos....

• Šios durys neužrakytos, tik nežinia : 
ar tyčia paliktos atrakytos ar niekad ne- ;

(Bus daugiau)

(Pabaiga nuo 4-to pusi.)

— Gailėkis, priglausk mane, Joneli!
Jonas lyg proto netekęs stovėjo vis 

toj pačioj vietoj. Jo krūtinė sunkiai kil
nojosi, nuo ištikusios audros drebėjo kū
nas. Galop prašneko, išduodamas savo 
vyriškų nepermaldaujamų nuosprendį, ko
kius padaro visi kurie sunedoroję mergai
tę atmeta ir pasirenka sau kitų:

— Pasikelk ir neverk, tamista. Ta- 
mista tame pati buvai kalta.... Aš ta
mista vesti negaliu.

— Jonuk, Jonuk, brangus, gailėkis 
manęs, leisk man gyventi!.... Jei tu ma
ne atstumi aš turiu mirti, nes nepanešiu 
tos skriaudos ir gėdos kurių tu man pa
darei.

— Ne, niekuomet! Tarp musų viskas 
pabaigta. Aš nemyliu daugiau tavęs.

Tyla. Čia moteriškė nustojo verkus, 
tik savo šaltas akis įbedė į Jonų, kurs nu- 
sigryžo nuo jos.

Staiga jos veidas persikeitė lyg į plėš- 
rio žvėries. Buvo girdėti dantų grieži
mas, o tos sustingusios, šaltos akys metė 
virtinę žaibų kuomet ji pribėgo vėl jam 
į priešakį.

Pasigirdo šūvis. Jonas stvėrėsi ‘šir
dies ir nusviro ant žemės. Jo akys bai
siai išsiplėtė, pats konvulsingai virpėjo, o 
iš burnos, lyg iš versmės, pasipylė puto
jantis kraujas. Moteris priklaupė ir savo 
lupas sudėjo ant kruvinų mylimo žmogaus 
lupų paskutiniam pabučiavimui....

Pasigirdo kitas šūvis, išsiliejo nauja 
srovė verdančio kraujo, ir jau gulėjo ant 
grindų mirtinose kančiose dvi, kitų kart 
aistringos nieilės, aukos.

Moteris dar kartų apkabino Jonų, ap
liedama jo akis, veidų ir plaukus savo ga
ruojančiu krauju, kaip kitkart jį apguobė 
savo karštos meilės gobtuvu. Dar kartų 
mirštanti omteris prispaudė savo blanks- 
tančias lupas prie Jono lupų, ir tas pas
kutinis pabučiavimas užšalo kartu su gęs
tančia jų gyvybe. ...

PASKUTINIS PABUČIAVIMAS

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

PIEVOJE
Nuo kalnelio, nuo kalneli' 
Bėgkim viens už kito, 
Ten kur pieva ranka Dievo 
Žiba iškaišyta....
Kur auksiniai, sidabriniai 
Mus žiedai vilioja, 
Čirška žiogas, ir bitelės 
Darbščiosios lakioja.
Rasa tviska, drugiai blizga, 
Saulės spinduliuose, 
Šokinėja, purpinėja - 
Žiogai žolynuose.
Nuo kalnelio, nuo kalnelio 
Bėgkim viens už kito 
Pint vainikų; drugį dykų 
Bėgkim pavaikyti.

—Margalis.

Nuo Juokų Red.: Viršu
je telpamo® eilutės nėra at
siųstos tiesiog. mums, mes 
jas užtikome ant užpakalio 
Lietuviško kalendoriaus la
pelio (mat, Lietuvoj nepa
mesta sena Rusų mada ant 
kiekvienos dienos kalendo
riaus lapelių daineles, juo
kus ir įvairias informacijas 
talpinti, kas priveda dauge
lį nekantruolių papildyti to
kį huliganiškų darbų kaip 
nuplėšti net kelių dienų’ la
pelius kad gavus paskaityti 
kas randasi ant tų lapelių 
užpakalių).

Už eilutes skirtume 
vanų, kaip skiriame už 
tas, bet nežinome ar jų 
torius dar gyvas ar
tarp garbingų mirusiųjų. 
' Ką tos eilutes., jums pri
mena? Nagi jaunystės die
nas, tėvynę, vasarų, ir skai
tydami jas vėl pergyvenat
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čiai kaip lankėsi Šventame Mieste, bet pa
gonys užvaldę tų miestų pradėjo krikščio
nis terio'ti, persekioti ir žudyti, kas pri
vertė Europos krikščionis eiti į kryžiaus 
karų prieš netikėlius, ir jau. pusantro šim
to metų kaip tęsiasi karai ii- prakilnus ri
teriai lieja savo kraujų už išliuosavimų 
brangių krikščionims vietų, kad vėl jie 
galėtų laisvai lankyti ir atiduoti garbę sa
vo Atpirkėjui. Rodė šmotelį medžio, ku
ris, sakė, buvo dalelė kryžiaus ant kurio 
Išganytojas buvo nukryžiavotas.

Gražus apsakymas apie tolimus kraš
tus, stebėtinų žemę, apie didį vyrų, Dievo 
sūnų, kurs viso pasaulio žmones nuo nuo
dėmių atpirko ir pats gyvas įžengė į dan
gų, musų jaunų pagonį labai žingeidavo ir 
jis norėjo klausyti, ir tad ne iš nuobodu
mo bet iš žingeidumo.

Atėjo Verbų diena. Iš kalėjimo lan
go Šeirys matė kaip žmonės — seni ir jau
ni — puošniuose rūbuose, nešini rankose 
žalias kadugio šakeles, ėjo į bažnyčių, iš 
kurios. vėliau išeidinėjo, šakeles nešdami 
iškėlę ir su pagarba.

—’Kų tai reiškia ir kodėl šiandien pir
mų sykį matau žmones einant tenai su ža
liomis šakelėmis rankose?

— Šiandien Verbų diena, paminėji
mas Kristaus garbingo įjojimo į Jeruzalį, 
kur žmonės jį sutiko kaip karalių, po ko
jų palmas ir gėles klojo, bet paskui neti
kėliai jį išdavė ir ketvirtų dienų nukan
kino ant kryžiaus....

Jau Kristus Šeiriui buvo didvyriu ir 
didžiu žmogum arba Dievu, ir jis jo gai
lėjo ir jautė širdyje neapikantų prieš jo 
kankintojus, kaip ir mes jautėme kada 
mokinomės švento raišto.

Velykų dienų dar didesnio įvairumo 
musų nelaisvis toje saloje matė. Tą die
nų, aiškino jam vienuolis, Kristus prisi
kėlė iš numirusių padarydamas didžiausių 
nuostabų jo nukryžiavotojams ir džiaugs-] 
mų savo pasekėjams, ir Šeirys stebėjosi 
girdėdamas apie Dievų kurs tarp žmonių

iš labai tpli, nes galėjo pažint žmonių ir 
veidus, kadangi viskas dėjosi nepertoliese 
kieme ir plačiame kelyje tarp pilies ir baž
nyčios.

— Ar matei kada tokį puošnumų, jau
nas narsuoli, tarp savo žmonių? — klausė 
abbė, gerai žinodamas kad tarp Lietuvių 
to nebuvo ir matydamas kaip tie vaizdai 
žavėja jį.

— Ne, pas mus to nėra.... — atsakė 
trumpai Šeirys. — Gražu, ištiesų gražu.

— Matai, jeigu pataptum krikščioniu, 
I pats galėtum su jais dalyvauti ir tokiame 
puošnume gyventi....

— Negundink manęs! — suriko jam 
Šeirys, — aš krikščioniu nebusiu!....

Pasišalino vienuolis, o nelaisvis likęs 
vienas žiurėjo .visų dienų į linksmai žai
džiančius laisvus žmones, ir jam skambėjo 
Frederiko žodžiai, “Jeigu pataptum krik
ščioniu .... ” kas privertė jį dar labiau dė
ti pastangas vyti tokias mintis iš galvos 
ir stengtis būti tokiu kokiu yra, nes jau 
labiau ir labiau jį naujas gyvenimas įtek- 
mėjo;

Pasinėrė giliose svajonėse apie savo 
tėviškėlę, apie Nemunų, apie motina ir 
apie savo Angutę.... Jau pavasaris iš
aušo, gieda veversėliai, o jis vienas tarp 
svetimųjų nelaisvėje kaip paukštis užda
rytas ....

Pavasaris darėsi gilesnis ir gražesnis. 
Sužydėjo aplink pilį ir po visų salų jie vos, 
alyvos, obelės, vyšnios ir kiti vaismedžiai; 
darželiuose aplink pilį žydėjo lelijos, tul
pės ir kitos ankstyvos gėlės, ir iš savo ka
lėjimo Šeirys dairydamasis dar labiau sa
vo skurdų padėjimų jautė. Tankiai net 
apsiašarodavo, bet ištrukti negali. Tie 
vaizdai jį tik labiau viliojo į tėviškę, jo 
sielų kėlė prie audros, bet ji išlėkti niekui’ 
negalėjo.

Veversėliai čireno, gegutė kukavo, 
lakštingalos čiulbėjo ir visų dienų nuo an
kstyvo ryto iki vėlybos nakties oras bu
vo pilnas paukščių garsų, kokius jis girdė-1

TIEMS KURIE DAR NETURI
Žmonijos Istorija

Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
H AUGYBĖ 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 žemes 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 tvirtuose 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.

“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."D I R V A”

6S20 Superior Ave. Cleveland, Ohio

savo kūdikystę.
Tas viskas ten ir. šian

dien taip yra kaip palikot: 
tie patys takeliai, kalneliai, 
pievelės, ir užauga naujų 
gėlelių, drugelių, žiogelių, 
ir net varlelės tokiais pat' 
tonais savo dainas balose 
krioksi. Bet ar daug kas 
tam tiki, Amerikoje būda
mi?

Jeigu S.L.A. organo re
daktorius butų poetas jis 
tas eilutes užtikęs numes
tų į gurbų, o parašytų sa
vo, šitokias:
Nei žiogelio, nei drugelio 
Ten jau nematyti,
Tik “fašistai” kožnų tyko 
Į Varnius varyti....:

Nors turėjo gerų progą 
šią vasarą Lietuvą aplan
kyti, bet atsisakė važiuoti 
ir pats persitikrinti.

/ I
Geri Pjūklai

Panevėžyje ūkininkas at
ėjęs pas Žydų sako:

— Kokį tu, parke, man: 
davei pjūklų, kad tik du 
kartu pjoviau ir atšipo. 
Duok kitą, geresnį!

— Ui, gaspador, aš tami
stai duosiu tokią pielą kuri 
niekuomet neatšimpa! —« 
sako Žydas.

— Na tai duok šian ne
kalbėjęs; aš neturiu laiko: 
čia su tavim plepėti.

— Niu, imk mano pačią! 
Ji jau 40 metų mane pjau
na ir dar neatšipo....

— Ak, tu, žydpalaiki, to
kią ir aš pats turiu! — at
rėžė supykęs ūkininkas. J
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TORONTO, ONT.

ATSAKYMAS TORONTO
RAULUI

Toronto padangėj buvo 
garsus “poetas”, kuris pa
sirašinėdavo “Laisvėj” Svy
rūnėliu, rašydavo kas jam

Štai tas Raulas ‘Vilnyje’ 
nr. 133 atsako “Dirvos” 
Liberalui į tilpusią kores
pondenciją apie Bimbos mi
siją Torontoj. Raulas iš
vadina Liberalą šmeižiku, 
melagiu ir tt. Patariu tam 
Raului nusipraust juodą 
šmeižtų ir melagysčių bur-| 
ną, tuomet supras ar Libe-Į 
ralas yra toks kokiu ji per- 
stato, ir galėsi tikrai Raulu 
vadintis. Iš tokių tavo ra
štų pasirodai kad tikrai esi 
Bimbos bato aulas.

tik nepraustaburnio tauzos 
ir melagystės, susiriesda- Į 
mas keikė, niekino visą pa ! 
sauli, prašė tikėti tik jo žo-' 
džiams, lyg kokio dievaičio, 
ir dolarių duotų, o Raulas 
būdamas Bimbos juodu au
lu, net verkdamas kelia 
Bimbą aukštyn, o tas vis

nišką mokslą gerai pažys-l 
ta ir prieš mulkintojus ne-l 
tylės.

Toliau Raulas rašo kad 
esą reikia pažinti save. Bet 
pažvelgk, Raulai, ar pažys
ti save, savo logiką, savo 
protą. Esi tamsiausias fa
natikas raudono fronto,

krinta žemyn. Viskas ką 
Liberalas “Dirvoje' apie 
Bimbą pasakė yra teisybė.__
ir Raulai kaip, nesistengsiį nierių” valkata.

tokių vaidų ir pačiam butų 
smagiau su Lietuviais gy
venti.

“Dirvos” skaitytojus ir 
rėmėjus Raulas vadina tik
rais mulkiais. Bet ištikro 
šimtą sykių mulkesni yra 
tiė kurie skaito komunistų 
tauzų lapus, nes tai yra

visus smerki, o giri tik sa
ve. Verkšleni kad Libera-1 ganai. 

Įlas išvadino tavo “misijo-
Argi ne 

niekšui doros nejkrėsi, nes!tiesą: juk jis neturi pasto- 
ir pats apie dorą suprati- j vios vietos, lenda tarp dar-

darbo žmonių aklinimo or- 
“Dirvą” visi skaito 

iš liuosos valios ir pasirin
kimo, ,‘Dirva” nesiuntinėja 
ubagų aukoms rinkti ir po 
prievarta brukti, dykai da-

tinė, o visame kame atsižy
mi komunistiškumu.

“Švyturiečiai” Birželio 8 
d. pirmi suruošė šio sezono 
pikniką; Lietuvių suvažia
vo gana skaitlingai, visi 
linksmai laiką praleido prie 
įvairaus programo, šokant, 
žaidžiant žaidimus, su vi
sokiais laimėjimais už at- 
sižymėjimus.

Prie kiekvieno ’ dalyvio 
krutinės buvo segiojama 
tautiški ženkleliai, kas at
rodė labai gražiai. Bet at-

žysti tautos vėliavos tai ne
vertas būti šiame Liėtųvįų 
susiėjime. Tas “galvočius” 
nepoilgo ir dingo nežinia 
kur. Dalyvavo keletas Są- 
jungiečių tikrų Lietuvių, 
kurie su visais turėjo ma
lonumo. , Piknikas užsibai
gė gana linksmai.

Patartina Toronto Jauni
mo Sąjungai ir Švyturie- 
čiams nesikerštaūti tarp 
savęs ir nekliudyti vieni ki
tų parengimų.

Nors Birželio 9 d. Jauni-
ąnt seilės pakliuvo. Bet da
bar ar tas Svyrūnėlis su
rimtėjo ar aprimo prote, 
o jo vietoj atsirado kitas.

Raulas labai užsigauna 
už pasakymą teisybės apie 
Bimbą. Argi netiesa: juk 
visoj Amerikoj kaip bubnu

Šis po korespondencijomis 
pasirašo “Raulas”, kuris į 
“Vilnį” rašinėja. Tik klau
simas ar atsirado naujas 
Raulas, ar f 
sikrikštino. Sprendžiant iš 
to Raulo rašinių tai gaila 
kad Raulas o ne čebato au-I prakalbas visai neina, 
las, {jo prakalba irgi buvo vien

skamba apie Bimbą kad jis 
yra raudonkaklis, Lietuvių 
kiršintojas, tamsių darbi- 

„ ■ įninku mulkytojas ir šmei-
Svyrunėhs per-L... , - • * •

Rnv-Pn^innt iš ZlkaS ZmOnlli- Amer1’ 
ikoje geri žmones į Bimbos 

Čia

mo neturi. bininkų, pinigus vilioja, o
Raulas teisina buk Bim-1 pačiam jam darbas dvokia', 

ba nesakęs kad kas ne ko-j jo niekas darbininku nepa- 
munistas tas ne darbinin- verstų.
kas. Bet tas yra faktas, i Raulas prikiša Liberalui 
jis per visą vakarą. sayO'|jjUjj jjs sako ]ęa(j ^as plytų 
misijose tą skelbė ir me- neneša, tai ne darbininkas.

linti laikraštį kaip daro ko
munistai. J. Liberalas.

kino visų kit; pažiūrų dar
bininkus ir inteligentus., o 
savo pusę gyrė, rėkdamas 
kad tik tas yra darbininkas 
kas eina su juo .

Liberalas jūsų bezdžio-

Rauluti, fu. neturi proto nei j 
vieno iš tos klesos darbo 
žmonių. Prisimink ar se
nai pats nešei dar aršesnį 
darbo jungą kaip plytne- 
šiai. Nespjauk į tą klasę, 
nes gali prisieit Į ją gryž-
ti. Jei esi susipratęs dar
bininkas tai nesmerk darbi
ninkų pagal jų rūšių. Ne
jaugi plytnešiai kurie neti
ki Bimbai ir neduoda dola
rių pagal tavo filosofijos 
yra kapitalistai?

Raulas širstą kad Libe
ralas pataria vyti Bimbas, 
Mizaras į Maskvą. Libera
lo patarimas visai vietoje: 

į dumkit visi su visais savo 
“misijonieriais”, ten rojus 
gatavas, ko čia daužytis po 
kapitalistų šalis ir keikti 
surėdymus, korespondenci
jas apie sau nekenčiamus

Katalikiško jaunimo vei
kimas. Toronto Lietuvių' 
katalikų jaunimo organiza
cija “Švyturys”, susitvėrus 
vos du mėnesiai, jau turi 
virš 50 narių. Jie veikia 
katalikiškai ir tautiškai — 
susirinkimus atidaro su 
tautos himnu. Jie deda pa
stangas kuodaugiausia su
jungti Kanadoj gimusį Lie
tuvišką jaunimą su atei
viais; aiškinama jiems kas 
tai yra Lietuva, ką reiškia 
sava kalba, kokia Lietuvių 
literatūra, ir tt.

“Švyturys” nors yrą ka
talikių globojama organiza
cija, bet nesigriebia karštai 
tikybiškai veikti, kaip da
ro Jaunimo Sąjungaį kuri 
vadų apšaukta neva bepar-

sirado vienas komunistų 
sufanatizuotas vyrukas, iš 
Jaunimo Sąjungos, kuris 
pasielgė labai žemai: kada 
jam prisegė ženklelį tai jis 
išmetė geltoną ir žalią spal
vas, o pasiliko tik raudoną. 
Lietuviai tuo pasipiktinę 
pasakė jam, jeigu nepripa-1

mo Sąjunga savo susirin
kime nutarė .neturėti jokio 
sąryšio su švyturiečiais, 
šie visai neturi tikslo eiti 
prieš Sąjungiečius, jeigu 
tik komunistai leis Sąjdn- 
giečiams kvėpuoti nėparti- 
viškumu.

Nemuno Banga.

A. S. BARTKUS j
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti T 
vestuvių paveikslus gaus vieną didėlį pul- J 
ku spalvuotą paveikslą dovaną nuo tuzi- y 

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

tografijas visokių kitų traukimų. T
1197 E.. 79th St. Cleveland | 

“Studija su dviem parodos langais’* į 
— Telefonas Randolph 3535 — J

Bandykite Lengvą
Budą Valymui

. Savo Namų
IŽAM valyti namus sunkiuoju būdų . . . ypač 

karštame ore? Elektriškas Vacuum Valyto
jas atliks tą darbą lengvai, greitai ir gerai.

Elektriškas valytojas sutraukia dulkes ir trupi-: 
nius iš kąrpetų. Jis užlaiko juos skaisčius ir gra
žius per ilgą laiką. Apsaugoja juos nuo greito 
nusidėvėjimo paeinančio nuo purvo, ir per tai il

giau laiko.

Elektriško Valytojo priedai ištraukia dulkes iš 
langų užtiesalų, drapanų, matrasų ir apmuštų ra
kandų. Kodėl nebandyt valyt šiuo lengvu, Elek

trišku budu?

Pardavėjai duoda Elektriškus Valytojus ant mė
nesinių išsimokėjimų. Galit naudotis valytojų 
visu laikų kuomet palengva išsimokat.

Apžurekit visus daugiausia vartojamus Elektriš
kus Valytojus Parodoje Visko Elektriško del Na

mu.

The electrical League
14-tas Aukštas —HOTEL STATLER— Prosepct 3466

žmones rašyti? Ten to vis
ko nereiks, ten nėra “ak
lų” darbininkų, yisi “susi
pratę”.

Raulas nepatenkintas kad 
Liberalas neparašo “Dirvo
je” kad ir bažnyčioje ren
kama pinigai., Tas tai dar 
lykas nėra vertas,1 “Dirvos” 
skaitytojai žino Romos biz
nį ir nemažai apie jį skai
tė, žino, ir ja (neseka. Bet 
ir čia yra skirtumas: kata
likai užlaiko vieną kunigą, 
jis nesidaužo po ’visus mie
stus ubagaudamas ir .neža
da darbininkams nieko, tik 
sau pragyvenimui prašo, 
nesirengia nei Lietuvos nei 
kitos kokios valdžios vers
ti.

Dar girdėti kad ir Moc
kus atvyks dolarių pasirin
kti. Kaip girdėti, jis iškal 
no pastato kainą už sayo 
nosies parodymą <$50. 'Tas 
Mockus rodos velnius par
davinėjo, o ne “Vilnį”, tai 
vis ‘darbininkams’ ant nau
dos, kad tik daugiau išnau
dojus.

Patariu Raului štai ką: 
jeigu nori darbininkiškų 
prakalbų girdėti tai sumo
kėk desėtkus dolarių vieti
niam mitingoriui Mailai, 
tai bent bus darbininko kal
bos, o ne padaužų, šis ga
lės jums nuolat prakalbas 
sakyti ir galėsi, išsižiojęs 
klausyt.

Raului nepatiko kad Li
beralas ragina Torontiečius 
Lietuvius būti tikrais tau
tiečiais,’ Raulas ir jo uba
gai tokių žmonių 'bijo kaip 
Žydai kiaulienos. Nenusi
mink, Rauluti, jeigu butum 
tikras Lietuvis, o ne žyd- 
bernis tai nereikėtų pačiam 
taip pliaukštų kaip čebato 
aului. Nebūtų paikysčių ir

Be ekstra lėšų—-Pasirinkimas Spalvų bent kokiame mo
delyje, iš daugybės įvairiausių sutaikymų, kad bus be
veik individualiai skirtingas. Ateikit į musų speciąlę 
spalvų parodą ir patys pamatykit didžiausi spalvų įvai
rumą. kokis tik jums patinka.

•695
AND UP at factory

Ir atminkit, tas yra tik priedinis da
lykas iš daugybės įvairių priedų ku
riais Esse- the Challenger laimėjo vir

šenybe savo lauke.

ESSEX
m£ CHALLENGER

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

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

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Ad. WAshington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATlantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

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

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

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

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 31

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

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

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St BOulevatd 197#

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

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

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway BRoadway 9038

SOLON GARAGE 
Solon, Ohio

D. I. STERLING & SON
Berea. O. Berea 171 W



tautos vėliavos tai ne
būti šiame Lietuvių •

me. Tas “galvočius” 
įo ir dingo nežinia 
Dalyvavo keletas S?- 
:ių tikrų Lietusių, 
;u visais turėjo jna, 
. Piknikas užsjbai- 
a linksmai.
’tina Toronto Jauni- Į 
Jungai ir Švyturie- I 
nesikerštaiiti tarp f 
nekliudyti vieni ]d- I 
įgimų.
Birželio 9 d. Jauni- I 
inga savo susinu- į 
tarė neturėti jokio t 
su švyturieciais. I 
neturi tikslo eiti į 

ąjungiečius, jeigu I 
įrištai leis Sųjun- į 
kvėpuoti neparti- Į

Nemuno Banga. Į- 
I

RTKUSl j 

le Lietuvi) ArtlitM '' F 

r a f a s I

VISOKIAS GRUPES f 

nv nt kitokias. :: 
tos mums nutraukti ■' Į 

ius vieną didelį pul-, J Į 
ą dovani) nuo turi-' i Į 
tarno fotogiifiji). 

žymiai numažintos, i' j 
jamas. Taipgi M- ■ ‘

visokiems paveiks- J 
ba sumažiname Io-;. 
kitą traukimg.

Cleveland ; 
arodos langais” ’ 
)h 3535 - • $
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® IŠ LIETUVOS M
Buvusio mokesčių ins

pektoriaus Račiūno byla už 
kyšininkystę, už kurių ga-

JS IŠSTA-
US1OSE

MARIAMPOLĖ

Rašo Ašmas.
Mariampolės miestas, 

torikai sako, visai ne senas 
i miestas. Tai turbut bus 
’ vienas iš naujausių Lietu- 
[ vos miestų.

■ Prieš trejetų šimtų metų 
dabartinės Maria m p o 1 ė s 

i vietoj buvęs paprastas Lie- 
f tuvos kaimelis. Dabar Ma- 

riampolė turi apie 200 di
desnių namų, skaito virš 
10,000 žmonių ir yra aps
krities didmiestis. Rusai 
Lietuvoj viešpataudami ma
žai Rūpinosi Lietuvos mie- 

Į stų gerove. Jei kų darė 
- tai tlik strateginiu (karo

reikalų) atžvilgiu. Taigi ; 
nors labai buvo reikalinga < 
bet iki Mariampolės nepri- , 
vedė nei geležinkelio.

Lietuvai nepriklausomy- j 
bę atgavus tuojau buvo pa- ( 
sirupinta iki Mariampolė? 
geležinkelį pravesti. Nega
na geležinkelio, dar Ma- 
riampolėje tapo, bene gra
žiausia visoj Lietuvoj, pa
statyta geležinkelio stotis.

Rygiškių Jono gimnazija 
taipgi bus bene garsiausia 
visoje Lietuvoje, nes iš jos 
daug garsių vyrų išėjo — 
pradedant Dr. Jonu Basa
navičium,’ Jomr Jablonskiu. 
Vincu kūdirka ir kitais.

Dabar Mariampolėje yra 
daug švietimo įstaigų: be 
Rygiškių Jono gimnazijas 
yra dar Marijonų gimnazįį 
ja, Žydų gimnazija, Moky
tojų seminarija, Ženiė^TĖ- 
kio mokykla (Kvietiškyje) ■ 
kurioje kas metai daug jau 
nuomenės mokydamiesi ; 
busimų gyvenimų rengiasi. 
Mokytojų seminarija pei 
dešimtį metų Lietuvos gy
vavimo daug mokytojų pri 
perėjo.

Šiaip dabartiniais laikais 
Mariampolė nieku nepasi- 

paprastų 
Reakcija 

ir turbut 
Visas gy- 

Pir-

is-

praeities atsiminimai.
Dabar suėjo 25 metai 

nuo spaudos atgavimo. Pa- 
' žiūrėsime kaip Miariampo- 
1 lė tas sukaktuves paminės. 
1 Ar dabartiniai “veikėjai” 
įvertins anų laikų veiks
mus, per kuriuos prieita 
prie dienų nepriklausomy
bės.

Daug dabartinių veikėjų 
taip pasidarbavo “Mariam- 
polės garbei” kad net prieš 
pasaulį gėda. Statė eleva
torių, tai nustatė ant mar- 
gio uodegos, 
toriaus 
keliama 
keliama 
gerkles 
burnotų 
Statė skerdyklas, ir jas pa
statė taip kad nei Dievui 
žvakė, nei velniui gagan
čius; del tos skerdyklos an
tra byla iškelta.

Na, o Amerikoniškų la
šinių skutimo istorija taip 
Mariampolę pažemino kad 
nors imk ir vardų pakeisk.

Dabar buvo žvalgybinin
ko Pautieniaus byla, kuris 
buvo, neva su tikslu žval
gymo, pasiėmęs tūlo valdi
ninko kelis tūkstančius li
tų, tapo teismo rastas kal
tu ir pasmerktas, dabar 
kaip sudegęs kažin kur din
go, sako Prienuose moky- 
tpjaujųs.

Del to eleva- 
po 10 metų neva 
byla, bet taip tik 
kad laikraščiai sau 
užsikimštų ir ne- 
apie šmuglninkus.

da- 
ku- 
vir-

žymi, išskiriant 
gyvenimo bėgi, 
savo darbų daro 
dar ilgai darys, 
venimas lyg apmiręs,
mose vietose atsistoję žmo-

vo metus kalėjimo ir nuo
stolių keletu tūkstančių li
tų atlyginimo. Dabar dar 
vienam valdininkui kelia
ma byla, kuris keletu metų 
jokių pareigų nėjo, nieko 
nedirbo, o algelę ėmė. Bet 
kas čia ir suskaitys visus 
“gerus darbelius”.

Pasikorė Nepatenkintas 
Žeme ,

Kybartų v., Gegužių k., 
pasikorė Antanas Mičiulis. 
Išaiškinta kad jis korėsi to
dėl kad buvo nepatenkin
tas naujai pirktu žemės 
sklypu. “L.Ž.”

Svetimas Erelis Lietuvoj

Kuršių kopose dvi mer
gaitės buvo užpultos neži
nomo paukščio. Jis jas ap
daužė snapu ir sparnais, 
bet kiek sužeistos pabėgo. 
Medžiotojams pasakius, tie 
nepaprastu paukščiu susi
domėjo. Nuvykę į kopas 
pamatė erelį, kuris ir juos 
puolė mušti, bet šie lazdo
mis apsigynė ir paukštį 
suėmė.

Pasirodo erelio butą kon
dorų veislės. Jie veisiasi 
Pietų Amerikoj ir kituose 
kraštuose. Kaip pakliuvo 
Klaipėdos krašte nežinia.

Erelis perduotas į Lietu
vos gamtos tyrimo stotį.

L.Ž.”

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

Lake Erie. C&B LineSteamersaremagnihcentfloatinghotels with large com
fortable salerooms, excellent dining room service and courteous attendants.

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

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

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

($4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 r<L trip 
’ Autos Carried $6.50 and up
| $3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.OO rd. trip 
I Autos Carried $4.50 and up
—rv—rt »v oivHticBi, VZMCCZCI, ariu IOC 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

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

p. m., arriving' 7:30 a. m., (E. S. T.)
May 1st to November 15th. w llu.

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

Fares

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

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

LIETUVOS GAISRŲ 
NUOSTOLIAI

Gaisrų stitistika Lietuvo-
■ je nuo 1918 iki 1927 metų 

rodo kad per tų laikų tik re
gistruota buvo' 9103 gais
rai, kurie padarė apie 100 
milijonų litų nuostolių ir 
juose buvo 119 žmonių.

Žiūrint tų gaisrų kilimo 
priežastis matosi kad 25% 
kilo del dūmtraukių neva- 
lymo, krosnių ir kaminų 
blogos priežiūros; 12 nuoš. 
nuo neatsargaus elgimosi 
su ugnimi, ir 44 nuoš. nuo 
nenustatytų priežasčių (iš 
jų žymi dalis faktinai ten
ka irgi aukščiau nurody
toms priežastims).

Šie skaitmenys rodo kad

reikalinga smarkiai kovoti 
I su šiomis dažniausiomis 
gaisro kilimo priežastimis. 
Čia maža yra privalomus 
Įsakymus leisti bei bausmės 
priemones vartoti. Reika
linga dar visa eilė priemo
nių kuriomis žmonėms bu
tų išaiškinta kaip reikia 
nuo gaisrų saugotis ir ku

rios įjudintų žmonių neran- 
gumų, šiuo tikslu Lietu- t 
vos ugniagesių organizaci- j; 
jų sąjunga ruošė nuo Ge- $ 
gūžės 27 d. iki Birželio 3 d, ❖ 
priešgaisrinės propagandos j 
savaitę. Tos savaitės metu ? 
buvo platinama Įvairus pa- j 
aiškinimai, paskaitos ir tt. $

“L.A.” į

Tel- CHerry 2370 i 
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber-
Universitete, darbuojas su a 

Teisių- Ofisu advokato T
Anderson & Marriott t 
308 Engineers Bldg. * 

kur su visais teisių reikalais S 
^letuviai, Slavai, Lenkai, ir X 
Husai draugai kreipdamiesi tu- į 
ros teisingą patarnavimą.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

M

Naudotų Karų 
Bargenai

NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLDSMOBILE/ 
OAKLAND,

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

The Zucker Nash Co.
6816 Superior Ave. 

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

NASH “400”
Mes turim juos

Sėrvict 
is
Street Branch 
i 4332

io..,
Uulevard 1970
LEŠ

riii Falls 267

lArflėid 6991

Lenviile 5940

,ES, Ine.
Bedford 918
CO.

oadway 0038

erei 171 ĮV

nės matyt be iniciativos. 
tik velka šiaip taip savo gy
venimo valksmų ir viskas.

Prisiminus netolimų Ma
riampolės praeitį net link
sma darosi. Koki tai kil
nus buvo “Aušros”, “Var
po” bei “Ūkininko” laikai 
(taip apie 1883—1903 me
tus) ! Tai kiekvienas Ma - 
riampolės ųžkampelis, kiek
viena siena, net kiekviena 
tvora yra istoriški ir daug, 
daug kų galėtų papasakoti. 
Čia buvo “Sietynas”, čia 
būdavo “suvažiavimai” bei 
susirinkimai visokių Lietu
vos reikalų aptarimui. Kiek 
čia būdavo “Lietuviškos li
teratūros” — užgintų.’laik- 
raščių (žųsiena vadinamų) 
pargabenta ir išdalinta, 
kiek iš čia būdavo Lietuviš
kų proklamacijų su ūbai
siais, “Broliai ir seserys, 
nepasiduokim maskoliams” 
išplatinta ir kaimuose išli
pinta, kad maskolių žanda
rai iki pasiutimo nusikan- 
kindavo proklamacijas nuo 
sienų, tvorų ir medžių be- 
gramdydami. Vis tai svar
bus ir reikšmingi netolimos

£imiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiii& 

Į Serganti Vyrai ir Moterys | 
E Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- E 
| )ūo mano $10.000 X-RAY ’ EGZAMINAVIMU už $1.00, = 
E tą patarnavimą tęsiu ir toliau. E

Aš gydau visas chroniškas ir. keblias Ii- = 
gas vyrų ir moterų sų geromis pasekmė- Ę 
mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- iš
leistas žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, E 
Galyoskaudj, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- = 
jerumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir E 
Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. E

Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. 
EHRLICH'O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują 
ir analizuoju šlapumą.

E Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš- = 
E ku meto/iu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir = 
~ jums. Ateikit ir pasitarkit su manim nuodugniai apie = 
E savo ligą savoj kalboj. VISI PASITARIMAI UŽLAI- E 
| KOMI SLAPTOJE. =

i Dr. BAILEY '‘Specialistas” f
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. Ę 

5 Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. s 
E Mes kalbame Lietuviškai. E
ŠilIHllllIllH!IJl!ll.išsiki,lik žit,1 ir laik*k k<1da bus reikalingaliiiiiiiiilllliiiiii^

I' Prospect 2420

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

į kuojam, išleidžiam ir sukraunant
j į 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Cista

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti; nieko daugiau 

nereikia dapirkti. 
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. .ZUCKER.

■llllflllBlflaiHBIIIIBIBflll^
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K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt' ir išprbsyt se

nus r ubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

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

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.5:0
Šilkinė dresė išvalyt ir

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

Taipgi- kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai': Penn. 2107

Namų Penn. 2715.J

Nėra Jokio Pavaduotojo 
del Rūšies

JUS ganai rusies gerumą gausiame'saike kuo
met perkat Richman s Rubus—turtingą rū

šį materijos išaustos geriausiose šios šalies audi- 
nyčiosę, kurią mes Įsigyjame žema, kaina delei to 
kad perkame 4,000,000 yardų kas metai už gry
nus pinigus — puikią rūšį darbo atliekamo gabių 
siuvėjų, kurie atlieka viską nesulyginamai geriau 
su geriausiomis įmonėmis Richman siuvyklose, 
kadangi jie yra ir savininkai šios kompanijos.

Šitie pinigų sutaupymo ir laiko sutaupymo pa
togumai duoda jums aukščiausią rūšį už kerną kai
ną. Jus nieko nemokat ųž išlaidžias išdirbimo ir 
pardavimo ypatybes. Jus perkat tiesiog iš pasau
lyje didžiausio tiesiog pirkėjams išdirbėjo Vyriškų 
rūbų ir sutaupot tarpininko pelną.

Pasirinkit sau siūtą šiandien iš musų didelio 
išstatymo vėliausių stilių ir moterijų — mes galim 
jums pritaikyt kuopuikiausia iš plataus pąsiriil- 
kimo naujausių pavyzdžių ir spalvų.

BICHMĮ
BILE SIUTAS, PLOŠČIUS, GOLF ARBA

TUXEDO SIUTAS PAS MUS VIENA KAINA

Dvi Krautuvės Clevelande
725 EUCLID AVENUE

PROSPECT IR ONTARIO
Atdara šeštadieniais iki 6 vakarė:



Kas Girdėt Clevebande-Apielinkese į SPORTAS

i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Joe Piirelli imsis su Jacobson 
ir Jack Sherry pasižada.parįst 
du Clevelandiečius į 30 niinutų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Šiaurės Lietuvos nuo neder

liaus nukentėjusių šelpimo ko
miteto susirinkimas įvyks pen
ktadienio varare, Birželio 21 
dieną, Lietuvių salėj, 6835 Su
perior avė, 7:30 vai.

Visi nariai kuriuos draugijos 
yra išrinkusios del sudarymo 
bendro komiteto šelpimo dar
bu rūpintis, malonės pribūti Į 
viršminėtą susirinkimą paskir
tu laiku.

Taipgi kurių draugijų nega
lėjome pasiekti su užkvietimu, 
jų valdybos turi teisę atstovau
ti savo draugiją ir kartu ben
drai veikti.

Organizavimo komisija.

Paliuosuoja mokytojas. šį 
rudenį miesto mokyklose bus 
30 mokytojų mažiau. Suma
žinant mokytojų skaičių mies
tas sutaupys jų algų $78,000.

Aplankė popiežių. Atėjo ži
nios kad Clevelando vyskupas 
Schrembs turėjo pasimatymą 
su popiežiuim, atsilankęs Vati
kane. Vyskupas parveš Cleve- 
landiečiams popiežiaus palai
minimų, jeigu jie ką reiškia.

Colirm-
25 me-

Jos

Nužudyta studentė.
bus, O., rasta nužudyta 
tų universiteto studentė, 
sukoneveiktą lavoną rado vai-j 
kai netoli gelžkelio. Policija, 
sulaikė vieną to universiteto 
profesorių, kuris sakoma kar
tais su ta mergina gyvendavo.

DIDELĖS IMTYNĖS KETVIR
TADIENIO VAKARE

KAREIVIŲ BONAI
Kurie Lietuviai tarnavo ka- 

riumenėje didiojo karo laiku ir 
nėra atsiėmę savo bonų pripu- 
linčių iš Ohio valstijos prašo
mi kreiptis prie Charles J. Bills 
1126 E. Ill St., Eddy 5420-W. 
Jisai pagelbės savo vientaučius 
išgauti bonus.

Suėmė pašto vagį. Vienas 
pašto tarnautojas, 29 m., sulai
kytas už pavogimą registruo
to siuntinio su pinigais. Siun
tinyje buvo keli tūkstančiai 
dolarių. Jis registruotų siun
tinių skyriuje išdirba septynis 
metus ir 
vertingus

gerai mokėjo pažinti 
siuntinius.

kastingu pinigų. Po-

Kviečia prezidentą. Cleve
lando majoras ir keletas kitų 
ypatų pasiryžo nuskristi į Wa- 
shingtoną pas prezidentą Hoo
ver ir užkviesti jį dalyvauti 
oro lenktynėse ir parodoje ku
ri atsibus čia savaitę laiko nuo 
Rugpjūčio 24 d.

Sekmadienį Ohio valstijoj au
tomobilių nelaimėse užmušta 6 
ypatos ir keli desėtkai sužeis- 

Clevelande iki pereitos savai
tės pabaigos užmušta 100 ypa
tų, keletu daugiau negu pernai 
per tiek

Surado
licija susekė išdirbėją klastin
gų popierinių pinigų. Jisai tu
rėjo jų apie $20,000. Nu važia
vęs Į Painesville pirko apelsi- 
tų ir padavė $20. Pardavėja, 
atidžiai apžiurėjus popierinį, 
paprašė jo palaukti iki ji suras 
mulkių jam išduoti. Tuo tar

nu ji parodė pinigą krautuvės 
perdėtiniui. Jis išėjęs gatvėn 
rado policijos viršininką, kuris 
tą žmogų ir sulaikė. Parsiga
beno, jį į jo gyvenamą vietą ir 
>o kratos atrado kad tai jisai 
pats tuos klastingus popierius 
gamino ir platino.

pat laiko.

palaikė už paukštį — 
Keli vaikai išėję Į 

medžioti nušovė savo 
13 metų vaiką. Jie

Vaiką 
nušovė, 
krumus 
draugą, -r--^ ——--- 
manė kad jis buvo paukštis — 
jeigu yra koks skirtumas tarp 
paukšties ir vaiko. Jisai žaidė 
už krūmų nuošaliau, kuomet 
kitas su šautuvu rankoje patė- 
mijo jį krutant ir paleido šūvį 
j galvą. 1

Paliko kūdikį. Policija suse
kė ir suėmė mėginą kuri pali
ko mieste vienoj didelėj krau
tuvėj savo trijų dienų kūdikį. 
Sulaikyta, ji pasisakė kad ji 
nati viena be jokios pagalbos 
tą kūdikį viešbutyje pagimdė 
nakties laike. Ji paeina iš So. 
Bend, Ind. čia atvažiavo no
rėdama paslėpti nuo tėvų savo 
bedą. Paeina iš geros šeimy
nos.

Areštai labai padidėjo. Poli
cijai pradėjus vajų nuo Gegu
žės 1 d. prieš slaptus degtinės 
pardavinėtojus, po to kai bom
bomis bandyta išsprogdyti po
ros policijos viršininkų 
areštuota 605 ypatos. 
per tą pat laiką tokių 
buvo tik 288.

namus, 
Pernai 
areštų

Tai nenusėdėjimas! Apskai
tų uojaima kad šią vasarą 325,- 
000 Clevelando gyventojų va
žiuos automobiliais pasivažinė
ti arba atostogauti, manydami 
kad kitur geriau pasilsėti.

Pereitą meta išvažiavo apie 
275,000.

Iš kitų miestų apsilankys ir
gi apie tiek svečių, 
leis Clevelande apie 
milijonus dolarių.

Salvatore Torado,

Jie pra- 
keturis

žinomas 
Italų tarpe kaipo “butlegerių 
karalius”, kuris pereitą savai
tę savo konkurentų buvo nu-j 
šautas, tapo palaidotas sidab-' 
ruotame grabe, $3,900 vertės, 

tufe 
gč-

Laidotuvėse dalyvavo virš 
stančio žmonių ir susiųsta 
lių už $7,500.

Jau prasidėjo imtynės atvi- 
irame ore, Taylor Bowl, visiems 
1 gerai žinomoj • vietoj. Šio ket
virtadienio vakare (Birželio 20 
d.) Marotta surengia nepapras
tas imtynes keliais atžvilgiais. 
Vienas tai kad bus keturios ar 
penkios poros imtikų, o antras, 
jose dalyvaus net trys Lietu
viai.

Marotta turbut sumanė pa
dalyt savotišką Lietuvių čam- 
pionatą ir niekam nežinant par
sitraukė Antaną Brazauską ir 
pasakė Sarpaliui: Jeigu nori 
gerai pasirodyt išbandyk šitą 
vyrą. Kada Sarpaliuš patyrė 
kad tai Brazauskas — kuris 
aną vasarą šoko Komarui į akį 
— jam ir plaukai pasistojo.

Bet Sarpaliuš sutiko, ir jie 
iimsis paskutinėj poroj.

Komaras imsis su Vokiečiu 
Hans Bauer. Clevelando Vo
kiečiai užsispyrė partrauk t tą 
savo smarkuolį kad jis vėl su 
Komaru išsibandytų savo spė
kas.

LANKĖSI ŠIMKUS
Po metų nebuvimo Clevelan

de, trečiadienį netikėtai užsuko 
čionai Juozas Šimkus, važiuo
damas pakeliu į Columbus ir 
Chicago.

Šimkus po pargryžimo iš Lie
tuvos jau vėl turėjo daug im
tynių Amerikoje, dabar trau
kia. į vakarines valstijas.

Taigi šią savaitę Clevelande 
susitaikė būti net keturi žymus 
Lietuviai imtikai.

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 tL

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

PIKNIKAS
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

Lietuvos Pasiuntinybė A- 
merikoje Jieško

Mrs George Tobel (gimus 
Augusta Kletškus), kuri, 
turimomis žiniomis, yra Iri- 
his iš Klaipėdos krašto, iki 
1914 metų gyveno Hacken
sack, N. J. Jieškomoji ar
ba apie ją žiną asmens pra
šomi atsiliepti:

Lithuanian Legation 
2622 16th St. N. W.

Washington, D. C.

SERGANTI ŽMONĖS

Francuzai užsakė automobi
lių dalis Clevelande. Colombia 
Axle Co. Clevelande gavo iš 
Francuzų automobilių firmos 
Citroen užsakymą pagaminti 
už $1,500,000 automobiliams 
ąšų. Citroen yra pigus Fran- 
cuzijos automobiliai, lyginami 
su Amerikos fortais, ir jų pa
gaminama daugiau negu kitų 
kokių automobilių Europoje.

KOVAI SU DŽIOVA
BUOTĖ

Clevelandiečiai žymiai 
prie perorganizavimo ir ____
mo Ohio Public Health Association, 
kuri per 28 metus vedė kovą prieš 
džiovą. Perorganizavimas įvyko ne
senai suvažiavime Columbus mies
te, kur Dr. Robert H. Bishop, Jr., 
vėl išrinktas prezidentu. Clęvelan- 
diečių darinkta į valdybą ir į globė
jų tarybą. Miss Virginia R. Wing, 
sekretorė iš Anti-Tuberculosįs Ly
gos, bus su Dr. Bishop u ekzekuti- 
viam komitete ir prie to bus tary
bos narių tarpe. Kiti Clevelandie
čiai išrinkti į tarybą yra: Howard 
Whipple Gręęn, direktorius Cleve
land Health Council, Dr. Richard 
Boa lt, Dr. Joseph C. Placak, ir Dr. 
V.. C. Rowland.

Perorganizavimas vienbalsiai su
tarta su tiksiu praplėsti veikimą 
kovai ir su kitomis ligomis šalip 
džiovos. Pirmas svarbiausias dar
bas bus tai kova su širdies liga, 
kuri paima daugybę gyvasčių.

Nors mažai apie tą ligą žinoma, 
pasirodė jog ji paliečia viduramži
nius ir net kūdikius, vietoj senųjų. 
Širdies liga išvengtina jeigu laiku 
imama ją gydyti.

DAR-

prisidėjo 
sutvarky-

PARSIDUODA
Turėdamas tik $1,000 gali pirkt 
puikų namą, geroj vietoj, 
kambariai, du 
džiai. Randasi 
Kreipkitės: J.

1259 East

šeši 
mūriniai gara- 
866 E. 129 St. 
BRAZAUSKAS 

79th Street.

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.

NORIU DARBO FARMOJ
Kuriam ūkininkui reikalinga ge

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

Jokūbas Malony
Box 34 Shadyside, O.

Rengia Dr. V. Kudirkos Draugija
Nedalioj, BIRŽELIO-JUNE 23 

POLICMANO UKĖJ (BY-HECK)
Ši vieta yra puikiausia ką galima 

rasti Clevelando apieljnkej. Nega
na kad prikvėpuosim tyro oro, bet 
turėsim pusėtinai įvairių žaislų, už 
kuriuos geriausia atsižymėję gaus 
dovanas.

Taip pat bus ir Įvairaus stiliaus 
ristynių.

šis piknikas yra metinis ir iŠęiles 
dvidešimtmetinis. Taigi tikimės tu
rėti tūkstantinę minią. Turėsite 
progą susieiti su savo giminėmis, 
draugais ir pažystamais, nematy
tais per eilę metų.

Įžanga pusė kainos, tik 25c.
Pasarga. Važiuojant automobiliais 

važiuokit Lake Shore Blvd, ar St. 
Clair Nottingham iki Warden road. 
Gatvekariais iki Euclid Beach, iki 
galo, nuo ten Bušu važiuokit iki 
Lloyd Road. Ten išlipė paeikit bis- 
kį, po dešinei rasit pikniko vietą.

Komisija.

KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 3. 
DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. t

Dr. Smedley, garsus Specialistas T 
su 45 metų pasekmingu medikaliu j 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- T 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia X 
stebėtinas pasekmes , gydyme visokių y 
kraujo ligų, reumatizmo^ nerviškumo, X 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- v 
gų ir kitokių su tuo bendrų. į

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir Y 
tokis tikras lead negalimą padaryti X 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- T 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi į 
išėgzaminųoja. f

jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą J 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- •> 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- t

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

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus dėl gydymo gilių ir nu* T 
silpnintus kūno organus. v ' X

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

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

Nedėldieniaie nuo 10 iki 1. X

PAJIEŠKAU DRAUGĖS
Jieškau pažinties su rimta, bui- 

naus kūno, ir meilaus budo mergi
na, ar paviene moteria. Esu rim* 
tas ir doras vaikinas. Jei tiksime 
galėsime 
galėsime

1380 E.

susituokti.
susituokt.
Mr. A. R—AS

62nd St. Chicago, Ill

(24)

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau brolio Jono Žiburio, išva

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

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

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau sayo brolio Mikolo Dau

gėlos, išvyko. Amerikon apie 30 me
tų atgal. aPeina iš Pamamakų 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.

Susivienijimo Liet.
Amerikoje 1

PARSIDUODA
Ant 9. 79 ąt. 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.

PARSIDUODA NAMAI
1 namas ant Edna

Mirė išradėjas. Pereitos ša- ... PARS! 
vaitės pabaigoj Clevelande mi-j 2 šeimynų 
r ė Charles Francis Brush, 80 Kitas 2% šeimynų ant Bonna 
metų, žymus išradėjas. Tarp 

_ . . ;kitko jis išrado gatvėse degina-
Pinmiau reikėjo moke-|mas arc šviesas, kurias prade-

Važiuojam! Kas nori orlai
viu į Detroitą važiuoti, o sako 
kad buvo brangu dabar galės, 
nes atpiginta kaina už važia
vimą. r’ 
ti už nuvežimą $18, dabar tik 
$14. Abiem galam tikietą per
kant tik $25.

avė 
avė.

Per Gegužės menesį Cleve- 
lande darbus gavo 10744 darbi
ninkai. Per tą pat mėnesį Chi- 
cagoj gavo darbus 7,756, Mil- 
waukėj 5853.

Per visą Ohio valstiją darbų 
gavo 26,176 darbininkai Gegu
žės bėgiu, toli viršijant kitas 
paskiras valstijas. Illinois val
stijoj gavo 15,285 darbininkai, 
Kalifornija trečioj vietoj — 
12,801. '

jo naudoti po visą pasaulį.
Jis daug prisidėjo labdary

bės darbuose, ir nesenai įstei
gė $500,000 fondą, 
mas tą sumą tyrinėjimui 
radimui būdų gerinilmui 
nių

paskirda- 
ir iš- 
žmo-

Abu labai puikus namui, gerose vie
tose, arti Lietuviškos bažnyčios. 
Kainos prieinamos kas norės grei
tai pirkti. Klauskite arba rašykite: 

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

veislės.

Reikalaujama pakėlimo 
sto vandens darbininkų 
kas sukėlė didelį subruzdimą 
miesto taryboje. John’L- Sulz- 
irtan įnešė rezoliuciją reikalau
jančią vandens darbininkams 
pakelti mokestis. Jeigu tas 
bus padaryta vanduo turės pa
brangti. t

mie- 
algų,

GAVO

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior A v. Cleveland, O.

Pinigus Lietuvoje siųs-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Ona Trinkienė ...... Lt. 200
Anelė švamberienė . ... 150
Pranas Pampikas .... . .. 250
Julius Mikšys ............ ... 250
Pranas Lukoševičius ... . 50
Juozas Lukoševičius .... 50
Jieva Meiliunaitė . . .. ... 150
Dominikas Guzas ........ ... 500
Kazys Banis ......... ... 100
Povilas Petkus ............ ... 100
Mikolas Žukas ............ ... 150
Juozas Žukas ........ ... 156
Ona Čerlaitė ........;... ... 200

Kreipkitės vėl:

OHIO TEATRE
David Belasco’s didžiausia ir 

r.dingiausia melodrama, “The Dove” 
(‘•Balandis”) yra Robert McLaugh
lin’s vėliausias perstatymas Ohio 
Teatre už vasarines kainas. “The 
Dove” prasidės Sekmadienio vakre. 
Birželio 23 d.

Šio veikalo perstatymui sutuokta 
nepaprasta gabių ir gerų aktorių 
grupė. Albert Phillips parinktas, 
po plataus jieškojimo, kaipo tinka
miausias aktorius vadovaujamai ro
le i kurią dabar miręs Holbrook 
Blinn sutvėrė.

“The Dove” yra smarki drama
tiška pasaka apie merginą šokikę 
Meksikos kabarete, ant kurios me
ta akį Don Jose Maria Lopez y 

i Tos.tado. Ten suruošiama konspi
racija merginą pagrobti, bet ją iš- 

| gelbsti kitas, vienas Meksikonas nu
žudomas, gelbėtojas patenka sušau
dymui, bet viskas baigiasi laimin
gai;

ANT RENDOS
5 naujai išpuošti kambariai, su 

visais patogumais, viršuje. Kreip- 
’C>:S 10720 Garfield avė., už E. 

.] 105th St. arti St. Clair. Telefonas 
Eddy 6190-R. '_______

namas Parsiduoda
2 šeimynų, su gazu, elektra, ga- 

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

vai-

Motorcikliai
Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbūda
vo tos* mašinos parsiduo
da pas

Harley Davidson Sales 
3628 Prospect Ave.

Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

Co.

3 Šeimynų Bargain, $9,800
Puikus namas su $98 ineigų kas 

mėnuo, vislas moderniškas, slei^J 
stogas, gražioj srityj, 1254 E. 113 
St., arti Superior. Reikia įmokėti 
$3,500, likusieji ant G nuoš. Paims 
savininkas. 3113 W. 100 St.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
>21 St. Clair, arti E. 9th St

PARSIDUODA
6903 Superior avė. 35 metus gy

vuojantis cigarų, saldainių ir mo
kyklos reikmenų biznis; $300 savai
tinių ineigų garantuojama. Parsį- 
duos pigiai. Smulkmenų klauskit— 
Zimerman, 2933 E. 116 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

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

sia kelione su daugybe Amerikos Lietuvių iš visų kolonijų.

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

JEIGU SKAITAI — 
SKAITYK IR ČIONAI

Visuomet kuomet skaitai laikraštį 
peržiūrėk ir skelbimus.

Vemiau paduoti namai yra su ge
riausiais įrengimais, prieinama kai
na: pasirinkit —
7 kamb. N. Lockwood, kaina $6,500 
įmokėti reikia $500;

kamb. E. 113 st.
kamb. E. 114 st. 
kamb. Hampden, 
kamb. Tacoma 
kamb. E. Ill st., 
kamb. Rendall, 
Veik visi tie namai randasi gra

žiausioj miesto daly j, arti Superior, 
perkami su mažu įmokėjimu, leng
vomis sąlygomis.

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

A. S. KULBIS 
12008 Sueprior avė. prieš Car 

Telefonas Garfield 2738

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

7
8
6
6
6
6

$6,800, 
$7,300, 
$5,500, 
$6,900, 
$5,500, 

$6,800,

jm. $1000 
įm. $1000 
įm. $ 500 
Įm. $1000 
įm. $ 500 
įm. $ 500

Ku- 
galit

barn

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)

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Laivakorte iš Naw Yorko i Kauna ir atgal
I $136.00

ARBATINĖ 
7909 Superior av. viršuj 

DUODAMA UŽKANDIS.
Iš arbatos lapelių pasakoma laime 

dykai.
Atdara kasdien 12 iki 9 vak. 

Trečiadieniais ir Penktadieniais bu
na bendri susirinkimai nuo 8 vak.

RAND. 7156

CEMENTUOJAM 
MURIJAM

Takus' ir įvažiavimus į 
garadžius.

MIKE GRIGAS
13702 Coit Rd. Garf. 6573-R

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

‘‘Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio ■


