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Sudge Gruzdžių NAUJAS ALELIUJA!
MEKSIKOJ

NUŽUDYTA 11 IMI
GRANTU?

IR darbininkų s

NUOSTOLIAI 300,000
LITU

Meksikoj, į ..stebuklingą] 
vietą Panelės iš ( 
netoli sostinės Mexico sell 
madienį buvo suėję desėt-i 
kai tūkstančių .žmonių pa-l 
dėkojimui Dieyui už taiky
mąsi bažnyčios su valsty-1 
be. Dar galutino susitari
mo nebuvo pasiekta, todėl 

žeme UŽGRIUVO 32 |l™yi nelaimė, jokių pa- 
Trr,»m a c. maldų, bet žmones šiaip sauYPATAS u- • • -- • t-meldėsi ir nese visokias : 

Kolombijoj,^ Pietų^ Ąme"|ąUkas ir dovanas.

IŠKEIKIME SAVO
VĖEIAVA JUROSE

Didina orlaivių ivę. 
Detroite, Fordas Ižo 
praplėsti orlaivių ni- 
mą ir budavos didiir- 
btuvę, kuri užims įris 
sykius tiek vietos ia- 
Joartinė dirbtuvė u 
^Orlaivių dirbtuvjla- 
kL Dearborn miest ir 
ten bus sukoncentjvi- 
sos gamybos reikli

Dabar gaminamais 
ir keturis orlaiviu^ ą, 
bet nespėja liadaisa- 
kymų. Mano praiš- 
dirbimą iki 12 pen .

Birželio 11 į 12 d. Gruz
džiuose, Šiaulių apsk., kilo 

I gaisras. Sudegė 26 trobe
siai.

Žagarės gatvėje liko tik 
‘vienas namas, šiaurinėje 
turgaus pusėje liko tiktai 
Trečioko aptieka, kleboni
ja ir bažnyčia, šiaip visa 
sudegė: krautuvės, įmonės, 
įstaigos, keletas ūkininkų] 
su visa manta: sudegė jų 
karvės, kiaulės, ir visa, ki-

rikoj, kalno žemė užgriuvo 
ir sunaikino kaimą ir už
mušė 32 žmones. Tas at
sitiko virš mėnuo laiko at
gal, bet del kaimo tolumo 
kalnynuose žinios atėjo su
vėluotos. Žemė užgriuvo 
ir upės kelią, vanduo užlie
jo laukus ir pridarė nuos
tolių.

y Youngstown, O.lįo- 
<no išdirbystės <P.si 
gerą produce!ją.si,ifo?ų 
Birželio men. buvu
sias išdirbimo ištiu- 
rint omenyje ir kką. 
Per pastarus devyįic- 
sius ■plieno išdirbį 
re didelius rekor E

Empire Plieno !a- 
cija nutarė padūv.o 
dirbtuves Niles O.&į 
skirta $250,000.

MILŽINIŠKA MAISTO 
PRODUKTŲ KOM

BINACIJA
New York. — Trys dide

lės maisto produktų kom
panijos,- Freischmann Co., 

Nuostoliai siekia 300,0001 ROya] Baking Powder Co., 
litų. Į ir Gillett Co. iš Toronto,

Gaisras kilo iš negyvena -j Kanados, sudarė milžiniš-j 
mo namo. Priežastis kolei j kombinaciją, su bendru 
kas. nebuvo patirta:

Iš Šiaulių miesto buvo 
nuvykę gaisrininkai, bet 
rado jau visa sudegus,

DAUG ŽUVO POTVI-
B NIUOSE

šiaurrytinėj Indijoj upių 
'wotviniuose apsemta daug 
Kaimų ir žuvo šimtai žmo
gių. Tūkstančiai- liko be 
pastogių. Kiek tikrai ža
vi žinių galutinai nesurin- 
■a.

kapitalu iš $250,000,000. Su 
laiku Į tą, trustą bus pa
traukta kitos paskiros mai
sto' produktų kompanijos.

Nauja geležies.®?-. 
Detroit. — Gener/j > 
^automobilių reikrą- 
minimui past.atylją 
moderniška gelezy- 
kla Oakland-Pont^i- 
joje. Jos įrengei^ 
nuo ja $7,000,000.] i 
1927 metais Poni 
jos praplėtime G4o- 
tors išleido $17/

Automobilių las 
sumažėjo. Gegupsį 
Amerikos automjir- 
bystės išleido 60to- 
mobilius, 17,362 die
gu Balandžio m«d.i 
padaryta rekorci a 
niekad pirm to Pa
siekta vieno mėliu.

Kanadoj autoga- 
myba irgi nupuny- 
ta per Gegužės rfi9, 
arba 10,342 mal

gJlžVEDA KOVĄ PRIEŠ 
RADIKALUS

SįjKongreso 
Murphy iš f 
ližveda per visą šalį agita
ciją supratingesniems pilie
čiams stoti į kovą prieš so
cialistus ir kitus radikalus, 
kurie varo smarkią propa
gandą Suvienytose Valsti
jose. Tam tikslui renka
ma aukos iš įvairių įstai
gų ir žmonių.

i POPIEŽIŲ GAL GIRDĖS 
VISAS PASAULIS

Marconi, išradėjas bevie- 
linio susisiekimo, tariasi su 
popiežium del įrengimo Va
tikane radio stoties. Popie
žius tuo suinteresuotas.

Jeigu bažnyčios galva pa-, 
velys tą “žemišką marnas- 
tį” savo “karalystėj” įtai-

• narys Frank syti, su laiku popiežių kal- 
Steubenville, O., 

.Qflll QO’lfQ-

KITA LIGONINĖS 
ĘKSPLOZIJA

Kantone, Chinijoj, ištiki 
sprogimas Bund ligoninėj, 
kame užmušta apie 100 y- 
patų, daktarų, slaugių ir 
pacientų.

Darbai per vile r 
Gegužės mėnesį bė
jo. Pranešimou‘09 
žymesnių... įstaijįdo 
kaddarbuose yšn-l 
Irr mrlrrAv,m /In.

Pabėgo 43 kaliniai. Te
xas valstijoje iš Clements 
kalėjimo pabėgo 43 kali
niai. Per kelias dienas su
gaudyta. keliolika, o 
desėtko dar slapstosi.

virš

Kunigai neturėjo jokios 
teisės prie vadovavimo pa
maldose nuo Rugpjūčio 1 
dieną, 1926 m., kuomet val
džia išleido patvarkymą 
kad kunigai negali valdyti 
bažnytinės nuosavybės, ku
ri turi būti valstybės savas
timi. Tai buvo - sunaciona- 
lizavimo aktas. -

Religiški prasikaltėliai, 
ypač moterys kurios fana
tiškai kovojo prieš valdžią, 
paleista iš salos nelaisvės.

KOMUNISTAI VALDO 
SUOMIŲ UNIJAS

Suomijos vidaus reikalų 
ministeris praneša- jog ko
munistai sistematingai va
ro savo propagandą- vi
są šalį. 'Komunistų /Agita
toriai skelbia revelidrijinę 
propagandą tarp darbinin
kų, mažų ūkininkų ii- karei
vių: Visos .Suomijos darbi
ninkų unijos esą komunis
tų kontrolėje, sako minis
teris.

bant galės girdėti visas pa
saulis.

Kaip dalykai keičiasi. Ka
da atsirado traukiniai dva
siškąja sakė kad juos vel
nias tempia, ir atsisakė jais 
važiuoti per ilgą laiką.

Kada atsirado automobi
liai, jau ne visa dvasiškija 
priešinosi tam “velnio iš-, 
mislui”.

Kada atsirado orlaiviai 
turbut nei vienąs dvasiškis 
nepasakė kad. “velnias juos 
po orą nešioja”.

Dabar jau ir radio, vie
nas iš kebliausių išradimų 
ir arčiausias “velnio dar
bui”, popiežiui neišrodo ne
galimu naudotis.

NUTEISTI UŽ NUŽUDY
MĄ AGITATORIAUS 
Uzbeko sovipjylenęanubi i- 

koje, centrai? iš Am'ikonų 
vietų vyriavno įstaų pra- 
9 ypatas si) Francą dar- 
45 ypatas tarnautą.
nais už nrąncuzijoi lillkim 
Žado, vienas užsidatlsia ži
nomų centrahauti Ae.os po
etų. Komunistų-pa
siuntė jį tarp tamsių tikin
čiųjų varyti propagandą 
prieš religiją. Susitarę ke
li kunigai' ir šiaip liaudis 
jį sugavo ir suplėšė į šmo
tus. Po ilgo tardymo su
imta buris žmonių ir kuni
gų ir nubaustą.

ą I Havana, Kuba. — Poli- 
Guadalupe, cija patėmijo kraujo žymes 
Mexico sek- Į ant laivo nužiūrėto imig

rantų šmugeliavime ir su-( 
laikė keis to laivo darbi-1 _
ninkus. Savininkas su lai- Lietuvos Tauta trokšta 

vo laivyno!!!
) Lietuva jau turi savo ju- 
) rą. Jura ji gali dabar išeitį 
» į platų pasaulį. Jura ji gali 
■ laisvai išvežti visa, ko šaly- 
'■ je perdaug gaminama ii- į- 
. si vežti visa, kas vietoje ne- 
s gaminama ir kas reikalin

gas kraštui. Lietuva dabar 
1 gali išplėšti savo prekybą 
jura ir vežiodama prekes,J 
gali daug pelnyti.

Be to visiems mums yra I 
žinoma, kad musų krašte] 
gyvenantieji žmonės su lie-j 
tuviais išeiviais Amerijoje 
ir kituse kraštuose gyvc-l 
nančiais palaiko ir ateityje 
palaikys glaudžius tarp sa
vęs santykius. Tam reika
lui daug padeda laisvas ju
romis kelias, o kas gi neži
no, kiek daug 
naudos atneša s 
su išvykusiais 
tautiečiais.

Nauda čia 
Lietuvos valstybei..', ^visiemsi 
rniusų krašte gyvenatiems I 
žmonėms. Juk mes per sa-1 ginkime j! 

'.vo krašto išeivius, lyg kad skautus, 
per kokius tarpininkus, se- j tomą pareigoms kurios su- 
miame iš svetur ne tik auk:-jrjštos. Su juros laivynu, ir 
štoš kultūros, dvasios 
žangos, meno, dailės, tech
nikos ir kitų sričių progre
so vaisių ir jais didiname, 
plečiame savo tautos kul
tūros žinyną, bet gautieji 
iš užjūrio dolariai daug pa
dėjo ir materialiam musų 
valstybės kūrimuisi ir josi 
tautinio ūkio atstatymui, j

Bet visų tų uždavinių da-j 
, bartiniu laiku Lietuva ne-j 
gali atlikti. Jos tautinė vė
liava dar nepasirodė toli
moje juroje ir tolimų sve
timų valstybių uostai' dar 
nematė musų gražaus ple
vėsuojančio vyčio. Ten tuo'

vu paspruko. Iš tardymų 
ir priešingų vieno kitam to 
laivo darbininkų apsakymo 
spėjama kad juomi buvo 
pažadėta nugabenti 11 imi
grantų j Suv. Valstijas, už 
ką paimta atlyginimas, bet 
tie šmugeliuojami žmonės 
giliuose vandenuose išvež
ti galėjo būti nužudyti ir 
sumesti i vandenį.

Vienas policijos špiegas, 
kuris pasidavė tame laive 
kaipo imigrantas, irgi din
go. Jis mokėjo vežėjams 
$400, sužymėtais pinigais. 
Jeigu tie pinigai pradės 
platintis bus aišku kas at
sitiko.

DETROITE PRASIDĖJO 
AMERIKOS “SAUSINI

MO” BANDYMAI
Prezidentui Hoover’ui į- 

vedus naują griežtą prohi- 
bicijos įstatymo vykinimą, 
Detroitas nuskirta bandy
mo punktu užkirtimui ke
lio- šmugeliavimui alkoholi
nių gėrimų iš Kanados.

Pastarų kelių dieni] bė
giu iš kiekvieno traukinio 
atvykusio į Detroitą iš Cle- 
velando, New York, Chica- 
gos, Buffalo, Philadelphi- 
jos, Washington© ir dar iš 
toliau, išlipo vikrus, aky
lus nepažystami vyrai, ka
reiviško užsilaikymo, ir iš
sislapstė po viešbučius. Vė- 

į slaptą 
kiti ta- 
punktus 
jų pri-

EteįĮnjje susirinko 
. ^sitarimųi, 
JPrišsiuntinėti į 

paupiais. Kasdien 
buna daugiau. Kurie čia) 
iš seniau buvo tampa per
keliami kitur.

Tai reiškia karą su pilna 
Suv. Valstijų valdžios para
ma. Visos pastangos deda
ma užkirsti kelią šmugel- 
ninkams.

Birželio 17 d. sugauta as
tuoni paskiri šmugelninkai 
bandę dasigauti per St. 
Clair upę su gėrimais.

trisNužudė motiną ir
Detroit, Mich. — 
jieško Povilo če- 
Lenko, kuris trys 
atgal palikęs na-

KARO VETERANAI NO
RI GERESNĖS GLOBOS

Detroite įvykę devintas 
metinis sužeistų karo 
ranų suvažiavimas, 
išnešta reikalavimai 
rinimui jų globojimo 
nių, -kadangi, sužeisti 
arba nuo ligų, jie negali gy
venti normaliai. Dalyvavo 
apie 5,000 delegatų,

vete- 
kame 
page- 
įmo- 
kare

Užmušė penkias ypatas. 
Sheffield, Mass. — Auto- 

kiį milijonai dajir mobiliui važiuojant per ge- 
jie savaitės bėgus ležinkelio bėgius užvažiavo 
paima $139,00ft’is ant jo trūkis ir užmušė ke- 
šito nepriskaityjės turis vaikus ir vieną suau- 
mažų įstaigų d|. Igusią ypatą.

vaikus. 
Policija 
binskio, 
mėnesiai
mus išvažiavo į Clevelandą. 
Birželio 17 d. rasta nužu
dyta jo moteris, Ona, ir jų 
trys vaikučiai. Jeigu ne 
pats vyras tame kaltas tai 
policija kolei kas nežino kas 
tą šeimyną nužudė.

DINGO ISPANAI LAKŪ
NAI

Keturi Ispanai lakūnai iš
skrido per Azores salas lin
kui New Yorko, bet tų sa
lų nepasiekė. Susirūpinta 
jų likimu, kariški laivai iš
siųsta jų jieškoti. I

TAI BENT UŽSIRUKĖ
Alliance, Neb. — Vienas 

i “kau boi” prisisėmę iš ki- 
šeniaus palaido tabako ir 
sugrudo į pypkę. Jis yra 
toks apsileidęs vyras kaip 
ir dauguma vyrų, po kiše
nių maišė ne tik tabaką bet 
ir revolverio gilzas su pa
raku ir kulkomis. Užsirū
kius pypkę, kada gilza Įkai
to ir iššovė, suplaišydama 
pypkę, o kulka peršovė per 
jo skrybėlę.

25 PRIGĖRĖ
Kaladan upėj, Indijoj, iš

virtus nedideliam garlaiviui 
su 45 pasažieriais, 25 iš jų 
prigėrė.

I tarpu matomos vien kitų 
valstybių vėliavos ir ženk
lai. Lietuvos vėliavos ten 
dar nėra.

Svetimiems tarpininkau- 
i jant, mes nustojame ne tik 
uždarbio bet ir daug turto 

I visuose reikaluose su sve
timomis valstybėmis.

Imkime pavyzdi iš maže
snių šalių už musų Lietu- 
vą: daug mažesni kraštai 
kaip Danija ir Holandija 
turi savo prekybos ir karo 
apsaugos laivus.

Be abejonės musų ma
žas nesenai išnaujo pradė
jęs nepriklausomai gyventi 
kraštas negalės įsteigti di
delio laivyno,, nes tam rei
kalui reikalinga dideli pi
nigai.

Su laiku musų krašto 
prekyba ir .pramonė kils, 
kraštas bus turtingesnis ir 
reikalingi pinigai atsiras, 
bet dar svarbiau kad Lietu
vių sielose atsirastų pasi
ryžimas nugalėti visas kliu- 

L1, tis, ir turint jurą, platų ke- 
ilią į pasaulį, krašto geyovę 

didelė visai pakelti ir Lietuvai senovės 
nomąj{įjjdytįę,. grąžinti.*-->■ -

Pamylėkime jurą, bram
;ą, remkime jurų v 
ruoškime 'rimtai ?

ATSIŠAUKIMAS I VI
SUOMENĖ

sa

.g Lietuviai ] 
šie santykiai 
kitur musų

pa-Į rinkime tam tikslui pini-, 
gus.

Centai-: taps kapitalu, o 
musų geri jaunuomenės no
rai taps galingu 
kuriuo pasieksime 
vyno.

Lietuvos tauta

Speciales 
Vidur Vasario 

Ekskursijos
Proga tėvynėje praleisti 

jūsų vakacijas.

veiksmu, 
savo lai-

trokšta

j ŽEMĖS -DREBĖJIME UŽ
MUŠTA 13 YPATŲ

Naujoj Zelandijoj perei
tą savaitę įvyko didelis že
mės drebėjimas. Nuosto
lių padaryta už $5,000,000. 
Nuo žemės drebėjimo nu
slinko ir sunyko du kalnai.

S. S. GEORGE WASHINGTON

Išplaukia iš I icw York liepos 24.

S. S. LEVIATHAN 
didžiausias laivas patAUly * (per Cherbourg) 

išplaukia Kopos 27.
Po ypatiška priežiūra R. E. GOOD, Cleveland© 

Atstovo iš U. S. LINES
Draugiškos grupes jūsų ts 

laivais, džiaugdamiesi valgiai; 
visi United States Lines la:v; 
gerų vietų gauti ir kitais lięp

puikiai!

Del pilno sąrašo išplaukimų Ii 
macijų, klauskite vietos agento,

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

if kitų infor-
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Korespondencijos DAYTON, OHIO

PITTSBURGH, PA.

Užrašė “Dirvą” karo in- 
i validams. Tautietis Povi-

štai kokių yra labdarių. Į ias Dambrauskas, perskai-

liams darbininkus atlei
džia. Ką jie dirbdami su
sitaupo paskui vėl turi pra
valgyti. Pinavijas.

PAJIEŠKOMA

PittsbUrge mirus kapitalis
te Mary Thaw iš seniau 
jau mokėjo tam tikras mė
nesines pensijas keliems de- 
sėtkams ypatų. Ji tą bu
vo pasiryžus daryti iki bus 
gyva.

Pereitą savaitę peržiurė
jus jos palikimo raštus pa
tirta kad ji turėjo patvar
kius idant 40 ypatų plačio
je Amerikoje gautų iš jos 
turtų pensijas dar per tris 
metus po jos mirties. Tie 
mokėjimai yra nuo $75 iki 
$300 j mėnesį ir kas metai 
paimdavo po $60,000.

Ji mokėdavo po $100 i 
mėnesi garsiai aklai mergi
nai Helen Keller ir prie to 
dar jai paliko $5,000.

Spaudos atgavimo pami
nėjimas. Lietuvių Mokslo 
Dr-ja buvo surengus pa
minėjimą Lietuvių spaudos 
atgavimo. Ta proga buvo 
prisiminta ir apie Šiaurės 
Lietuvos badaujančius.

Vakarą atidarė A. Vai- 
norius, L- M. D. pirminin
kas, paaiškindamas sueigos 
svarbą, po to perstatė Ado
mą Pauleką, senyvą žmogų, 
papasakot apie savo atsi
minimus iš spaudos nebu
vimo laikų.

Antras kalbėjo, Paulius 
Dargis, apsakydamas spau
dos atsiradimą ir. spaudos 
istoriją Lietuvių .gyvenime.

Trečias kalbėjo J. K. Ma-__________
žiukna, iškeldamas Lietu-’ .... i - Pittsburgas paprakaita-vos pereitos vasaros nelai- „ .,. ., , n ... , vo. Pereita savaitę šią sn-me ir reikalą pagelbeti ba-... , . •, ~ .. 1 ti buvo apgulę nepaprastidalijantiems.- . . , ._ . karščiai, kokių nebuvo per

Siaurės Lietuvai aukavo. praeįįUg 45 metus. Tempe- 
L. M. D. $15; P. Pivaronas ratura buvo akUus vir§ 90 
$5, J. K. Mažiukna $5, po įaįpSnįu. Karštis ir sausu- 
$1 aukavo: K. Šimkūnas, |ma dįkčiai atsili ė • lau. 
B..Lapeika, F. Radziukmas, 1 kus 
(V. Slančauskas; J. Virbic- ’  
kas; A. Vainorius, S. Ba- 
kanas, J. Rūkas, P. Mar- 
mokaS;
P. Vičinas. 
kta $1.40. 
sidaro $37.40. 
siųst Dr. Griniaus 
tiesiog Į Lietuvą.

P. Volungevičius, 
Smulkių surin-| 
Viso aukų pa-

Nutarta pa
varčių

Fotografą nubaudė. Lie
tuvį fotografą J. P-tį rado 
kaltu fotografavime nepa
dorių paveikslų ir nuteisė 
metams kalėjimo rir -užsi- 

. mokėti $500.1 Teismas ėjo 
y is dienas.

Aptrumpina mokyklų va- 
Į landas. Pittsburgo aukš- 
I tesnėse mokyklose sekanti 
rudeni mokiniai kurie ata
tinkamai atliks savo moky
klos darbą,turės būti mo
kyklose 40 minutų mažiau. 
Kiti visi mokiniai turės iš
būti kaip iki šiolei buvo, su 
jais žinoma ir mokytojos.

Šalip to, mokiniai bus ra
ginami pasilikti mokyklose 
įE atlikti savo užduotis kle- 
soje, vietoj namie kaip 'da
rydavo iki šiolei. Tas ne
bus priverstinu.

tęs “Dirvoje” tilpusi laiš
ką Lietuvos karo invalido, 
Vinco Sakalausko, kuris 
prašo siuntinėti jam per
skaitytas “Dirvas”, ir sako 
tokia dovaną yra labai ma
ža, taigi per J. A. Urboną 
užmokėjo $3 už “Dirvą” vi
sam metui ir “Dirva” lan
kys Karo Muzejų, kur ga
lės visi ten esanti invalidai 
pasiskaityti.

Pabaigė mokyklą. Teofi
lė Paulauskaitė, vietinės S. 
L. A. 105-tos kuopos finan
sų sekretorė, pabaigė vidu
rinę mokyklą, high school. 
P-lė Paulauskaitė yra rim
ta ir gerą Lietuvaitė. Kuo
mi Ji užsiims ateityje nete
ko patirti. Ji vis dar lan
ko muzikos mokyklą; nors 
jau yra gera pianistė, bet 
vis dar nori ir toliau lavin
tis muzikoje. Linkėtina jai 
geriausio pasisekimo jos 
užmanymuose.

Piknikas. S.L.A. 105-ta 
kuopa rengia smagų pikni- 
gą Birželio 30 d. visiems 
žinomam Brazausko darže 
prie Troy vieškelio. Vieta 
labai graži, tarp medžių, 
gera platforma šokiams.

Daytono ir apielinkės 
Lietuviai kviečiami daly
vauti. Gries Lietuvių or
kestras.

SLA. 105 kp. Narė,

AKRON, OHIO
Buvusiam Kenmore, 

dabar Akrone, Lietuvis Ko- 
stantas Butelis pradėjo sta
tytis murini namą, kuria
me žada į rengt krautuvę. 
Laimingos kelionės musų 
tautiečiui.

Sako, prisigėręs J. Golni- 
kas automobiliu užvažiavo 
Į telegrafo stulpą ir ant 
vietos užsimušė.

Gumų dirbtuvė Firestone 
Co. pradėjo statyti didelę 
dirbtuvę darymui batarejų. 
Dirbtuvė kainuos suvirš 
pusę milijono dolarių, bus 
gatava apie pradžią Rug
pjūčio mėnesio. Moję gaus 
darbą virš 1,000 darbinin
kų.

Teko nugirsti kad Ohio 
gubernatorius suteikė no
taro teises ,S. Rodavičiui.

Keliautojas.

o

DETROIT, MICH.

'' S.L-A^Vir 104 kuopų 
piknikas pavyko labai pui
kiai, žmonės gražiai pasi
linksmino, o rengėjams li
ko apie 100 dolarių pelno. 
Nekurie sako kad tais pini
gais bus perkami muškietai 
ir taikomi Į Chicagą, met, 
ten kitą metą rengiamas 
koks tai mušis.... .,

Pora

Didžiausias piknikas. Lie
pos 14 d. SLA. 3-čias Aps
kritis rengia neparastai di
deli pikniką. Kalbėtojais 
nutarta kviesti SLA. centro 
sekretorę P. Jurgeliutę ir 
A. A. Žuką, centro organi
zatorių. Prie to, kviečiama 
“drapiežnas Dzūkas” Ban- 
cevičius persiimti su Pitts-

Sugavo žmogžudį.
metų jieškant šešiose vals
tijose, pagaliau pavyko su
sekti New Yorke žmogų 
kuris pabėgo po nužudymo 
1927 metais Rugpjūčio 22 
d. valstijos policijanto. Su
imtasis yra Salyatore Ac- 
corsi, Italas. Jisai, laike 
Sacco-Vanzetti demonstra
cijos Acmetonijoj, polici- 
jantams bevaikant demon
strantus, išsitraukęs revol
veri policijantą mirtinai 
nudėjo ir dingo,.

Šiose dienose netikėtai 
teko man atlankyt išgarsin
ti Detroitą. Prieš-17 me
tų buvau Detroite, 'bet ta
da Detroitas neturėjo nei 
pusės milijono gyventojų ir 
neturėjo tokių išdirbysčiiį 
kaip šiandien.' Dabar Det
roitas skaito Į pusantro mi
lijono gyventojų. Bet cen
tre miesto išvaizda nepasi
keitus, apart dabudavojimo 
kelių didžių " budinkų. Pa
šaliai gi isšiplėtoję gyvena
mais namais. Namu nle-
cinkai po ' senovei Surašykite: 
medžių retai kur gatvSSfe, 
tematyti, apart bulvarų; 
mieštas duiiiuo.se pasken 
dęs. Gatvėse švarumo ne
simato.

Fordas savo automobilių 
dirbtuves iškėlė iš High
land Parko Į kitą miesto 
šoną.

Darbai, kiek patyriau, ei
na kilpnai; daug darbinin ■

KITZMILLER, MD.
Šioj apielinkėje yra dvi 

angliakasyklos, kuriose te
dirbama po dvi ar tris die
nas savaitėje. Mokestis vi
sai nukapota. ’Geras mai- 
nerys kad uždirba per sa
vaitę dešimts dolarių tai' 
turi pasitenkint. Tokiam 
kada reikia su šeimyna iš
gyvent tai tik žiūrėk žmo
gus. Vienam žmogui pra
gyvenimas Į mėnesį apsi
eina 40 dolarių; Užtai pa
augę vaikai 'palieka tėvus 
ir bėgK į- didmiesčius • dar
bų jiesw^tis. - Šeimynos iš
krinkamo ir tie mieste gy
venanti nėsusitaupo pini
gai, nei tėvai su mažais vai
kais nepragyvena žmoniš
kai, taigi skurdas amžinas.

Lietuvių šeimynų čia gy
vena. apie penketas, yra ke
li pavieniai vyrai. Laikraš
čių skaityt nenori ir gyve
na nelyginant gyvi lavonai.

a, .* - .v.ermu.,, Pinavijas.

Bronius ir Vladas Lač- 
kauskai, gyvenę Meralt- 
ville, N. J., paeina iš Seiri
jų. Vienas jų gyvenęs Penn- 
sylvanijoje. \

Stanislovas Leščinskis, ki
lęs iš Alytaus apskr., gyve
nęs Scranton, Pa., ir esą ten 
miręs.

Povilas Pikarbus, iš Den- 
bo, Pa., buvo užmuštas va
sario 1 d., 1929. Jis dirbo 
Reliance Coke and Furnace 
Co., Mine Nr. 1. Spėjama, 
kad jis buvęs lietuvis. Rei
kalinga žinių tą faktą patik
rinti. Gal kas praneštų ar 
jis buvo vedęs ar ne, ir ko
kis jo giminių Lietuvoj ad
resas.

Antanas sumeta, kilęs iš 
Trakų apsk’., buk tai miręs 
Kanadoje, bet nežinia ko
kioje vietoje ir prie kokių 
draugų priklausęs.

Antanas ir Povilas Gri
galiūnai, vienas jų gyvenęs 
Newark, N. J., ir esąs mi
ręs. Kitas rodos Čicagoje. 
Nėra žinių iš kur jie yra 
kilę.

Kazys Rutkauskas, gyve
nęs Philadelphia, Pa. ir buk 
ten miręs. Kiti spėja jis mi
ręs Pittston, Pa.

Pijušas Šlekys, seniau, gy 
venęs Cleveland, O., ir Ken
tucky valst. 1927 
gyvenęs 1410 So. 
Chicago, Ill.

Kazys Tylenis,
Scranton, Pa., kilęs iš Ra
mygalos valščiaus.

Antanas Gramontas, gy
venęs McKees. Rock Pa., ki
lęs iš Grinkiškio valšč.

m. buk
49 Avė.,

gyvenęs

Jurgis Svetokas, > seniau 
gyvenęs Pennsylvania val
stybėje, buk esąs miręs.

Antanas Babšys, kilęs iš 
Papilės, Akmenės valsčiaus, 
Šiaulių Apskr., Amerikon 
atvykęs 1912 m. Seniau gy
venęs Elizabeth, N. J.

Jonas šveistrys-Schweis- 
tries, kilęs iš Skudų, Klaipė
dos Krašto. Iki 1928 m. spa
lių mėn. gyvenęs Greensbo
ro, N. C.

Juozas Šimonis, Petro sū
nūs, Amerikon atvykęs 1904 
m, Gyvenęs 418 E. 9th St., 
New York City.

Petras Stabingis, kilęs iš 
Veisėjų valšč., Seinų apskr., 
Amerikon atvykęs 1910 in. 
Seniau gyvenęs 2102 Car- 
son St., S. Pittsburgh, Pa.

Jurgis Karvelis,' 
kon atvykęs apie 22 
atgal, kilęs bene nuo 
mųnės.

Juozas Gvazdaitis, 
tąntino sūnūs, kilęs iš Pata- 
šiškio valšč., Amerikon at
vykęs 1914 m., tada buvęs 
21 m. amžiaus. Dalyvavęs 
Amerikos armijos eilėse 
Pasauliniam Kare. Prieš 
karą gyvenęs Cleveland, O., 
po karo gyvenęs 1316 S. 
Front St., Philadelphia, Pa.

Andrius Tomkus, An
driaus sūnūs, gimęs Kijeve, 
Rusijoje, 37-40 m. amžiaus, 
prieš karą gyvenęs Rygoje 
ir Žiežmarių valšč. Ameri
kon atvykęs 1914 m. į 
Brooklyn, N. Y. Vėliau esą 
gyvenęs Orient, N. Y. Drau
gavęs su Sovietų piliečiu 
Šlapoberskiu iš Bostono.

Aleksandras Poškus, gy
venęs Wilkes Barre, Pa., ar

apyl mėse- ir ten neva mik; 
ręs.'Prašoma tikrų ;žiwfc’ 
aĄ#‘.

Dominikas Vinclovais, gy- \ 
vęnęs 521 So. Pacą St., Bal
timore, Md. Jei iniręs, tai 
kur ir kada,

Pivoras (Breidys) Stasys, 
gyvenęs Bostone ir Čikagos 
apylinkėse, neva miręs.

Jieškoma arba apie juos 
ką nors žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo ad
resu:

Consulate General of 
Lithuania 
15 Park Row,
New York City,

Ameri- 
metu 

Pane

Kas-

Lietuvių 'Esperanti
ninkų Domei

Brangius vienminčiai-Es- 
perantininkai, tarptautinės 
kalbos šalininkai? Pranešu 
jums kad 22-ras metinis 
kongresas Šiaurės Ameri
kos Esperantininkų Aso- 
cijos bus šymet New Yor
ke Liepos 9 iki 14 d.

Kongresinis tikietas kai-. 
nuoja trys dolariai ir jį ga
lima įgyti pas Miss Mary 
Scheitlin, 3439 75th Street, 
Jackson Heights, N. Y.

Bet ne būtinai tikietas y- 
ra reikalingas, galima da
lyvauti kaipo vien svetys, 
be sprendžiamo balso.

Programas kongreso bus 
labai Įvairus ir žingeidus..

Kas geistų linkėjimą pa
siųsti kongresui privalo ad
resuoti taip: Congress of 
the -Esperanto Association, 
Hotel Manger, New York,

Kazys Vidikauskas
Propagatorius Esperanta.

Susivienijimo Liet.
Amerikoje į

EKSKURSIJA LIETUVON
Sugautas Jawarskio pa

galbininkas. Detroito poli
cija sulaikė Lenko žmogžu
džio Jawarskio draugą, ku
ri tuoj pargabens į Pitts-

namas PA
2 šeimynų, su gi 

radžiais, viskas kas.-, , . 
Geras bargenas. Paf Ondui 
•®is — važiuoja Liet 
_ *1475 E. 148 St. . ,

no Painhy08 Lietuv^s gav0 
aukų $16įitariškąaigoj Ba
landžio ikjDY^o $1,661.01. 
Dabar fonde randasi viso 
$1,824.51.

Tariu širdingiausį ačiū 
visiems aukotojams: drau
gijoms, kuopoms ir pavie-

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, Pennitų su- 
gryžimui atgal, ir išdavime laivakorčių i abu galu (Round Trip) už nupi
gintą Ekskursijos kainą. Viskas ką turit daryti tik kreipkitės į mus.

burgo drutuoliu K. .Meliu- 
nu (tyru Žemaitėliu).

Tikima kad Į pikniką su
važiuos tūkstančiai Lietu
vių iš plačių apielinkių.

J. Virbickas.

burgą. Šis irgi yra Lenkas, 
Jis kaltinamas dalyvavime 
nužudymą dviejų žmonių. 
Jawarskis už šitas žūdystes 
jau užmokėjo mirties baus-. 
|me pereitą žiemą.

SUSiVIENIJIMfiS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3

organizacija Suvienytose Valstijose, 2
kurios turtas viršija $1,000,000.00. 3

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T6- *
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kainos, į

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 1
Pašaipos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12 00 savaitėj. ■<

Del platesnių informacijų kreipkitis Šiuo adresą t K

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į 
307 W. 30th Street New York. N. T. t

b

kw atleidžiama iš darbų be
veik kasdien, taigi naujai 
pribuvusiam darbą gauti 
nėra -nei ką bandyti.

Detroitan daug suvažia
vo angliakasių, vieni su sa
vo šeimynomis, o kitų tik 
vaikai sau laimės jieškoti. 
Teko patirti kad dauguma 
jaunuolių jau kelintas mė
nuo kai neranda darbo, ba
dauja, nors tėvams į ang- 
liakasyklas rašo kad dirba 
ir gerai uždirba. Tokiais 
rašinėjimais suvilioja daug 
kitų, kurie jų paklausę at
važiuoja, o darbo negauna.

Nekurie praleidę pinigus 
kelionei ir gyvenimui turi 
važiuot kur kitur darbo jie
škoti. Automobilių dirbtu
vės jei kada ir dirba tai tik 
keletą mėnesių, o iki sutai
so darbą naujiems mode

mams asmenims už jų gau
sias “aukas, kad jie įvertina 
rašytojo Šerno darbus ir 
prisideda prie jo pagerbi
mo, aukaudami pastatymui 
paminklo ant jo kapo. Bet, 
mieli broliai, dar daug pi
nigų trūksta, tat yra labai 
svarbu paskubėti su auko
mis jei norima paminklą 
paskirtu laiku pastatyti.

Visi nerimavo, kalbėjo 
kad Šerno kapas yra aplei
stas, apžėlęs; visų užmirš
tas. Tat dabar yra laikas 
paaukoti tam kad tas ka
pas pasipuoštų gražiu pa
minklu. Ir komitetas ne
nurims iki negaus jūsų au
kos. Meldžiame visų pa
galbos.

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

Chicago, Ill.

laiirakorte iš New Yorke i Kaune ir atgal
I $186.00

“DIRVOS” AGENTŪROJE parsiduoda, laivakortes VISOMIS linijomis ir 
geriausiais laivais. Kadangi keleiviui reikalingą ypatiškas aptarnavimas i 
Europą vykstant, būtinai reikia kreiptis j 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 i Lietuvišką visuomenišką įstaigą teisingam patarnavi
mui ir visada busit patenkinti. Svetimi nežino ir nesupranta jūsų.

“Dirfbs” Agentūra
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

duiiiuo.se


D I R V A

ta Lietuva šymet.
— Kodėl, tetule?
— Štai, vaikeli, 

gį’omatą, rašo kad i 
iif šymet uradzajaus

GERB. SPRAGILĄ.'!

GERB. SPRAGILAS SU 
TETULE APIE 
“URADZAJŲ”

ir dumblą 
nu iuos n

gavau 
turbut 

i visai

10. Finansinė atskaita.
Sekretorius M. Kasparai

tis paskelbė sekančią finan
sų' atskaitą, kuri vienbal
siai priimta: 
Ižde buvo pinigu 
Varpininkams auką 
Šerno paminklui 
“Sandaros” serai

ą, bet ten su bizū
nu juos priverčia ant duo
nos ir buzos užsidirbti. Lie
tuvoj patys negali save pri
siversti dirbti ir imti nau
dą ir savo žemės, tiktai už
sisvajoja kad kitur geriau. 
Jeigu kas jiems atiduotų tą 
pačią ūkę Brazilijoj ką pa j 
meta Lietu voj, pasijustų j Suvažiavimo lėšos 
lyg rojuje. j Pirmininko kelionė

— Ale kodėl jie ten va-Į Viso išmokėta
Ižde lieka

Pinigai padėti 
cine, vardu M.

žiuoja, vaikeli?
— Yra Lietuvoj agentų 

kurie nori padaryt biznio iš
Į laivakorčių, ir paskleidė po I M. Kasparaičio, 
visą šalį gražias pasakas 11. Išklausius

$100.35 
i 20.00 

5.00 
10.00 
8.00 
2.00 

45.00 
$55:35 

banke Ra- 
Vijuno ir

HOOVER'UI PAMINK
LAS

Washingtone pradėta bū
davot! naujas Komercijos 
Department© budinkas. Tas 
budinkas bus ne tik di
džiausias pasaulyje ofisų 
budinkas, bet ir monumen
tas Herbertui Hoover’ui už

jo visuomenišką tarnybą.
Tas budinkas yra dalis 

$363,000,000 programo pra
dėto buvusio prezidento; iš 
tos sumos $115,000,000 bus 
išleista valdiškiems budin- 
kams Washingtone, $248,- 
000,000 budinkams Įvairio
se kiose šalies dalyse.

KRIMINALISTŲ ARMIJA
Suv. Valstijose yra bai

siai didelė. armija krimina
listų, 'kurių skaičius siekia 
Į 350,000. Šalip kitų prasi
žengimų jie nužudo kas 
metai po 12,000 ypatų. Už
mušimų skaičius didėja kas 
metai po 1,000.

rei-

JUS 
pas 

Tai aš 
vaikeli.

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeliai. Atėjau pas 
jus apsilankyt. Jau senai 
buvau. Ir jus pas mus nie
kad neateinat.

—- Labar smagu matyti, 
tetule, ačiū kad atsilankėt. 

j Mes dabar mažai kur išei
nam, žinai, pavasaris, rei
kia apsitaisyt apie namus. 
Pernai po Lietuvą važinė
jom, viskas apleista, 
kia šymet apsižiurėt.

— O aš misliąu kad 
iš puikumo nenorit 
mus daugiau ateit 
atėjau, ba žinai,
vistiek giminės,-’"V man į 
senatvę čia Amerikoj jau
čiasi lyg visi atsitolina, tai 
sumisliau ir atėjau pas jus.

— Labai gerai, mums ir
gi smagų su tetule maty
tis, ir kada tik nori gali at
eit, visada busi mielą vieš
nia.

— Ale neužmirškit ir pas 
mus užeit kada turit laiko.

— Pasitaikys, tetulę. Da
bar pasakyk man, tetule, ar 
nesinorėjo tau 'šį pavasarį’ 
į Lietuvą važiuot, kaip ma
tei kad daugybe kitų ren
giasi? Jau pulkelis Kleve- 
landiečių dabar Lietuvoj, o 
taip rodos nesenai išvažia
vo. Pasaulis dabar toks 
mažiukas, į kėlias dienas 
atsiduri kitame jo kampe.

— Taip; vaikeli, aš labai 
noriu į Lietuvą nuvažiuot, 
ale turbut jau niekados jos 
nematysim, čia liksim su- 
pudyt savo kaulelelius. Il
gai Amerikoj išgyvenom, 

• ale turtų nesukrovėm, tik 
tai dienai užtenka pramist. 
Žinai, mano diedas nebuvo 
jokis mekanikas, paprastas 
darbininkas, tik tai dienelei 
teuždirba, tai, viskas. O se
natvė jau vvisai prieš akis, 
kada visai negalės dirbt. 
'Nėra ko svajot apie Lietu
vą. Tegul tie važiuoja ku
rie pinigų turi.

— Beje, tetule, papasa-
kosiu tau kaip Lietuvoje 
apie Amerikiečius kalba ir 
mano. Čia Amerikoj mu
sų su geru pinigu yra ma
žai, ir mažai yra važinėjan
čių į Lietuvą, imant iš viso 
skaičiaus kiek čia mes su
važiavę. Daugelis net iš- 
galinčių nevažiuoja. Bet kai 
parvažiuoja vasaros metu 
keli šimtai Amerikiečių, jie 
padaro įspūdi kad parva
žiavo beveik visi, ir sako: 
Laimingi jus, Amerikiečiai, 
kad turit pinigų ir galit 
važinėtis po Lietuvą. Jei
gu jie pasvarstytų kad tik 
mažytė dalelė teparvažiuo
ja, o visi kiti negali nors ir 
norėtų, taip kaip tu, tetule, 
tai nemanytų kad čia taip 
visi pinigais apsikrovę.

— Ale kažin kaip bus su

Gerb. Tetulė 

Gal jau Dievulis

viocį salį gi

apie Braziliją, o prasti ne
mokyti žmoneliai jiems pa

ir važiuoja.v tiki uz-

čia
M. D. REIKALAI

PROTOKOLAS
TMD. Wisconsin-Illinois
Apskričio Suvažiavimo

11. Išklausius valdybos ir 
veikiančio komiteto rapor
tus, girdėjus kuopų veiki
mo pranešimus ir priėmus 
geriausius nutarimus labui 
apskričio kuopų bei visos 
TMD. organizacijos, išrin
kus valdybą, suvažiavimas 
užsidarė

vėl pasijus 
Musų kraš- 
buvo labai 
nekurie ra-

■nebus.
sirustino ant Lietuvos.

— Nenusigąsk, tetule, 
rašo kad tik pas juos pras
tai išrodo kaip kurie javai, 
bet tai nereiškia kad visoj 
Lietuvoj taip yra. Iš kitų 
vietų rašo kad viskas labai 
puikiai išrodo, oras geras, 
ne toks kaip pernai. Per-| 
nai buvo neparastas apsi
reiškimas, šalta ir lietinga, 
bet ir tai tik šiaurinėj Lie
tuvoj. Negalima sakyt kad 
šymet bus gerai, šymet ga
li apsisukt iš kito galo ir 
but dideli karščiai ii- išde
gini viską. Bet ir to nega
lima sakyt. Vasara gali bū
ti visai normai® ir rudenį 
nukentėjusieji 
ant savo kojų, 
te, Suvalkijoj, 
gerai, ir šymet
šo kad kviečiai išrodo labai 
puikiai. Ten kur pernai 
nuo šaltumo ir lietaus nu
kentėjo šymet rašo turėjo 
labai prielankų pavasario 
orą. Taigi nugąstauti...kad 

sir šymet - bus blogai nerei
kia. Viskas ko reikia tai 
nukentėjusius paremti kad 
galėtų dasipirkti gyvulių ir 
atsteigti savo ūkį.

— Tai sakai, vaikeli, šy
met blogumo nebus Lietu
voj ? Ačiū Dievui.

— To pasakyt negalima. 
Ir prie to blogumas ir ge; 
rūmas ne visur ir ne vieno
dai esti. Pati žinai, net ge
riausiuose metuose, vieno 
ūkininko derlius buna ge
ras, p kito visai prastas, tą 
patį turi ir su gyvuliais: 
vieni išsiaugina ir turi ką 
parduoti, o kitiems nieko 
nebūna.

— Kad tik mūsiškių ge
rai užderėtų, butų smagiau. 
Dabar vis prašo atsiust pi
nigų, o jų ii- mums reikia.

— Geriausia linkėt kad 
visiems gerai užderėtų, ta
da visa Lietuva butų links
ma ir užmirštų pereitų me-

(Pabaiga)
Reikalaujam Centro Val

dybos kad butų smulkme
niška i kuopoms pranešta 
kiekvienos knygos išleidi
mas’ ir III tomo “Pasaulio 
Istorijos” išlaidos. Tylėji
mu reikalų nepagerinsim, 
ar blogai ar gerai yra turi 
būti duodama kuopoms vi
sos žinios: kaip tai, kas or
ganizacijoje veikiama, ko
kios išlaidos ar pajamos — 
mes tam ir esam TMD. na
riais kad drauge visus dar
bus dirbti. Butinas reika
las visuomet bendrai tartis, 
susirašinėti su kuopomis.

Patartam Centro Valdy
bai nebijoti kuopų prašyti 
aukų ir kitokios paramos. 
Kuopos visuomet eis į pa
galbą kai žinos kam'ir už' 
ką reikia pinigų.

Šio apskričio kuopos pa
sižada remti aukomis lei
dimą naujų T.M.D. knygų 
jei valdyba išduos kaip sto
vi iždas ir kiek reikia dau
giau paramos.

Prašome C. V. duoti kuo
poms kuožemiausia 
seniau išleistas ir 
leidžiamas knygas 
agentams pardavoti.

kaina 
dabai 
•kuopų

Kny
gos prie knygiaus sukrau
tos be vertės pelėja, reikia 
jas skleisti visuomenėje.

Suvažiavime kuopų at
stovai pasižadėjo pardavi
nėti TMD. knygas per iš
rinktus kuopose knygius- 
agentus.

Suvažiavimas pageidauja 
kad C. V. kiek išgalėdama 
siųstų knygų Į Argentiną, 
Braziliją ir Lietuvą. Per
siuntimo lėšoms padengti 
tikimės visuomenė ir kuo-

2:30 vai. po pietų.
Valdyta: 

Felix Po vili viskis. 
M. Kasparaitis,

Pirm.
Sekr

1831 Linden av.
Racine. Wis.

DIDELI NESUSIPR1TI- 
1 MAI DEL FILMŲ

BIZNIO
Paryžius. — Tarp Ame

rikos krutamu paveikslų 
filmų išdirbėjų ir Fraicu- 
zų eina tarybos, bet nesise
ka. Amerikoniškos filin'os 
Francuzijoj turi geras pa
sekmes, jos sugadino Fian- 
euzų filmų biznį. Francu- 
zų teatrai ima Amerikoniš
kas filmas vietoj Francu- 
ziškų. Taigi Francuzai nu
statė kvotą: už kiekvienas 
keturias pėdas filmų Ame
rikonų įvežamas į Francu- 
ziją Amerikonai turi imti 
vieną pėdą Fvancuzii ga
mintų filmų. Bet Ameriko
nai tam priešinasi, ir jeigu 
gerumu nesusitars gali bū
ti uždrausta Amerikos fil- 
mos į Francuziją įvežti.

Valdžios deda pastangas 
išvengti skilimą, nes tas 
reikštų sugadinimą, gerų 
santikių tarp tų dviejų val
stybių.

Prasidėjus šitiems nesu
sipratimams, iš Amerikonų 
filmų išdavimo įstaigų pra
šalinta 1000 Francuzų dar
bininkų ir tarnautojų.

Pusė Frąncuzijos filmų 
teatrų turės užsidaryti jei
gu negalės gauti Ameriko
niškų filmų.

tose audimo virše
liuose tiktai

Knyga yra didele, 250 puslapiu, ir atiduodama vėl tokia mažą 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!

6320 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Sb®

Kaip palengvint aršiausius 
Metodą duoda geriausias pasekmes.

tų vargą.
— Ar skaitei, vaikeli, lai

ške pasakyta kad daugybė 
meta savo ukes ir važiuoja 
į Braziliją.

— Už tai jie verti gerų, 
aštrių, bizūnų į nugarą.

— Ką darys kad negali 
išgyvent.

— Tai ištvirkimas ir tin
ginystė. Jeigu jie norėtų 
dirbt ir dirbtų tiek kiek tu
ri dirbti Brazilijoje, kai 
jaučiai prie sunkių darbų ir 
karštame ore tai turėtų ga
na duonos iš savo ūkės. Bet 
turėdami gerą žemę šlepe
te ja po ją, neužžiuri, gyvu
lių nesimokina augyti, nors 
yra knygų, laikraščių ir net 
žodžiu pamokų apie tai, o 
tik svajoja Brazilijoj rasti 
pyragus, o randa akmenis

pos sudės aukų, įsteigiant 
knygų siuntimo fondą.

9. Rinkimai.
Išrinkta Apskričio valdy- 

bon šie asmenys: Pirminin
ku F. Povilianskis; vice- 
pirm. — V. Živatkauskas. 
Sekretorium: M. Kasparai
tis. Iždininku vienbalsiai 
išrinkta M. (Vijūnas. Or
ganizatorium vienbalsiai— 
Vincas Valukonis.

121 kp. atstovas A. Ma- 
silionis kviečia ir duoda į-j 
nešimą kad sekantis aps
kričio metinis suvažiavi
mas butų laikomas Racine, 
Wis. Kvietimas liko pri
imtas ir vienbalsiai nutar
ta 1930 metais apskričio 
suvažiavimą laikyti Racine, 
po priežiūra 121 kuopos. 
Laiką paskir§_Rąciniečiai.

Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 
Latakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis j Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo metodos. 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
jus gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
kote po šį pasauli, reikalaukite pa
bandymo dykai. Jei jus kenčiate jau | 
nuo seniai, kad ir nuo seniausiu lai-1 
kų ir bandėte visokias pagelbas pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
suradimo pagelbos jau žudote viltį, I 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
2625H Frontier Bldg.,

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

Prisiijskit jūsų metodą išbandymui.

BUVO PO $1.00 DABAR 50c.
Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
knyga — viso 152 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 pridedami,savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

Užmokesti siųskit pašto štampais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIA KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



KALINYS
Rašo N. Gintalas.

DIRVA

KOMUNISTAI VEIKIA
“^AUJIENOS” iškėlė, o

“Tėvynė” paantrina, ir 
“Dirva” pakartoja, susektą 
pasalingą komunistų užsi
mojimą žūt but kitą metą 
Susivienijimą užvaldyti.

Kadangi mes tautininkai 
iki šiolei taip tik sau žiūrė
jome į tą dalyką, be jokios 
atidos, kuomet komunistai 
visas metas sistematingai 
dirba, šis susekimas komu
nistų pasalingo darbo turi 
būti kibirkštis uždeganti 
musų energiją stoti j darbą 
prieš juos — stoti ne ką 
nors iš jų norėti ar atimti, 
bet apginti kas yra musų!

Desėtkus metų dirbom, 
vargom, išsiauginom orga
nizaciją pagal savo idėjų, 
argi leisime tiems pasalū
nams iš musų rankų išplėš
ti?

Toks komunistų darbas 
yra tai darbas plėšikų, ku
rie po naktine tamsa pasi
slėpę eina į svetimą namą 
ir vagia. Bet čia pasikėsi
nimas apvogti yra didelis, 
apeina virš milijoną dola- 
rių.

Jeigu jie neturėtų piktų 
mierių, pasalingų užmačių, 
nedarytų taip kaip dabar 
daro: šaukia visas savo net 
suirusias frakcijas rašytis 
j Susivienijimą, steigti ko
mitetus kovai prieš centro 
valdybą, renka pinigus po 
priedanga Lietuvos baduo- 
lių ir kitokiais melais, už 
kuriuos kitą vasarą siųs i 
seimą gaujas savo rėksnių 
delegatais!

Didžiausia bus mums gė
da ir pasirodymas prieš 
pasaulį kad musų tauta y- 
ra didumoj raudonieji, jei 
ta pasalinga gauja mums 
■besnaudžiant išplėš organi
zaciją iš inusų rankų!

S. L. A. centro valdyba, 
organas “Tėvynė” ir visi 
vidurinės srovės žmones S. 
L. A. nariai privalo užves
ti savo apsigynimo darbą 
dabar tuojau, be jokio ati
dėliojimo. Organas tegul 
daro visa tai ką darytų jei 
jį komunistai turėtų.

“Tėvynės” redakcija lai 
, palieka Lietuvos partijas, 

jų politiką ir už tai kiršini- 
mąsi su savo rėmėjais nuo
šaliai, o imasi svarbaus sa
vo lizdo gynimo darbo.

Vidurinė srovė turi di- 
džiausį skaičių laikraščių, 
reikia tik kad jie visi išvien 
ir įtemptai dirbti ir komu
nistai nesidžiaugs savo pa
salingo darbo vaisiais.

Mes išvien dirbdami su- 
ardysime jų slaptą mašine
riją ir tas atsilieps į juos 
visus.

Centro valdybos nomina
cijos nepertoliausia; po to 
seks rinkimai. Po to gi dar 
svarbesni rinkimai — sei
mo delegatų. Galingos tau
tininkais kuopos neprivalo 
užsileisti saujelėms raudo
nųjų. ,

Padarykim komunistams 
taip kaip padarėm per ke
lis praeitus seimus: neduo
kim jiems daugumos dele

gatų. O tą labai lengvai ga
lim padaryti.

Il-sios ir IlI-sios Durnos at- 
tovas Andrius Bulota ir jo 
žmona Aleksandra Bulotie
nė birželio 1 d. ištremti į 
Varnius.

Trockis prašosi į Ameri
ką. Iš Berlino ateina žinios 
kad Trockis labai norėti! 
sugryžti į Suv. Valstijas. 
Lietuviai socialistai, kurie 
išsiuntė jį į Rusiją nuverst 
carą ir pridarė nabagui 
Trockiui tiek bėdos turėtų 
dabar jam pensiją mokėti.

Ištremtas Andrius Bulota.
“Idiše Štimme” praneša, 

kad žinomas advokatas ir 
visuomenės veikyjas buv.

Pronskus Pasitraukė
Iki šiolei “Sandarą” re

dagavęs iš Lietuvos atkvie
stas Valst. Liaudininkų na
rys J. Pronskus, kaip pats 
tame laikraštyje praneša, 
pora savaičių atgal pasi
traukė nuo “Sandaros” re
dagavimo.

Kas labar “Sandarą” re
daguos nepatėmijome, gal 
but buvęs jos redaktorius, 
A. A. Tulys.

LIETUVOS MURAVJOVAMS 
AMERIKOJE

Muškim stiklais, gerkim vyną, 
Muravjovai Lietuvos!
Linksmi laukini pakasynų
Musų mirštančios tautos.

Tie Lietuviški karštuoliai
Nor’ jos kalbą palaikyt;
Pilkit taurėn dar „gyduolių”, 
Bus drąsiau mums ją maryt!

Ha, ha, ha, ha.... Reik mokyklų
Vaikučius kalbos mokyt,
Ir pamokslus iš sakyklų
Jiems Lietuviškai sakyt!....

Te prasmenga! Galvą suksim 
Del tų grinorių kvailų?
Nūn liežuvį jai išlupsim,
Rytoj skambins ant varpų.

Lietuvos juk kaip nebuvo ' »Lį kl>oi . S- 
Taip neturi jos ir but!
Jeigu Lenkams nepakliuvo,
Muš naguos’ ji turi.žūt!....

Muškim stiklą, gerkim Vyną, 
Jau be žado mus tauta!
Eisim tuoj ant pakasynų,
Tegul miršta sau šventa....

Paskui ugnį susikursim, 
Šoksim šokį sau ratu;
Naujus laikus, laimę bursim, .
Tai bus linksma, tai smagu!

Juk Amerika paminklo
Mums Už tai nesigailės,
Na, karžygiai, imkim ginklo, 
Ir nebėgkim iš eilės!

Dar po vieną išsigerkim, 
Nešim karstą ant kapų. 
Ką! Ji verkia?.... Užsimerkim, 
Kam čia paisyt ant žaizdų!....

* 4c , *

Varpai skamba, bubnai dunda, 
Verk’ tikrieji jos sunai 
Kad mus broliai neatbunda.
Kalba, raštas — jiems sapnai.

V. Kareivis.
w

stas, atskirtas nuo pasaulio.
Girinis buvo iš tų kurie mylėjo žmo

niją, troško jai laisvės. Plasnojant revo
liucijos liepsnai Rusijoje jis 
šuktelėjo tautiečius J kovą 
tėvynę Lietuvą.

Bet nelemta jam buvo 
sulaukti gražaus vaisiaus. Kraujuoto ere
lio nagai pasiekė jį ir atskyrė nuo giminių, 
žmonos, vaikų, ištrėmė į tolimą šalį, užra
kino tarp storų mūrų.

Atbudo jis išgirdęs dainą, b6t apsivy
lė.... Tai pavergėjų daina, ne laisvos 
tėvynės sūnų.. Ir vėl skausmas surakino 
jam širdį, nauja srovė ašarų paplūdo aky-‘Aau^ Sąjungai

MiL RUSŲ SKUNDO 
? A

TAUTŲ SĄJUNGOJ
A

TAUTŲ SĄJUNGOJ / f ________
Kai kuriuose Lietuvių 

laikraščiuose Amerikbje, 
minint apie paskutinį Tau
tų Sąjungos Tarybos posė
dį, buvusį Madride šio mė
nesio pradžioje, pasirodė 
komentarų, esą Lietuvos 
dvarininkai skundėsi Tautiį 

į Sąjungai ir reikalavo grą- 
Jžinimo dvarų, būtent esą 

_o—i įteiktas 
se. Ir verkė, verkė Girinis.... Ak, kaip j skundas 34-rių asmenų iš 
jis norėtų kad iš ilgesio plyštų širdis, kad I Lietuvos su protestu prieš 
baisi mirtis pasmaugtų jo purviną kūną, Į nusavinimą jų jžemių, re- 
bet veltui — tik skausmas didėjo, ir ver
kė, tik verkė....

Sekantį rytą, anksti sužvango kame
ros plieno raktai ir j vidų inėjo žiauraus 
veido kalėjimo sargas nešdamas duonos 
ir vandens. Paspyrė gulintį Girini, bet 
šis jau nebejudėjo, jį užmigdė daina amži
nai.

milžino balsu 
už laisvę, už

pasėti sėklą,

KIEK ŽEMĖ TURI METŲ

Mokslo vyrai laužo galvas spręsdami 
visatos didumą, tai žvaigždžių tolu- 
tai žmogaus atsiradimo laikus. Tarp

merdėjantys saulės spinduliai 
ušmiestyje esančio kalėjimo, 
drėgnuose, pelėsiais dvokian-

NESIMATANT
Ilgesį kenčia mano širdelė
Kuomet nematau tavęs, mergele;
Ir neramumas mintyse kelias
Kuomet negirdžiu tavo žodelių.

Vai laukiu, laukiu tos valandėlės 
Kada nueisiu prie mergužėlės, 
Kada išgirsiu josios žodelį, 
Ir pabučiuosiu josios rankelę.

Niekas pasaulyj man’ nevilioja 
Kaip mergužėlė mano brangioji, 
Niekas neturi tokios saldybės, 
Nieks nesuteikia tokios ramybės.

Dausų takuose jiešk’ jos akelės, 
Mato jos veidą tamsioj naktelėj. 
Visad ji stovi mano mintyse, 
Lyg koks paveikslas rodos akyse.

Ilgis, nerimsta mano širdelė
Ik nepamato savo mergelę, 
Ramumas, džiaugsmas ir vėl sugryžta 
Kai mylimiausią savo išvystu.

Adonis.

Už aukštų kalnų ir tankių girių, už 
jūrių marių leidžiasi ugningas saulės ru
tulys, liedamas paskutinius palaimos spin
dulius. Tačiau nyksta tie spinduliai beri
bėse dausose, gęsta saulės šviesa, kaip gę
sta mirštančiame kūne gyvybė. Iš toli
mos rytų šalies, juodu apsiaustu apsigo
bus, slenka nuliudus naktis. Ji rimta, bet 
maloni, ypatingai po Šiltų Gegužės dienų. 
Jos šiltas vėju mostelėjimas, slėpiningos 
juodos akys žadina žmoguje ilgėsi, ilgė
si praeities ir dar ko tai, ko nesupranta 
nei pati siela, tik įsiutę jausmai, širdį ve- 
riantys skausmai ir pašėlęs džiaugsmas 
krutinę drasko. Tuomet norisi verkti, 
kartu juoktis, kartu prispausti prie savo 
krutinės jeradėją naktį, vargo žmonių ra- 
mintojėlę

Miesto gatvės sužibo Šalta, lyg mėnu
lio, elektros šviesa. Tuomet mieste pats 
sujudimą?.

Bet užmiestyje tamsu. Pamiškyje 
esantis sodžius ramiai ilsisi nakties glėby
je. Tik jaunimas, susirinkęs nakties glū
dumoje, po sunkaus dienos darbo, iš aud
ringų krūtinių lieja pagarbos giesmę Pra
amžiui. Ir kaip jaudinanti ta daina!.... 
Ji kaip pavasario potvinių vanduo veržia
si į žnogaus sielą ir sukelia gilių, gilių 
eniociji.

Uigęso 
ir tansioj, 
kameroj, o
čiuose kampuose pradėjo slankioti juodi 
šešėliai. Amžina tyla užsmaugė dienos 
trukšną, ..niekas nedryso prieštarauti at
slenkančiai nakties slaptybei.

Karte j, ant pluošto supuvusių šiaudų, 
gulėjo sunkiai kilodamas krutinę žmogus. 
Nė, n6 žmogus tai buvo, bet šešėlis. Jo iš
džiuvę, raukšlėtas veidas, giliau sunan- 

j čios akys, ir balti, susitaršę plaukai liu
dijo jį esant daug vargo patyrus.

Į niūraus kalėjimo landynę staiga įsi
veržė galingos dainos garsai. Pasikėlė: 
balta galva; jos akys sužibo atgimstančia 
liepsna ir greitai dvi išdžiuvusios rankos 
laikė nubįą kūną, įsikibusios mažo lan
gelio gelfezų.

Taipį kalinys neapsivylė, tikrai tai bu
vo banguojantys jausmai, besi veržia iš 
jaunų kratinių, kurie pynėsi į stebuklin
gą melodiją, dainos garsus. Dar stipriau 
kalinys Suspaudė savo silpnose rankose 

’ kietas gježis, norėdamas išgirsti dainos 
žodžius. "Volga,'Volga, mat....” išgirdo 
tuos žodžius kalinio ausys ir jis, lyg pa
kirstas, vėl krito ant kietų kalėjimo grin
dų, paskęsdamas savo ašarose nuo suspau
dusių širdį skausmų.

— Ko aš verkiu, ko raudu ?! — klausė 
pats savęs kalinys, bet atsakyti į tai ne
galėjo, tik jo vargo surakintoj krūtinėj 
virė, sukosi verpetais tūkstančiai jausmų, 
perkūnu trenkė nuožmios skriaudos paju
timas.

Senai jis tuno* surakintas nelaisvės 
retežiais lame rūsyje, stengdamasis iš sa
vo žilos galvos išvyti visas mintis kurios 
primintų jo baisią praeitį. Ir pasiekė to 
kalinys —r nieko jis nebegalvojo, nieko ne
beprisiminė;' gyveno kaip nugrimzdęs ba
loje stuobras, kurs greitai durpėmis turi 
virsti. • - $ A ' x

Ištisus metus jis išgulėdavo ant dvo
kiančio guolio ir įbedęs į juodą kalėjimo 
sieną akis, paskęsdavo apatijoj.

Tačiau dainos žodžiai dabar jį prikė
lė, atgimė jaunatvės prisiminimai ir jis 
lyg beprotis, lyg pasiutęs šuo draskė nuo| 
savo kūno paskutinius supuvusius marš-| 
kinius, rovė iš galvos žilus plaukus, iki 
kraujo krimto savo pirštus.

— Kas aš?.... iš kur?.... — klau
sė pats savęs kalinys.

— Taip, prisimenu, žinau dabar kad 
esu tas pats Girinis, kurs nebijojo pavojų, 
nematė savo tikslui siekti kliūčių. Taip, 
tai aš, kurį uždarė čia žiaurus vampirai, 
kad galėt prisisotint mano krauju....

Atgijo jame jaunatvės prisiminimai, 
tuo pačiu krūtinėj kilo dar didesni skaus
mai, kančios. Akimirksnyje prieš jį sto
jo visaę. jo-gyvenimas ir jis pasijuto dar 
daugiau nelaimingas, bejiegis, visų aplei-.

tai
mą,
tų yra spėjimai ir kiek rusų žemelė turi 
metų.

Nors musų žemė yra labai sena, sakoj““
vienas Anglų mokslininkas, Sir Ernest 
Rutherofrd, kuris laimėjo Nobelio dovaną 
už savo tyrinėjimus fizikos srityje, ji nėra 
senesnė per 3,400,000,000 metų.

Šiuo atveju žemės amžius sprendžia
ma iš vieno mineralo rasto Norvegijoje, 
vadinamo broggeritu. Tame minerale ras
ta, su pagalba- fotografavimo aparatų, li
nija arba siūlelis švino atomiško svorio 
207. Tas, jo išvedimu, negali būti papras
tas švinas. Kadangi yra trys radio-veik-. 
mės serijos, .dvi kurių išsimuša į kokią 
nors rūšį švino,, kaip radium, thorium, ir 
actinium, jis išveda kad tai yra pasekmė 
suplyšimo actiniumo, apie kurį mažiau 
žinoma negu apie antras dvi serijas.

Radium ir actinium paeina nuo ura- 
niumo, gerai žinomo elemento. Tas mok
slininkas tiki kad forma uraniumo kurią 
jis vadina actino-uranium, yra viena iš ei
lės actiniumo.

Reikia tikėti, sako jis, kad uranium 
elementas esantis musų žemėje turi pra
džią nuo saulės ir jis nyko nuo tada kaip 
žemė atsiskyrė nuo saulės. Pagal to ny
kimo minėtame broggerite rasto elemento 
išeina kad žemė turėtų būti senumo apie 
3,400,000,000 metų.

Kaip tas išvedimas ir kaip tas pats 
elementas keblu suprasti taip keblu mums 
suprasti ir visus tokius mokslininkų aiš
kinimus, kurie nueina į tokias smulkme
nas kad nei kiti mokslininkai kitose mok
slo šakose gudrus, negali jiems ginčyti.

Mums gi nedaro skirtumo ar 
žemelė yra 3,400,00,000 metelių ar 
6,000 metelių, nuo to kaip Dievulis 
rė Adomą ir Jievą.

Žemės svoris yra kitas didelio 
mo klausimas ir mokslininkai kurie ban
do išskaitliuoti jos sunkumą taipgi speku
liuoja nemažai, o mes vistiek nematom 
skirtumo ar žemė sveria 2,000^000,000,000 
tonų ar 1,500,000,000,000,000,OOo tonų.

Imiantis Žemės Reformos į- 
statymu.

Tikslumo delei tenka pa- 
aiškihti, kad minimas skun- 
y?a paduotas Tautų Sąjun- 

Įgos Tarybai Vilkaviškio a- 
pielinkių rusų kolonistų, 
kurie prieš karą buvo rusų 
valdžios atsiusti iš pietų 
Rusijos Lietuvon koloniza
cijos tikslais ir kuriems ru
sų vyriausybė, su pagelba 
savo bankų, buvo įgijusi 
žemių. Einant žemės refor
mos įstatymu panašios rū
šies žemės nusavintos. Kal
bamieji rusai-kolonistai da
bar dedasi esą “ukrainiečių 
mažuma” ir nusiskundė e-

į Lietuvos Vyriausybė 
persekioja tautines mažu
mas.

Tautų Sąjunga persiuntė 
šį skundą Lietuvos Vyriau
sybei, kuri savo laiku paaiš- 
no kad tokios “ukrainie
čių mažumos’ Lietuvoj vi
sai nėra ir kad todėl Lietu
vos vyriausybė visai nema
no duoti šioje byloje jokių 
formalių paaiškinimų.

Lietuvos Pasiuntynybė 
lihhilU ' Amerikoje.

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 j ieško jot. Kai
na su prisiuntimu . .$1.00 
REIKALAUKIT^ “DIRVOJ”

musų 
tiktai 
sutvė-

keblu-

Įgaliojimai
įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V
6820 Superior avė.

UŽ $1.80 J LIETUVĄ
Už toki? mažą sumą pinigų kiek

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

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

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

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje. 
Kaina Lietuvoje 62 knygutės 8 lit. 
Užsienyje: 62 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, ' 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių it .skausmų dilei 
dantų augimo, nėra nieko 
Retesnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojai.

A”
Cleveland, O.

Mrs. Winslow*® 
Syrup
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(Tųsa iš pereito num.)

Palengva pravėrė dureles ir išėjo ant 
sienos. Siena parengta platoka kad galė
tų kareiviai vaikščioti apgulimo laike. Ji 
ėjo tiesiog į vandenį; tik apačioj netoli 
vandens buvo išbudavota nuogulniai į upę, 
ten pro jų smarkiai bėgo vanduo. Arti pat 
krašto turi būti gilu, išrodė Šeiriui, ir į 
tai jis savo viltis dėjo. Bet kaip šokti: 
įsibėgėjus tolyn link upės vidurio, kiek ga
lima, stačiam, ar taikyti nertis galva pir
miau, kaip paprastai plaukikai daro? Šei
rys plaukikas nemenkas: daugelį savo 
draugų, senų ir jaunų, pralenkdavo per 
Nemunų plaukiant, nors toj vietoj kur Ra
gų pilis ir Ragainė Nemunas gana platus; 
ir mokėjo visaip į vandenį šokti ir nertis.

’ Jeigu laimingai nušoktų į vandenį jis per 
upę perplauks, bet reikia pirmiausia nu
šokti nuo aukštos ir net peraukštos sienos.

Nors drųsus pulti ant priešo kardu ir 
gyvastį dėti mūšyje, bet šiame atsitikime 
Šeirys sprendė jog butų bereikalinga pa
stanga jeigu negalės pabėgti ir užsimuš 
iš sienos šokdamas, todėl jieškojo būdų 
palengvinti savo nusileidimų, ir parengė 
iš paklodžių ir tūlų savo apvalkalų dalių i 
gana ilgokų mazginį ir prisirišęs prie du- < 
relių pradėjo leistis žemyn. Apačioj bliz
gėjo juodas vanduo, lyg kokia bedugnė.

Kuomet savo mazginiu nusileido iki 
jo galo, pajuto kad tas buvo toli pertrum- 
pas, ir juo net įsisupti gerai negalima kad 
toliau į upę, į gilumų, nušokus, ir turėjo 
šokti stačias ant kojų ten kur puls. Ir 
nabagas puolė kaip į pražūtį, nes ne į gi
lesnį vandenį pataikė o tik krašte, netoli 
nuogulščiai išmūryto kranto, ir dar blo
giau, nušoko ant didelio skelto' akmens, 
kokių daug buvo primėtyta visu tuo pa
kraščiu ___
narino sau kojų — laimė dar kad nesu
laužė kaulo, bet virsdamas nuo to akmens 
pataikė ant kito aštraus, į kurį labai per- 
sirėžė sau kairės rankos mėsas nuo delno 
iki pat alkūnės.... Jeigu butų pataikęs į 
laisvų vandenį tai nors į dugnų butų su
sitrenkęs, vienok gal butų tokios baisios 
nelaimės nesutikęs ir pabėgimas butų pa
vykęs.. ..

Ranka pasriuvo kraujais, tuo sykiu 
koja išnarinta, ir jau nėra vilties perplau
kti upę, tik rūpėjo nabagui gelbėtis nuo 
prigėrimo. Bandė susigriebti už sienos, 
bet ji statoka ir neturi jokhj išsikišimų, ir 
ant jos niekur neužlipti, taigi vanduo su
griebęs nešė jį pasroviu, ii- kur jis atsi-

Nušoko ant akmens ir išsi-

jei iš nakties kas butų bėgę, niekas nieko 
nematė.

Daržininkas tik priešpiečiais persi- 
i gandęs atbėgo į pilį pranešdamas kad ra- 
. do karklyne gulintį žmogų.

Tenai tuoj nuskubo vienuolis, margro
vas ir keli kareiviai, ir toli paupyje kark-i 
lyne užtiko musų nelaimingų vaikinų, ku 
ris nors kvėpavo bet mažai ką jautė.

Suprato margrovas kaip viskas atsi
tiko, ir skubiai nešė vaikinų į pilį atgai
vinti. Neilgai trusęsi pradėjo atgrųžinti 
jį į sųmonę, ir tuoj Šeirys davė suprasti 
kad jo koja sužeista, kurių gelbėtojai ir 
ėmė taisyti.

Dabar Šeirys buvo patalpintas kitoje 
pilies dalyje, iš kito šono kur buvo darže
liai, žemutiniame aukšte, ir užžiurimas ii’ 
Ilginamas kad greičiau pasveiktų, o abbė 
jam nuolat kalbėjo:

— Tik Dievas tave išgelbėjo nuo mir
ties, ir dėkuok jam už tai.... Iš tokio 
aukštumo galėjai į vandenį užsitrenkti, 
galėjai į tuos akmenis visai užsimušti, bet 
Dievas gailėjosi tavęs, jis tave myli ir sau
goja, ir norėdamas kad tu liktum tarp mu
sų nedavė tau upėje prigerti po susižei- 
dimo. Dėkuok jam už tai ir džiaugkis 
kad jis tau toks geras, nes tikrai sakau 
pasirinko tave savo tarnu. Musų globoje 
greitai sveikatų atgausi....

Šeirys nieko nesakė, tik skausmuose 
gulėdamas apmąstinėjo kaip jam pradin
go paskutinė viltis iš krikščionių nelais
vės ištrukti.... Kaip tik pradės pasveik
ti vėl bus uždarytas tame bokšte ir taip 
turės baigti savo gyvenimų.... Baisus 
tie krikščionys, žiaurus ir begėdžiai kad 
nei už išsipirkimą neišleidžia:...

Bet.... gal ne jie tokie blogi kaip 
sunki jo prisieka sudėta tėvui krikščio
nims keršyt.... Juk jie Šeirio nenužudė 
nors jis mūšyje daug krikščionių išguldė; 
dabar vėl, gydo ir gelbsti pasveikti ir kal
ba kad jų Dievas jį myli ir jo gyvastį pa
laiko.... Kam krikščionys jį maitintų 
kuomet jis jų priešas, jeigu blogi butų? 
Ar verti jie keršto už visus jų gerus dar
bus jam padarytus?.... Jeigu jis liktų 
krikščioniu, jie dar labiau jį mylėtų, gero 
darytų, ir duotų gyvenimų daug geresnį 
negu jis turėjo ten kur gyveno ir kur nuo 
krikščionių taip atkakliai gynė....

nematyti.... b ’
Matė jis jų aiškiai ir matė visų jos 

gražumų, tik nežinia ar ji turėjo nors ma
žiaus) supratimų kad tame kambaryje kas 
nors yra ir kad į ją taip godžiai tėmija.,. 
Taip troško atkreipti jos atidų į save, bet 
kaip? Daug sykių, užmiršdavo ir savo 
žaizdas, ir įsisvajojęs manydavo kad vaik
što su Angute Nemuno pakraštyje po pie
vų ir renka gė.es.... Koks sukilo jame 
ilgėsis Angutės, jo paliktos mylimosios... 
rodės vėl dėtų visas pastangas bėgti iš ne
laisvės tiesiog į jos glėbį....

Bet tai tik buvo senos mintys, o šir
dis kų kitų jautė Kai dienos slinko, ma
tymas tos gražios moteriškos labiau ir la
biau jo mintis ape jų kėlė, o Angutę už
marštin stūmė.... Net svajojo kad pali
kęs krikščioniu gilėtų jų gauti sau už mo
terį — tokių gražią ir malonių, ji tikrai 
jam išrodė gražesiė už Angutę, kurios su
eiti negali; kuri jai jau, nesulaukus jo ir 
paskaičius už minsį, už kito išėjo.... Gal 
ji jį jau užmiršo po suvirš metų laiko, 
kaip tankiai esti, kam dar jam apie jų 
svajoti ?....

Kada ateidavo abbė, Šeirys jau švel
niau apie tikėjimą kalbėdavo, kas Frede- 

I rikų džiugino, ir jis pradėjo duoti geres
nius gandus Ottiiui, už kų margrovas 
savo pagelbininkų gyrė, nes jautė kad jo 
pastangos atversti tų pagonį pradeda įsi-

kūnyti.
Šeirys dabar jau vaikščiojo, nors 

kiek šlubuodamas, o rankos perplėštos 
mėsos baigė gyti. Jausdami nelaisvio su
švelnėjimų, margovas ir abbė vienų dienų 
pasivadino jį eiti su jais pasivaikščioti.

Jiedu vedėsi Šeirį per tų darželį, ir 
jis nabagas dairėsi ar nepamatys kur sa
vo auksaplaukės mergaitės, kuri dabar 
buvo jo mintyse įsiviešpatavus.

Šiedviem nebuvo svarbu ko jis dairo
si, bet netrukus pamatė juos ir ta mergai
tė, ir skubėdama atbėgo artyn.

— Dėde, — tarė ji į margrovų, — 
kur einate? Ar aš galiu sykiu eiti?

— Jei nori.... mes einam ,į 'kalnelį.
Ta graži mergaitė netyčiomis atsira

do prie Šeirio, ir jam lyg sapnas išsipil
dė — štai mato jų iš arti-arti, vienok kai
po nelaisvis negali su ja kalbėti, ir neži
no kokių mintį ji apie jį galėtų turėti, ne
žiūrint jo palinkimo prie‘jos.

Per pievų, nuo pilies jie ėjo į kitų sa
los galų, kur buvo kalnelis. Iš to kalnelio 
aiškiai buvo matyt miestas viename ir ki
tame upės šonuose, su dideliais mūrais, 
ten vėl matėsi bažnyčios ir šiaip dideli 
namai. Iš kalnelio, ištolo matėsi didelė, 
galinga Ottono pilis. Toli paupiais lau
kuose matėsi gyvenimai, kur pilaitė ant 
kranto išstatyta.

• (Bus daugiau)
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Laikas bėgo, skausmai mažėjo, svei
kata ątgryždinėjo, ir Šeirys tankiai atsi
sėsdamas prie lango apmąstinėjo savo pa-
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LOW’S

durs nežinojo, jeigu gyvastį išgelbės....
Neilga Gegužės mėnesio naktis buvo 

pradėjus nykti ir aušo, todėl musų nelai
mingasis pradėjo matyt kur jį vanduo ne
ša, ir toliau pamatė kad baigiasi akmens 
siena ir prasideda karklynai. (Viltis išsi
gelbėjimo blanktelėjo jo mintyse, ir kada 
priplaukė karklų įsikibęs jų šiaip taip už
kopė į krantų, ir tik dabar aiškiai pama
tė kaip pavojingai sužeista jo ranka, ku
ria tuoj griebė gelbėt nuplėšdamas dalį 
savo marškinių ir suverždamas virš alkū
nės, sulaikymui kraujo bėgimo. Kojai jo
kios pagalbos negalėjo duoti, ir nedaug 
tęsėjus nuo skausmų ir nuo kraujo nute
kėjimo nualpo.

šviesiaplaukė
Kada ryte atėjo į jo kambarį abbė, 

neradęs savo nelaisvio persigando. Sku
bo per dureles į bokštų ir ten mate žymes 
pabėgimo, nes kabojo- mazginis, kuriuo su
prato Šeirys nusileido ir nušoko.

Baimėje abbė davė žinių pačiam Ot- 
tonui, ir netrukus kitame krašte upės ra
dosi raiti vijikai, kurie po visas sritis jieš-’ 
kojo pabėgėlio pagonio.

Juo toliau ir plačiau jie lakstė tuo 
mažiau žinių apie pagonį galėjo gauti, nes 
nors žmonės anksti kėlė ir galėjo matyti

dėtį. Dabar jis buvo dar laisvesnis, net 
neužrakytas, ir galėjo vaikščioti po daug 
kambarių toje pilies dalyje, tik pabėgti ne
sikėsino, nes visur buvo matyt ginkluotų 
sargų.

Šioje pusėje už lango tęsėsi didelė pie
va, joje matėsi prūdas; upė buvo tolokai, 
pakraščiai nuagę karklais ir gluosniais, 
bet kitas salos šonas, ne tas kur jis išsi
gelbėjo. Nuo pat pilies sienų ėjo gėlynai, 
takai krūmeliais nusodyti. Vasara buvo 
įsigražėjus, ir jam buvo smagu, tik ilgu, 
ilgu.... Ilgėjos savo mylimosios — ar 
bendrai moteriškos, nes visų laikų, virš 
metai, tik ištolo jas matydavo, su jokia 
nepakalbėdavo, nesueidavo.

Štai dabar, prie lango sėdėdamas, ta
me darže pradėjo matyti viena moteriškų 
pavidalų: matė jį tankiai, ir tankiau pra
dėjo norėti matyti.

- Matėsi vaikščiojanti darželyje tarp 
gėlių. Tai buvo jaunutė moteriška, tik
riau mergaitė, graži, skaistaus, tyro vei
do, šviesiais kai linas bet auksu žibančiais 
plaukais, liemens tokio laibo ir gražaus, 
kad tarp gėlių išrodė lyg peteliškė, o ne 
mergaitė. Ji buvo įsirėdžius geltonuose 
puikiuose šilkuose, ir taip tankiai tarp 
gėlių vaikščiojo arba prie prūdo žaidė su 
žuvytėmis, kad Šeirio akys negalėjo jos

Tarp šių Dienų Panelių
— Ar teisybė kad ište

ki? — klausia Ližė.
— Taip, tikrai išteku, —< 

atsako Dizė.
— Ar iš meilės?
— Atvirai tau pasakysiu; 

išteku su išrokavimu.
— O tavo busintis vyras 

blondinas ir brunetas?
— Brangioji, sakiau kad

išteku su išrokavimu, tai 
nei brunetas nei blondinas, 
o pusiau plikas, likusieji gi 

! plaukai žili.
/

Teisybės Žodeliai
“Aidas” štai kaip prisi

mena “senas dienas”:
“Kapitalistai- fabrikantai 

jei jų išdirbinių niekas ne
beperka, pakeičia savo 
dirbinių modelį. Taip 
giai nuo jų neatsilieka 
centristai-'komunistai’. 
nuvertimo Rusijos 
Lietuvių Socialistų Sąjun
ga savo pinigais išsiuntė iš 
Jungt. Valstybių dr. Troc
kį į Rusi jų, nes jis savo pi
nigų neturėjo. Tada cen
tristai sumanė pardavinėti 
Trockio stovylas, paveiks
lus ir jo parašytas knygas 
ir gyrė darbininkams kad 
tai esąs geriausias ‘štofas’ 
del darbininkų pasiliuosavi- 

’ mo iš alginės vergijos.
1 ti
’ barzdas panašias į Trockio, 

važinėjo po darbininkų ap
gyventas kolonijas rėkda
mi: Imkit pavyzdį iš Troc- 

’ kio, “ir"tt.‘ Bėf dabar, ka
da tuo ‘štofu’ užpildyta rin
kos ir negali bepadaryt bi
znio, tai pakeitė modelį 
tiems savo išdirbiniams. Jie 
dabar važinėdami keikia 
Trockį, leidžia jį smerkian
čias brošiūras ir tt. ir iš to 
daro biznį....”

Tik negerai kad “Aidas” 
sako jog “centristai parda
vinėjo Trockio stovylas ir 
paveikslėlius”. Turėjo pa
sakyt: “mes visi uoliai par- 
davinėjom”, nes tada nebu
vo nei “kairiųjų” 
tristų”, visi buvo 
čiai”.

dar

iš-
iy- 
ir

Po
caro,

Ki-
centristai, užsiauginę

TIEMS KURIE DAR NETURI

Žmonijos Istorija
Didelė myga 620 Puslapių

$2.00
STgŠJSAUGBE “Dirvos” skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 
I SU metųatgal įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ”, bet daug dar liko to

kių krie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie. norės įsigyti jų 
DABAR. )ar turime likusių neperdidelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaitytir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinavoti proga.
"ŽMONIJ6 ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visųstoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Paišyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad šiitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.
“ŽMONIJ6 ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 piiapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių kai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenki nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJO ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada j užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturitdiko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekatarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.

“Žmonijos torijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (darytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės.

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

-"D I R V A”
682 Superior Ave. Cleveland, Ohio

nei “cen- 
“draugu-

Vienas geras parapijo- 
nas (vietinis) sako: Lietu
voj yra net penki vyskupai, 
o neišmeldė Dievo pernai 
vasarų gero oro.

Jonas Brazauskas, vieti
nis, sako: Mužikas gema 
filosofu, o bajoras turi mo
kytis.

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už, 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25*



dirva

Kanados ||
Orlaivio valdytojo žmo

na laukia kūdikio. Laiškai iš Lietuvos
Naujienos i TORONTO, ONT. Rašo Argus.

MONTREAL

■ Nuteista pakorimui. Aš- 
tuonių vaikų motina, Mary 
Viau, 42 metų, nuteista pa
korimui sykiu su jos slap
tu meilužiu, 32 metų, kuris 
pagelbėjo jai nunuodyti jos 
vyrą kad abudu galėtų gy
venti jo ukėje.

Ši moteris yra antra nu
teista mirtin Quebec pro
vincijos istorijoje.

Visi žmonės nepaprastai 
susidomėję tuo faktu kad 
pirmutinė pakarta moteris 
turėjo laibai panašią pavar
dę, Cordelia Vieau, kuri ir
gi mylėjosi su kitu vyru ir 
nužudė savo vyrą tais pa
čiais nuodais.

Perkūnas trenkė Į vien- 
nuolyną. Birželio 23 d. va
kare laike perkūnijos žai
bas trenkė Į moterų vie
nuolyną. Išgriauta dalis 
stogo ir šiaip apgadinta. 
Išnešta 22 sergančios vie
nuolės iš 
niagesiai 
ir turėjo 
ligonbutj.

gaisro. Du ug- 
aptroško dūmais 
būti nugabenti j

Prigėrė trys su orlaiviu. 
Trys vyrai keldamiesi Į orą 
nauju lėktuvu sutiko mir
tį St. Lawrence upėje. Pa
sikėlus nuo žemės, lėktuvui 
skrendant virš elektros vie
lų užkliuvo lėktuvo apačia' 
už vielų ir lėktuvas visu 
smarkumu nunėrė Į upę.

Musų Lietuviai pusėtinai j 
organizuoti į visokias par
tijas ir organizacijas, tik 
ne visuomet tinkamai atlie
ka savo “roleš”-.

Smagu pasakyti kad po
litikavimas jau net patiems 
vadovams atšipino dantis 
ir nekurie rankas kratyda
mi nuo politikos pradeda 
daugiau linkti prie tautiš
kumo ir kaip išgalėdami ir 
mokėdami agituoja savuo
sius jaustis Lietuviais.

Birželio 15 d. Šv. Jono 
parapijos moterys suruošė 
šokių vakarą bažnytinėje 
salėje. Nors skelbimų ne
buvo spausdinta publikos 
susirinko skaitlingai ir vi
si gražiai linksminosi ir 
žaidė. Vietinis klebonas ši
tokiu smagiu Lietuvių va
karu buvo patenkintas,' Jis 
padėkojo susirinkusiems ir 
kvietė tankiau tokius vaka
rėlius parengti.

Pabaigoj vienas tautietis 
. paprašė publikos sugiedoti 
i Lietuvos himną. Tas labai 
, kilnu, tik negerai kad mu- 
- sų publika dar nemoka tin

kamai užsilaikyti himną 
giedant: vieni ruko, kiti sė
di, kiti kitaip elgiasi. Rei
kėtų kad publika mokytųsi 
užsilaikyti laike himno pri
deramai ir gražiai, bet ne 
juokus krėsti;

Bet reikia tikėtis kad su 
laiku, tankiau vakaruose 
himną giedant; publika iš
moks. Reikia kad prieš tai 
butų publikai paaiškinama I procentus nevisuomet gau- 
ir/paprašomą atsistoti. Įsi paskolyti. O kiek reikia

Balandis, j uždirbti kad sumokėt tik

PRAMONĖS APRAŠYMO 
TĄSA

Stoka rinkų
Užsidarius Rusų 

pramonės produktai 
žom išimtim 
Lietuvos rinką, 
žimas gatavų fabrikatų te
siekia kelių milijonų litų. Į 
Pilnai išvysčius musų pra
monės galimumus ekspor
tas pasiektų keliasdešimts 
milijonų litų.

Dabar bus suprantama 
kodėl Rusija ūkiškai slopi
na. Nėra kur dėti produk
cijos. Jokia krašto ūkio 
šaka, dabartiniu metu, ne
gali1 verstis be kreditų. Tuo 
labiau1 pramonė, kuri šiais 
pastarais laikais parduoda 
savo produktus tik Į kredi
tą (už vekselius). Musų 
neturtingas kapitalais kra
štas tokios prabangos ne
gali daryti — skblyt pini
gus ar prekes užsieniui.

[ Todėl kartais tenka atsisa
kyti nuo didesnių pramonei 
užsakymų,

i lim pigių 
' patiekti.

Bendrai, 
šimčio metinių nevisai ap
simoka. Ir čia gludi viena 
priežasčių musų ūkio su
stingimo.

Priauga jaunų, išsmoks- 
lintų žmonių, bet jie, negali 
imtis pramonės, prekybos, 

Įneš ir už tokius lupikiškus

rinkai 
su ma- 

ap tarnauja 
Pats išve-

procentus? Belieka emig
ruoti, nes prie tokio krašto 
ūkio stovio naturalis gy
ventojų prieauglis neran
da sau darbo.

Išeitis — pakelti krašto 
produkciją — už daugiau 
milijonų išvežti į užsieni 
prekių. Tada kraštas bus 
reikalingas daugiau 
pajiegų. 

¥ * *
Darbai Kaune

Kaune darbai eina 
giausia. Daugiausia

darbo

DIDELIS

nes mes nega- 
ir ilgų kreditų

dirbti iš 21 nuo-

IŠPARDAV1MASIŠPARDAVIMAS

PIANAI PIGIAU NEGU PUSE
Niekados iki šiolei mes neturėjom pasiūlę tokių puikių pirkinių Up

right, Grand, ir Player Pianų. Mes išpirkom šitą didelį sandėlį už ma
žiau negu originates kairios ir jus galit pasinaudoti. Taipgi turim Ra
dio ir Grafofonų. ,

Nepaisant kainos', nežiūrint kokio išdirbinio; nežiūrint išlygų — kož- 
nas pianas musų, krautuvėj ineina į šį išpardavimą. Išlygos žemos atitin
kamos kiekvienam prieinamos; Mes esam užversti iki durų ir turim už 
pusdykę atiduoti kiekvieną pianą.

PLAYER PIANAI

Pirma Grupė—
Jūsų Pasirinkimui.... •$125 1 Ketvirta Grupė—

Jūsų Pasirinkimui........... Jb/įĮĮįŲ

Antra Grupė-
J ūsų Pasirinkimui.... $145 Grupė Penkta— ,

Jūsų Pasirinkimui...........

Trečia
Jūsų

Grupė— 
Pasirinkimui «195 Grupė šešta—

Jūsų Pasirinkimui......

Nekurie iš Šitų PLAYERIŲ 

yra NAUJI—kiti biski
Duodama Vienas Tuzinas 

Roliukų ir prie to 

- Suolelis

FONOGRAFAI NUO 
$10 AUKŠTYN

Uprights
Pigiai nuo

$50
ŠIAME

DYKAI
Trijų menesių lekcijos visiškai dykai su kiekvienu pianu 

arba playcriu pirktu pas mus. Lekcijas duoda Muzikos Mo
kykloj geriausi mokytojai. Atminkit, “Biedniausias vaikas 
tampa turtingiausias su muzikos mokslu.”

Grands
Pigiai nuo

$295
IŠPARDAVIME RANDASI VISŲ GERIAUSIŲ 

DIRBIMŲ PIANAI
IŠDIR-

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ŠĮ PENKTADIENĮ

Factory Piano Store
5808 SUPERIOR AVE. Atdara Vakarais

neblo- 
dar- 

bininkų dirba statybos pra
monėj. Šymęt galima sa
kyt statybos pramonėj re-i 
kordiniai metai. Vienas tik 
Palemono plyti) fabrikas 
atveža į' Kauną per dieną 
iiki 16 vagonu plytų (vie
nam vagone plytų telpa 
90,000). Šymc-t daugiau dar 
statoma negu pernai.

Toliau, darbai eina ne
blogai audimo pramonėj — 
audiniams pakelta muitas 
ir apsimoka austi krašte.. 
Dirba net po 2—3 atmainas 
darbininkų. Daug turi val
diškų užsalymų — audžia 
kariuirienei, policijai, ir tt. 
Paskui aidžia vasarines 
medegas. Darbininkų dir
ba iki 300.'

Stambioji metalų pramo
nė suskatc jieškot rinkų. 
Dabar medi sudėti milijo
niniai kapralai; darbininkų 
dirbo iki 6000 prieš karą, o 
dabar vos tesiekia nepilnų 
200! Didąausi murai, ma- 

1 šinos, ilgi besistiepią Į dan
gų kaminai stovi be gyvy- 

1 bės, judėjimo ženklo.
; Tabako prtmonė turi šė- 
, šis fabrikus Darbininkų 

dirba iki 301 Darbai ne
blogai eina, jaugiausia dir
ba moterys, uždirba iki 5 
litų j dieną. Vyrai specia
listai uždirbi iki 600 litų 
per mėnesi.

Mūšų kvealų, kvepian
čio muilo praionė pagami
na • neblogesnis produktus 
kaip užsienis Šie gaminiai 
konkuruoja Vokiškas ' tos 
rūšies prekei Ypač geri 
odekolonai, Rėpianti mui
lai,- toliau kepalai, dantų 
pasta, milteli!. Prekės gra
žiai supakuots. Žodžiu, vi
sai nesiskiria nuo 
gaminių.

Tos pramnės 
visai ap tarauja
rinką.

Toliau eina malūnai, ele
ktros statys, ražo dirbtuvė 
(Klaipėdoj), baldų fabri
kai, alaus bivorai, spaus
tuvės, ir kito Įmonės. Dau
giausia darbs didėja pava
sariui atėjusiypač durpių 
pramonėj, prtų, medžio). 
Tarp jų pažjnėtinas nese
nai Įsteigtas) aržuolų per
dirbimo fabfkas. Gamins 
grindims prketus, baldus, 
ir tt. Darblinkų dirbt 150 
dviem atmatom.

Stiklų farikai yra du. 
vienas stov Kitas Kaune, 
Aleksote,, dna — daugiau
sia' buteliu Be to , yra 
daug smullį dirbtuvių kur 
dirba nuo 9 iki 15 darbi
ninkų. Pa šilko kojinių, 
žvakių. Didi garažai, da
žų, tepalų/gumos išdirbi
niai, mezgįo . (trfho) dirb
tuvės. Pnukcijos vertė

1600,000 litų.
jį užsienį. Darbininkų dir- 
jba 50.

Lentpjūvių ir baldų dir
btuvių produkcija sieką du 
milijonu litų. Dirba 350 
darbininkų.'

Anglų-Lietuvių prekybos 
ir pramonės bendrovė ga
mina alyvas, tepalus, da
žus. Produkcija siekia 810,- 
000 litų. Darbininkų dirba 
50 dviem atmainom. ,

Dviejų stambių malūnų 
produkcija siekia milijoną 
litų. Linų apdirbimo fab
rikas išveža per sezoną 250 
ki 300 vagonų linų i užsie
ni. Dirba 170 darbininkų.

Klaipėdoj yra audimo fa
brikas, vagonų fabrikas, 
daug lentpjūvių. Celiulio- 
zos fabrike dirba dviem at
mainom 1000 darbininkų. 
Metinė produkcija — 30,- 
000,000 litų. Grynas pelnas 
siekė pernai milijonų suvirs 
litų. Celiuliozą veža Į pa
imliausius pasaulio kraštus 
(eina popieros gamybai). 
Laivų statymo fabrikas pa
stato laivus iki 6,000 tonų 
talpoš., Tame fabrike dar 
dirba žemės ūkio mašinas. 
Yra didelės skerdyklos, a- 
pie kurias jau rašiau.

Be to, Lietuvoj yra ne
mažas skaičius plytnyčių, 
spirito bravorų, keli ma-

užsienio

gaminiai 
vidaus

Kartoną veža i žesni audimo fabrikai
tt. Visko nei nesuskaity
ti.

Valstybes Dramos
Žurnalistų Vaišės 

Rygoj
Birž. 4. d. grįžo ir Rygos 

gastrolių v. drama, grįžo ir 
viešėjusieji pas latvius ko
legas 5 musų žurnalištai: 
p.p. Bružas, Kardelis, Be- 
'rulis, Žoferis ir Gricius'

Ir vienus ir kitus iš Ry
gos išlydėjo gausybė žurna
listų, artistų, Rygos liet., 
pažįstamų, bičiulių. Atvyko 
palydėti ir ministeris Daili
dė, konsulas Gylis ir pulk. 
Giedraitis.

Drama parsivežė į Kauną 
vežimą vainikų, gėlių ir 
daug pavykusių gastrolių 
suteikto džiaugsmo.

Žurnalistai grįžo širdyse 
vežini gilų bičiuliškumo 
jausmą, kuri įžiebė vaišin
gi latv. kolegas, bei tą aiš
kumą, kuris iškilo atvirai, 
širdingai abiejų pusių spau
dos žmonėms pasikalbėjus, 
vieną kitą neaiškų momen
tų išaiškinus ir t. t.

Latvių spauda apie dra
mas gastroles. atsiliepė pla
čiai ir teigiamai. Mes turė
sim progos čia pakartoti iš
traukas iš Rygos spaudos

recenzijų.
Žurnalistams iš karto kad 

ir teko pastebėti kai kurių 
nelygumų, Dieve gink, ne iš 
pusės tų žmonių, kurie mū
siškius sutiko ir visą laiką 
jų vaišėmis rūpinosi. ’

Bet tie nelygumai tokie 
menki, kad į juos dėmesio 
nekreipta ir Į galą jie išny-z 
ko. , “L.A.”

Peiliu subadė žmones
Paleido žarnas. Jurbar

kas. Š. m. gegužės 28 d. a- 
pie 12 vai. dienos Jurbarko 
Nemuno prieplaukoje dar- 
bininikas Pranas Stasėnis 
24 metų, su peiliu perpjovė 
Balzevičiui šoną ir paleido 
žarnas. Preikščiui Jonui 
perplovė ranką ligi kaulo; 
Nukentėjusieji patalpini? 
ligoninėn..

Besislapstanti po Jurbar
ko “Saulės” parką Praną 
Stasėni tą patą vakarą po- 

I licija sugavo. Sužeidiirfo 
i prižastis dar neišaiškinta.

“L. Ž.”

TOVR'ĖttS
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murino Co., Dept. II. S., 9 E. Ohio St., Chicago

in Used Cars with. . ./
an t^that counts

Tikra Vertybe Naudotuose Karuose 
su OK kuris ka Reiškia

Padarymui vietos kitiems 
naudotiems karams, kurie 
bus mums perduoti sekan
čiose keliose dienose—mes 
dabar išparduodam specia-_ 
lę grupę pertaisytų naudo
tų karų už žemiausias kai
nas musų istorijoje. Tai 
nepaprastos vertybės ka
rai. Nekurie jie važinėti

tik keletą tūkstančių mylių 
ir išrodo kaip nauji. Visi 
yra atsargiai peržiūrėti ga
bių mechanikų—ir visiškai 
pertvarkyti kur tik buvo 
reikalinga. Toliau, jie tu
ri garsius Chevrolet, Rau
donus O. K. Tagus—kurie 
yra jūsų pilnas užtikrini
mas rūšies ir pasitikėjimo.

WEST PARK CHEVROLET, Ine.
Lorain Avenue at Triskett Road 

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

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

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road 

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway 

AL KRENKEL CHEVROLET CO.
3330 Broadview Road 

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO.
LARICK CHEVROLET CO. 

870 East 152nd Street
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO.
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS; Inc. 
1935 Euclid Avenue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio



IS LIETUVOS ®
SAUŽUDYSČIŲ

LIGA
baisi

šian 
koks

Lietuvoje Įsivyravo 
nuodėmė, saužudystė. 
ra tokios dienos kad 
ar ten nenusižudytų 
asmuo. Per Balandžio mė
nesį visoje Lietuvoje nusi
žudė 32 žmonės — po suvirs' 
negu viena kas dien. Dvi 
iš tų saužudysčių mačiau 
savo akim.

Panemunėlyje Balandžio 
25 d., kaip sakoma, iš skur
do užgėrė uksuso Zosė Ą- 
leksfjųtė. Balandžio 30 d. 
Rokiškyje šovėsi del mei
lės mirtinga* ir inteligentiš
ka mergaitė.

Kai ši rašiau dar jos abi 
liuva gyvos, bet vilties gy
vybę išgelbėti nebuvo.

Nors ant greitųjų pama
nius išrūdytų kad taip, bet 
saužudysčių priežastis ne

LIETUVOS RUSŲ 
SKUNDAS TAUTŲ 

SĄJUNGAI
Kaunas. (Elta). 1928 me

tų Rugp. 21 d., 34 Kauno, 
Kėdainių, Šiaulių ir Pane
vėžio aps. Rusai kolonistai 
pasiuntė Tautų Sąjungai 
Skundą, kad einant žemės 
reformos Įstatymu, jiems 
atimama žemės plotai, ku
rie po 1863 metų sukilimo 
iš Lietuvių buvo Rusų val-l 
džios konfiskuoti ir išda
linti Rusų kolonistams iš- 
sipirktinai. Skunde pažy
mėta, kad plotai esą graži
nami buvusiems jų savinin
kų prieš 1863 m. Įpėdi
niams.

Einant Tautu Sąjungos 
tarybos procedūra, dėl skun| 
dų, gaunama prieš bet ku-| 
rią valstybę mažumu klau
simu, bent viena’ valstybė,

ra vien skurdas, bet dide- Tautli S^os. tarybos narys

bran

i, lis jaunuomenės sumoder- 
| niškėjimas ir inteligentiškų 
I ( moterų išdykavimas.

Lietuvoje iš skurdo nėra 
reikalo žudytis, nes darbo 

' yra užtektinai ir apmoka- 
'mos žmoniškai. Turtingo
sios! perdaug vaiko madas, 
o biednosios paskui jas ve
jasi. Jei viena turi
gią šilko suknelę tai ir ki
tos būtinai stengiasi įsigy
ti. Kuri negali paskui ki
tas mados žvilgsniu vytis, 

s tai jau ir skaitosi save ne
it laiminga. Turtingos mote
lį rys ir mergaitės žudosi tie- 
'. siog iš pergero gyveninio, 
f iš perdidelės laisvės'?'

Dienų dienomis prasėdi 
prie veidrodžio, pudruojąs!, 
dabinasi, visas darbas tai 
vakare kur užkampiuose 
flirtuoti su vyrais. Viena 
mintis galvoje tėra — iš
rodyt! kuogražiausia, kad 
tik daugiau vyrų prisigau- 
džius. . Tas slopina jų va
lią. O be valios žmogus pa
našus vortinkliui. Suprati
mas ir darbas tik saužudy- 
stę gali pagydyti.

P. Kriukelis.

Jau antra ekskursija iš 
Amerikos.

Birželio mėn. 2 d. trau
kiniu iš Vokietijos atvyko 
“Naujienų” ekskursija iš 
Čikagos su ekskursijos va
dovu p. Kazakevičium prie- i 
šaky. Iš viso atvažiavo apie i 
100 žmonių; dalis jų pakely ; 
į Kauną išvažinėjo Į savo ; 
tėviškės, Kaunan atvyko a- i 
pie 60 žmonių. Šiemet visos : 
Amerikiečių ekskursijas pa- į 
veda šaulių sąjungai, todėl Į 
ir šią ekskursiją Kybartuo- Ė 
se vietos šauliai sutiko ir | 
davė jiems reikalingos pa- = 
gęlbos. Kaune svečius karo = 
muziejaus orkestru. Atvy- | 
ko daugiausia lietuviai ku- | 
rie jau 30-40 metų, kai iš- Į 
vyko iš Lietuvos ,todėl už- i 
girdę Lietuvos himną buvo = 
labai susijaudinę. 5

, Vaišių .metų, kurios buvo L 
■rečiams šaulių sąjungos f 
■ruoštos stoty, užjūrio 
Moliai surinko šaulių s-gai 
aukų 450 litų; šie pinigai į- 
nešti Vlado Putvinskio var- < 
do Tautos kultūros fondan 

“L. A.” .

atstovų kuris... svarstė
1928 m. gruodžio 15 d.
1929 m. kovo 8 d.

Dabar tas klausimas į- 
nešta į Tautų Sąjungos ta
rybos sesiją, kuri prasidėjo 
Madride birželio 10 d. Lie
tuvos; vyriausybės nusista
tymas pasilieka tas pats ir 
kol nebus vykdoma nusta
tyta procedūra, tolei ji at
sisakys duoti bet kokiu pa
aiškinimų iš esmės.

“L.Ž.”

ji 
ir

mą kad tar butą teroristų 
grupės, kuri vyko Lietuvos 
gilumon. “L.A.”i ‘ 1

VĖL TERORISTAI 
LENKŲ PUSĖS

Kaunas. — Birželio 
ties Kazimierovkos kaimu 
(ties Kaišiadorių) perėjo Į 
Lietuvos pusę apie desėt- 
kas ginkluotų vyrų su gra
natomis ir bombomis. Lie
tuvos pusėje per 200 metrų 
nuo demarkacijos linijos 
jie susidūrė su vienu musų 
pasienio policininku, į kurį 
pradėjo '- šaudyti ir metė 
kiaušininę graritą,' bet ta 
nesprogo. Policininkui at- 
sišaudant, jie pasislėpė mu
sų pusėje miške.

Atvykus1 tori- vieton di
desniam policininku skai-. 
čiui ir apžiūrint mišką, už
puolikų nerasta. Pastebė-

Iš

PANEMUNĖ 

j Aukšti Panemunėj 
dėta tiesti nauja alej, 
'vadinta Prezidento Smeto
nos vardu. Alėja eis nuo 

! Panemunės tilto kairiuoju 
Nemuno krantu pro artile
rijos parką iki pušyno. Tai 
bus žymus papuošimas, ir 
prie darbo dedasi dalis ka 
riumenės.

Panemunė jau turi vasa
rojimo vietos vardą. Ji vis 
puošiasi, gražėja, .plečiasi.

“L.A.”

pra- 
ia, pa-

turi paremti skundą ir pa
siimti už jį atsakomybę. 
Minėto 24 rusų kolonistų 
skundo atžvilgiu to padary
ta nebuvo, todėl ir Lietuvos 
vyriausybė iki šiol atisakė 
sutejkti Tautų S-gos tary- Į ta keleto asmenų, perėjusių

P. Muliolis
Pirkimo-pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 

, dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

J^UOMET the Society for Savings buvo įs.eigta aštuoniasde- 
šimts metų atgal Public Square turėjo kelis tokiu? papras

tus nedidelius namelius, šiame paveiksle parodoma Case na
mai, 1826-56 metąis, kurie buvo kur dabar stovi Paštas. Gyve
namas namas yra po medžiu dešinėje; ofisas kairiam šone bu
vo garsi susiėjimų vieta del Case vaikų ir jų draugų ir buvo 
žinoma po varau “The Ark”. Pirmutinis Federalis budinkas 
pastatytas 1856 metais. <]ĮPer aštuoniasdešimts metų augimo 
ir keitimosi the Society for Savings patarnavo viena po kitai 
gentkartėms Clevelandiečių, kaip planuoja patarnauti ir atei
nančioms gentkartėms. j

esmes 
proce-

tą ryba

bai paaiškinimų iš 
tol, kol bus Įvykdyti 
duros reikalavimai.

Tautų Sąjungos
pavedė kalbama skundą iš
tirti trijų komitetui iš Suo
mijos, Anglijos ir Italijos

Į Lenkų pusę, pėdos. Ar jie 
Į Lenkų pusę gryžo visi ne
patirta.

Vaikščiodami po mišką 
policininkai rado dvi bom
bas, kurios abi drauge sve
ria 5 kilogramus. Špėja-

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

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

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

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

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

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

New Lpw<
Fares

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

night, arriving Port Stanley, 0:00 a.m., 
Jane 29th to September 7th.

'$4.50 one way - CLEVELAND ̂ BUCTALO^^50rcLtrip
Autos Carried $6.50 and up

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

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

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

iHilIliilIiitlIlIlIlIHIlĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllilIlIinilllllllllllllll',

Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji
mo 'mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, 
tą patarnavimą tęsiu ir toliau.

Ml Aš gydau visas chroniškas ir keblias li- 
įsjv gas vyrų ir moterų su t geromis pasekmė- 

m*s-® Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- 
leistas žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, 

f Galvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne-.
Į lerum us, Anemia, Lumbago, ..Skaudų ir

*-2—si. J • Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis.

sunkiose Kraujo'ir- Odos Ligose, aš naudoju Prof. I 
EHRLICH’O 696 ir 914. Pilnai, išbandau kraują 
ir analizuoju šlapumą.

Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti .mano moderniš
ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
jums. Atejkit ir pasitark.it su m, 
savo liga savoj kalboj. VILI 7- 
KQMI SLAPTOJE.

... „lanim nuodugniai apie
VISI PASITARIMAI UžLAI-

| Dr. BAILEY “Specialistas-9 |
Room 402, 737 Prospect Avė,, Cleveland, O. f

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. •£
Mes kalbame Lietuviškai. . |

ll!llllllllllllil!H!.ISsikirpk šit? ir laikyk kada bl,s rcika,ii,Sa!i»l»HHlllllHllŠ

Prospect 2420

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

kuojant, isleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue , Cleveland, Ohio

Naudotų Karų 
B ar gena i 

NASH,
BUICK, 
CHRYSLER, į
OLDSMOBILE*

- OAKLAND, ' į, 

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

The Zucker Nash Co
6816 Superior Avė.

atdara vakarais.

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400”
■Mes turini juos 

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER,

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 
išprosyt .... 
išprosyt ....

Moterims
išvalyt ir išprosyt 
dresė išvalyt ir

50c 
....45c 
....20c

1.50Koatas
Šilkinė

Išprosyt ..........................1.50
Vasariniai Siutai

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn.'2107

Namų Penn. 2715J

Incorporated 1849 
fbcietig w 

in the (fily of ®lcvelon6 
public Square

Taupymų Sąskaita Kiekienam Amžiui

Automatiškas Gazinis Šildytu
vas Užsuką ir Atsuka Gazą 
Kaip reikia, Automtiškai.

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

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

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

Moderniškas gazinis vandens šildytojas suteikia pa
togumą ir švarumą, ir visu laiku šiltą vandenį kada tik 
reikia. ' . i ■■ .

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

pasitark.it


8 ~

SPORTAS

i j 6820 Superior Ave, Atdara vakarais.

Louiš Dagi’aiLs, Marė:

Štai Lietuviams nepaprastas

pries

61003-F

16135-F

16134-F

16133-F

16132-F

16131-F

16130-F

16129-F

d.,

atėjo

draugijų
Tai bus

atėjo 
kuris

parapijos baž-
ryto, puota ir

ar- 
pa-

kelis 
sve- 
sun-

nuošė n:

Padėka, šiuomi noriu 
širdingą ačiū visoms

Po to 
/lyto jas, 

sykiu

proso.
elektriškas vacuum
palengvino valymą

vagiui virti

didelę vidurių operaciją 
Sinai ligoninėje, 1 
dvi savaitės. Jau eina

Aplankykit Elektrišką 
Namą

Electrical League of Cleveland tu
ri Įrengus visišką elektros padar
gais apruipntą namą 21110 Lake 
Road, eBach Cliff, Rocky River.

Lyga 
landietį 
ėjimas 
duoda.

Clevelandieeiai mano kad ki- 
smagiau, taigi automobi- 
turėdami keliauja į kitus 

ir

kiek visi mate, yra 
geriausių imtikų ii’ 
turės daug su juo

Pereitos savaitės
Tailor Bowl Karolis

amų apšvietimą 
pasigerino.
išradimai kokie

elektriška skelbiam
naudojama bevel!

Kazys Mikėnas,

Kas Girdei CteveBande-Ame!

Svarbi Žinia Clevelan- 
diečiams

šiuomi pranešame Clevelan- 
rlo Lietuviams kad šiaurės Lie* 
tuvos nukėntėjusiems nuo pra
eitų metų nederiaus šelpti ko
mitetas jau formaliai suorga
nizuotas. Dabar yra šaukia
ma susirinkimas visų Clevelan-' 

be'
su-į 
ko- 
ci.,
sa-

jie užsiims kokiam grinonui is 
Lietuvos atkeliavusiam? Tai
gi Vincai gelbsti jo sunki ka
reiviška kumštis.

Vinča šiose kumštynėse pa
rodė žymų pagerėjimą boksavi- 

,i parode ne tik

VO

SO
stebėtiną spėką, bet ir bok- 
mokėjimą. Ringėj užsilab 
šaltai ir rimtai, kumštis lei- 
tik atsargiai ir suplanuo- The

Pi
Oil

In ii 
Cane 
lathi

do
tai;

Kitas kumštynes Vinča tu-
' Liepos 6 d. _ y

arpauus su Bai
Šio ketvirtadienio vai 

I ksta kitos didelės i 
Mount, Taylor Bowl arenoj, 

kur guli jau .žymiausią, vietą užima
, , , ...... „ , --------- ---- ------ 1 oel'.V» Sarpalius, bet priešą gairekordas, kuirj išleido Columbia'-,. ifnfi oTPitni L • L L / tt— ■ -f — ... D1 iD.iina icaa gi eitai pašilai- feai atkaklų, tą Vokieti, Hans

sys- Bauer, ' kuris pereitą savaitę |
------ gavo refery nuosprendį prieš 

Lietuvių migracija. Prasidė-j Komarą po 40 miliutų atkaklių 
įlandą užsu- į imtynių.

Bauer, 
vienas iš 
Sarpalius 
vargo.

Dalyvaus vėl Komaras su di
deliu priešu, Glenn Stohl, 225 
svarų, 6 pėdų aukščio.

Jack Sherry vėl stoja 
du, vienas iš jų bus Gene Krun- 
kaitis, antras gi A.

Su Birazausku
i turės gana vargo, nes jisai pa- 
jdarė nemažai bėdos pereitą sa- 
t vaitę Sarpaliui.
į Joe Parelli, buvęs pasaulinis 
vidutinio svorio čampionas su-1

i sikibs su Burt Sanstal pirmu- 
'tinėj poroj.

Ekstra! Lietuviškos 
Vestuvės Rekorde!

Phonograph Co. Tai yra dide
lis 12 colių rekordas, abiem pu-

I senu apimantis visas 1__
kų Vestuvių ceremonijas: 
nas, pašnekas, maršus, polkas, 
kas tik dainuojama ir groja- 

išleidžiant jaunuosius į 
ir paskui sutinkant 

Visos dainos labai

itia 
bažnyčią, 
po šiubo. 
aiškios, kožnas žodis supranta-'' 
mas. L

Rekordą įgirojo Mahanoyaus, ‘ 
■Lietuvių Main erių Orkestras, Į' 
su priedu moteriškų balsų — 
dainuoja A. šaukevičius ir Ma-I 
rijona Urbas.

Mėgėjai gražios, jautrios toi 
garsaus Mainerių Orkestro mu- j . — v. , . Įzikos ir senų žinomų vestuvių I 
dainų turės didelio malonumo.

Šito, rekordo kaina $1.25, ga
lite gauti “Dirvos” krautuvėj.!

Antras gražus naujas tų pa- 
i žiu Mainerių Orkestro rekor- 

patų, ką gi keturios ypatos ga-: cįas yra “go^įkų Polka” ir ki- 
"^įtoj pusėj “Naujų Metų Polka”. |

, i Prie to galite gauti visus pir-1 
veikti I mjau išleistus Columbia ir ki- j

j tokius rekordus, Vanagaičio ir i

de gyvuojančių 
pažiūrų skirtumo, 
sirinkimas visų draugijų 
mitetų ir valdybų, Liepos 8 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Įėję.

Kurios draugijos turi išrin- 
kurios komisijas tos komisijos 
privalo dalyvauti Varne susirin
kime, taipgi kurios draugijos1 
negavo pakvietimo, jų valdybos 
prašomos ateiti ir pilnateisiai 
dalyvauti, bus suteikta spren
džiamas balsas šiame svarbia
me reikale.

Atminkite, gerbiami broliai
ir sesutės, kad darbas yra di-. 
delis ir svarbus, tat nepąsiten-1 
kinkime vien išrinkta šelpimo 
komiteto valdyba iš keturių y-

Ii nuveikti tokiame dideliame 
reikale Visų musų pareiga yra 
kiek galint prisidėti ir i 
ranka rankon su valdyba. Ka
da visi bendrai dirbsime bus ir j jyjgjnerių Orkestro, ir tt. 
darbas pasekimingesnis Jr nau-i ^Dirvos» krautuvė atdara.
da didesnė. Tuorai galėsim pa-, pKj g vaj vakare. Sekmadie- n^sv West 
sirodyt ir kitoms kolonijoms.pįaĮs uždaryta visą dieną.
kad mes' suprantame dalyką, | liauninkai
nors ir pavėlavome.

Dar darbas yra tik pradėtas, 
bet jau atsirado labdarių ku- ti 
Tie sudarė nors ir mažą bet reį- 
kalingą iždą. Pirmutinės au
kos. L. R. K. S. A. 8-ta kuopa 
$6, ir 21 d. Birželio komisijų 
susirinkime suaukauta ?7, 
ba viso $13. Vardai bus 
skelbta vėliau.

Neužmirškite Liepos 8 
pirmadienio vakaro, visi drau
gijų atstovai ir valdybos.

Širdigai kviečia Š. L. šelpti 
Komiteto valdyba —

M. A. Ruseckas, pirm.
S. Mežanskas, prot. rast.
V. P. Banionis, fin. sekr.
A. M. Praškevičius, ižd.

Kurie dar manot važiuot šią 
vasarą Lietuvon spėsit su Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je ekskursija Liepos 7 dieną. 
“Dirvos” Agerftura parūpins 
pasus, vizas ir laivakortes 
reikia tik turėti savo mažas 
tografijas.

Kreipkitės nevėluodami.

fo-

ištar- 
savo 

draugėms kurios dalyvavo man 
surenbtame “surprise vestuvių 
shower” Birželio 15 d. Jūsų 
dovanos bus man didele pradžių 
gyvenime. Nors apsigyvensiu 
Niagara Falls, N. Y., labai toli 
nuo visų, mano draugių, bet tos 
dovanos kaip tik man primins 
jus. Skaudu bus skirtis, bet 
toks yra likimas. Dar sykį ta
riu ačiū visoms dalyvavusioms 
už jūsų dovanas.

širdingai ačiū rengėjoms, P. 
Kundrotienei ir J. Laurinaitie
nei, jūsų -nesitikėto pasidarba
vimo niekada neužmiršiu.

Musų vestuvės bus Liepos 
3 d. Šv. Jurgio 
nyčioje, 9 vai. 
atsisveikinimas 
je. Tikiu kad 
atsilankys skjaitfingai, nors' 
ypatiškai gal nesuspėsiu visų! 
užkviesti. . jįenį Ona

Visiems dėkinga, 1 Karužienė
Julijona šeporaitė. [ Njagara 

ko laivu.

biem pu- 
Lietuviš- 

dai- . . .jus vasarai, j Cle
I ka musų tautiečių iš įvairių | 

. I net tolimu miestu. Mat, auto- ’ ~ ' I!mobiliu greitai keliou^ atlieka, 
i ir pigiai. Daugelis atvažiuoja5- 
I aulankyt savo draugus Cleve- 
i landė, nebuvę keliolika metų, 
i kiti per Clevelandą važiuoja 
j dar toliau!
I “Dirvoje” lankėsi Ant. Bi- 
gaila su žmona-iš Fostoria, O.,

I nusipirko 10 gražių Lietuviškų' kas. 
■ rekordų.
i Lankėsi M. Vitkus, “Dirvos” 
skaitytojas, iš Chicagos.

Taipgi lankėsi P. L. Milkin- 
1 tas ir -Jonas Milkintas iš Tho
mas, W. Va., žymus 

i biznieriai. Pirmasis 
radžiu, gazolino stotį 
mobilių parduotuvę, 
tame mieste, antrasis 

i įvairių dalykų krautuvę.
I yra “Dirvos” skaitytojai.

Važinėjo po Detroitą pas
| vo draugus. Su .jais atsilankė 

seniau gyve- 
Virginijoj.
miestų Lietuviai ke- 
kviečiami užsukti į 
Greta “Dirvos” yra

Stonio Lietuviškas 
kur keleiviai ga-

Lietuviai 
turi ga- 
ir auto- 

geriausią 
užlaiko 

Jis

“Dirvą”, 
puikus K.
restaurantas, 
lėsit pasivalgyt skanių Lietu
viškų valgių, ko nerasit kitur 
mieste.

Kelias iš rytinių į vakarines 
valstijas ir priešingai eina per 
tą pačią Supeirior avė., taigi 
nereikės išsisukti ir jieškoti. 
Tėmykit numerį: 6820 Superio/’ 
avenue.

hū:
miestus aplankyt draugus 
gimines.

.Šį šeštadienį išvažiuoja 
vaitei atostogų pas draugus ir 
pažystamus į Bostoną Antanas 
ir Ona Pangoniai su Juozu ir

Lietuvių salė-1 Katre Pajaujiais jų automobi 
mano draugai lyje.

Pereitą sekmadienį ir pirma- 
t Karpavičienė ir Ona 

buvo apsilankiusios 
Falls. Kelionę atli-

6824

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

SAR?ALIUS LAIMĖJO
Imtynėse I
'Sar palių s 

turėjo atkaklią kovą su’ Anta
nu Brazausku, tuo pačiu kuris 
virš pora metų atgal Clevelan- 

i de atvažiavo ir kibo i akį vi- Brazaus- . n . . ..: .siems sunkiems imtikams ir Sherry . . TZ v T. . ... . stojo su Komaru uz Lietuviu

užkviečia kiekvieną Clevc- 
apsilankyti tame name. -Ir.- 
dykai ir nieko ten neparsi- 
Atdaras nuo 2 iki 9 vai. 
kasdien ir sekmadienį. Bus 

atdaras iki Liepos 7 d. Jame yra 
atsakanti ŽThones, kurie aprodys vi
sas elektriško įrengimo ypatybes.

Electrical League ypatingai kvie
čia “Dirvos” skaitytojus apsilan
kyti ir pamatyti ką galima padary
ti su pagalba elektros moderniškai 
įrengtame name.

Praėjo vos 50 metų, sako Elektriš
ka Lyga, nuo to kai Thomas 4. Edi 
son išrado elektros šviesą. Pirm to 
laiko namuose, krautuvėse ir dirb
tuvėse nebuvo elektros vielų.

Kada suvesta elektra į namus 
del šviesos, elektros srityje išradė
jai pradėjo svarstyti apie pagami
namą dalykų,.kurie butų galima su 
elektros pagalba naudoti namuose.

čampionatą.
'Brazauskas yra 195 svarų 

ir nelabai aukštas vyras, bet 
daug aukštesniam už save Sar- 
paliui sudarė gerą pirtį. Par- 
silupo Sarpalių į 22 miliutas. 
Antru kartu išėjus, Sarpaliui 
reikėjo but atsargesniam, nes 
pradėjus išnaujo imtis po pu
sės metų nebuvimo imtynėse, 
reikia gerai stengtis. Jis Bra
zauską paėmė išplėšimu kojų 
pirfmą kartą, ir taip padarė an
trą kartą, taip laimėdamas, bet 
nepaguldydamas ant pečių.

Brazauskas pasirodo yra ge- 
1 ras ristikas, taip subudavotas 

kaip pasaulinis čampionas Gus 
Sonnenberg, ir tokio didumo.

Komaras davė gerą pirtį 
: Vokiečiui Bauer, bet per 40 

mįnutų vienas kitam nieko ne-
■ padarė. Refery, pataikauda- 
> mas publikai, priskyrė decision
■ Bauerui.

tr.tyti Lygos elektriškame name.
Taip nuostabumų kokius lankyto

ji matys yra šie:
1. Patys paskiausi išvystymai 

'?mų apšvietimo.
2. Vielų suvedžiojimas eulyg pa

skučiausių išradimų elektros inžinc-

Mirė. Birželio 21 d. netikė
tai nesirgęs mirė Aleksandras 
Lagunavičius, 48 metų. Palai
dotas Birželio 24 d. Liko jo 
sesuo, Ona, Valatkevičienė, ir 
švogeris, kurie laiko krautuvę 
prie Wade Park avė.

Velioni palydėjo didelis skai
tlius pažystamų ir draugų, ma
tėsi ir jo draugų iš 
ding, Pa.

Wilmer- 
Rep.

žinias iš
Laiškai

gryžo iš

Dr.

Jau gavome pirmas 
“Dirvos” ekskursantų, 
atėjo kai “Leviathan” 
Southamptono. Sekančiame nu
meryje pradėsime talpinti F. 
Vasiliausko 
kaip jam 
ėjosi' iš pat 
kitą numerį

kelionės įspūdžius 
ir ekskursantams 
pradžių. Tėmykit 
“Dirvos”.

narių 
susi-

dien.a

SLA. 14-tos kuopos 
atidai. Kuopos sekantis 
rinkimas perkeltas viena 
anksčiau, bus antradienio va
kare, Liepos 2 d. Prašome na
rių įsitėmyti. Kiti susirinki
mai bus vėl paprastu laiku.

■V. P. Banionis, sekr.

Vietiniams “Dirvos” skaity
tojams kurie toliau gyvena ir 
nepatogu atnešti prenumeratą 
užsimokėti, galit siųsti paštu 
per laišką, įdėdami už $2 mo
ney orderį arba S2 popierinį,

V.. Kudirkos draugystės 
piknikas pereitą s 
pavyko puikiai, 
buvo nugąsdinęs lietus, 
nuo pietų nusipagadijo, ir visi 
gei’i Lietuviai traukė į pikni
ką, pasižaisti ir pavaikščioti 
tyrame ore. Visi buvo linksmi, 
nesimatė nei vieno susirauku
sio.

Orkestras griežė, jaunieji šo
ko, o senesni susitelkę j būre
lius šnekučiavo, dainavo Lie
tuviškas dainas. Visi taip įsi
linksmino kad ir vakare prasi
dėjus artintis dideliam lietui 
niekas nenorėjo namon bėgti. 
Viši užkandžiai ir gėrimai iš
naudota iki paskutinio, neliko 
nei galo arbūzo del strazdelio 
užsikąsti. Senberniai visas sal- 
daines išlošė ir jauniklėms iš
dalino, 
dentas 
paprastai patenkintas.

A. J. Naunčikas vaikščiojo 
su trikoju. Pamatęs ji paklau
siau: Ar kerėplą eini mušti, 
atsiminęs jaunas dienas? Ne, 
Antanai, atsakė jis, tai mano 
fotografavimo aparatas, trau
kiu pikčerius. Tai gerai, sa
kau, eik šian, aš-tau nupirksiu 
namie raugytą agurką. Nėra 
laiko, sako jis, manęs laukia 
eudaunas muzikantas, kad jo

Ir tt.
A. šmigelskis.

sekmadieni Į
Nors išryto I 

bet

Už tai draugijos prezi-
Praškevičius buvo ne-

ir gavę prenumeratą prisiusime, feisą numuščiau.
paliudymą. Adm.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietam 

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

3. Pilniausias Tankius elektrišku 
'minams padargų. Tarp tu yra ne 
tik paprasti padargai, kaip skalbia
ma mašina, prosai, šaldytojai, bet 
ir visai nepaprasti išradimai tokie 
kaip laikrodis- kurio niekad nereikia 
užsukti, lempa kuri išduoda šviesą 
visai ko ne tokią'kaip saulės, ir elek
triška mankštymųsi mašina.

The Electrical League prašė re
dakcijos pakviesti “Dirvos” skaity
tojus pamatyti šio moderniško na
mo nuostabumus.

VINČA LAIMĖJO
Brooklyne, Birželio 22 d. su

rengtose kumštynėse tarp Lie
tuvio Juozo Vinčos ir Eddie 
Johnsono, pasižymėjusio kum
štininko, Vinča vėl išėjo per
galėtoju.

Pas Vincą nėra žaislų, jis sa
vo sunkia Lietuviška kumščiu 
rėžia ir iš pirmo raundo apsi
dirba su. priešu, kam dar 
raundus tąsytis? Johnson 
ria 195 svarus, 10 svarų 
kesnis už Vincą.

Vinča išmušė Johnsoną 
minutą ir 20 sekundų, ir iš
mušė vyriškai, priešas daugiau 
atsistot negalėjo. Tuomi Juo
zas vėl pasižymėjo, ir per tai 
prasimuša sau kelią pirmyn.

Pilna Amerika gerų kumšti
ninkų, stiprių, puikių vyrų, ar

avė.
avė. 
vie-

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

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

DIDELIS BARGENAS — DABAR 
PROGA PIRKTI!

Mano nuostolis — Jūsų pelnas!
7 kamb. visai modernis namas, 

kietmedžio grindys, didelis porčius 
viršuje, taipgi gražus porčius apa
čioj; geriausios rūšies furnasas, ga- 
radžius; gražioj gatvėj, su visais 
patogumais; arti dviejų karų lini
jų. Savininkas turi apleisti mies
tą. Kaina tik $7,400. Reikia įmo
kėti apie $3,000. Kreipkitės s 
1569 Ė. 84th St. Garfield 6171W.

PARSIDUODA NAMAI
2 šeimynų namas ant Edna 

Kitas 2 šeimynų ant Bonna 
Abu labai puikus namai, gerose
tosę, arti Lietuviškos bažnyčios. 
Kainos prieinamos kas norės grei
tai pirkti. Klauskite arba rašykite: 

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

NORIU DARBO FARMOJ
Kuriam ūkininkui reikalinga ge

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

Jokūbas Malony
Box 34 Shadyside, O.

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

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

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

»a
TėmykitHarley Davidson Sales Co.

3628 Prospect Ave. 
Atdara vakarais ir 
Sekmadienio rytais

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

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

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

antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

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

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

X

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

Lietuvicans Jcngtinese Valstijose bus 
smagu sužinot, kad CbltiinEia Phonograph 
Kompanija užrekordavo rekorde No; 
61003-F Lietuvišku Vestuvių Ceremonijas 
dviejose dai'ysd, kitr randasi žinomos ir 
mylimos dainos; kurios visuomet buvo dai
nuojamos Lietuviu vestuvėse. Tos dainos 
yra stebėtinai' Įdainuotos ir tikrai perkels 
jus i senuosius geruosius laikus, kuriuos 
visuomet turėdavote vestuvių ceremonijose 
ir pokiliuose savo gimtojoj ■ šalyj.

12 Colių $1.25
, MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MA1N1E1UŲ ORKESTRĄ 
F. Yotko, Vedėjas

Dainuoja A. Saukeviėius ir Marijona Urbas 
Lietuviška Vesai’iii—Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia—Dalis Antra

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu

10 Coliu 75c
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MA1NIERIŲ ORKESTRĄ 
F. Yotko, 

Šokilo.) Polka 
Naujų Metų Polka Orkestrą

Kaip Aš Buvau Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

I

Liaudies
Dailios

BROOKLYN© LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—Orkestrą su 

Pripuolamu Dainavimu)
Kariška Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 
Su Orkestrus Akompanimentu

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

A. Vanagaitis ir M. Žemaitė—Komiškos Dainos
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 

Dainuoja F. Stankūnas
Cork, Gerk, Girtuoklėli—Polka' Orkestrą su
Senos Mergos—Polka Pripuolamu .Dainavimu

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu

Margarita (A. Vanagaitis) Komiškos 
DrJnos

MAHAKOJAUS LIETUVIŠKA 
M.-AINIEKIŲ ORKESTRĄ 

F. Yotko, Vedėjas 
Dainuoja A. Saukeviėius

Dariau Lyseles—ValcAš Orkestrą su
Jcnelio Polka , Pripuolamu Dainavimu

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

ir prašykite pilno katalogo.
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 

1825 East 18th Street, Cleveland, Ohio

Columbia Records
“NEW PROCESS

Viva - tonal Recording The Records without Scratch

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

paštą C. O. D. Greit prisiunčiama. _____
6820 Superior Ave. Cleveland,. Ohio I

■r»
S A. S. BARTKl^

Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas į
Fotografas J

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUBES ?
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, t

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

no paprastai traukiamų fotografijų. X 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.} 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- •> 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- ’% 
lams ir padidiname arba sumažiname' fin l 

tografijas visokių kitų traukimų. • t 
1197 E. 79th Ši. Cleveland j 

“Studija su dviem parodos langais” Į 
— Telefonas'Randolph 3535 — į

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
PASITARTI

Specialistai įDr. Smedley, garsus 
su 45 metų pasekmingu medikaliu f 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- * 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia •!• 
stebėtinas pasekmes gydyme visokiu *£ 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, ? 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- t 
gų ir kitokių su tuo bendri). •:«

Egzaminavimas su X-Ray mašina f 
ir kitais budais yra beskausmis ir ?•* 
tokis tikras kad negalima padalyti- <• 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- *į 
ja, šlapumą ir kitus dalykus taipgi .j. 
išegzaminuoja. m T

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 1 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- ❖ 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- X

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamę ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

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

Nedeldieniai* nuo 10 iki 1.

ft
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