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Bedarbės Mažėja, 
Sako Sek. Davis

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DuBois, Pa. — šeši angliaka
siai užmušta šiame 4-me dis- 
trikte per pereitus metus, kuo
met iškasta 2,244,266 tonai an
glies. Visi užmuštieji buvo ve
dę, paliko našles ir 15 vaiku 
našlaičiais.

šitų nelaimingų mirčių išpuo
lė po vieną ant 405,992 tonų iš
imtos anglies.

šioje srityje iš 100 angliaka
sių pernai dirbo 74, kas reiškia 
ne visai mažai.

Persekioja butlegerius. Va
karinėj ir centralinėj Pennsyl- 
vanijoj angliakasių srityse pra
deda persekioti degtinės platin
tojus. Pati federalė valdžia su
sigriebė tai daryti, nes nuodin
gos degtinės šmugelystė pasie
kė aukščiausį laipsnį, o anglia
kasiai visiškai nupuolė.

New Yorke kilo nesusiprati
mai tarp tramvajų darbininkų 
ir kompanijų ir ruoštasi prie 
streiko. Kolei kas darbininkų 
balsavimas streikuot ar ne at - 
dėtas.

Tramvajų kompanijos jau tu
ri gatavai du tūkstančiu streik
laužių, juos maitina ir duoda 
pastogę, kad turėtų kuo varyti 
tramvajus streikui kilus.

New Yorke sugryžo į darbus 
27,000 darbininkų dirbusių pri? 
drapanų dažymo ir valymo, po 
dviejų savaičių streiko delei nu
rausimo algų.

Berline, iš priežasties negalė
jimo sutaikyt mašinų išdirbys- 
čių darbininkų streiko 50,000 
metalo darbininkų tapo atleista 
iš darbo, sako pranešimai per 
Londoną.

Ohio valstijos streikuojaniču 
angliakasyklų distrikte dabarti
niu laiku jau yra įsteigta 81 
maisto stotįs ir maitinama iš jų 
5416 vaikų. .

Nelaimės. Ohio valstijoj per 
Sausio mėnesi nelaimingų atsi
tikimų industrijose buvo sekan
čiai: 15,723 sužeista, 94 užmuš
ta. Vienok Sausio mėnesį 713 
sužeidimų buvo mažiau negu 
Gruodžio mėnesį.

Summit apskrityje ir Akrone 
dirbtuvėse užmušta trįs ypatos; 
daugiausia užmušta Cuyahoga 
apskrityje, kur ineina Clevelan- 
das; čia užmušta 15 ypatų.

Geležies apdirbimo įstaigose 
užmušta 14 ypatų.

Svarbiausios priežastįs užmu
šimų darbuose yra prie mašinų, 
nupuolant arba judamai daliai 
užgarinant; puolant įrankiams; 
taipgi motoriniais vežimais ir 
karštomis ėdančiomis ir nuo
dingomis substancijomis.

SAKO, NĖRA 4,000,000 NEDIRBANČIŲ, KĄ
NEKURIE PRISISPYRĘ TIKRINA

Washington. — Suv. Valstijų 
Darbo Sekretorius Davis skel
bia jog šioje šalyje bedarbių 
armija yra žymiai mažesnė ne
gu tūli apskaitliavę sako jog 
siekia 4,006,000.

Bedarbė yra “išsimėčius”, da
linai sezoninė, kadangi žiemos 
metu tūli darbai negalima va
lyti; taipgi bedarbė daugiausia 
randasi didmiesčiuose.

Abelna padėtis šiuo laiku jau 
gerėja — daugiau darbininkų 
gauna darbus. Plieno ir auto
mobilių industrijose dalykai ge
rėja ypatingai, o tas netiesiogi- 
nai atsiliepia naudingai ir Į ki
tas pramones.

Davis savo pareiškimus daro 
iš priežasties Senato rezoliuci
jos įsakančios sužiūrėti visos 
šalies bedarbės klausimą. Toje 
rezoliucijoje taipgi raginama 
kongresas pastūmėti valdiškų 
budinkų statymo programą pa
gelbėjimui žmonėms gauti dar
bų, o politikieriams apeina ar 
bedarbė kartais negali atsiliep
ti į partijų prezidento kampa
nijas.

UŽMUŠTA 47 MEKSI- 
KONAI

Netoli Fresno, Jalisco provin
cijoj, kariumenės susirėmime su 
maištininkais užmušta 74 suki
lėliai. Valdžios nuostoliai ne
paduodama.

Arklius Pjauna Maistui
. . Rockford, Ill. — Laukiniai 
arkliai iš vakarinių valstijų ir 
netvirti arkliai iš tikiu gabena
ma į šį miestą po apie 100 į die
ną ir paverčiama į maistą Vo
kiečiams ir Francuzams Euro
poje, ir liūtams, tigrams ir šu
nims šioje šalyje.

Pereitų metų bėgiu papjauta 
apie 40,000 arklių Chappel Bros, 
skerdykloj. Ji yra vienatinė to
kia įstaiga šioje šalyje.

Pasidirbdino Elektrišką 
Kėdę ir Joje Mirė

Spokane, Wash. — Vienas 16 
metų vaikas pasidirbdino elek
trišką kėdę kokias kalėjimuose 
naudoja kriminalistų žudymui, 
ir laike bandymų, įsėdęs pats į 
kėdę netikėtai paleido elektros 
srovę ir mirė.

Kas nori? Telefonavimas į 
Londoną visai atpiginta — da
bar galima pasikalbėti su Ang
lijos sostinės gyventojais už 
$30 tris minutas laiko.

KARALIAUČIUJE AT
SIDARO LIETUVIŲ- 
LENKŲ TARYBOS
Sulyg paskiausių žinių, šią 

savaitę Karaliaučiuje, Vokie
tijoj, prasidėjo Lietuvos tai
kos derybos su Lenkija.

Kas iš tų derybų išeis pa
matysime. Lietuviai į dery
bas važiuoja su minčia kad 
Vilnius yra Lietuvių ir jo ne
išsižadės. Lenkai ruošiasi su 
minčia kad jie Vilnių valdo ir 
nemano Lietuviams grąžinti. 
Kitokių klausimų abi šalįs ne
turi kurie taikos kelyje sto
vėtų.

Lauksime kas iš to išeis.
Šią savaitę prasideda Tautų 

Sąjungos Tarybos posėdis Ge- 
nevoj.

Pilsudskiniai Laimėjo 
Lenkijos Rinkimus

Varšava. — Audringi Lenkų 
seimo rinkimai pasibaigė. Da
bartinės valdžios blokas gavo 
135 vietas iš 444. Lenkų soc’a- 
listų partija įstūmė 63 astovus, 
Nacionalistų Mažumos 56, Na
cionalistų Demokratai 37, ūki
ninkų partija 36, krikščionis de
mokratai 34, o likusios 10 par- 
tijėlių gavo po keletą vietų.

Kadangi kitos partijos suda
rančios didumą tarp savęs ne
sutaria tai Pilsudskio 135 at
stovai valdys viską po senovei.

Rinkimai buvo trukšmingi — 
Poznaniuje dešiniųjų mintinge 
buvo mesta bomba; Varšuvoje 
sustreikavo 15,000 studentų, o 
Galicijoj ir Vilniuje daug ypatų 
buvo areštuota.

Komunistams buvo leista sta
tyti kandidatus ir jie šįmet ga
vo daugiau balsų.

Komunistai Žudo Chi- 
nus Šimtais

šanghai. — Chinų kareiviai, 
pavirtę komunistais, plėšia, žu
do žmones šimtais pietinėj Ho-1 
nan provincijoj, kaip ateinan
čios žinios skelbia.

Šimtai gyventojų Leyiange 
išžudyta, didelė dalis miesto iš
deginta, o likusieji gyvais kan
kinami. Suvirš 300 Chinų ti
kybos vienuolių buvę užrakinti 
maldanamyje ir sudeginti.

Jeruzalis. — Aden srityj Pa
lestinoj, raupais mirė 231 yp.

Samarang, Java. — Fijerver- [ 
kų dirbtuvėj kilus eksplozijai 
užmušta 20 darbininkų, 100 na
mų suardyta.

TROCKIS IŠGABEN- 
| TAS SIBIRAN VISU

ŽIAURUMU
Vienas New Ybrkietis žydas, 

radikalų poetas Eastman, gavo 
iš savo draugo. Francuzo ko
munisto laišką iš Maskvos apie 
Trockio ištrėmimą į Sibirą.

Tas aprašymaą parodo kad 
Maskvos spaudos agentai mela
vo pranešdami pasauliui kaip 
Trockis išlydėta ir kad jo nie
kas nepaisė.

Laiškas sako jog Trockis bu
vo prievarta ištemtas į stotį 17 
d. Sausio, diena vėliau negu bu
vo nuskirta. Nuskirtoj dienoj 
stotyje buvo susirinkę apie de
šimts tūkstančių darbininkų su 
Trockiu atsisveikint, bet jie iš
stovėjo keturias valandas šalty
je ii' nieko nesulaukė. Kada at
ėjo vienas traukinis kuriame ti
kėta Trockį esant, darbininkai 
traukinį sulaikė pastodami ke
lią, norėdami dar Trockį pama
tyti, bet buvo apvilti.

Laike traukinio sulaikymo ko
munistų policija areštavo 47 
ypatas, o likusią minią pradėjo 
spėka varyti namon.

Visai neteisybė kad Trockis 
gerame upe nuėjo į traukinį ir 
be kareivių. Jie prievarta jį ir 
jo moterį bei sūrių įvilko į dra
panas ir tempė stotin. Dar mo
teris norėjo susinešti telefonu 
su giminėmis, bet jai nevelijo. 
Trockio sūnūs norėjo tėvą už
tarti, bet komunistų policija jį 
sumušė. Pagaliau ištempė juos 
į automobilį ir visu smarkumu 
išdundėjo į Faustovo stotį 40 
verstų nuo Maskvos. Pasodino 
i vagoną po dviejų kareivių sar
gyba. Traukinyje jis susirgo. 
Samaroj išėmė sergantį iš trau
kinio ir pašaukė daktarus. Tai 
ir viskas ką apie Trockį po to 
Rusijos komunistai žino.

Gal traukinyje Trockį apnuo- 
dino?.... Juk tai pavojingas 
gaivalas, o sušaudyt atvirai ne- 
drysta.

Ištrenrime buvusiems komu
nistų vadams moka po $3 į mė
nesį (po 6 rublius). Prie caro 
kada Trockis buvo ištremtas į 
Sibirą gaudavo po 19 rublių į 
mėnesį.

Bedarbis Rado $52,000
New York. — Vienas bedar

bis Rusas, Lubovsky, rado gat
vėj maišą su $52,000 ir sugrą
žino kam priklauso. Pinigai iš
puolė iš šarvuoto pinigų vežio
jimo troko. Jam duota dovanu 
$1,500 ir parūpinta darbas už 
jo teisingumą.

Pasaka be Galo
Japonijoj vienas rašytojas, 

Nakazato Kaizan, rašo apysaką 
kuri eina kasdien per laikraštį 
jau per 12 metų. Tai ištikro 
yra pasaka be galo.

Penki užsimušė. Pasidirbdinę 
sau orlaivį, penki vyrai iškilo į 
orą paskraidyti ir sutiko mirtį. 
Išvengimui susimušimo ore su 
kitu orlaiviu jie turėjo staiga 
leistis ir nupuolė.

NUŽUDĘ NUPIRKTĄ 
MERGAITĘ

Chicago. — Steve Tarvosoff, 
30 m., pasiskolino iš draugo 
$7.500, kuriais nusipirko 14 me
tų mergaitę iš jos giminių. Jis 
gyveno pas tuos žmones ir ne
paprastai įsimylėjo į ją. kadan
gi ji buvo graži.

Nors ji buvo atvežta iš Eu
ropos, bet gyveno čia gana il
gai ir įgavo savo supratimą a- 
pie tai kas jai reikalinga; ji 
spyrėsi kad ji perjauna tekėti; 
prie to ji visai to senbernio ne- 
pa'sė; pirkimas jos jai išrodė 
kai kokio gyvulio nupirkimas ir 
ji tam priešinosi. Motina pa
laikė mergaitės pusę, ir jodvi 
nutarė tą karštagalvį išvyti iš 
namų. Iš susigraužimo jis iš
važiavo į Milwaukee, bet į jų 
namus raktą turėjo. Draugas 
pradėjo reikalaut atgal pasko
los. Iš nerimasties, pereitą sa
vaitę Steve sngryžo j jos na
mus, inėjo į mergaitės kambarį 
'r peršovė ją mirtinai. Po to 
pats save nusišovė.

Kiek Išmokėta per Me
tus už Gerą Muziką
Amerikos gyventojai kas me

tai išleidžia apie 20 milijonų 
dolarių pasiklausymui gerų kon
certų ir muzikos.

Pereitais metais Suv. Valsti
jų gyventojai sunaudojo cuk
raus po 107 svarus nuo galvos. 
Šimtas metų atgal tebuvo su
naudojama po apie 9 svarus vi
sų metų bėgiu.

Italija Auga
Italijos gyventojų skaičius 

19'7 metais padidėjo 444,000 
dūšiomis. Gimimai buvo di
desni, o mirčių mažiau.

Pernai Italijoj gimė 1,121,072 
kūdikiai, arba beveik pusė vi
sos Lietuvos gyventojų.

Sovietai Perdaug Auga
Maskva. — Nežiūrint lengvų 

apsivedimo taisyklių ir dar len
gvesnių persiskyrimo teisių bei 
laisvo gimimų kontroliavimo, 
sovietų Rusijos gyventoji] skai
čius didėja taip smarkiai kad 
Rusijos ekonomistai ima krapš
tyt pakaušį kas reiks daryt.

Pereitais vienais metais gi
mimų buvo 500,000 daugiau ne
gu visoj likusioj Europoj. Prie 
to pereitais metais 600,000 kū
dikių mirė mažiau negu 1913 m.

Ką darys Rusija su smarkiai 
priaugančiais žmonėmis? Na
gi, galės su jais eit ir užka
riaut pasauli.

Kitais žodžiais sakant, siųs 
juos kanuolėms maistui, kaip 
iki šiolei įtarė kapitalistiškas 
valstybes darant.

Per visą pasaulį šįmet varto
jama važinėjimui 29,638,535 au
tomobiliai ir trokai. Pereitais 
vienais metais dasidėjo 2,111,- 
297 automobilių, atskaičius ką 
buvo paimta į senųjų vietas 
naudoti.

Atsišaukimas i S. L. A. Narius
Jau yra žinoma rezultatai Su

sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
nominacijų į Pildomąją Tarybą.

Pirmenybę turi senoji valdy
ba, kuri yra uola musų organi
zacijos: gavo net trečdaliu bal
sų daugiau. Komunistų kandi
datai tuo tarpu gavo žymiai 
balsų mažiau. Nors jie dėjo vi
sas pastangas kad jų sėbrai 
laimėtų, bet visa jų purvina 
agitacija veltui nuėjo.

Nominacijose dalyvavo tiktai 
trečdalis visų organizacijos na
rių. Kas butų nutikę jei butų 
balsavę du trečdaliai narių?

Bolševikų apsvaiginti nariai 
visi ima dalyvumą balsavimuo
se, ir jų kandidatų gauti balsai 
parodo kiek jų nedaug yra Su
sivienijime. Tačiau iš jų užsi
mojimų matome kaip jie nori 
likti tikros Lietuvių organizaci
jos valdovais. ...

Jau dabar kuopose eina balsa
vimai už kandidatus. Visų na
rių priedermė yra dalyvauti su
sirinkimuose ir neapsileisti ne- 
atidavus balso už savo kandida
tus į Pildomąją Tarybą.

Reikia balsuoti už dabarti
nės valdybos vardus. Ant balo
tų lakštelių visi tie kandidatai 
užrašyti pirmose eilutėse, ir už 
juos žėdnas narys ir narė ma
lonėkite kryžiuką padėti, tuomi 
pastatydami kryžių ant komu
nistų didelių pastangų Susivie
nijimą pasikinkyti Maskvai.

Tie musų kandidatai yra se
kanti :

Prezidentas — St. Gegužis, 
Vice-Prez.—V. Kamarauskas, 
Iždininkas — T. Paukštis, 
Sekretorė — P. Jurgeliut. 
Iždo Globėjai — A. Raginskas 

ir J. M. Danielius,
Daktaras-Kvotėjas — Dr. E. 

G. Klimas.

Seimas ir Delegatai
Dar nariai turi rinkti ir dele

gatais į seimą tokius kuriems 
ištikrųjų rupi Susivienijimo la
bas ir kurie yra tikri Lietuviai 
o ne Maskvos piliečiai, kurių at-'mylėjo.

Ant Velykų 
Tėvynėje

Ekskorsiįa Lšetuavon 
puikiuoju

S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiūra Mr. B. C. Frye, U. S. Lines atstovu Cleve- 

land’c kuris pilnai prižiūrės kelionę ir bagažą iki galui.
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.

Pirmas 1923 metų phuk’ir.as—Cr"ž:ai Pertaisytas

S. S. AMERICA—Kovo 21.
Specialės ekskursijos vedamos V r. Joseph Turck iš New York 

ofiso ir Mr. Joseph Berkowitz, is Philadelphia U. S. Lines ofiso.
Puikiausi Turistų Trečios Klesos įrengimai išnaujo nuodugniai 

pertaisyti. Planuokite plaukite ant bile šių valdžios valdonių laivų.
Pilnų informacijų ir kainų klauskite vietos laivakorčių agenta, 

arba rašykite pas

United Steles lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleve. Bldg. Cleveland,

Visais United States Linijos laivais laivakor
tės parsiduoda “Dirvos” Agentūroj.

Klauskite Informacijų.

silankymas seime butų griovi
mas musų prakilnios organiza
cijos,

štai dar kokie pavojai gręsia 
Susivienijimui jeigu bolševikai 
į valdybą įsigriautų:

1. Kadangi Amerikos valdžia 
kreivom akim į raudonuosius 
žiuri tai ištikus kokiam nesusi
pratimui tarp Amerikos val
džios ir komunistų politikierių, 
valdžia galėtų net konfiskuoti 
Susivienijimą kaipo jų organi
zaciją.

2. Kadangi tikri Lietuviai 
negalėtų panešti komunistų vy
ravimo organizacijoje, jie pa
lengva imtų apleist organizaci
ją, kas butų nuostolis vieniems 
o palikimas laisvų rankų ko
munistams, kurie su organiza
cijos iždu nujotų į Maskvą ir 
nuskriaustų net pačius savo pa
sekėjus, kurių jie kitaip nepai
so kaip tik nori jų balsą pagau
ti.

šito viso akivaizdoje, visi iš
tikimi SLA. nariai ir narės bu
kite sargyboje prieš komunis
tus ir dalyvaukite susirinkimuo
se kur bus balsavimas už cen
tro viršininkus.

J. A. Urbonas,

Žydai Kuria Savo Res
publiką Sibire

Rusijos Žydai ruošiasi kurti 
savo nepriklausomą respubliką 
Sibire. Apie milijonas žydų šį 
pavasarį isš.kels į Birsk-Beyd- 
jaiik distriktą prie Amūro upės.

Tą vietą jiems parinko sovie
tų komitetas. Tik ką vieni žy
dai ten veiks, su kuo jie gišef- 
tą varys.

Prigirdė savo vaikus. Indiana 
Harbor, Ind. — Vienas žmogus, 
likęs našliu, prigirdė du savo 
vaiku nenorėdamas kad jie bu
tų užauginti vargšų namuose. 
Jis liepė vaikams eiti lenta į 
vandenį, o sukritę į vandenį jie 
susieis su savo močiute, kurią 

Tėvas suimtas.
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APSIVEDIMAI PITTSBURGE
Birželio mėnuo yra populia- 

riškiausias vedyboms; daugiau
sia apsivedimų buna ypatų tarp 
21 ir 29 metų imtinai, ir septy
ni nuošimčiai Amerikoj gimu
sių merginų išteka už ateivių— 
tai yra įžymiausi daviniai iš ap
sivedimų istorijos Pittsburge ir 
jo distrikte nuo 1886 metų, ka
da įsteigta statistikų rinkimo 
biuras.

Darbų eiga tiesioginai atsilie
pia ant apsivedimų, statistikos 
parodo, taipgi jose užeinama 
atsitikimai susimaišymų baltų
jų su juodaisiais, bet nedaug. O 
kaslink našlių tai tos klesos 
“jaunųjų” daugiau sugryžta į 
šeimyninį gyvenimą negu buna 
persiskyrimų. (Čia kalbama ne 
apie apsivedimą tų pačių persi
skyrusių, bet apie našlių su naš
lėmis vedybas abelnai).

Neskaitant paskirų metų di
desnio ar mažesnio skaičiaus 
apsivedimų, abelnai metas nuo 
meto padaugėjimas išeina po 
210 apsivedančių porų.

Mažiausias skaičius leidimu 
apsivedimui išduota 3,945 1886 
metais, o didžiausias buvo 1920 
metais, su 13,718 leidimų, kada 
sugryžo kareiviai iš Francuzi- 
jos, nežiūrint kad pragyvenimas 
tada buvo labai brangus.

1927 metais buvo tik 10,752 
porų apsivedimui, mažiausia nuo 
1922 metų.

Per visą laiką nuo 1886 metų 
išduota 379,243 leidimai apsive
dimui, kas sudaro po 17 ir 19 
nuošimčių apsivedimų visoje 
Pennsylvanijos valstijoje.

Našliai su našlėmis sudaro di
desnį skaičių apsivedimų negu 
tie kurie po persiskyrimo vėl 
vedasi.

1927 m. vedančių moterų 78 
nuošimčiai buvo baltų, o vyrų 
baltų buvo 71 nuoš. Skirtumas 
tarp tų nuošimčių yra todėl kad

nekurios baltos moterįs išteka 
už tamsiaodžių Azijatų.

Daugiausia vedybų yra tarp 
21 ir 29 metų amžiaus ypatų. 
1927 metais tos grupės vyrų 
buvo 65 nuoš., merginų 78 nuoš. 
Tas reiškia kad vyrų daugiau 
vedėsi perėjusių 29 metus negu 
moterų, ir jaunutės moterįs te
kėjo už vyrų virš 29 metų.

Jaunų merginų vedasi dau
giau negu vyrų, nes pernai 15 
nuošimčių merginų vedėsi tarp 
18 ir 21 metų, o tik 3 nuoš. vy
rų tame amžiuje.

Vyrai tarp 30 ir 39 metų am
žiaus sudarė 22 nuoš., o mote- 
rįs-merginos to amžiaus sudarė 
11 nuoš.

Devyni vyrai ir viena moteris 
vedėsi turėdami tarp 80 ir 89 
metų amžiaus ir tris vyrai ir 
1,072 merginos žemiau 16

Nuo 100,000 gyventojų 
vedimų skaičius svyruoja 
1,616 iki 2,332.

m.
apsi
tari?

Vaikų darbas, 
riose dirbtuvėse 
kų skaičius tarp 
amžiaus sudaro 
o per visą Michigan valstiją to
kių darbininkų yra 122,000.

Dirbančių vaikų organizacija, 
per savo vadovus, sutartyje su 
darbdaviais,. užvedė kampaniją 
Nuo Kovo 1 iki 6 dienai, su tik
slu pagelbėti vaikams patirti 
save ir prisitaikyti prie kiekvie
nam tinkančio darbo, amato ar 
pašaukimo, kad išaugę galėtų 
būti naudingi.

Persekioja karčiamas. Poli
cija pereitą sekmadienį užpuolė 
34 slaptas užeigas, kuriose va
roma ištvirkimo ir girtavimo 
orgijos. Ant 5503 Michigan av. 
rasta ir areštuota šešios ypa- 
tos, tarp jų tris merginos, kurių 
viena vos 14 metų amžiaus.

Detroite įvai- 
dirbančių vai- 
10 ir 20 metų 
26,000 armiją,

SHENANDOAH, PA.

Pėrvelu
Nelaukite iki skausmai ir 
diegliai pavirs neišgydo- 
mis ligomis. Vengkite pa
sekmių. Gerkit daug van
dens ir naudokite

HAARLEM OIL

Įžymus diuretiškas akstintojas 
žinomas kaipo Holandijos tauti
nė gyduolė per virš 200 metų. 
Visose vaistinėse, trejopo dydžio.

Tėmykit vardo GOLD MEDĄ L anf 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

apiplėši- 
ir kitas 
susektas

Nori orlaivių stoties. Pitts- 
burgo miesto taryba sumanė iš
leisti paskolą $1,500,000 ir api- 
pirkti žemės įsteigimui miestui 
orlaivių stoties.

Nuteisė Lenkus banditus. S.
Bodziakowski, 33 m., iš Detroi 
to, narys Jaworskio plėšikų gau
jos, tapo nuteistas čionai nuo 
10 iki 20 metų kalėjimo. Jis at
rastas kaltu dalyvavime išspro
gdinimo kelio kuriuo važiavo 
automobilis su kasyklų darbi
ninkų algomis pereitą metą Ko
vo 11 d. ir apvogime troko. Jie 
pagrobė $114,000.

Bodziakowski po to 
mo aplankė Lenkiją 
Europos šalis ir tapo
sėdant Į laivą Liverpoolyje ke
liaujant
atplaukė j Kanadą.

žmogžudystės. Dvidešimts 
viena ypata tapo įkaitinta žu- 
dystėse šiose dienose krimina
liame teisme. Astuonios kitos 
ypatos įkaitinta ne savanorėse 
užmušėjystėse. Jie visi laukia 
teismo.

Nužudė žmogų. Netoli Rus- 
selton Road, Rural Ridge kai
melyje, atrasta kapinėse nužu- 
dytas žmogus, kurio kūnas bu
žo labai sumuštas. Ta sritis 
uri angliakasyklas kuriose dir
ia ne unijistai. Kaimynai sako 
girdėję ant kelio būrį žmonių 
garsiai kalbant ir vieną žmogų 
rėkiant kad jis nėra streiklau- 
žis. Jį pradėjo buris žmonių 
vytis ir pasiviję užmušė.

Kanadon. Suimtas kai

Mirė Dr. Basanavičiaus se
suo. Man teko sužinoti kad Sau
sio 26 d. Plymoute, Pa., pasimi
rė tikra Dr. J. Basanavičiaus 
sesuo, Uršulė Basanavičiutė, po 
vyru Petrauskienė. Palaidota 
Sausio 30 d. Amerikoj išgyve
no apie 37 metus. Lietuvoj jų 
užaugo du broliai ir viena sesuo. 
Vincas Basanavičius yra senai 
prieš karę miręs, gyveno ukėje.

Ji gyveno po įvairias valsti
jas ir tik 1925 metais atvažia
vo į Plymouth. Rodos Chicago i 
randasi jos sūnūs ir duktė.

Bedarbė. Pas mus ir apielin- 
kėj siaučia bedarbė, randasi į 
3,000 angliakasių be darbo.

Pora savaičių kaip užsidarė 
ištuonios kasyklos, nežinia ant 
kaip ilgai. Angliakasių padėtis 
junki. Nekuriu bedarbių jau se
ifas parduoda namus, žmonės 

neturi kuo išsimokėt mokesčių. 
Kai dirba žmonės prisiperka na
mų, bet bedarbei užėjus sunku 
baigti už juos mokėti.

Jos. Basanavičius.

BALTIMORE, MD

Ruoškitės Ruoškitės
pradėt skaityt 

“BALTIJOS ARAS”

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME 
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Paveikslai. Vasario 24 ir 2" 
iv. Alfonso parapijos svetainėj 
7. G. Lukšis rodė judančius pa- 
zeikslus iš Lietuvos. Pirmiau- 
iia parodyta kaip Lietuvoj iš
kilmingai sutinka ekskursantus, 
kas darė malonų ir graudų įs
pūdį. Paskiau rodė Prezidento 
Smetonos lankymąsi Lietuvos 
provincijoje, kurį visuomenė su
tinka su didžiausiomis iškilmė
ms. Man dar esant Lietuvoj 28 
lietai atgal teko matyti taip iš
kilmingai sutinkant vyskupą, 
kurio sutiktuvėms buvo kuopui- 
kiausia išpuošta ne tik Radvi
liškio 
kurie 
lo..

Po
Hngeidžių dalykų iš Lietuvos, 
parodyta Palangoje Romano nu
šauto Dr. Leit. Brundzos iškil
mingas laidotuves, ir tt. ir tt.

Vienas blogas įspūdis tai ku
nigų visur maišymasis akysna 
metėsi: pritinka ar nepritinka 
kur, o kunigas pilnoj savo uni
formoj visur švaistosi. Keis
čiausia buvo matyti kunigą su 
krapylu rankoje raitosios kariu- 
menės tarpe, kur net keturko
jams pilnai kliuvo švento van
dens. šiaip paveikslai daro ge
rą įspūdį ir verta pamatyt.

P. P. Jaras.

miestelis bet ir kaimai 
buvo ant Radviliškio ke

to aprodyta daugelis kitų

M

M

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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

SLA kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrajtl “T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kainos

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

Del platesnių informacijų kreipkitės Jiue adresai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N Y.
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TAUTOS ŠVENTĖ

Ir nors rodos visi

visai 
išva- 
gero 

esam

būrelis. Kiti arba

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

G. P. O Box 127. New York City

pasipuošė

Pamaldos bažnyčioj

Iš DAYTON IEČIŲ TARPO

Mat, Vasario 16 diena
THOMAS, W. VA

pil-

i

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

d. išvakarėse
Įstaigos pasi-

Tai 
dirbk 
si vis

ko- 
tci-

ties valdyba, miesto

DIRVA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TĖ TAURAGĖJ

(Nuo Redakcijos: Kaip iškil-(dis į Tautą”. Skaitė Lietuvos 
Banko direktorius Volodka.

Pirmininkas prašė publiką pa
reikšti ar sutinka kad komite
tas pasiųstų Valstybės Prezi ■ 
dentui sveikinimo telegramą, 
sušunkant tris kartus “Valio!” 
Publika sušuko.

Choras antru kartu pagiedo
jo Lietuvos Himną. Po to lai
kė prakalbą seminarijos direk
torius Mačernis. Priminė pa
vergtą Vilnių ir pasakė kad dar 
laukia didelis darbas — atva
duoti Vilnių iš priešų ir prijun
gti jį prie bendro Lietuvos kū
no.

Gudavičiaus choras gražiai, 
įspūdingai padainavo “Ei Pa
sauli, mes be Vilniaus Nenu
rimsim!”, Maironio “Jaunimo 
Giesmę” ir kitas daineles.

Posėdis baigta 12 valandą.
Publika skirstėsi namon pa

kilusia dvasia. Lauke dulknojo 
smulki migla, o mieste plevėsa
vo gražios trispalvės vėliavos.

mingai švęsta Lietuvoj 10 metų 
Nepriklausomybės sukaktuvės 
parodo šis aprašymas musų ko
respondento tik vienoj Taura
gėj.)

Visas miestas

Dar Vasario 16 
visos visuomenės 
puošė žaliais eglešakių vainikais 
savo sienas, langus, balkonus, 
iškabinę Vytis, tautiškas vėlia
vas, iliuminacijos lemputes ir 
žvakes. Gelžkelio stotis papuoš
ta vainikais, Vytis su iliumina
cijos lemputėmis ir apačioj gra
žiai išdirbtais Gedimino stul
pais, kurie žibėdami vakare da
rė malonų įspūdį.

Apskrities valdyba net savo 
namų aukštas sienas apvaini
kavo žalumynais su iliuminaci
jos lempelių iškaba “1918-1928.” 
Miesto valdyba apstatė savo įs
taigos visus tris balkonus ir ta
kus eglutėmis ir į kiekvieną eg
lutę įvedė elektros lemputes su 
mažytėmis vėliavukėmis ir vi
durinio balkono vienoj pusėje 
“1918” ir antroj “1928”.

Mokytojų seminarija irgi pa
sipuošė vainikais savo balkoną 
ir specialiai piešta Vytimi kj 
'ančių iš debesų, o jos apačioj 
Ivi klūpanti vaidiluti prie au
kuro. Langai nusagstyti žva
kėmis tautiškomis užlaidomis, 
vėliavomis.

Paštas, be Vyties iškabino ki- 
paveikslą: staugiantį geleži- 
vilką ir apačioj jo apsirietu- 
apie Gedimino pilį žaltį, po 
Vilniaus obalsis: “Ei, pasau- 
Mes be Vilniaus nenurim

sim!” O po Vytimi: “Džiaugia
mės įO metų laisvai išgyvenę. 
Norime amžinai laisvai gyven-

ii

jo

li- taip visas miestas pasipuo
šė.

Pamaldos laikytos visų tiky 
>ų bažnyčiose lygiai 10 vai. A 
iia aprašau pamaldas kataliku 
bažnyčioje.

Nors Vasario 16 d. išvakarių 
liena buvo labai graži, saulėta 
(tik truputį šaltoka), bet ryt
metį su nuostaba pamatėm di
delį snigimą ir gerokas pusnis. 
Vienok į tai nežiūrint, žmonių 
’tėjo į bažnyčią kaip ir šventą 
dieną.
Lietuviui iškilmių diena 1

Iškilmingas mišias laikė Kun. 
Dichavičius. Komp. Gudavičiaus 
zedamas mokinių (mokytojų se- 
ninarijos ir komercinės mokyk- 
os) choras įspūdingai pagiedo 
o.

Iliuminacija
Vakare visos valstybinės įs

taigos: gelžkelio stotis, apskri 
valdyba

mokytojų seminarija, komerci- 
’.ė mokykla, paštas ir privačių 
.smenų namai sužibo šimtais 
empų, žvakių ir fakelų ir mir
gėte mirgėjo visame mieste, lyg 
ižburtoj pasakiškoj pilyj. Bul
iais publika vaikščiojo iš vie 
’os vietos į kitą grožėdamos 
vairiaspalvėmis šviesomis. Pui- 
us atodrėkio oras masinte iš 
lašino žmones į gatves pasi
džiaugti nepaprastomis iškilmė
ms.

Galop Kuršo svetainėje vieto* 
lėgėjų būrelis suvaidino “Vą> 
'ovo Sūnūs”, iš senovės Lietų
jų gyvenimo. Roles artistą’ 
pildė rūpestingai. Publikos su

brinko taip gausiai kad neužte 
:o sėdynių, o stovintieji sprau 
’ės kaip bažnyčioj per atlaidus 
bosimas puikiai pavyko ir pub 
ka trukšmingiausiu plojimi 
atike “bis”, atidėkodama artis 
ams ir rengėjui Valantinui u- 
’astatymą to veikalo.

Buvo 12 vai. nakties kai lo 
imas pasibaigė. Bet jaunimas 

’ar šoko iki 2 vai. nakties.
Taip užbaigėme pirmas de 

imtmečio sukaktuves, kupini 
nalonių dienos įspūdžių.

Giružis.

Iškilmingas posėdis

Tuojau po pamaldų publika 
ėmė rinktis į didžiulę Kuršo 
(Amerikiečio) salę. Priėjo 
nutė ir žmonių netilpo.

Posėdį atidalė sukaktuvių 
pirmininkas, vietos
Sasnauskas. Atidarius
Gudavičiaus mokinių 

pagiedojo Lietuvos Him- 
Po himno laikė prakalbą

miteto 
sėjas, 
posėdį, 
choras
ną.
Pajūrio miškų urėdas Viliušis. 
Jis apibudino bendrais bruožais 
Lietuvos praeitį ir kaip Lietuva 
atgijo. Kvietė Tauragės pub- 
<ką prie jiegų susikaupimo kad 
galėtume atvaduoti pavergtą 
Zilnių.

Pirmininkas kvietė publiką 
.tsistojimu pagerbti pernai me
lą mirusį Lietuvos tėvą Dr. Ba- 
lanavičių ir žuvusius už Lietu
vos nepriklausomybę karius ir 
kitus visuomenės darbutojus.

Atsistojus, išklausyta Lietu 
vos Prezidento Smetonos “žo

Angliakasyklos čia dirba šil
imai, po dvi ir tris dienas į sa
vaitę. Unijos čia nėra. Mokės
is darbininkams yra nedidelė, 
ir šiose dienose kompanija dar 
ukapoja algas.
Pragyvenimas, ypač mėsa, 

.■ra dukart brangesnė negu did- 
niesčiuose, užtai ir darbininkui 
šgyventi labai bloga.

P. Balžiunų duktė Marė išva
davo į Detroitą. Taip pat iš- 
.-ažiavo ten ir Justas Balčiūnas.

B. Gedvilas, Balinauskas, R. 
Kartkus ir M. L. Balčiūnas nu
sipirko iš “Dirvos” gražių Lie
tuviškų rekordų. Sako dar to
kių puikių, ypač kaip Vanagai
čio dainos, ir kitų jie negirdė
jo. Jie neapsakomai džiaugia
si gavę tokio gražaus Lietuviš
ko pasilinksminimo.

Kovo 1 d. pradėjo šalti ir 
migti ir Kovo 4 d. sniego buvo 
ler tris pėdas. Pinavijas.

žydelkaitė Pagimdė Juoduką
Man gerai pažįstamas žydelis 

pasakojo šitokią naujieną. At
vykus į Daytoną iš Cincinnati 
jauna žydelkaitė viename Day
tono ligonbutyj pagimdžius juo
dą sutvėrimėlį. Pradėta teirau
tis del kokios priežasties tas ne 
košer vaikas atsirado, patirta 
jog jos vyresnėji sesuo yra ve
dus su juoduku, ir prieita išva
dų kad tą muriną jos abi mylė
jo.

su savo klapčiuku nuvažiavęs 
prie arcivyskupo perstatė kad 
jo parapijonįs esą bolševikai.

J. Pelėda.

kunigai! Nors tu Dievui 
visą amžį bet kai numir- 
turi mokėti klebonui.

Pilietis J. G. gavo laišką iš 
Lietuvos kad jo tėvas, 85 meti! 
sulaukęs, mirė. Jis per 25 me
tus ištarnavo už varpininką prie 
bažnyčios. Namiškiai norėjo lai
kot su bažnytinėmis apeigomis, 
kaip Lietuvoje mada. Lietuvoj 
už tokias apeigas kunigėliai ima 
25 litus. Kaipo varpininkui kle
bonas nusileido iki 15 litų. O 
kadangi pinigų neturėta tai tu
rėjo surinkti, klebonas nenusi- 
eido daugiau, nors ir paties 
Dievo tarnas mirė. J. A. U.

Lietuvos dailininkas. Dayto- 
io Angliškas laikraštis talpina 
pranešimą iš Utenos, apie 106 
metų senelį, Antaną Daveiką, 
Lietuvos kryžių dailininką, kil
io medžio darbais nustatyta 
laug kelių ir kapinių. Jis pats 
įer save to amato išmoko, rašo 
likraštis, ir tokioj gilioj senat- 
ej nuo to darbo neatstoja.

Galės daugiau sirgt. Samari- 
ono ligonbutyje, kuris bus pa- 
udavotas iš visuomeniškų au- 

:ų bus 55 lovos kuriomis galės 
įaudotis biednieji be jokio at- 
yginimo. Ligonbutis ir jo įren
gimai kainuos milijoną’dolarių.

Miestui augant, dabartiniu 
tiku jau stoka ligoniams vietų 
labartinėse ligoninėse, nežiu- 
nit kad Daytone sirgimas yra 
ulyginant nedidelis.

“Dirvoje* ’ tankiai patėmiju 
inučių iš Daytono, bet vis nėra 
liškiai nurašoma kas pas mus 
veikiama ir del ko, ir kas yra 
su Daytoniečiais Lietuviais.

Vėlesniuose laikuose įsiskver
bė rūstybė ir neapikanta, Lietu
vybė didumos tapo paminta po 
kojų. Ar tautininkai, ar kata
likai visi nesirūpina palaikyti 
Lietuvybę, viskas eina Ameri- 
konizmo keliu. Ne tik kurie čia 
augę, bet ir tie kurie keli metai 
atgal važinėjo po kolonijas ir 
skelbdami Lietuvybę rinko au
kas jau šiandien sarmatijas Lie
tuviais pasivadinti. Net savo 
kalbos gėdijasi gatvėje.

Vaikeliai auklėjami visai ne 
Lietuvių dvasioje; varto Ang
liškus laikraščius, Lietuviškus 
mažai kas skaito, jeigu patari 
skaityti atsako kad juose nie
ko nesą, Angliškus skaitau, sa
ko. Nebūtų pikta jei suprastą 
ką skaito.

Vienu žodžiu Daytono Lietu
viai per savo tamsumą skęsta 
Amerikonizme ir džiaugiasi.

Tarp katalikų. Keli metai at
gal čia atvyko Kun. V. Slavy- 
nas, kuris dabar iš sakyklos sa
vo mielus parapijoms kaip kada 
balsiai apšaukia liciperiais, mu
lais ir kitaip, ir to parapijonįs 
klauso ir tyli. Negana to, dar

Vasario 16 d. veik visose ko
lonijose Amerikoje Lietuviai 
dešimts metų nepriklausomybės 
sukaktuves minėjo. Neatsiliko 
ir Daytoniečiai. Čia iškilmė at
sibuvo Vasario 19 d. Lietuvių 
parapijos salėje. Programas su
sidėjo iš dainų ir prakalbų. Va
karo vedėju buvo J. A. Paulaus
kas. . ' '

Rodos čia Lietuvių skaičius 
nemažas, bet daug yra viskam 
priešingų, lyg paraližiuotu pro
tu. Tarp jų viešpatauja tamsa, 
ir liūdna darosi žiūrint į juos.

Buvo kada laikai kuomet šioj 
kolonijoj buvo veiklių draugijų 
ir karštų tėvynainių vadų, visi 
smarkiai dirbo, žengė pirmyn ir 
kartu su savim judino ir kėlė 
gražų Lietuvių vardą, šiandien 
jau jų nėra, randasi tik 
mažas
žinėjo arba nukrypo nuo 
kelio.
tikrais Lietuvos sūnumis ir duk
terimis bet ne visi norime dirb
ti tautos gerovei.

Vestuvės. Lietuvių mylima 
jauna ir graži porelė, Pranas 
Zubrickas ir Katrė širvaitukė, 
Vasario 14 d. suėjo į moterys
tės gyvenimą, vestuvės buvo iš- ’ 
kilmingos. Laimingo sugyve
nimo jiedviem.

Nelaimė. Vasario 19 d. kokia 
tei) Jievutė bėgo namon iš ko
kios ten vietelės per Petersono 
parką apie 11 vai. nakties. Ją 
patiko koks tai nepažįstamas 
vyrukas ir ilgai nelaukęs su- 
karšė jai keletą kartų per vei
dą. Ji pradėjo dar labiau bėgt 
ir rėkt ir tik taip ištruko.

Juozas komitete. Parapijom! 
nerinktas, vyskupo neužtvirtin
tas, o Lietuvių parapijos komi- 
tetan inėjo žinomas musų Juo
zas. Kas kitas jam tokią auk
štą ciną įteikė jei ne klebonas.

Su visais kitais parapijonais 
musų klebonas turi prastus san- 
tikius ir parapijonai prieš jį 
ergeliuojasi.

. ..įieško pačiulės. Vienas žmo
gelis pradėjo po platų pasaulį 
jieškot sau moteries apsivedi- 
mui. Tik vieną kartą per “Ke
leivį” pasigarsino, ir atsišaukė 
71 vieno moteris iš visų kraštų: 
iš Lietuvos, Anglijos, Latvijos, 
Kanados ir iš Amerikos. Visos 
prisiuntė po paveikslą. Nežinia 
ar jis galės dabar iš to viso 
pulko sau “paną” išsirinkt, neš 
yra ir labai gražių. Jeigu gaus 
kurią tai bus veseilikė. Geros 
laimės, nepavydim. Sargas.
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI]
Sugalvojo gerb. Spragilas į

čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- ? 
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito | 
žodžius, j Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus Į 
Lietuviškus sakinius.

GALVOSŪKIS No. 15 :

Puči asikai pvarlėpri ešjau ti
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) ;
Kas teisingai išris šitą galvosūki ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampų persiuntimui) ;

GALVOSŪKIS No. 12 BUVO TOKS:
“Visi protingi žmonės skaito ‘Dirvą’.”

Aną šventą pono Dievulio
dieną sudūmojau pasiklaust 
gerb. Petro ar daug dabar 
pas ji ateina dūšelių iš “Fa
šistų Karalystės”, kur taip 
ilgai valdo trumpą valdymą 
išpranašautas Voldemoras.

Sugalvota ir padaryta, ba 
šią gadynę tai ne aną kada 
dar mes jauni buvom. Ta
da dar ndbuvo radio, o da
bar yra.

Taigi, pasuku radio apa
ratą į viršų ir pašaukiu i 
dangaus priemenę, kur sėdi 
gerb. Petro telefonistė.

— Sveikas gyvas, gerb. 
Spragile, — sako ji, išgir
dus mano balsą.

— Ale, dūšele, aš noriu 
kalbėt su gerb. Petru, taigi 
nebandyk flirtuot su manim 
tokiu gražiu balseliu, ba aš 
turiu savo šonkauli, — sa
kau aš.

— Atsiprašau, gerb. Spra
gile, tuoj pribus gerb. Pet
ras. Aš nenorėjau flirtuot, 
man Įsakyta gražiai atsi
liept, — sako ji.

Už sekundos išgirdau sto
rą balsą ir supratau kad tai 
buvo gerb. Petras.

— O, tai gerb. Spragilas? 
Kodėl taip retai su manim
kalbiesi? Aš pasiilgstu ta
vęs, — sako jis.

— O kodėl kada nors pats 
manęs nepašauki? — sakau 
aš.

— Aš visada užimtas dū
šelių skaitymu, ale kada kas 
pašaukia tai turiu atsiliept, 
ir tavo pašaukimai man su
teikia permainą, — sako jis.

— Ar žinai ką aš norėjau 
žino? — sakau aš.

— Na o ką? — sako jis.
— Gerb. Petrai, pasakyk 

man slaptai ar daug dabar 
ateina pas jus dūšelių iš Fa
šistų Karalystės, kur valdo 
baisus Voldemaras? — sa
kau aš.

— Paslaptai? čia jokios 
paslapties nėra: ateina tik 
tos dūšelės kurios turi atei
ti, — sako jis.

— Ne apie tai aš kalbu; 
aš noriu žinot ar neateina

tokių taip sau netikėtai ap- 
leidžiančių savo kunus, — 
sakau aš.

— Pasitaiko: vienur ark
lys užspardo, kitur sūnūs 
tėvą išsiunčia, kitur pati vy
rą, arba meilužė savo vaiki
ną; kitur prigeria; — sako 
jis.

— Ale tu manęs nenori 
suprast. Aš kalbu apie su
šaudytų dūšeles, ar tokių iš 
Fašistų Karalystės daug at
eina? Jų laikraščiai nieko 
nerašo, ale aš mistinu kad 
jie tą slepia, — sakau aš.

— Turi klaidą jeigu taip 
mistini. Išsyk dar keli ar
kliavagiai atkeliavo, ale jau 
ilgas laikas kaip daugiau jo
kių sušaudytų neateina, ba1 
visi kiti -bijo ir nieko neda
ro, — sako jis.

— O kaip su politiškais?
— sakau aš.

— Juos patupdo Į Varnius 
jeigu kitaip nenuramina, ir 
po visko, — sako jis.

— Tai sakai neatkeliauja 
dūšelių tokių kurios galima 
vadint politiškomis? — sa
kau aš.

— Visai ne, ir jeigu kas 
ką išsimislina tai tik tyčia
kerštaudamas, — sako jis.

— Gerb. Petrai, ar nega
lė um padovanot man save 
fotografiją? Aš turiu visų, 
ale tavo vieno neturiu, ir 
noriu įdėt į “Dirvą”, — to
liau sakau aš jam.

— O, tai be reikalo, ba 
mano paveikslų pilnos mal
daknygės ir pilnos bažny
čios, ir visi juos mato, — sa
ko jis.

— Neteisybė, ne visi jau 
į bažnyčias eina ir ne visi 
maldaknyges turi. Aš no
riu kad ir “Dirvos” skaity
tojai tave pažintų, — sakau 
aš.

— Jeigu taip tai gerai. 
Ale mano fotografijas ko
kias aš dabar turiu nusi
traukęs smertelnos akįs ne
galės matyti, taigi ir tu ne
matysi, o kitokių aš negaliu 
padaryt, — sako jis.

— Tai duok nors tokią, 
ką padarysi, — sakau aš.

— Na tai gerai, tuoj gau
si, — sako jis.

— Labai ačiū. Iki pasi
matymo, gerb. Petrai, — sa
kau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis. ■

Ir tuoj nukrito iš dangaus 
šmotas debesėlio. Žiuriu ir 
nieko nematau. Vartau ir 
galvoju. Ale topt man i 
galvą kad Klyvlande mes 
turim garsų fotografą ir 
klišų darytoją Naunčiką.

Tuoj kepurę ant galvos ir 
dumiu pas Naunčiką. Sa
kau : padaryk iš šito paveik
slo klišą.

Naunčikas kapt debesėli, 
tuoj įgrūdo Į chemikalus ir 
už kelių minutų pasirodė 
gerb. Petro atvaizdas, kurį 
čia ir įdedu skaitytojams 
susipažint. Ši gerb. Petro 
poza yra kai jis atsisakė į- 
leist į dangų Leit. Brundzą 
iš Palangos.

ŽMONĖS PLAČIAI 
NAUDOJA

PLASTERIUS
Johnson & Johnson Skelbia jos: 

Padarė Didelį Biznį su Red 
Cross Kidney Plasteriais

Vaistų srityje, pasirodė žy
mus atsitraukimas nuo linimen- 
tų, visokių taukų ir kitokių iš
laukinių tepalų nuo reumatiz
mo, neuralgijos, lumbago ir tam 
panašių skausmų, ir palinkimas 
atgal prie plasterių.

Johnson & Johnson, kurie va
rė platų garsinimą apie savo 
Red Cross Kidney Plasters, pra
neša apie didelį padidėjimą biz
nio.

Tie pragarsėję seni plasteriai 
yra patogus ir lengvi naudoti, 
ypatingai lyginant su linimen- 
tais ir tepalais, ir stebėtinai ge
ras pasekmes duoda. Jie tei
kia tuojautiną šilumą, pagalbą 
ir ramumą, ir, priešingai negu 
“tepalai”, galima nešioti be jo
kio keblumo ir naudotojas gali 
atlikti savo paprastas pareigas 
Ir malonu juos nešioti, kadangi 
Jonhson & Johnson yra pragar
sėję savo atsakantumu ir ge
rumu.

Pardavėjai privalo turėti sa
vo sandėliuose pakankamai Red

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City 
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

2622 — 161 h Street, N. W. 
Washington. D. C.

ARTI SUKVAITĖJL
MO DEL STRĖNŲ

GĖLIMO?

Johnson’s Red Cross 
Kidney Plasteriai teikia 
Greitą, Tikrą Pagalbą.

Greita pagalba yra užtikrini t be-1 
veik nuo pat momento kuomet jų ; 
par.audosit Johnson’s Red Cross Kid
ney Plasterį prie skaudamos vietos.

Šildanti, raminanti, ši senovinė gy
duole pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rės ir suteiks nusilpusiems musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magiš
ku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog į silpnas, skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, ipalšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą muskulų.

Del greitos pagalbos — tutinai i 
reikalaukite didelio Johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterio su raudona I 
flanele užpakalyje. Visi vaistininkai j 
juos parduoda.

Birželio June 19
LAIVAS GEORGE WASHINGTON

Cross Kidney Plasters užpildy
mui didėjančių reikalavimų.

Prasideda sezonas kada bus 
specialiai reikalavimai išlauki
nių vaistų nup reumatizmo, ir 
garsinimas Red Cross Kidney 
Plasterių padidins jų reikalavi
mą. Prasi j ūmo Dienos
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Naudokit Elektrišką Prosą

Prospect 3466
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TIKTAI UŽ KAINA 
DIENINIO 

LAIKRAŠČIO
"p IK keli centai die

noj stovi tarp jū
sų ir pratęsto telefo
no į viršų kur svar
biame atsitikime ga
lėtumėt ranka pasie
kti. Iš lovos galėtu
mėt šaukti arba atsa
kyti bile valandą.

Pratšstas telefonas 
yra patogumas, tau
pymas bėgiojimo, ga- 
dinimosi ūpo, skubi- 
nirnosi rengtis.

Pasikalbėjimai esti 
griežtai privatiški ir 
liuosi nuo kitų mai- 
šymosi arba nutrau- 
‘ r io minčių.

Galit turėti pratę- 
oimą su varpeliu arba 
be, kaip jums patin
ka.

Kam bent moteris turėtų kęsti kojų skaudėjimą ir strėnų gė
limą prosijimo dienoje? Moteris kuri naudoja elektrišką prosi
jimo mašiną turi lengvą prosijimo dieną. Ji sėdi ir leidžia skal
binius per prosytoją. Elektra atlieka visą darbą. Tvirtas, vie
nodas spaudimas mašinoje suprosija skalbinius gražiai — į pu
sę paprasto laiko.

Pardavėjai duoda elektriškus prosytojus lengvomis išlygomis. 
Jokia šeimininkė neturėtu apsieidinėti be šito elektriško pagel- 
bininko. Jis beveik nieko nekainuoja operavimui. Pamatykit 
daugiausia naudojamus elektriškus prosytojus išstatytus Elek
triškos Lygos Parodoje Visko Elektriško del Namų. Tada gi- 
lit pirkti kur jums patinka.

The Ohio Bell 
Telephone Company



Nuo O udakcijos
Marija Ruett.

“VAIDEVUTIS”
ISTORINĖ APYSAKA Vertė Brundulas.

KVIEČIA AMEKIKIEČIUS LIETUVON

Lietuvos Generalinio Konsulo 
P. žadeikio vardu New Yorke 
gauta iš Kauno sekantis tele
gramas :

“Broliškai sveikiname Ameri
kos Lietuvius su Lietuvos Ne
priklausomybės atgijimo sukak
tuvėmis ir nuoširdžiai kviečia
me visus apsilankyti šįmet Lie
tuvoje Gegužės 15 dienos iškil
mėse ir Liepos 2 dienos ‘Dainų 
Šventėje’.

“Amerikos svečiams priimti 
suorganizuota komitetas suside
dąs iš Gen. Nagevičiaus. Užsie
nio Reikalų Ministerijos Gene- 
ralio Sekretoriaus Balučio, Uni
versiteto profesoriaus žemaičio, 
‘Drobės’ bendroves direktoriaus 
Daugirdo, žurnalisto Karoso, 
Lietuvos Banko direktoriaus J. 
Kaupo, Operos solisto Kipro Pe
trausko. antros apigardos vir
šininko Pulk. Skučo, ir dailinin
ko Antano žmuidzinavičiaus-že- 
maičio.”

Jau trįs mėnesiai nuo to, o 
dar Lenkų buletinas vis tiešija- 
si “krizių”, o tas sykiu parodo 
kiek vertos tokios bolševikų ži
nios, nes Voldemaras jau kelis 
sykius butų galėjęs but nuvers
tas jeigu butų taip kaip komu
nistai tauzija.

*—--------------------------------------

’ Toks toki Pažino
Lietuviai komunistai ir Var- 

šavos Lenkai prieš Lietuvą dir
ba petys į petį. Varšavoje lei-

■ džiama Lenkų buletinas, “War-
■ szawska Informacja Prasowa",
■ pašvęstas “Lietuvių spaudos ap

žvalgai”. Tas buletinas siunti
nėjama net Amerikos Lietuviu 
laikraščiams (Lenkų kalboj).

Iš to buletino matyt kad jam 
labiausia patinka perspausdinėt 
žinias iš komunistų laikraščių, 
kurie smerkia Voldemarą ir 
Lietuvą, šiose dienose atėjęs 
toks buletinas talpina iš “Vil
nies” dar iš Gruodžio menesio 
žinią apie “krizį” Voldemaro 
valdžioje. 'nis publikoje negu revolveris.

įstatymu keistumas. Visi pi
liečiai negali nešioti šautuvo be 
leidimo, ir gauti leidimui reika
linga sumokėti tam tikra mo
kestis ir pristatyti įrodymus 
kam šautuvas reikalinga ir ar 
mokės jį naudoti.

Bet už keletą dolarių kiekvie
nas gauna automobilio šoferio 
leidimą, o automobilis netvar- 

jkių, trumparegių ir neprotingų 
žmonių rankose yra pavojinges-

Telegramą pasirašė Gen. Na
gevičius kaipo komiteto pirnr- 
ninkas, ir Savickis ir 
čiunas, kaipo komiteto

Prie to kas aukščiau 
ta reikia pridėti kad

Blaves- 
nariai. 
pasaky-

MOTINAI

1) šis Lietuvos sveikinimas 
ir pakvietimas turėtų pasiekti 
per Amerikos Lietuvių spaudą 
kiekvieną Lietuvos išeivį Ame
rikoje ir paskatinti juos prie 
šios progos atsilankyti savo se
noje tėvynėje Lietuvoje, kuri 
yra dėkinga savo užjūrio su- 
nams ir dukterims už nuolatinę 
pagalbą.

2) Amerikos svečiai tiesiog 
į Klaipėdą ar kitais keliais at
vykę Į parubežinę gelžkelio sto
tį Virbalį gaus tenai vietoje ar
ba ir pačiame Kaune visas in
formacijas del dalyvavimo ruo
šiamose šventėse.

3) Lietuvos žmonės trokšta 
Amerikos išeivius pagerbti ir 
tuomi, moralėje prasmėje, atsi
lyginti už suteiktą pagalbą at
statant nepriklausomą Lietuvą. 
Šiam o ne kitam tikslui ir per
nai buvo suruošta Kaune taip 
vadinama “Amerikiečių Savai
tė”. Visa ko Lietuvos visuo
menė nori yra tai kad 
seserįs Amerikiečiai 
Lietuvoje kaip namie 
lingai atsilankytų į
šventes, kurios savo įšpudingu- 
mu pralenks visas kada buvu
sias iškilmes.

Iš savo pusės pavelysiu 
linkėti visiems Lietuvos 
čiams laimingos kelionės ir 
lonių įspūdžių parsivežti.

P. žadeikis, 
Lietuvos Gen. Konsulas.

Anksti, motinėle, apleidai mane — 
Man buvo pusantrų vos metų.
Tave kad galėčiau matyt nors sapne, 
Sapne prisiglausti nors tektų.
Manau kad kaip mirštant tave mačiau 
Kas dėjos tuomet — nežinojau;
Gal dideli džiaugsmą tuomet aš jaučiau, 
Rankutėm gal žaisdamas plojau.... 
Kiek laiko praėjus, vis klausiau savų: 
Kur dėjote mano mamaitę?
Kiekvieną gi kartą girdėjau iš jų:
Ji turi jau greitai pareiti....
Aš mažas, beprasmis, vis laukiau tavęs, 
Manydams kad greitai sugryši 
Ir mane priglausi karštai prie savęs, 
Ir verkianti vėl apramysi....
Ir karčią teisybę man teko suprast: 
Likau aš našlaitis varguose.
Oi, ilgai dar sunkią man naštą reiks nešt, 
Kol mane pašauksi, paguosi... .

Alytus. Ant. Skrinskis.

broliai ir 
jaustųsi 

ir skait- 
'minėtas

sau
sve-
ma-

JAU DEŠIMTS METELIŲ
Jau dešimts metelių praeitin nubėgo 
Kaip musų tėvynė pabudo iš miego.

Jau dešimts metelių laisva ir garbinga, 
Tik liūdesį jaučia, nėra dar laiminga, 

Sostine Lietuvos dar priešo naguose, 
Per tai dar tėvynė giliuos rūpesčiuose.

Jau dešimts metelių Lietuva kariauja, 
Brangiu krauju savo šventą žemę plauja, 

Budi dieną, naktį jau dešimts metelių, 
Siekdama prie laisves per eibes vargelių.

Jau dešimts metelių kaip laisvę pažino 
Ir neliaujant, narsiai ją nuo priešų gina.

Gerkanis. J. Gogelis.

(Tąsa iš pereito num.)
Liūdnom akim kunigaikštis pažiurėjo 

į žmonos džiaugsmą.
— Žmona, — galų gale tarė jis, — ne- 

sidžiaugk, ji jau nebe musų.
— Išpiršai ją kam? — gailėdamos kad 

mergaitė perdaug jaunutė tebėra, tarė ji.
Bet vyras galvą pakratė.
— Dievai ją iš musų atima.
— Dievai! — suriko motina. — Duok 

jiems dovanų, degink aukas, tegul tik pa
lieka musų numylėtą vaiką.

Vaidevutis paėmė jai už rankos, išve
dė iš namų ir tarė:

— Iš metų į metus Lenkai atima iš 
musų vaikus, terioja laukus ir pievas ir 
grobia visokius musų turtus. Didi Lietu
va laisvę mums siunčia! Perkūno valia 
yra kad aš likčiau Lietuvių kunigaikščiu ir 
sunaikinčiau Lenkus. Dievai suteiks mums, 
laisvę ir pergalę. Musų žemės laisvei rei
kalingos aukos.

Motina ašarodama tarė:
— Ir kodėl gi ją išrinko?
— Visos žemės laisvė širdies krauju 

turi būti atpirkta. Turim paaukot Živilę.
O kadangi ji vis tebeverkė, jis uždėjo 

jai ranką ant peties ir tarė:
— Neverk, motin, vaidilute būdama ji 

šventa liks. Šventą ugnį laisvoje Lietuvo
je turės saugot. Taip dievai nori. O da
bar eik ir ruoškis sutikt svečius.

Vaidevučio namai buvo tokie pat kaip 
’r visi Prūsų namai, tik žymiai ruiminges- 
li už kitus. Vietoje langų su stiklais, sie
lose buvo iškirstos dvi apskritos skylės, 
curios buvo aptrauktos žvėrių kailiais; per 
as skyles j vidų patekdavo dienos šviesa. 
Varnai turėjo dvejas duris — mažesnės 
■monėms, o didesnės galvijams ir arkliams, 
les tie gyvuliai šalčiams užėjus taip pat po 
uo pačiu stogu sutilpdavo. Virš durų bu
žo iškirstos dar dvi skylės, aukštiniais va- 
linamos; per jas iš namų išeidavo durnai, 
:os skylės nakties laiku ir šiaip krosnį už
gesinus buvo lentutėmis užsklendžiamos.

Viduryje namų plačioje duobėje buvo 
židinys, kur niekados žarijos neužgesda- 
vo; židinys buvo aplinkui apmūrytas akme
nimis, ant kurių svečiai ir patįs šeiminin
kai ilsėdavos ir valgydavo.

Namų slenkstis buvo aukštas; jį Lie
tuviai labai gerbė, nes manė kad jame gy
vena namų dievai.

Nors ir didžiuliai tie namai buvo, bet 
visus pakviestuosius sutalpinti visgi nega
lėjo. Ten susirinko tik vyresnieji, tik gi
minių galvos. Prūsų žiponai ir Lietuvių j 
bajorai jaunesnieji susėdo dirvonėlyje ap- 
link ugniakurį.

Kuni 
pasiūk7 
su jut

Jom:

nutarė dar išsiskirstyt namon, nes reikėjo 
palaukt rudens kada balos ir ežerai užšals

Buvo susitarta įrengti didžiausias me
džiokles kad prisiruošus ateities žygiam? 
valgio, ypač mėsos didelę atsargą, 
gaikštis artimesniems kaimynams 
namon negryžti, bet stačiai kartu 
vykti į medžioklę.

Moterįs ir vaišėse nedalyvavo,
reikėjo atlikt namų ruoša, ir dabar, kad: 
Vaidevutis vaišino svečius, Alane su dūk 
terimis ir Živilė, kurią Brutenis grąžini 
į namus, patarnavo svečiams.

Živilė didžiausiu džiaugsmu gryžo pri 
motutės ir seserų. Kiek jau taiko ji či: 
nebuvo! Todėl sveikino kiekvieną gėlele 
kiekvieną žolelę ir krūmelį, kurie aplin 
namus augo. Ji paliko juos vos iš žemė 
išdygusius, o dabar jie visi savo žiedais i: 
maloniausiu kvepėjimu sveikino ją.

Ir motina ir sesers nedavė jai joki 
sunkaus darbo dirbti, bet mergaitė pat 
joms noriai padėjo. Ji džiaugės kad ga 
kartu su savaisiais svečius vaišinti. Ir da' 
nininkė ji buvo garsi; štai ir dabar, sukda 
ma sunkias girnas, kurios stovėjo palėpėj 
prie namų pastatytos, maloniu balsu 
navo:

Miela saulyte, dievų dukryte,
Kur tai ilgai užtrukai, 
Kur taip ilgai gyvenai 
Nuo musų atstojus?

Po jurų, po marelių
Sergėjau siratėles,
Sušildžiau piemenaičius.

Miela saulyte, dievų dukryte,
Kas rytais, vakarėliais
Prakurė tau ugnelę?
Tau klojo patalėlį?

Aušrinė, vakarinė:
Aušrinė ugnį prakurė,
Vakarinė patalėlį klojo.
Daug mano giminėlių, 
Daug mano dovanėlių. 

¥ ¥ ¥
Jos daina buvo visur aplink

da'
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BERLINE atsibuvusiame so 
rialistų suvažiavime, apart kl
iokiu socialistų, buvo po du ir 
‘draugų” Lenkų su Lietuviais: ) 
įuo Lietuvių Kairys su Ibštei- I 
iu. Tarpe kitų keturių “drau
gų” figūravo ir Lietuvos išdavi- r 
tas Plečkaitis.

Suvažiavimo iš svarbesniųjų į 
užduočių buvo ir “Vilniaus klau- 

• imo rišimas”, kurį rišo Pleč- j. 
:aitis, Kairys, Ibšteinas ir Len- ; 
tai. Surasta kad Vilnius’ su 
rietu va surištas “tik” tradici- 
omis ir todėl tegul Vilniaus ir | 
o apielinkių gyventojai nusi- .. 
alsuoja kam jie nori priklau- 
yt: Lietuvai ar Lenkijai. To- ■ 
iau jie “iškilmingai” nutarė I 
uverst Voldemaro (Lietuvoje) | 
r Pilsudskio (Lenkijoje) vai- | 
žias, o tų vieton įkurt “darbi- 
inkiškas” valdžias.
Po taip “svarbių” nutarimų, 

šdavikas Plečkaitis pasikvietęs - 
Berlines Tageblatt’ laikraščio | 
orespondentą pasakė: “Para- 
ykit savo laikraštyje kad mes, ? 
rietuvos išeiviai, Lenkus nie- 
ad sau talkon nekvietėme, ir 
uodu savo garbės žodį kad jei > 
uo šio momento bent vienas 9 
jenkijos kareivis įslinktų Lie- 
uvos žemėn mes protestuotu- 
ne prieš visą pasaulį, ir su tuo 
irotestu savo lupose, iš Lietu- 
zos išvytume įslinkusį priešą, ■ ’ 
caipo priešą Liteuvos (žiūrėk | 
‘New York Times”, iš Vasario ? 

12 dienos, 1928 m.)” Tai matot 
:uo pasiremdami socialistai bal- ’ 
ina išdaviką Plečkaitį.

Rusijoj Mergaitėms Ne
valia Pirkt Lėles

Sovietų rojuje įvesta naujas 
pagerinimas: mergaitėms už
drausta žaisti su lėlėmis, nes 
taip darydamos jos išsiauklėja 
savyje buržuaziškas pažiūras į 
šeimyninį gyvenimą. Lėlės už
drausta Rusijoje pardavinėti.

Matyt komunistų carai neno
ri kad mergaitės mokytųsi my- 

• lėti savo kūdikius ir juos lau- 
pinti, geriausia kad motina sa
vo vaiko visai nepažintų.

PRATARK...
Pratark žodeli, graži mergele, 
Neslėpki savo jautrioj širdelėj,

Matau kaip dega tavo akelės,
Matau kaip kaista tavo lupelės. ... 

Atskleisk tu savo minčių slaptybę, 
Parodyk meilės savo didybę,

Žavėk tu mane meiliais žodeliais,
Leisk man paimti tau už rankelės.

Jaučiu kad. nori tart man žodelį, 
Žinau kaip plaka tavo širdelė,

Todėl atskleiski širdies slaptybę,
Duok man pažinti meilės saldybę. 

Nevargink mane savo žvilgsneliais, 
Tik žadink jausmą savo žodeliais,

Aš tavo meilę apvainikuosiu,
Gražiais žodeliais ją apdainuosiu;

Paliks garbinga toji dienelė 
Kad pažinau aš tave, mergele....

Adonis.

IV
Valgio ir gėrimo niekam netruko. 

Nors tik vakar kunigaikščiu išrinktas, 
Vaidevutis žinojo kad dievų valia bus jam 
likti žmonių vadu ir kunigaikščiu, todėl 
tinkamai toms vaišėms pasiruošė.

Buvo paruošta puikiausios vaišės. Ten 
buvo mėsos valgiai, arklių, stirnų ir mėgia
miausi taurų kepsniai.

Garsi Prūsų moterų kepama duona, 
tašla vadinama, ir Lietuvos vandenų tur
tai: puikiausios šiąnakt bučiais pagautos 
žuvįs, papildė valgymų skaičių.

Taurų raguose putojo alus ir saldus 
midus. O galų gale kunigaikštis įsakė 
svečius pavaišinti šventu gėrimu, kuris ku- 
melpieniu vadinta ir kurį iš kumelių pieno 
ir galvijų kraujo padirbta.

Prieš geriant, jis buvo malda pašven
tintas, o kaip ir visi valgiai ir gėrimai ir 
jis paaukota dievams. Jiems, vaišių metu, 
visados atskiriama visų valgų dalis ir mo
liniuose puodeliuose ir ąsuotėliuose kampe 
ir po slenksčiu paliekama.

Šitokios puikios 'vaišės .negalėjo tajp 
greit užsibaigti. Kalbos pasidarė gyves
nės. Didžiausiu užsidegimu aptarta tik 
ką įvykęs naujas jų gyvenimo reiškinis. 
Buvo taip pat tartasi apie ateities žygius. 
Kadangi metąs gąn ankstyvas buvo, jie

namu* 
esančių Lietuvių girdima, ir jie, didžiaus 
muzikos ir dainų mėgėjai, nutilo ir užža 
vėti klausėsi. O Alane liūdnai dūsavo. Ne 
Igai jau šis brangus balselis čia skambės 
šeis ji toli, prie dievų aukuro, užges jo 

saulutė, dings jos mylima dukrelė.
Kad nors sužinotų ką ji ten veiks, ma 

nė sau motina; iki šiol, kolei Vaidevuti- 
netapo kunigaikščiu, nei vienos mergaitė- 
negeidė dievai. Ką gi veiks Živilė?

Nors jis, jos mylimas ir gerbiamas ku 
nigaikštis, pasakė kad tai reikalinga visi 
žmonių laimei, bet motinos širdis skaudėje 
ir krutinę didžiausios kančios spaudė.

Ir Mitą ir Kadina nebuvo tokios links
mos kaip kitados. Stebino tai Živilę, ne? 
ji šiandien laiminga jautėsi. Juk namie 
pas savo motinėlę, pas sesutes, pas tėvą ii 
brolius, pas karvelius ir pas darželio rute 
les sugryžo.... Ko gi jiems dar trūksta?

Tuo metu kada Vaidevučio namuose 
taip linksmai Lietuviai vašinosi, dievų duk
relę, mylimą saulutę, apdengė debesis, pa 
kilo baisi vėtra ir pradėjo drebėt giria... 
Lingavo gražus klevai, šakotos liepos ir 
persigandusiu balsu tarytum šaukėsi pa
galbos senos pušįs.

Perkūnas griaudė baisiausiu balsu. 
Ugniniai žaibai kaip kokie kaspinai tiesės 
per juodus debesis. Dažnai trenkė perkū
nas. Persigandę svečiai išbėgiojo iš vai
šių šnabždėdamiesi:

— Dieve Perkūne, išgelbėk mus!
(Bus daugiau)

ARITMETIKA
Lengvas būdas išmokti skaitliuoti 
d-okucjįi). Knyga padalinta į pen
kis skyrius ir telpa visi reikalingi 
aritmetikoj nurodymai. 104 pusi.

Kaina tiktai 40 centų.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

VISOKIŲ keliauninkų dabar 
įasaulis mato! Vieni orlaiviais 
kraido, kiti valtimis plaukia, 
riti ant dviračių joja, dar kiti 
utomobiliais važiuoja, ir vis : 

įplink pasaulį. Nesenai tūlas 
3. Jones iš Los Angeles pradėjo 
•engtis kelionėn kad pėkščias 
lueitų į Francuziją! Ant galo 
Argentinoj atsirado dar tūlas 
’yrąs kuris raitas išsirengė ke- i. 
ionėn į Suv. Valstijas. Ir aną į 
avaitę jis atjojo į Laredo, Te- 
:as. Kelionėje jis užtruko pus- j 
rečių metų; privargo užtekti- 
lai, bet tikslą atsiekė. O tiks- ' 
as jo buvo tai kad parodyt iš- 
;vermę Argentinos arklių, ku- '. 
■ių auginimu jis užsiima.

B. F. žaliaduonis.

Ruoškitės Ruoškitės
pradėt skaityt 

“BALTIJOS ARAS”

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM

Dykai
nas

Išbandymas Metodo Kurj Kož- 
Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.
turim metodą kontroliuot Du-Mes

Štilį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis.
tikime liga sena ar nauja, ar nuola- ’’ 
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 4 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa- | 
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau S 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prįsiųskit kuponą kuris 9 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

—
DYKAI BANDYMO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO.,
159Į>F- -Frontier -Bli|g. , A -1H 
463 Niagara-St.,' >J 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Nesvarbu ar jūsų atsi-



DIRVA

Baltijos Aras
Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

■t(K S. Karpius)*-

Pradės per “Dirvą” eiti ši žingeidi is
toriška apysaka iš anų garsių Vikingų 
laikų, iš I 1-to šimtmečio, kuomet jie 
siautė po Baltijos juras, teriojo Lietu
vių kraštus, užvaldė Islandiją, Gren
landiją ir net pasiekė Ameriką.

Dalykas einasi apie vieną Žemai
tijoj, kur dabar randasi Palanga, Vi
kingų pavogtą vaikutį, kurs išaugęs į 
vyrą Švedų tarpe patampa garsiu ju
rų karžygiu, todėl veikalas nors išves 
į svetimus kraštus — skersai jurų i kai
myniškas ir tolimas šalis, nebus skai
tytojams svetimas. Veikalas įpintas 
į tų laikų garsius istoriškus žygius ir 
bus žingeidus skaityti.

Apysaka prasideda Lietuvoje ir 
baigsis Lietuvoje, bet labai liūdnai, 
delei priežasčių kurias veikale užtik
site.

Marių dugnelis tavo lovelė, 
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis 
Baltos bangelės tavo pagalvėlė....

Daug turime romanų iš Lietuvių 
prietikių su Rusais, Lenkais, Vokie
čiais, bet Vikingų šalis beveik visiškai 
musų raštuose nepaliestos. Nėra jo
kio žymesnio originalio veikalo iš prie
tikių juruose, tat ‘BALTIJOS ARAS’ 
bus didelė šviežiena kokią tik “Dir
va” savo skaityojams gali patiekti.
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PASARGA SKAITYTOJAAS:
Atnaujinkit Savo Prenumeratas!

Skaitymas bus žingeidesnis ir gra
žesnis už “JUODĄ KARŽYGĮ”, ku
riuo tūkstančiai gėrėjosi. DĖLTO at
naujinkit savo prenumeratas, užrašy- 
kit “Dirvą” savo draugams ir gimi
nėms čia Amerikoj, Lietuvoje ir kito
se pasaulio dalyse. Kaina nebus pa
branginta. Skaitymo bus metams ar 
daugiau laiko. Nepraleiskit!

AUDRINGA NAKTIS
Šiąnakt audringai žvaigždės tekėjo, 
Pažvelgė kalnai sustingę rūsčiai;
Iš Nemuno gelmių garsai suaidėjo, 
Pravirko kapinės milžinų balsais.

Žemės keleiviai jau miega senai — 
Nemato, nejaučia nakties milžinų.
Bet kas? Kas dedas prie kryžių tenai?!
Sukjla šešėliai didvyrių garsių!. ...

Suvirpa krūtinė tėvynės malda,
Ir verkia garsingojo dainiaus krūtinė, 
Kodėl gi šiandieną pakilo gamta — 
Per dienas ir naktis 'kraujuota kankynė?

Nutilo jau dainos garsiosios šalies,
Užmigo ir sūnus kur gynė tėvynę,
Jau jų nebežavi aukštosios mėlynės, 
Nelaukia kol laisvės kas ranką išties... .

Ir žvaigždės pritemo šešėlį pamatę,
Tik mėnuo dar labiau šviesti pradėjo....
Audros pakilo.... Kryžių numetęs
Dar vienas šešėlis iškilęs kalbėjo:

“Kur dingot garsieji senovės laikai, 
“Kada tuos plotus broliai dar valdė, 
“Kada čia skambėjo meilės garsai, 
“Lietuviai prieš Lenką galvą kad guldė?

“Dabar gi saujelė didvyrių šešėlių
“Pabudę iš amžino miego pakilo
“Ir nori įkvėpti laisvę prikėlę
“Sunams kurie uniją pamilę.

“Ko išsigandot šios žemės šešėliai?
“Tebūna senovės vienybė tarp musų.
“Nenorit?!., tai paskelbiu kovą — ir 

vėliai
“Užmigs amžinai ainiai jūsų.”

Prabilo atstovas garsiųjų šešėlių: 
“Matai jau laisvėjančią Lietuvos šalį — 
“Senai jau narsieji jos sūnus iškėlė 
“Pergalės vėliavą. ... Ir daug ko dar gali

“Tie kalnai paniurę, kapinės užžėlę 
“Jiems rodo kad protėviai ginklą pakėlę 
“Kovojo su priešais ir patįs pražuvo, 
“0 mušiu tokių tai begalės buvę....

“Tiems ainiams netrūksta senuolių drąsos 
“Jie vardan Vytauto Didžio kovos....
“Mušyj ties Vilnium žvangės jų ginklai — 
“Naujaisiais didvyriais pasipuoš kapai...’ 
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Kraujingasai priešas pabalo įšėlęs — 
Prasmego po kryžium, audrų palydėtas;

0 musų senuolių lavonų šešėliai
Dar laimino žemę, lig aušrai prašvitus.

Šiauliai. Benys Babrąuskas.

w
ŠIRVINTŲ MUŠIS

Kas nežino liūdnos vietos —
Širvintų miestelio;
Tenai guli už tėvynę
Daug jaunų bernelių;

Tenai kova smarki buvo,
Net žemė drebėjo, ' i T
Kaip Lietuvos kareivėliai
Prieš Želgovskį ėjo.

Tenai upės užsikimšo
Kareivių grandinėms,
Ten Lietuviai drąsiai kovės
Už savo tėvynę.

Želigovskis čia iš stroko
Ežere plaukiojo,
Lenkai visi smarkiai puolė,
Vadą “ratavojo”.

Tą pamatę draugai Franzai
Manė ką daryti,
Nusigandę musų prašė 
Muši sulaikyti.

Lietuva. Jankauskas.

BEDALIS
Lakštingala nenuramina 
Garsiai čiulbėdama naktyj, 
Vien sielvartai mane kankina 
Šiame gyvenimo bėgyj....
Nečiulbėk man, gražus paukšteli, 
Nenuraminsi tu manęs,
Tik skrisk tu pas rūmų langelį,
Ten pas puotaujančius ponus,
Ir atsiliepk j juos tu, miela, 
Savo galinga daina.
Tegul jie vargšų neišnaudoja, 
Tu gali sakyt viena.
0 aš vienas pasilikęs
Šioje bedalių gūžtoj,
Liūdnas daineles dainuosiu 
Kaip tas paukštelis audroj.

Alpų Aras.

del malonumo

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

AK, AKELĖS. .. . 
Ak, akelės jus, akelės, 
Kam mane viliojat, 
Kam kutenat jautrią širdį, ‘ 
Mintis suvedžiojat?. .. .

Ak lupelės jus, lupelės, 
Kam mane masinat, 
Savo grože ir saldybe 
Pabučiuot vadinat?....

Bet žodelio vis iš jūsų 
Negaliu girdėti, 
Nejau norite tik mane 
Paslapčia žavėti ?

Ak mergele tu, mergele, 
Neleisk man liūdėti, 
Leisk širdelei savo jaunai 
Mane pamylėti.

Gal manai kad dar aš tave 
Sau nenužiurėjau ?
Pasakysiu jog aš tave 
Senai pamylėjau....

Adonis.

Jauno žvejo Vargai
— Jonuk, ko tu taip verki?
■— Tėtis mane šiandien muš!
— Už ką?
— Nagi aš tuoj išpešiu ark

liui uodegą, meškerės reikia, —. 
paaiškino Jonukas.

Giminės
— Tamista labai panašus i 

mane. Sakyk. .. . tamistos mo
tina jauna būdama ar netarna
vo pas. ... mano tėvelius?

— 0, ne, mano tėvas buvo ta
mistos tėvo namų sekretorium.

Ruoškitės Ruoškitės
pradėt skaityt 

“BALTIJOS ARAS”

Juodas Karžygis
Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne- 

gausit paskaityti jeigu praleisit neįsigiję “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

“JUODAS KARŽYGIS” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės 
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose 
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų, 
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukterįs už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus, 
ir kaip jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį, 
kuri jį ir kuris ją pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas
kui po to dėjosi.

Veikalas išviso turi 41 4 puslapių ir daugybę paveik
slų. Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir
ma knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius. 
Už du tomu paskirai išleistu kaina tiktai $1.25. Už au
dimo viršeliais apdarytą į vieną knygą kaina $2.00.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio Q 1928, R. J. Reynold* Tobacco 

Company* Winston-Salem* N. C.

v
Žmones gali rūkyti 
kai kurios cigaretus del 
daugelio menkų prieža
sčių, bet jie tikrai ruko 
Camels del malonumo, 
ir jie vis daugiau ruko 

Camels milionais.



D I R V A

Jau Laikas UNCLE WIGGILY’S TRICKS
’Where does that 
hole do, 
■Uncle

It ioesrfl ęo anywhere, "Well, we'cl better 
not stay here - V Lets ę'o I

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavašarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos. 
Darbas atliekama pirmos 
klesos. Kainos prieinamos. 
Kreipkitės pas savo tautie
tį. Taipgi taisom ir prosi- 
jam senas drapanas.

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St.

By Junius
Keep your shirt on but do 

not let the sleeves get in the 
way of your work.

Little Gertie and her mamma 
were doing the sights of the 
town. Soon they came to a 
show where a ticket announced, 
“Children half

“Oh. do let 
said the 
a baby,

bow-legged, fat gentlemen with 
red noses.

and see that the gas tank 
full before you start out.

is

m y 
buy 
cheap.”

price”.
us go
little
now

in, mum- 
one, “and 
the’re

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

HIGH PRICES
We wish that the doctor who 

recommended pleasant thoughts 
while eating would edit the 

> food prices.
I It is a good thing that hens 
| do not know how much brick- 
I layers get for laying brick.

----- o-----
Man is born with certain in

alienable rights which aren’t 
worth much when he meets a 
big guv driving a truck.

Nobody ever has to take a 
tonic to create an appetite for 
flattery.

From
and

Keep me with stern 
and stubborn pride,

And when, at last, 
the fight is won,

God, keep me
still unsatisfied.

—•—o-----
Guest (angrily at having 

been kept waiting at the sta
tion) — So you had difficulty 
in finding me, eh ? Didn’t your 
master describe me?

Chauffer — Yes sir; but 
there are so many bald-headed,

Compromise 
things half done

Steno — I'm going to be mar
ried Sunday, and —

Boss — And so you’re going 
to leave nie.

Steno — Oh. no! I’m just go
ing to tell you that I’ll 
more money.

----- o-----
Schultz — Faith is a 

derful thing to have.
Schmaltz — Yes, but

ways pays to carry a spare tire

FAMOUS LAST LINES
. . . .and 90 days on the penal 

farm.

blerystes ir visokį kitokį nepa
dorumą ir ištvirkimą, kaip prieš 
rinkimus kandidatai žadėjo pa
daryti.

Majaro sekretorius tuo tarpu 
pareiškė į raginimus jog nema
tąs jokių gemblerysčių ir neno
ri to klausimo diskusuoti.

need

won-

it al-

ir čia Amerikoje 
kolonijas Lietuviai

Tram- tarn- tim, 'tur-hur-Bur, 
Pim- burn-bum-bam1
GREIČIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Stasė Greičienė mokina dainuoti, Vincas Greičius groti 
pianą. Pavasarinis kursas prasidės Kivo mėn. Taipgi 
parduodame visokio išdirbinio senus ir naujus pianus.

Greičių Muzikos Mokykla
18830 Meredith Ave. (12) Euclid, Ohio

Telefonas Kenmore 0758-R

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 7-lth ST.

Judging from their conversa
tion an idea must feel lonesome 
in some people’s heads.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

GERESNIS
GYVENIMAS

Namai stovi pirmoje eilėje, kaipo būti
nas dalykas. Patogumas ir smagumas 
yra tai pamatas namų laimės.

Nėra didesnio patogumo, nieko labiau 
reikalingo turėjimui patogumo, sveika
tos ir švaraus gyvenimo kaip turėjimas

KARŠTO VANDENS KIEK REIKIA
IR KADA TIKTAI REIKIA

Auka Ligonei
Šv. Stanislovo Draugija savo 

susirinkime liuosnoriai suauka- 
vo $15 ir perdavė sergančiai p. 
Rutkauskienei, kuri senai ran
dasi sunkioje ligoje.

Ši draugija visuomet pra pir
mutinė šelpime biednų, rėmime 
Lietuvos tautos reikalų ir vie
tinės buvusios Lietuvių šv. Pet
ro parapijos.

Lietuvoje 
po įvairias
apvaikščiojo dešimts metų Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuves, bet Akrono Lietuviai to 
nepadarė, nes dauguma Akrono 
Lietuvių yra sulindusių į bolše- 
vikėlių tinklą ir klauso jų ble
vyzgų duodami save išnaudoti.

"Šv. Stanislovo Draugija irgi 
negalėjo nieko surengt, nes jo
je priguli keli Cybeliniai katali
kai ir jie tam patrukdė, o dėlto 
kad draugija nelaiko bravorą ir 
jiems vyno neduos kai kitados 
kunigėlis duodavo.

Tokiose tai aplinkybėse visas 
judėjimas stovi. Keliautojas.

Gurno dir- 
susiginčijus 
mokesti už 
kitas įna-

Nudurė mirtinai, 
btuvės darbininkui 
su šeimininke už 
gyvenimą, įsimaišė

pirmąjį peiliu mirtinai 
norėdamas šeimininkę 
Nužudytasis, McCar- 

m., nuo 118 E. Crosier

Perdurtas mire ligon- 
Senis areštuotas.

GausitePinigu 
del Paskolų

Šis bankas turi pinigų išduot ant pirmų mort- 
gečių paskolų CIevelande ir artimose srityse. 
^Paskolos ant pavienių arba dviejų šeimy
nų namų gauna pirmenybę. ® Nereikia mo
kėt komišinų nei bonusų kuomet imate tie
siog iš šio banko. CJ Ateikit ir pasitarkit su 
bent vienu iš musų viršininkų.

Incorporated /849

Sodetg fist
In the City of Cleveland *

PUBLIC SQUARE

Turėjimui moderniško karšto vandens 
šildymo, pasiteiraukit Gaso Ofise, arba 
pasimatykit su plumberiu pasitarimui 
apie prieinamas kainas kuriomis galima 
Įsitaisyti savo namuose gerą, moderniš
ką vandens šildytoją dabar.

THE EAST OHIO GAS CD.
East 6th ir Rockwell

aiiiiia™
Prospect 2420

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

kuojam, išleidžianti ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OMa

SERGANTI ŽMONĖS
% KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
■“ _____________________ _____ Dr. Smedley, garsus Specialistas
į su metV pasekmingu medikaliu
aį G patyrimu, naudoja naujausius Euro-
5 EgjRMf sZ. P’nius metodus ir vaistus ir atsiekia
" z stebėtinas pasekmes gydyme visokių
į ykraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,

i 5 v/įCjHĮgĮ skilvio ir viduriu negerovių, odos Ii-
gų ir kitokių su tuo bendrų.

■B Egzaminavimas su X-Ray mašina
B" B? <Z' > ’r bitais budais yra beskausmis ir

I į tokis tikras kad negalima padaryti
I % ■$' klaidos pažinimui jūsų ligos,
į j**’ šlapumą ir kitus dalykus
į išegzaminuoja.
S / 'Kigu justi liga neišgydoma _ _
■“ ^. ,...........1 .C & pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- S
“J ---- --------------- ----------- -———’sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- į
? Dr. C. W. Smcdlcy, Specialistas silciskit, nes musų laikais beveik vi- į 
% sos ligos yra išgydomos. į
į Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot ■■ 
į būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. J
■■ Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- % 
J silpnintus kūno organus. 5
'■ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. į 
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 5 
į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. į 
į Nedėldieniala nua 10 iki 1. 5

Krau- 
taipgi

jis tą

mis ir 
nudurė, 
užtarti, 
ter, 39
st., įsimaišiusiam į jo ginčus su 
šeimininke drožė į žandą, kas 
antrąjį užpykino. Puthill, 54 m., 
griebęs peilį smogė mušėjui į 
pečius, 
būtyje.

Nepigins šinu. Nors neapdir
bto gurno žalia medega žymiai 
nupigo, vienok Akrono gurno iš- 
dirbystės pareiškia jog automo
bilių šinų nenupigins.

Reikalauja sulaikyt gemble- 
rystę. Akrono organizacijos ir 
šiaip veikėjai reikalauja miesto 
valdybos kad imtųsi apvalyt po 
visą miestą įsisiautusias gem-

BYESVILLE, O.
Padėka Akroniečiams už Aukas

Mes Byesvillės apielinkės Lie
tuviai tariam širdingą ačiū Ak
rono geros valios Lietuviams 
kurie neužmiršo mus kovojan
čius su kapitalu už didesnį kąs
nį duonos. Aplaikėme aukas 
surinktas per krikštynas pas 
Antaną Antulį, $7.50, kurias 
Pranas Martinkus prisiuntė ma
no vardu kad padalinčiau strei
kuojantiems Lietuviams po kiek 
išeis. Aukų gavo nors tik po 83c 
sekanti: D. Ulis, A. Jokubaus- 
kas, J. Baronas, A. Norkus, P. 
Kymantas, J. Lukas, A. Miel- 
dažis, F. Velavičius, J. Rudva- 
lis.

Tariame ačiū Akroniečiui S. 
Radui, kuris lankydamasis pas 
mus biznio reikalais, išgirdęs a- 
pie streikuojančių angliakasių 
sunkią padėtį pranešė kad Ak- 
rone yra surinkta $7.50 pinigų 
streikerių pašalpai, ir sugryžęs 
patarė pinigus prisiųsti Byes
villės Lietuviams, ką aukotojai 
ir padarė.

Dar kartą tariame ačiū vi
siems aukotojams ir kurie pa
sidarbavo aukų surinkime.

Streikas šioj apielinkėj eina 
ramiai, nėra streiklaužių nei 
valdžios kazokų, ir riaušių jo
kių neįvyksta. Jonas Rudvalis.

Velma West, jauna žmogžude 
iš Painesville, O., kuri kūjelio 
užmušė savo vyrą trumpas lai
kas atgal, nuteista i moterų ka
lėjimą visam amžiui.

Ruoškitės Ruoškitės
pradėt skaityt 

“BALTIJOS ARAS” . ■

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės domę Į jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą į biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompcticija.

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiHiniiimimmnniiiijĮ

A. S. BARTK1 K
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
----- Telefonas Randolph 5297 -----
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TRAGINGA MIRTIS
Kariumenės teismas Šiauliuo

se nuteisė E. Tamulėnaitę 12 
metų sunkių darbų kalėjimo už 
nužudymą savo mylimojo, Jono 
Skeberdžio iš Užušilių. Bet kad i 
ji prisipažino prie kaltės ir kad' kė Julijoną atkalbinti ir atšal- 
nužudytasis ją apvylė tai baus
mė sumažinta iki septinių me
tų sunkių darbų kalėjimo.

Dalykas buvo tokis. Emilija 
Tamulėnaitė prieš trejetą metų 
tarnavo pas Skeberdienę Užu
saliuose. Emilija buvo klusni, 
darbšti ir šeimynos labai myli- 
ma. 
tarnauti ir antrus. Tačiau Ske- 
bedienė netikėtai pasišaukė ją 
ir sykį paprašė surišti daiktus 
ir skubiai apleisti Užušilius.

Emilija butų iškėlus didžiausi 
skandalą jei Skeberdžių Julijo
nas nebūtų susigriebęs dalyką 
švelniai užbaigti: jis Užušiliu

nosinius pinigus.
Skeberdienė to jokiu budu ne

galėjo pakęsti, nes Julijonas kas 
vakaras pas Emiliją vaikščioda
vo.

j Skeberdienei galutinai pasise- 
' t..i:.’---- ~ rugiui,,4-:
dyti jo meilę prie jos. Gabaus 
Julijonais pasiryžo atsilyginti su 
Emilija ir atsiliuosuoti nuo jos. 
Vasario 26 d. 1927 m. jie susi
ėjo Mazuro krautuvėj, kur Ju
lijonas pakišo jai 150 litų ir ko
kį tai popierį pasirašyti, 
liudininkų viskas atlikta.

Prie
Su-

Ištarnavus metus, paliko l tartyje buvo įrašyta kad Emi
lija Tamulėnaitė atsisako nuo 
visų pretenzijų prie Julijono 
Skeberdžio. Pasirašę išsiskyrė 
savo keliais.

Bet už poros valandų Julijo
nas gryžta kraujais pasriuvusia 
galva. Per kraujuotas lupas jis 
dar pasakė savo broliui ir drau- 

gale pasamdė jai kambarį iri gams kad jį peršovus Emilija 
mokėjo Emilijai pragyventi mė-'Užušilio laukuose.

Emilija' aiškinosi kad Skeber- 
dis įsisodinęs ją pavėžėti ir pa
sakęs jog rytoj jau veda -kitą. 
Jai atėjo į galvą keršto mintis 
ir ji ištraukus iš jo kišeniaus 
revolverį šovė jam į galvą.

“L.A.”
▼ ▼ ▼

J. ROMANO BYLA VYRIAU
SIAME TRIBUNOLE

Romano bausmė — šeši metai 
kalėjimo — palikta

Kaunas. — Vyriausias Tri
bunolas svarstė pasmerkto ka
riumenės teisme J. Romano ka
sacinį skundą. Nei pasmerkto
jo J. Romano giminių bei liudi
ninkų, nei Leit. Brundzos tėvų 
salėje nesimatė.

J. Romanas sėdėjo prieš teis
mą ir šį kartą ramus. Jo vei
de buvo galima pastebėti visiš
ką atsidavimą likimui.

J. Romano gynėjas Adv. Ole
ka savo kalboje nurodė, jo ma
nymu, kariumenės teismo nuo
sprendžio netobulumus ir prašo 
kariumenės teismo sprendimą 
panaikinti ir perduoti Šiaulių 
apigardos teismui bylą išnaujo 
svarstyti.

Tęsiasi ilgi aiškinimai ir vi

sokie įrodymaį kaslink civilių 
jieškinių iš nušautojo Brundzos 
giminių pusės.— - --

Teismas išėjęs pasitarti, po 
50 minutų paskaito rezoliuciją, 
kurioje Jono Romano kasacini 
skundą atmeta, išskyrus tą by
los dalį kur kalbama apie civili
nį jieškinj; antrą dalį galės iš
naujo spręsti Kariumenės Teis
mas.

Tokiu budu J. Romanui skirta 
bausmė — šeši metai grasos ka 
Įėjimo — pasilieka. “L.A.” 

(J. Romanas yra žinomas A- 
merikietis pramoninkas, kuris 
pereitą metą Palangoje nušovė 
Leitenantą Brundzą už viliojimą 
jo moteries.)

Į Kanados I 
I Naujienos |

šiandien Buick duoda jo savininkams aukščiausio laipsnio 
gražumą negu koks kitas karas tame pačiame Buick lauke 
—gražumą puošnių, žemų linijų — gražumą skaidrių 
spalvų — ir gražumą karališko vidaus išpuošimo ir pri
taikymo išimtinai gerame skonyje.
Prie šito viso gražumo — ir davimo jam tikros reikšmės 
— yra dar nepapastas gerumas Buick inžinerijos.
Buick’o garsus Valve-in-Head 6-cilinderių inžinas — Už
dengtas Chassis — dubeltavi rėmai — ir Lovejoy hyd- 
i nidiški trankymų sulaikytojai — pastato Buick’ą toli 
pirmiau kitų veikime ir patogume.
Pamatykit Buick — pavažiuekit juo —- sulyginkit jį su 
kitais . . nebuvo dar tokio karo gražaus ir niekad nebu
vo tokio gero;

SEDANAI 81195 iki 81995 COUPES 81195 iki $1850 SPORT MODELIAI 81195 iki 81525

Visos kainos f. o. b. Flint, Mich., valdžios taksai ekstra. G. M. A. 
C. finansavimo planas, patogiausias koks yra, galima naudoti.

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St. Prospect 3400

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave. Lakewood 9100
13550 Lorain ave. Lakewood 9100

The Economy Buick Co.
12538 Euclid ave. Cedar 3415

12516 Penobscot ave. Cedar 3415

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway Academy 1010
4255 Pearl rd. Atlantic 0118

The Euclid Avenue Buick Co.
6G12 Euclid ave. Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

ATSIŠAUKIMAS
Aš turiu išradęs ir užpaten

tavęs motorą ir pritaikęs prie 
laivų taip kad galima važiuot 
ar tekantis vanduo ar stovin
tis, ir važiuoja be anglių ir be 
gazo, pasidirbdamas sau elek
tros srovę. Varymui jis išnau
doja tik ketvirtą dalį tos pajie- 
gos, trįs dalįs pasilieka kitam 
darbui. Jeigu atsirastų kas iš 
skaitytojų interesuojantis tokie 
išradimo išdirbimu ir turėtų
šiek tiek kapitalo galėtume nu-
veikt gerą darbą. Prašau atsi
saukt del informacijų.

TONY ZEBLIT
P. O. Box 613 Barberton, O.

CLEVELAND ELECTRIC ILLU
MINATING CO. LEIS DAR 

DAUGIAU PINIGŲ

The Cleveland Electric Illumina
ting Company paskelbia sekantį:

Kompanija pradės Balandžio 1 d 
budavoti 132,000 voltų plieno bokš 
ų elektros leidimo Qinija 59 myl’’ 
Igio, kuria aprūpins elektra naujas 
sritis šiaurinėj Ohio.

Tas projektas įkunyt truks kelioli 
ka mėnesių ir kainuos į $1,800,000.

Praeitų dviejų n/ctų bėgiu kom 
Danija apstatė budinkais įvairias sa 
:sigytas sritis savo reikalams trijos< 
apskrityse ir padare pagerinimų ii 
pratęsimų, tarp to 125 mylias 33,00C 
voltų linijų sujungtų su Lake Shore 
ir Avon stotimis. -

Užbaigus šitą liniją, kompanija tu
rės 137 mylias 132,000 voltų pliem 
bokštais leidžiamų linijų.

Nesenai pradėta budavoti antra 28 
mylių 132,000 voltų linija susijun
gianti su Avon stotimi.

Ši linija bus gatava apie Rugpjū
čio 1, ir tuo pat laiku bus gatavas 
naujas priedas prie Avon stoties, kas 
padidint kompanijoj elektros gamy
bą iki suvirs 540,000' arklių spėkų.

Ta nauja linija sudarys apie 450 
plieno bokštų, ant kurių bus nuties
ta šešios vario vielos nukabintos nuo 
bokšto iki bokšto 600 pėdų protar
piais. Plieno reikės apie 2600 tonų, 
vario apie 1,275,000 svarų.

Su naujomis linijomis šios kompa
nijos 1928 metų išlaidų biudžetas pa
sidaro net $11,600,000.

NORI DAGYVENT
IKI 100 METŲ

Pittshurgietis Naudoja šias šakneles 
Palaikymui Savo Jaunystės 

Vikrumo
Štai kaip papasakojo II. H. Von 

Schlick, įžymus manufaktorius Pitts- 
burge, Pa.:

“Per praeitus 25 metus aš naudo
jau seną Bulgariškų šaknų receptą 
su stebėtinomis pasekmėmis kad da 
bar būdamas 60 metų aš jaučiuosi 
vikrus ir sveikas kaip buvau 30 metų.

Riebios gaivinančios sultis ištrau
kiamos iš šių brangių šaknelių nau
dojamos sykį į savaitę arba du ne tik 
palaiko mane sveiką bet priduoda ir 
jaunystės vikrumą.

Milijonai kurie kenčia nuo užkietė
jimo, skilvio, kepenų, inkstų, reuma
tizmo ir kraujo ligų turės naudą iš 
šio Bulgariškų Šaknų recepto nes tai 
gali būti tas tikrasis vaistas kuris 
sugrąžins linksmumą ir sveikatą at 
gal. Toliau—atsikratymui šalčio ir 
išvengimui pneumonijos arba influ- 
enzos, jis yra vertas dešimts sykių 
tiek kiek jis kainuoja.

Nelaukit, jeigu jaučiatės nusialinę 
ir nuvargę arba nuseneję, kreipkitės 
prie savo vaistininko. Prašykit jo 
duoti Bulgarian Herb Tea. Reikalam 
kit jų būtinai. Kaina 75c ir $1.25 
Jeigu jis neturėtų aš prisiųsiu dideli 
šeimynini pakelį (3 mėnesiams) už 
$1.25, arba 3 už $3.15, arba 6 ui

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė 
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave. 
F-112, Bloomington, Iii., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo- nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausme 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiųsk) 
jai su savo vardu ir adresu, ir j 
noriai prisius jums svarbias infor 

1 macijas visai dykai. Rašykit ja 
tuojau kolei dar neužmiršot.

WINDSOR, ONT., CANADA
šiame mieste gyvena keletas 

Lietuvių šeimynų. Beveik pusė 
neturi jokio darbo. Kiti turi 
ižsiėmimus. Gross dirba Chry

sler dirbtuvėje; Vaitkai, du bro- 
iai, dirba Dominion Stamping 
Company; Taurinskas techni
kos inspektorium Fordo dirbtu
vėse; Lipskis Fordo automobi
lių dirbtuvėje; Paulauskas turi 
darbą Detrite.

K. Praščius, 15 Sandwich st., 
Ford City, Ont., užsiima įvairia 
prekyba; gan malonus ir. sim
patingas Lietuvis; skaito “Dir
vą”.

P. Alekna, 829 Langlois ave., 
Windsor, Ont., turi savo namus 
r yra iš biznio fotografas.

J. Petrauskas, 1228 Gilles 
blvd., Windsor, yra prekybinin
kas, gerai moka Lenkų kalbą 
tai yra visas Lenkų vadas šia
me mieste, save skaito Lietu
viu; buvo šio miesto policijantu.

L. Barron, 1208 Parent ave., 
Windsor, yra Lenkas vedęs su 
Lietuve; užsiima real estate.

Šiaip pavienių nevedusių vyrų 
ir merginų Lietuvių yra gal apie 
20 suviršum. Yra keletas Žy
dų iš Lietuvos.

Windsore yra gana daug dir-

siuf, su valgiu. Del mažo atly
ginimo visi darbininkai iš far- 
mų važiuoja žiemai į miestus.

Bet Kanada yra ūkio šalis; 
dirbtuvių nedaug, sunku gauti 
darbas dirbtuvėse ir tenka per 
žiemą mieste prabūti be darbo.

Miškuose ir prie gelžkelių ga
lima ir žiemą gauti darbą.

Kanadoje užsidirbus kiek pi
nigų geriausia tai pirkti iš val
džios žemės ir įkurti farmą. 
Valdžia turi milijonus akrų že
mės. Parduoda po 60 centų iki 
$10 už akrą, žiūrint kiek arčiau 
gelžkelio tiek brangiau. Duoda 
ir visai dovanai, bet pusė žemės 
bus akmens skalos. Žemės duo
da po 160 akrų. Per tris metus 
reikia bent trečdalis žemės ap
dirbti, pastatyti kokį namą, ta
da išduoda popierius, paveda že
mę nuosavybėn, ir tuomet jau 
galima ir kitam parduoti.

Kiti užsiima medžiokle, prie 
upių arba ežerų — žuvininkavi- 
mu. Atsargos Karys.

MONTREAL
Atidėjo bausmę. Gerard Fi

liatrault turėjo būti pakartas 
Kovo 1 d., bet prieš paskutines 
valandas jam bausmės įvykini- 
mas atidėta pasiremiant kad jis 
buvo nepilnos sąmonės kada pa
pildė žudystę. Dalykas buvo se
kančiai.

Gruodžio 31, 1926 m., Filia
trault, paprastas darbininikas, 
pasikišęs kirvį po drapanom at-j

btuvių, bet visos stovi, todėl
daug žmonių neturi darbo. Ne-
trukus, už mėnesio laiko,’ visi iš
važiuosime dirbti į farmas. Far- 
meriai moka vasaros sezone po 
40—60 dolarių menesiui, duoda 
valgį, kambarį ir skalbyklą. 
Dirbti reikia po 10 yąlandų per 
dieną, išskiriant šventadienius, 
kada jokio darbo nereikia dirb
ti. Žiemos metu farmeriai mo
ka tik po 15—25 dolarius mene-

sti ryte ir paprašė ką tai pa
duoti. Krautuvninkui imant už
sakytą daiktą paduoti atėjusis 
smogė jam kirviu iš užpakalio 
j galvą. Krautuvninkas dar at
sisuko, bet užpuolikas vėl du 
sykiu kirto, ir pagriebęs pinigus 
leidosi bėgti, bet tuo tarpu at
ėjo daugiau žmonių ir matė jį 
išbėgant. Jis vėliau surastas 
dirbtuvėj prie darbo ir suimtas. 
Jis buvo tada 19 metų amžiaus, 
pinigų reikėjo nupirkimui my
limajai naujų metų .dovanos, sa
kėsi jis policijai.

158 inirtįs. Montrelyj per 
Vasario mėnesį buvo 158 mirtis. 
Per Sausį ir Vasarį buvo 339 
mirtįs, kuomet 1927 metais per 
tuos du mėnesiu mirė 403 ypa- 
tos.

Natūralių mirčių buvo 122 ir 
per nelaimes 124 per Sausį ir 
Vasarį.

DEGTINĖ APSIMOKA
Quebec provincijos valdžia 

per fiskalį metą 1826—27 tu
rėjo pelno iš svaiginančių gėri
mų $6,778,000. Valdžia apsi
moka turėti savo rankose toki 
produktą.

Atsirado lakūnai. Ottawa.—- 
Du Kanados lakūnai ir vienas 
Eskimas atsirado po poros sa
vaičių, kuomet jau manyta kad 
jie žuvo toli šiaurėje. Jie ma
tyt gryžta pėkšti, nes davė apie 
save menką žinią iš tolimų žie-

ėjo į F. Martino krautuvę ank- mių.

SENATVE
Gaila kad žmogus “silp- 

nėra” kada “eina senyn’. 
Žmogus gal būti vikrus ir 
sveikas 70 metų, jeigu vi
duriai ir inkstai tvarkoj. 
Kada kojos 
silpsta, sąna
riai gelia, nu
gara d i egia 
reumatas dil
gina, gerkite

LAIMI
daug vandens ir bandykit 
Gold Medal haarlem oil 
capsules (vienatiniai tik
ros). Per virš 200 metų 

; diuretiškas ak- 
stytojas. Dė

žutės po ant- 
spauda, pilnai 
garantuojama 
kaip garsina
ma.

geriausias

HAAR
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Influenzos Simptomai
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[Milte vaikščioti, pasilenkti, 
pamėginkit! 
nieko jam ,------------
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KOVO 12 D.Iš KO KILS SKANDALAS
Kurie lankėsi Lietuvoj pasa

koja kad Lietuvos inteligentija 
nemyli Amerikiečiu vyrų, bet 
ponaičiai ir ypač kariškiai labai 
myli Amerikietes moteris.

Iš to ir kils didelis skandalas 
Klaipėdoje, kas viskas bus at
vaizdinta Lietuvių salėje Balan
džio 29 d., naujoje K. S. Kar
pavičiaus komedijoje “Divor- 
sas”.

Amerikietė butlegerka su sa
vo duktere dar is “Ekscelenci
jos” ir “Palangos Ponaičio” ko
medijų važinėja po Lietuvos 
miestus. Dabar jos nuvažiuoja 
su savo vyrais, Amerikiečiais, 
kuriedu jas iš “Ekscelenciją” 
išgelbėjo ir apsivedė, į Klaipė
dą. Ten ir atsiranda vienas ka
riškis, Lietuvos armijos Leite
nantas, kuris Amerikietes ima 
glamonėt ir bučiuot. Suseka jų 
vyrai, ir prasideda jieškojimas 
pirkt revolverių tą nevidoną 
nušaut, bet jų kurna bijodama 
šaudymo garso pataria jiems 
važiuot i Paryžių ir gaus divor- 
są nuo tokių neištikimų bobų.

Maišatienę sukelt padeda ku
rna ir “Ekscelencija”, kuris da
bar Klaipėdoj užsidėjo laivakor
čių agentūrą iš Lietuvių litus 
viliot už Braziliją.

Kas tas Leitenantas bus ir 
kas atsitiks matvsit Balandžio 
29 d.

SLA. 136-toj kuopoj centro 
valdybos balsavimuose dabarti
nės valdybos kandidatai gavo 
žymią daugumą balsų.

Lankėsi P. Bukšnaitis. Per
eitą savaitę Clevelande lankėsi 
P. Bukšnaitis, Cunard Linijos 
atstovas. Jis aplankė kitus 
miestus į vakarus nuo Cleve- 
lando. P. Bukšnaitis ruošiasi 
važiuot su ekskursija i Lietuvą 
Gegužės 30 d. dideliu laivu 
“Aquitania”.

Cunard Line yra iš pirmaeilių 
garlaivių linijų ir senai žinoma 
Lietuviams kaipo turinti geriau
sius ir greičiausius laivus. Ta 
linija, per Angliją, yra daugy
bė Lietuvių atvažiavę Ameri
kon.

Vienas po kitam Clevelandie- 
člai ir apielinkių Lietuviai rašo
si prie “Dirvos” Ekskursijos i 
Lietuvą, kuri išplauks Birželio- 
June 19 d. laivu “George Wa
shington”. Su ekskursija va
žiuos pats “Dirvos” redaktorius 
Karpavičius.

Nevėluokit su prisidėjimu, 
nes iškalno reikia prisiruošti i- 
vairius popierius.

Ruošiamasi prie Sodeikos su
tikimo. Clevelandiečiai bendrai 
susigriebė ruoštis prie surengi
mo koncerto Kauno operos ar
tistui Antanui Sodeikai. Jis at
vyks Į Clevelandą Balandžio 23 
d. Koncertas bus 24 d. Lietu
vių salėje.

Artisto priėmimui ruošiama 
vakarienė.

Prie surengimo prisidėjo p. J. 
Čižauskas, K. S. Karpavičius, 
V. A. Greičius, A. Zdanis ir kt.

TMD. 20 KP. NARIAMS
29-tos kuopos susirinkimas 

bus laikomas Kovo 13 d., antra
dienio vakare, nuo 7:45 v. va
kare, “Dirvos” krautuvėj, 6820 
Superior avė. Nariai malonėkit 
visi susirinkti, nes turi atsibū
ti nominacijos TMD. centro val
dybos ir yra kitų svarbių rei
kalų. Taipgi yra gatava didelė 
puiki knyga “Dailės Milžinai”, 
atsiimkit ją kiekvienas kas tik 
mokėjot už 1927 m.

Sekr. A. šmigelskis.

Newburgo ligonbutis perpil
dytas, ten randasi jau 600 pa
cientų perdaug. • Taipgi perpil
dyta ir miesto ligonbutis ir pri
vatinės sanatorijos. Miestui rei
kalinga daugiau ligoninių.

NEPRALEISKIT
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

KUMŠTYNIŲ PASEK- ' EKSTRA!
MeS PER RADIO Pereitą syki po K. Sarpa- 

Kovo 12 d., pirmadienio liaus imtynių su Rusu, prie 
vakare, ateikit visi j “Dir- Sarpaliaus šoko Vengrų 
vą”, girdėsit Sharkio-Risko‘čampionas Joe Varga, ir hu- 
kumštynių pasekmes per vo sutarta Kovo 11 d. jiem 
radio, nes “Dirva” Įtaisė persitikrink Bet ilgai Var- 
radio kad tuo pat sykiu kaslga nepranešė nieko, todėl 
norės galėtų žinoti kaip ei-. buvo manyta kad jis atsisa- 
nasi kumštynės New Yorke, ko su Sarpalium imtis, todėl I 

P. Vasiliauskas, int 11 Kovo nieko nesuda-

Užntušė automobilis. Kovo ' 
d. automobilis užmušė Juoze 
šeštoką, nuo 1126 E. 79th St., 
senyvą pavienį žmogų. Jis bu
vo geru TMD. nariu ir “Dirvos” 
rėmėju. Palaidotas pirmadieni.

J. W. Handler dainavo trečia
dienio vakare per radio keletą 
Lietuviškų dainų iš WHK sto
ties. Jis yra narys Clevelando 
Lengvos Operos organizacijos, Į 
Trubadorų.

Citizens Savings Association | 
Naujoj Vietoj

The Citizens Savings Assd’cia- | 
tion, kuri per praeitus septynis ] 
metus turėjo ofisą Playhouse! 
skvero distrikte, persikėlė į ki . 
tą vietą, arčiau Public, skvero I 
ir dabar bus puikioj vietoj, 145 Į 
Old Arcade iš Euclid avenue 
pusės.

Šios kompanijos turtas virsi-I 
ja milijoną dolarių ir valdybą! 
sudaro gerai žinomi Clevelando I 
biznio žmonės. M)'. A. F. Allen, 
sekretorius iš The American į 
Steel & Wire Company, yra Pre-: 
zidentu, ir Mr. Ansel E. Beck-1 
with yra Executive Vice-Presi-! 
(lentas ir Manageris.

Ši kompanija taipgi turi pui
ku ir gerai įrengtą ofisą ant 
3354 Superior avė.

K L UBO S US IR i N KIM A S
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas laikys mėnesinį susirin
kimą Kovo 14 d., 7:30 vai. va-j 
kare, klubo kambariuose. Visi - 
nariai kviečiami atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių, arba ku
rie norit prisirašyti patįs pra- j 
šomi ateiti, nes šį mėnesį įsto
jimas tik pusė kainos.

Rast. F. Sakalas.

Clevelando atstovai Washing
tone kovoja už paskyrimą pini-1 
gų statymui Clevelande naujoj 
pašto budinko. Jeigu bus rasta i 
tinkama vieta paštui būdavot! 
tai bus galima gaut pinigų, nes 
yra $100,000,000 fondas naujų 
paštų statymui. Norima kad 
naujas paštas rastųsi gelžkelių 
stoties budinkų grupėje.

Gaisrų Clevelande nuo Sausio 
1 d. buvo net 1,104, kurių dau- 
giatisia įvyko iš gyventojų ne
atsargumo su ugnia ir gasolinu.

Policijos teisine per Sausio ir 
Vasario mėnesį iš 409 suimtų 
įtartų kaltininkų įvairias baus
mes gavo 230 ypatų. Kitų by
los nebaigta, kiti išteisinta ar 
kaip kitaip.

PAKVIETIMAS
Pranešu savo draugams 

ir pažįstamiems jog atida
riau naują Grosernę, sal
dainių ir visokių smulkme
nų krautuvę patogioj vie
toj. Kviečiu visus atsilan- - 
kyti.

MIKE ASTRAUSKAS
6802 St. Clair Avenue 

kampas E. 68th st.
(Čia galit gauti “Dirvą” 

pavieniais numeriais.)

ja šią Vasarą į Lietuvą pa
kelkit rankas! Paskui at
eikit į “Dirvą” ir užsirašy- 
kit. Gausit visas informa
cijas apie kainas ir raštus. 
(Atdara vakarais iki 8 vai.)

.•yta. Dabar Vargo mana-1 
džeris pranešė kad užstato! 
už Vargą pinigus ir lai Sar-1 
palius užsistato ii' jie galės! 
persirisi kada norės.

Neužilgo patirsit kur im
tynės bus ir kada.

LIETUVIŲ DIENA
Kovo 4 d. katalikiškų draugi

jų sąryšis surengė Lietuvos ne- 
prigulmybės 10 metų sukaktu- 
viu minėj imėjimą iš seniau ka
taliku priimtoj šv. Kazimiero 
dienoj.

Parengimas įvyko Lietuvių 
salėj. Pradedant programą, A. 
Banys uždėjo vainiką Dr. Ba- 
•anavičiaus atminčiai prie jo pa
veikslo i)' įsegė Lietuvišką vė- 
iiavukę. Po to išėjo programo 
vedėjas J. Brazaitis ir paprašė 
publiką atsistoti, ir tuo tarpi: 
sugiedota Lietuvos Himnas. Pe 
to Adv. P. česnulis pasakė įžan
ginę kalbą. Tada sekė dainos 
kurios išėjo gražiai. Gražiausia 
išėjo solo St. Greičienės, “Su- 
gryžk”, kas uždegė publikos 
jausmus. Ji turėjo sudainuot 
dar tris dainas.

Paskiau sekė kalba Lietuvos1 
vice-kousulo P. Daudžvardžio. I 
Kalbėtojas išdėstė Lietuvių ko-] 
vas už laisvę iki dabartinių lai-| 
kų. Pabaigoj apsakė kad da-! 
bar Lietuvos valstybės apara-i 
tas sutvarkytas jau geriau ne-' 
gu kaimyninių valstybių.

Prie pabaigos kvietė Ameri
kos jaunimą šią vasarą aplan
kyti Lietuvą.

Po jo kalbos, vyčių choras už-: 
traukė “Vilniaus Kalneliai”, po 
vadovyste V. Greičiaus.

Buvo tikėtasi kalbėtoju mies-j 
to majoro Marshall, bet jis ne-]
galėjo pribūti. Perstatyta an
tru kartu kalbėti p. Daudžvar- 
dis.

Gailaus Vyčių ir Teatrališkas 
chorai bendrai sudainavo, dar 
maža merga'tė padeklamavo ei
les, vėl bendras choras sugiedo-
jo himną ir vakaras užsibaigė.

Baigdamas, vakaro vedėjas 
Brazaitis pasakė kad nuo šių 
metų daugiau nebus apvaikščio
jama Kovo 4, bet Vasario 16 d.

Publikos buvo pilna salė. Au
kų surinkta $58.

A. šmigelskis.

Pirmadienį “Dirvoje” lankėsi 
gerb. P. Daudžvardis, Lietuvos 
vtee-konsulas iš New Yorko, ku
ls kalbėjo sekmadienį Lietuvių 

dienoje.

Vyrai ir Vaikinai
JEIGU NORIT NUOLATINIO 
DARBO IR UŽDIRBT DAU
GIAU PINIGU, MOKYKITĖS 
WELDING AMATO. Garantuo
jama išniekinimas per 2 mėne- 
nesiu. Mokestis tik $35. (8)

JOHN BENZ
15316 Huntmere avė.
(Eucild Beach Karas)

įsteigta 1909

5%
Už Taupomus Pinigus
Lietuvių Taupymo ir Paskolos 

Bankas su pirma diena Kovo 
š. m. atidarė pardavimą- savo 
įkusių Seru (Stock), kuris bu

vo praėjusiame laike sulaiky
tas iš priežasties kad akcijų ant 
rankų buvo mažai pasilikę.
Šis stakas neša šėrininkams 

7%. Akcijų galima ypatai Įsi- . 
jeryti nuo dvieju iki dvidešimts 
ir už jas mokėti į savaitę po 
25c už kiekvieną. Tatpi kurie 
dar neturite pasiskubinkite įsi
gyti, nes trumpu laiku jų pri
truks. ,

The Lithuanian Savings 
& Loan Association
6712 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Pirmadienio vakare, Kovo 12 
d.. New Yorke. Madison Square 
svetainėj, Lietuvis kumštinin
kas susikimba su Clevelandiečm 
Vengru, Johnny Risko.

Risko jau išvažiavo į New 
Yorką ir tenai atliks galutinus 
prisiruošimus. Jo manadžeris 
sako kad Risko geriau jaučiasi 
negu kitados kada savo karje
roje.

Jiedu mušis penkiolika raun
dų. ir Risko praktikavosi kokių 
tai naujų įbildu apie kuriuos ne
skelbia ir laiko slaptai.

Amerikoniški laikraščiai ne
labai kaip žiuri į šias kumšty
nes delei Sharkio prasto pasiro
dymo su Heeney, vienok lažy
bose už Sharkey dedama daug 
didesni pinigai.

Spėja kad šios kumštynės su
trauks apie .$125,000.

Po šitų kumštynių katras lai
mes bus sustatytas su Heeney, 
su kuriuo Sharkey mušėsi Sau
sio 13 d.

Heeney Laimėjo
Kovo 1 d. New Yorke mušėsi 

Australietis Heeney su Delaney. 
Nei vienas nelaimėjo numuši- 
rnais. bet punktais laimėjimas 
pripažinta Heeney.

Šiose kumštynėse ineigu 
buvo $175,000.

JACK DEMPSEY išSIMETA
Jack Dempsey šiose dienose 

pareiškė spaudai jog jis galuti
nai pameta kumštynes ir dau
giau nestos prieš jokį kumšti- 
linką. Jis sako jog supranta 
kad Tex Rickard j ieškos opo
nento su Tunney šią vasarą, 
tačiau tuo oponentu nebus jis, 
Dempsey.

Dabar reikalinga tik Sharkiui 
pas.žymėti prieš Risko, o paskui 
dar sumušti galutinai Heeney, 
jeigu bus sustatyti, ir tada ga
lės stoti prieš Tunney vėliau 
vasarą.

M A LCE VI č I US PR A LAIM ĖJO
Kansas City, Mo., Vasario 29 

d. turėjo imtynes Joe Malce- 
wicz su čampionu Ed Strangler 
Lewis. Malcevičius pralaimėjo 
po vienos valandos ir 50 miliu
tų kada Strangler Lewis jį pri
bloškė už galvos ir Malcevičius 
atsisakė toliau ristis.

KOMARUI SEKASI
Juozas Komaras prie ko nors 

dasivarys, arba prie Lietuvių 
čampionato, arba prie pasauli
nio, arba prie abieju.

Šią žiemą jis daug gerų risti- 
kų nugalėjo, kuriuos nenugalėjo 
tai sudaužė, bet jo niekas nenu
galėjo.

Pereitą savaitę jis Bostone 
nuveikė žydų čampioną Abe 
Kaplan, šią savaitę ritasi su 
Garkavenko. Jeigu laimės su 
juo tai kitą savaitę, Kovo 14 d., 
risis su pasauliniu čampionu Ed 
Strangler Lewis.

Komaras kokia 10 svarų sun
kesnis už Lewis.

Pereitą savaitę Bostone rito
si Jack Ganson su Garkavenko, 
išėjo lygiomis.

Lietuviška Saldainių, 
Cigarų, Cigaretų, 
Saldžių Gėrimų, 

Aiskrymo ir Malt 
Krautuvė

Kviečiu savo daugybę pa
žįstamų ir draugu atsilan
kyti į mano krautuvę, kur 
gausit gražų ir prielankų 
patarnavimą.

P. GRIŠKAUSKAS
7518 Wade Park Ave.

Sarpalius Miesto Audi
torijoj Kovo 16 d.

Kovo 16 d. Marotta rengia di
deles imtynes miesto auditori
joj. Jose dalyvaus Karolis Sar
palius turbūt su Wladek Zbysz- 
ko ar su Malcevičium. Bus ir 
kitos poros geru ristikų.

Šitie du Lenkai jieško senai 
keršto prieš Sarpalių, nes kur 
tik buvo ar ritosi visur nebuvo 
duota gana laiko ir nei vienas 
neįstengė Sarpaliui nieko pada
ryti. Clevelande turės pusan
tros valandos laiko.

Plačiau bus pranešta kitame 
“Dirvos” numeryje.

f Laikas Siųst 1
Velykų Dovanas

JACK GANSON RAŠO
Teko matyti “Dirvoje” pasa

kyta kad aš tyliu ir nieko nese
kau kur Požėla, Šimkus ir kiti 
ristikai mano jog aš bijaus su 
jais imtis. Negerai kad man 
visur važinėjant nepasitaiko vi
sų laikraščių matyti ir ką kuris 
ristikas sako.

Bet aš pirmiau pareiškiau per 
Brooklyno, New Yorko ir Bos
tono Lietuviškus laikraščius kad 
kiekvienas ristikas norėdamas 
ristis su manim už čampionystę 
gaus progą bile kada ir bile 
kur, tik lai duoda man dvi sa
vaites laiko prisiruošti, ir lai 
užtikrina kad aš gausiu užmo
kestį kaipo čampionas.

Reikia suprasti kad aš nega
liu važinėti po visą Ameriką ir 
išpildyti Požėlos, Šimkaus ii- ki
tų ristikų norus kad imtis su 
jais už čampionystę. Tas pri
guli iš pusės rengėjų mane už
kviesti ir surengti imtynes.

Kaslink šmeižimo jūsų gar
bingo laikraščio ir vardo kaip 
tūli laikraščiai ir ristikai daro 
tai man išrodo labai keistas da- 
bas. Mano nuomone jūsų laik
raštis ir redaktoriaus vardas tu
ri didelę garbę už surengimą 
pereitą vasarą Lietuvių ristikų 
turnamento Clevelande.

Nors aš tuo kartu buvau Ka
lifornijoj ir mažai ką žinojau 
apie turnamentą, bet kaip atva
žiavau į rytines valstijas perei
tą rudenį ir sužinojau tą jūsų 
darbą aš labai pagyriau kad pa
daryta protingas žygis.

Mano nuomone reikėtų turėti 
daugiau tokių turnamentų ir 
kur tik yra didesnė Lietuvių ko
lonija ir turi savo laikraščius, 
sutraukti visus Lietuvius ris- 
tikus, kumštininkus ir kitus at
letus, kad duoti Lietuvių jauni
mui progą pasirodyti ką musų 
tautos atletai gali ir katras jų 
yra geresnis, katras turi garbę 
nešioti savo srityje čampiono 
vardą.

Tokie turnamentai pritrauktų 
musų jaunimą ir visuomenės 
darbuotojus prie sporto žaislų, 
ir atletiško lavinimosi, užlaiky
ti kūno sveikatą ir gražumą.

Todėl aš linkiu “Dirvai” kuo- 
geriausios ateities ir manau ma
nau kad redaktorius nepaisys 
ką kiti sako apie turnamentą. 
o duosit daugiau pavyzdžių ki
tiems Lietuviškiems laikraš
čiams, kurie irgi galėtų sureng
ti daugiau tokių turnamentų ir 
sužadinti musų jaunimą prie 
sporto.

žodelis Komarui
Kaslink Juozo Komaro straip

snio, kur jis sako jog aš netu
riu teisės vadintis Lietuvių ris
tikų čampionu, aš noriu pareik
šti jog aš dabar ir ant visados 
užbaigsiu jo argumentą. Jisai 
parašė jau daugel straipsnių po 
Lietuvių laikraščius užgauda
mas mano ypatą, sakydamas jog 
aš nesu jokis ristikas ir tt. Tie 
išsireiškimai žemina sportą vi
suomenėje ir mano ypatą.

Todėl štai ką aš pasakau: ku
rie mano jog Komaras yra ge
resnis ristikas už mane lai su
rengia mums ristynes, ir aš vi
są savo pelną pask.isiu Lietu
vos našlaičiams, ir parodysiu 
visiems ir sykiu Komarui kad 
aš moku ristis ir turiu teisę va
dintis savo Lietuvių ristikų 
čampionu.

Jack Ganson,
So. Boston, Mass.

Šįmet Velykos bus BALANDŽ1O-APRIL 8 die
ną, todėl dabar yra laikas pradėti siųsti VELYKŲ 
DOVANAS saviškiams.

“DIRVOS” AGENTŪRA

The Citizens 
Savings Association

Praneša jog atidarė savo 
Naują Savo Ofisą ant Public Square

145 OLD ARCADE
Iš Euclid Avenue Pusės

Ir maloniai užkviečia jus apsilankyti tame naujame 
ofise naujoje vietoje.

Mes mokame nuošimtį už padėtus Taupymui 
pinigus nuo dienos padėjimo.

Paklauskit apie mus $1000 Taupymo Klubą 
Du Ofisai Jūsų Parankumul

145 OLD ARCADE, Public Square 
ir

3354 Superior Avenue

- Reikalaukit “Dirvoje”

Mujausi Lietuviški
Rekordai Columbia.

10 inch 75c.

Vanagienė Polka
Antanas Vanagaitis su O r kęst ros Akompan. 

Lietuviškas Džiazas
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akompan.

16088 F

16090 F ■

Lietuvoj Mados
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akompan.

Pas Draugą Julių
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akompan.

Aiškinti Polka...... . .... Jonas Youngnitis Harmonikų Solo
Algytė Polka-------- ...Jonas Youngaltis, Harmonikų Solo

16089 F . Polka Karolka...... ....
Saulių Polka......«...

.... ___ „....Lietuvių Tautiška Orkestrą 

................Lietuvių Tautiška Orkestrą

12072 F
Pljonkų Vaitas----- —__ ______ ___ Rusų Nauja Orkestrą

...............  Rusų Nauja Orkestrą

TUNNEY MUŠTYNĖS 
BIRŽELIO 14

Birželio 14 d. New Yorke bus 
kumštynės čampiono Tunney su 
geriausiu iš visų dabar esančių 
vyrų, ir jis bus arba Sharkey, 
arba Johnny Risko, arba Tom 
Heeney, kurie bus žinomi po 
Sharkio-Risko muštynių ir pas
kui po’ muštynių su Heeney.

16085 F J

16078 F

16076 F | 

16084 F j

16077 F j

f
16086 F j

16087 F ■[ 

12069 F Į

r
16079 F Į

16080 F |

16081 F |

16082 F |

16083 F į

Mergytę Prigavo
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akompan. 

Eina Pati J Karčiamą
A. Vanagaitis, pianu akompan. M. Yozavltas

OI, Sopa, Sopa......—.......... — Justas Kudirka, Tenoras
Supinsiu Dainužę.......—Justas Kudirka, Tenoras

Gersim, Broliai, Ullavoaim
K. Menkeliūniūtė ir F. Stankūnas

Loja Sūnys Ant Kiemo... K. Menkeliūniūtė ir F. Stankūnas

Lakštingalos Polka...................-....Columbia Lietuvių Orkestrą
Dzūkų Mazurka ....„—........ „.... Columbia Lietuvių Orkestrą

Lietuvaitė Polka----..-----—.Lietuvių Tautiška Orkestrą
Polka Marcelė.... .................... Lietuvių Tautiška Orkestrą

Kregždutė Polka..... ......... Lietuvių Tautiška Orkestrą
Trimola Polka..—...—.....  „...... Lietuvių Tautiška - Orkestrą

Kregždutės, Vaitas-...... —..—Lietuvių Tautiška Orkestrą
Pasigailėk-Manęs, Vaitas...... ...... Lietuvių Tautiška Orkestrą

Mišinys Lietuviškų, Dalis 1—..Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Mišinys Lietuviškų, Dalis 2—....Lietuvių Tautiška Orkestrą

Mišinys Lietuviškų, Dalis 3......Lietuvių Tautiška Orkestrą
Mišiny* Lietuviškų, Dalis 4.-----Lietuvių Tautiška Orkestrą

Ruskas Kazokas-----_...........—......................... „Rusiška Orkestrą
Trepukas.......... ...... ............  ..—...Rusiška Orkestrą

Lietuviškas Kadrilius..................Lietuvių Tautiška Orkestrą
Polka Klumpakojis.... :--------- -----Lietuvių Tautiška Orkestrą

Stumbriskin Polka__ —.............. Lietuvių Tautiška Orkestrą
Vestuvių Polka—............^.—....Lietuvių Tautiška Orkestrą

Buy these records from yaur/ocal^ea/er or orderly 
rftad from nearest deater and ashfbrComy/eteCatatyue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANYinc.

Columbia^-Records
VIETINIAMS

“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai. 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiia


