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Valdemaras Neklau
so Tautų Sąjungos

Geneva. — Dvi mažos tautos 
kurias taikos konferencija su
tvėrė, atsisako klausyti Tautų 
Sąjungos diktavimų, ir viena iš 
jų jau išėjo laimėtoja.

Vengrija, kuri pastaru laiku 
išpardavė varžytinėse garsias 
St. Gothardo kanuoles, nežiūrint 
Tautų Sąjungos reikalavimo tą 
pardavimą atidėti, pereitą sa
vaitę laimėjo savo užsivaryme 
nedaleisti Tautų Sąjungai pa
siųsti militarinius investigato- 
rius patyrimui apie teisingumą 
žinių jog Vengrijai atsiųsta pen
ki vagonai kurkosvaidžių.

Lietuva, per savo švelnaus 
budo profesorių-premjerą, Au
gustiną Valdemarą, irgi atsisa
kė paklausyti Tautų Sąjungos, 
jisai telegrafavo jog jis nepri
bus į Geneva ant Tautų Sąjun
gos Tarybos reikalavimo. Vai-1 
demaras buvo kviečiamas ypa- 
tiškai pasiaiškinti apie dalykų 
eigą Lietuvos-Lenkijos derybo
se kaslink Vilniaus.

Valdemaras telegrafavo:
“Pranešimas atėjo pervėlai, ir 

taipgi nėra priežasties ko aš 
dabar važiuočiau. Toliau, aš ne
galiu priimt procedūros kuri ne- 
uždedama ant visų valdžių vie
nodai.”

Matyt Lenkai atstovai Tautų 
Sąjungos Taryboje, kaip tiktai 
prasidėjo posėdis pereitos savai
tės pradžioje, pradėjo su ašaro
mis verkti ir skųstis kad Val
demaras juos “skriaudžia“ ir 
nepildo ką “pažadėjo”, nors jie 
užmiršta kad jie pažadėjo irgi 
daug, o nieko neišpildė.

Tautų Sąjunga deda pastan
gas sulaikyti nuo atsimetimo 
Braziliją ir Ispaniją.

TARDYMAS STREIKO
Washingtone, senato komite

tui vedant tyrinėjimus anglia
kasių streiko, viena atkviesta 
motina liudijo kad jos vyras ta
po paleistas iš darbo už tai kad 
ji “perdaug šnekėjo“ pereitose 
savaitėse lankantis senato sub- 
komitetui streiko srityje.

Patįs atstovai kurie lankėsi 
su tyrinėjimais apsako kokios 
baisybės, skrudas ir nupuolimas 
viešpatauja tarp angliakasių 
kurie streikuoja jau 11 mėne
sių.

Senato komitete apkalbama 
visos pusės kivirčių tarp darbi
ninkų ir kasyklų savininkų. Iš- 
rod'nėjama kasyklų ir gelžkelių 
konspiracijos sunaikint uniją ir 
numažini algas, kasyklų nega
lėjimas mokėti unįjctk ątgu. jįt \

I. W. W. pavojus. United Mi
ne Workers unijos prezidentas 
Lewis persergsti Pittsburgo ka
syklų operatorius kad jie pada
rys klaidą bandydami panaikin
ti šitą uniją. Jeigu šita bus iš
naikinta įsiveis A'doblistai, su 
kuriais bus daug sunkiau kovo
ti ir tai yra viena iš aršiausių 
radikalių organizacijų.

šitaip Lewis liudijo Washing
tone prie senato komisijos. Jis 
pasakė: “Ateis diena kada tie 
ponai kurie nori išnaikint Uni
ted Mine Workers uniją pama
tys jog jų filosofija apsidirbimc 
paskui ir su L W. W. buvo klai
dinga. Jie gal mano būti sau
giais, bet taip manė ir Rusijos 
caras, kuris gatvėse šaudė dar
bininkus. Skaitykitės dabar su 
mumis, o ne tai vėliau turėsit 
skaitytis su atkaklesniais prie
šais.” K

Kansas City, Mo. — Miega
mų vagonų patarnautojai orga
nizuojasi ir rengiasi prie strei
ko reikalaudami kad butų įstei
gta tam tikra taryba kuri užsi
imtų taikymu ginčų tarp Pull
man vagonų tarnautojų ir kom
panijos.

Butler, Pa. — Kovo 8 d. pasi
baigė stiklo darbininkų strei
kas kada kompanija sutiko pri
imti darbininkų reikalavimus 
sekančią dieną po sustreikavi- 
mo. 550 darbininkų buvo su- 
gryžę į darbą pora savaičių at
gal po dviejų mėnesių streiko, 
bet kompanija neišpildė savo 
prižadų ir del to darbininkai vėl 
buvo metę darbus.

Meksikoj, Pueblo valstijoje, 
kilus gaisrui sidabro kasykloje 
užkirsta išėjimas 30 darbininkų. 
Spėjama kad jie bus žuvę.

Silezijoj, kasykloj eksploda- 
vus gazui, užmušta šeši darbi
ninkai.

Plės Oro Paštą
Suv. Valstijų pašto depart- 

mentas priėmė programą aprū
pinimui oro paštu visų miestu 
turinčių 50,000 ir daugiau gy
ventojų. Tas programas įvy
kinti ims 10 metų.

šiandien oro paštas jau vei
kia ant 18 linijų, apima 8,044 
įmyliu ir per dieną lakūnai su- 
laksto po 17,444 mylių.

ATSISAKĖ VAŽIUOTI GENEVON AIŠKIN
TIS ANT LENKŲ SKUNDŲ IR UŽMETIMŲ

*--------------------------
Pavasaris! Pavasaris!
Jau laukinės žąsįs lekia į pie

tus, kas reiškia jog šįmet bus 
ankstyvas pavasaris. Oro žino
vai sako kad tuoj prasidės būti 
ne tik šilta bet ir karšta.

O kur dingo tie pranašai ku
rie skelbė kad šįmet žiema bus 
labai šalta?

3 Užmušta Kirviu
San Angelo, Texas. — Po sa

vaitės laiko rasta namuose kir
viu sukapoti lavonai namų šei
mininkės, jos 12 metų dukters 
ir senos motinos, žudystėj įtar
ta jų šoferis, kuris buvo jau pa
sišalinęs.

Žudynės Venezuela  j
Venezueloj kilo riaušės ir ko

va iš protestų prieš Suvienytų 
Valstijų lindimą į Nikaraguą, 
ir užmušta apie 30 ypatų, daug 
sužeista ir šimtai areštuota.

Venezuelos patriotams nepa
tinka Suv. Valstijų elgėsis Ni- 
karaguoj. Iš tos priežasties Ve
nezuela gali netekti tenai alie
jaus šaltinių, kas sukėlė studen
tus prie protestų ir demonstra
cijų. Policijai išėjus juos su
drausti kilo kova, šeši polici- 
jantai nulinčiuota.

Anglijos Moterų Nely
gybė bus Išlyginta

Anglijoj moteris turi balsavi
mo teisę, bet ten eina smarki 
kova už moterų balsavimo teisę 
ir jos nori gauti balsuoti.

Dalykas tame. Iki šiolei ten 
tą teisę turi moterįs turinčios 
30 metų amžiaus. Moterįs tarp 
21 ir 30 metų amžiaus neskaito
mos moterimis ir negali balsuo
ti.

Dabar ruošiama bilius įvedi
mui įstatymai! kad ir tos gautų 
balsavimo teisę. Tas bilius va
dinama “fleperkų balsavimo bi
lius”, nes tai yra jaunų moterų 
reikalas.

Grąžins Svetimšalių 
Turtą

Suv. Valstijų valdžia pradės 
atgrąžinti turtą svetimšalių ku
rie karo laiku skaitėsi priešais 
ir jų nuosavybė buvo konfiskuo
ta. Galės būti Sugrąžinta 80 
nuošimčių iš $260,000,000 kon
fiskuoto turto arba atlyginta 
už tai.

Belgijoj, su didelėmis iškil
mėmis apkrikštyta vieno ūki
ninko kūdikis, iš tos priežasties 
kad jis yra net 22-ras toje šei
mynoje. Valdžia atkreipia do- 
mę į dideles šeimynas. Pereitą 
metą kada tai pat motinai gimė 
21-mas kūdikis, pats Belgų ka
ralius buvo kud.kio kūmas. Tą 
metą Belgijoj buvo ir kita šei
myna su 21 kūdikiu, taigi šio 
kūdikio tėvas pasakė kad jo ne
pralenks ....

BAISUS VANDENS 
UŽSILIEJIMAS

ŽUVO APIE 300 ŽMONIŲ

Newhall, Calif. — Kovo 13 d. 
išvirto tvenkinis iš kurio trauk
ta vanduo į Los Angeles miestą 
ir penkių myliu didumo ežeras 
pasipylė į Santa Clara kloni už- 
semdamas 301 mylių protą, su
naikindamas apie $13,000.000 
vertės turto, žmonių tame po- 

' tvinyje žuvo apie 300 kiek jau 
žinoma; daug dar nesurandama.

Vanduo išvertė 200 pėdų auk
ščio tvenkinio sieną, ir pasiliuo- 
savęs 12 bilijonų galionų van
duo leidosi perkūnišku užniu Į 
žmonėmis apgyventą klonį, vis
ką šluodamas savo kelyje.

Tvenkinio išgriuvimo priežas
tis nežinoma: ar nuo žemės su- 
drebėjimo, ar nuo sienos silpnu
mo delei prasto pabudavojimo. 
ar dinamitu išsprogdinta.

Nelaimė buvo didesnė dar to
dėl kad pasitaikė nakties tamsu
me. Nieko žmonės negalėjo ma
tyt kaip tik sutraukytų elektros 
vielų žaibavimus kuomet jos su
sisiekė su žeme arba vandeniu.

Vanduo 30 mylių ilgio kloniu 
nuužė į juras.

Brazilijoj Žemės Nuslin- 
kimu Užmušta 100

Rio De Janeiro. — Nuslinkus 
staiga šonui kalno Serrat, Sao 
Paulo valstijoje, nelaimėn pate
ko arti gyvenantieji žmonės: 
sunaikinta namai ir užmušta ir 
sužeista apie 200 gyventojų.

Atsitikimas buvo nakties lai
ku ir žmonės buvę namuose pa
teko po griūvančiomis žemėmis 

2,000 žmonių puolėsi į pagal
bą miestelį atkasti ir rankiot' 
sužeistuosius. Tuo tarpu paaiš
kėjo jog kitame kalno šone irg 
pasiliuosavo žeme ir gali ta 
pats atsitikti.

Galvijų Džiova Suma
žinta

Suv. Valst jų sveikatos vai 
dyba sykių su valstijų sveika
tos departmentais kas metai iš
leidžia po $20,000,000 naikini
mui galvijų džiovos. Apie treč
dalis visų galvijų šioje šalyje 
yra jų kontrolėje ir užžiuroje.

Kada pradėjo sveikatos užžiu- 
rėjimo viršininkai veikti, apie 
2.4 nuoš. galvijų atgabenamų į 
skerdyklas rasta turinčių džio
vą. Dabar tokių yra tik 1.1 
nuošimtis. Taigi ukėse galvijų 
džiova gerai kontroliuojama.

Sveikatos departmental 1,557 
miestuose dabar jau neįleidžia į 
miestus pieno kitokių karvių 
kaip tik tų kurios nuolat egza
minuojamos ar neturi džiovos.

Nubaudė Motiną už Nu
plakimą Dukters

Kansas City, Mo. — Teismas 
nubaudė motiną užmokėti $100 
ir teismo lėšas už žiaurų sumu
šimą savo nepaklusnios dukters. 
16 metų mergaitės. Motina už 
draudė tėvui užmokėti pabaud: 
ir ji sako eis atkalėti.

ANGLIJA MAŽINA
KARO LĖŠAS

Londonas. — Anglija pasiry
žo šiais metais praleisti 1,915,- 
000 svarų sterlingų mažiau ka-i 
riškiems reikalams negu išleis-! 
ta pernai.

Viso karo išlaidos oro laivy- j 
nui. įuru laivynui ir sausžermo 

Broliai Amerikiečiai!
Kaunas. — Kai Lietuvoj bu

vo tamsu, trošku, alkana, skur
du, kai Lietuva gulėjo parblok 
šta grandiniais surakintom ran
kom ir kojom, nemaža jos vaikų 
nukeliavo toli, už plačių juru 
jieškoti geresnės dalies. Jie iš
keliavo ne del to kad butų norė
ję išsižadėti savo motinos, ją 
pamiršti. Jie nukeliavo už ju
rų kur spindėjo laisvės saulutė, 
norėdami ten pasišildyti, numal
šinti alkį ir, patįs sustiprėję pa
dėti išvargusiai motinai.

Lietuviai nukeliavę už tolimų 
jurų į laisvės ir aukso šalį ne
pamiršo savo vargingos moti
nos. Jie šelpė ją visokiais bu
dais. Didelė dalis, pasirinkus 
turto, gryždavo pas savo moti
ną kad po jos sparnu galėtu 
praleisti senatvę ir sudėti savo 
kaulus amžinam poilsiui po ap- 
sisamanojusiais, sukrypusiais 
Lietuviškais kryžiais ir svyruo
kliais Lietuvos beržais.

Didžiajam karui užėjus, Ame
rikiečiai pirmi subruzdo gelbėti | 
savo motiną, kurios parblokštą j 
kūną mindžiojo kovojančių mi-j 
lijonai ir degino karo liepsna.

Vieni rinko aukas, antri krei- j 
peši j kilnią Amerikiečių tauta j 
prašydami materialinės ir mora
lės pagalbos tėvynei, kiti skubė-j 
jo savo darbu ir turtu gaivinti) 
nelaimingą Lietuvą. Amerikic-1 
čiai parodė kad nors jie toli bu
vo didelių jurų nuo motinos at-l 
skirti, bet ją mylėjo ir ja rūpi
nosi, gal kartais nemažiau negu I 
namie likę vaikai.

Bendromis visų vaikų pastan-1 
gomis atgijo Tėvynė. Jau de
šimts metų kaip ji yra nepri
klausoma. Ji sustiprėjo. Jos 
žaizdos užgyja. Jos vaikai su
sirinkę po jos sparnais nori iš
kilmingai paminėti šitas džiaug
smingas sukaktuves ir nuošir-j 
džiai prašo savo brolius Ameri-! 
kiečius neatsisakyti dalyvauti) 
šioje šeimyniškoje šventėje. ,

Lietuva nepamiršo ir nepa- i 
mirs ką Amerikečiai yra jai pa-) 
darę. Ir ne tik Amerikiečius | 
Lietuvius su dėkingumu mini j 
Lietuvių tauta. Ir Amerikiečiai 
ne-Lietuviai paliko mums gra
žią atmintį. Kai Lietuva gulėjo 
karo sužalota, nuklota žaizdų, 
garbinga Amerikiečių tauta ne
praėjo pro šalį. Ji, kaip anas 
evangelijos Samarietis, priėjo 
prie sužeistos tautos, nuplovė, 
patepė aliejumi ir perrišo jos 
žaizdas. Kai kiti vežėsi gausin
gas misijas, Amerikiečiai atvy
ko su miltais, duona ir kitu mai
stu, su vaistais ir pagalba ligo
ninis. Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pulkininkas Ryan savo 
vaistais tūkstančius išgelbėjo 
nuo mirties ir tūkstančiams Į

kariumenei bus 114,600,000 sva
rų. Svaras yra apie $5.

Mirė Garsus Turtuolis
New York. — Pereitą savaitę 

Atlantic City, N. J., mirė mili
jonierius Rodman Wanamaker. 
turtingų krautuvių savininkas. 
Jo krautuvės yra New Yorke ir 
Philadelphijoj. Velionis turėjo 
apdraudos ant savo gyvasties 
net $7,500,000, ir bene buvo vie
nas iš daugiausia apsidraudusių 
žmonių pasaulyje.

Jis buvo geras rėmėjas orlai- 
vinikystės judėjimo.

Jis gimė Philadelphijoj 1863 
metais. Baigė universiteto mok
slą Princeton, N. J.

Užmušta 28 Meksikonai 
Nelaimė su Laivu

Pranešimais iš Guadalajara, 
kariumenės susirėmime su suki
lėliais užmušta 28 maįštinir'ju.l 
ir vienas kareivis.

Motinos Užmušėjas Nu
teistas Visam Amžiui
Plymouth, Mass. — New Yor- 

ko-Bostono pasažierinis garlai
vis sudužo su 163 pasažieriais 
r 113 darbininkų. Pasažieriai 
visi išgelbėta, bet trįs gelbėto
jai neteko gyvasčių.

Karvių Ligos Mažėja
St. CIairsville, Ohio. — Andy 

Dyken, 15 metų vaikas kuris 
nušovė savo motiną, tapo nu
teistas visam amžiui kalėjimam 
Vaikas sakė manęs kad tai bu
vo jo tėvas kurį jis norėjo nu
šauti kada patamsėj duryse pa
sirodė pavidalas. Kada paskui 
tėvas ir kitas vyras bandė atim
ti iš jo šautuvą vaikas ir juos 
sižeidė. Jis norėjo keršint tė
vui už mušimą kam neina mo
kyklon.

Laikai Anglijoj Gėrėja
Anglijoj pradeda gerėti dar

bai ir didėja jurų prekyba.
Jurų prekybos industrijoje, 

sako žinovai, reikalavimai bus 
tokie kad tik bus galima spėti 
juos užpildyti.

Gruodžio mėnesį 1926 metais 
buvo budavojama 760,084 tonų 
laivų, gi šiandien jau budavoja
ma 1,579,713 tonų, labai daug 
laivų užsako svetimos šalis.

Iki šiolei Anglijoje buvo be
darbė gana žymi, nes per me
tus laiko išmokėta bedarbių pa
laikymui $252,000,000.

Moundsville, W. Va. — Užsi
darė viena kasykla ir 250 darbi
ninkų liko be darbo. Kompani
ja negalėjo išsimokėti.

Kviečia Lietuvon
Pirmą Kartą kaip Lietuva Gyvuoja, tenai Gražiai 

Atsižvelgta į Amerikiečius — ir jie Kviečia
mi Į 1928 Metų Nepriklausomybės Iškilmes

Į grąžino sveikatą.
Į Šitas Amerikiečių nuopelnas 
amžinai liks mums atmintyje.

Daug Lietuvos argonautų ke
liavo į užjurį parsivežti aukso. 
; Kai kurie tų argonautų išnaudo
jo gerą brolių Amerikiečių širdį 
ir gal apvylė jų pasitikėjimą, 
šitos argonautų kelionės gal 
atšaldė karštą ne vieno jausmą 
prie Tėvynės. Bet tai išimtis.

Lietuva atmena ir brangina 
visa ką jos už jurio vaikai del 
jos yra padarę. Gal ji nemokė
jo to savo dėkingumo tinkamai 
pareikšti. Bet jis yra giliai 
įrėžtas jos širdyje.

Tai dabar, kai Lietuva dešim
tis metų gyvena nepriklausomą 
gyvenimą, kai jos namas bent 
kiek aptvarkytas ir apdovano
tas, ji nuoširdžiai kviečia savo 
užjūrio vaikus aplankyti ją ir 
drauge pasidžiaugti atgijusia 
nepriklausomybe, atstatyta val
stybe.

Tiesa, ji negali parodyti dan
gų rėžančių namų, nuostabių 
technikos pabūklų, milijoninių 
miestų, aukso pilnų aruodų. Bet 
ji parodys jums samanotas tro
beles, kur dauguma iš jūsų gi
mė ir augo, žalias pievas ir lau
kus kur jus bėgiojot būdami 
vaikai, tylias upes ir upelius a- 
pie kurias jus svajojote. Tai 
mes manome kad po didžių mie
stų trukšmo ir dulkių, po fabri
kinių kaminų durnų, jus galėsit 
pasilsėti’ pas savuosius, apsup
ti gražios Lietuvos gamtos, ir 
pasidžiaugti drauge su mumis, 
pamatyti kad jūsų aukos ir rū
pesčiai nenuėjo niekais.

Jums pakviesti ir priimti bus 
sudarytas specialinis komitetas.

Vyriausias Komitetas Nepri
klausomybės atgijimo 10 metų 
sukaktuvėms ruošti iš savo pu
sės nuoširdžiai jus kviečia ir ti
kisi kad gausingai apsilankysi
te ten

“Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka,

Kur musų Tėvynė 
graži Lietuva.

Kur broliai artojai 
Lietuviškai šneka.

Kur skamba po kaimus 
Birutės daina.“

Vyriausio Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybės atgijime 

10 metų sukaktuvėms 
ruošti

Pirmin. Gen. Leit. Nagevičius, 
Nariai: J. Savickis,

B. Blaveščiunas.

Wilkes Barre, Pa. — 910 ang
liakasių ir darbininkų Lee and 
Shickshinny kasykloj pametė 
darbus nesusitaikius su kompa
nija už lentas ant anglies va
gonėlių.



| PITTSBURGH
jALIUS NAŠLAIČIŲ 

NAUDAI

asio 28 d. surengtame ba- 
Lietuvos našlaičių naudai

^kmės buvo tokios. Uždar- 
•nuo baliaus ir keleto aukau- 
ų pasidarė $305, kurie tapo 
dalinti šitaip: j Kauną naš- 

ičiams pasiųsta $140 ir Vil
iui! $140, ir $25 paskirta bied- 

iu moksleivių eglaitei.
Nuoširdžiai dėkojame L. M. 

Draugystei už davimą svetainės 
tam tikslui, šv. Jurgio parapijos 
klebonui Kun. Braziui už $10 
auką ir paraginimą savo žmonių 
dalyvauti baliuje. Taipgi už 
aukautus tam vakarui skanius 
gėrimus J. Dargiui, Gedrimui 
už visą papsą, J. Katkui, J. 
Maskeliūnui, K. Gutauskui, Kir- 
snai, J. Yablonskiųi ir Sabaniui. 
Valgymus aukavo: S. Martino- 
nis, K. Šinkūnas, A. Jasinskas, 
Kaminskienė, S. Basienė, Juo
zaitienė, K. Latvėnienė, Raudo
nienė, Ivanauskienė, Laukaitie
nė, B. Pivarunienė.

Aukavo dovanas laimėjimui: 
Juozaitienė, O. Laukevičienė, B. 
Pivarunienė, K. Latvienė, W. 
Količius, O. Ivanauskienė, V. 
Kazakevičius. Taipgi ištariame 
ačiū daugeliui musų moterų ir 
merginų bei vyrams kurie pri
sidėjo bendrai prie viso reikalin
go darbo tą vakarą. Dėkuoja- 
me varde Lietuvos našlaičių.

Po šito baliaus tapo sutver
ta komitetas ir stengsis toliau

Suimta penki už žudystę. Pen
ki jauni vyrukai iš Russellton, 
visi unijos nariai, suimti ir pri- 
sižino užmušę Miką Jerusevi- 
čių, 40 m. amžiaus, iš Nanty- 
Glo, Pa., kurį jie paskaitė už 
streiklaužį ir pereitą savaitę pa
siviję užmušė.

Suimtieji yra visi nedaugiau 
20 metų amžiaus: Fred Simo- 
netti, Joe Bassiti, Joe Micklow, 
Sam ir John Koneski.

Jaruševičius atsilankė Rus- 
selltone jieškodamas moteries 
kuri turėtų paimti globoti jo 
14 metų vaiką. Jis užėjo į uni- 
jistų piketų grytelę, kur jam 
davė ploščių. Jis tada išėjo, o 
jį patėmiję tie penki vyrukai 
pradėjo sekti ir vytis, palaikę 
už streiklaužį, ir išsilaužę iš ka
pinių tvoros kuolus ėmė mušti 
ir užmušė.

Policija privertė vaikinus pa
kartoti visą žudystės sceną, ką 
viską krutamu paveikslų kame
ra nufotografavo.

—
šaukia angliakasių susirinki

mą. Sukilėliai angliakasių uni
joje, vadovaujami radikalų, su
manė šaukti angliakasių konfe
renciją Balandžio 1 d. į Pitts- 
burgą aptarimui kovos butų su 
kompanijomis ir gal but praša- 
linimui dabartinio United Mine 
Workers of America prezidento 
Lewis, šaukiama Illinois, In
diana, Ohio, Pennsylvania ir W. 
Virginia angliakasiai.

BROOKLYN, N. Y.
“Vienybės” devintas seimas. 

Kovo 3 d. atsibuvo “Vienybės” 
Bendrovės seimas. Posėdį ati
darė A. Mikalauskas, pasakyda
mas gražią prakalbą, ir paprašė 
dalyvius atsistojimu pagerbti 
mirusius šėrininkus kurių jau 
nėra tarpe musų. Toliau pri
minė musų tautos vadą Dr. J. 
Basanavičių, jo nuopelnus, ir jo 
atmintį pagerbta atsistojimu.

Po to kalbėjo J. žemantaus- 
kas iš Waterbury, J. O. Sirvy
das, Vysk. J. Gritėnas iš Scran- 
tono, A. B. Strimaitis. Visi rei
škė mintį ir linkėjo ilgo gyva 
vimo, kad “Vienybė” sulauktų 
šimto metų, ir ragino visus šė
rininkus darbuotis.

Po pietų sekė antra sesija. 
Suskaityta Šerų skaičius ir pasi
rodė kad yra užtektinai sudaryti 
kvorumui. Ks. Strumskis skai
tė pereitų metų seimo protoko
lą, kurs tapo vienbalsiai priim
tas.

Apsilankė Lietuvos Generalis 
Konsulas P. žadeikis, pasveiki
no semia, palinkėjo darbuotis 
organizacijai ir tautai, kaip iki 
šiol “Vienybė” darbavos.

Skaityta pasveikinimai ir lin
kėjimai.

Dabartiniai bendrovės direk
toriai yra šie: A. Mikalauskas, 
y. Ginkus, Wm. Shedlow, Ks. 
Strumskis, S. Pauža, J. Beržie- 
is, F. Vokietaitis, J. Klasčius, 
\1. šrupskis. Direktoriai išda
vė raportą viso biznio, pasirodė 
kad “Vienybės” biznis gerai 
stovi, iš pereitų metų liko pelno 
apie $6,000. Visi darbininkai ir

nauskas paprašė visus šėrinin
kus atsistojimu pagerbti direk
torius ir redaktorius už jų gerą 
vedimą reikalų, kas ir padaryta..

Dar Vysk. Gritėnas pasakė 
kelis žodžius kviesdamas visus 
kreipti domę į tautišką bažny
čią, kuri esanti stiprybė tautos.

Seimas užsibaigė linksmai ir 
buvo ramus.

Nuo šio seimo “Vienybė” bus 
ar padidinta ar patankinta, pa
gal direktorių nutarimą. Šėri- 
ninkų noras buvo kad butų lei 
džiama keturis kartus savaitėj, 
vietoj trijų kaip dabar.

Vakarienė. Ant rytojaus po 
seimo įvyko vakarienė Klasčiaus 
svetainėj Maspethe. Svečių su
važiavo apie 300. Vėl buvo kal
bos ir dainos. Visi linksminosi 
iki vėlumai.

Tautininkų Klubas. Brookly- 
no Lietuviai labai buvo suvilti 
Sandaros ir jos organo, nes ro
dės kad jau negalima būti ge
rais Lietuviais, o tik sekėjais 
Plečkaičių ir kitų išdavikų. Bet 
Lietuviai susidrutino dvasioje ir 
pradėjo darbuotis tik Lietuviš
koj dirbo, kas ir sekas. Suor
ganizuota Tautininkų Klubas, ir 
jis auga nariais, net nuostabu 
darosi kad Lietuviai taip pasi
ryžę ir nepaiso kas ką apie juos 
terlioja.

Tautininkų Klubo susirinkime 
Vasario 26 d. išnešta papeiki
mas Katalikų Federacijai kad 
neleido Lietuvos 10 metų su
kaktuvių apvaikščiojime siųsti 
Lietuvos prezidentui pasveikini
mą.

daugiau pasidarbuoti.
Baliaus Komitetas.

Suėmė moterį už vyro mirtį. 
Pittsburgo detektivai areštavo 
Marę Spehar, 27 m., sąryšyje 
su nužudymu jos vyro, karčiam- 
ninko, kuris pereitą savaitę su
muštas ir nušautas prie namų. I 
kuomet su moteria rengėsi au
tomobiliu išvažiuoti. Moteris Ii-Į

Nužudė du vaiku. Namuose 
ant 7314 Hamilton avė., motina 
papjovė du savo kūdikiu, 3 me
tų vaikutį ir 8 mėnesių mergai
tę. Po to pati motina bandė nu
sižudyti persipjaudama rankų 
gyslas ir paimdama nuodų; ji 
randasi kritiškame padėjime. 
Ta moteris turi 25 m. amžiaus.

vedėjai bei redakcija dirba su 
nasišventimu.

Klubas dalyvavo pasitikime 
Lietuvos Generalio Konsulo P.
žadeikio kada jis atvyko j NewUžbaigiant posėdį, A. Rama-

Sarpalius patiko. Ristikas Ka

Yorką. Nutarta rengti margu
čių vakarėlį Balandžio 14 dieną 
“Vienybės” svetainėje.

Tautininkų Klubo nuolatinė 
buveinė nuskirta Vienybės sve
taine. Išrinkta Klubo komisi
ja: P. Narvydas, J. Andriuške
vičius ir P. Užusienis.

Tautininkų Klubas nepriims 
tokių kurie yra svyruojanti prie 
partijų, jis bus tik Lietuvių ir 
viskas. K. š.DETROIT

Politikavimas. Policijos vir
šininkai tapo pašaukti prieš 
miesto tarybą pasiaiškinti kodėl 
šimtai nekaltų žmonių esti nu
baudžiami kaipo laužytojai va
žinėjimo taisyklių, kuomet kiti, 
politikierių draugai, esti išlei
džiami be bausmių už tuos pat 
prasižengimus, dėlto kad jie ga
li prieiti prie tam tikrų asmenį 
kurie viską “pataiso”.

Sugauta banditas. Po dviejų 
susišaudymų bėgant nuo polici
jos ir pasislėpimo namuose, vie
nas banditas užkluptas šoko iš 
trečio aukšto ir susilaužė kojas 
ir taip buvo sugautas.

Bandito žmona suimta ir su 
policija važinėjo po miestą iš
rodymui kitų narių tos banditų 
gaujos.

T. M. D. REIKALAI
- . - - ■ • • ' -• • ..

ko nepaliesta.

Padaro
Gyvenimą

Maloniu
Per septynias gentkartes nami

nis Holandijos tautinis vaistas 
nuo inkstų, kepenų ir vidurių ne
sveikumų prisidėjo prie padarymo 
Šviesesnio, smagesnio gyvenimo 
kenčiantiems vyrams ir moterims. 
Pradėkite šiandien naudot Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules, o pa
matysite, kaip greitai pranyks jū
sų nesveikumai. Pas visus aptie- 
korius, parsiduoda trejopo dydžio 
dėžutėse.

SCRANTON, PA.
—

Pribuvo vyskupas. Kovo 9 d. 
! Scrantono diecezija sulaukė sa- 
I vo naujo vyskupo, Tarno C. O’
Reilly iš Clevelando.

Su didelėmis iškilmėmis jisai 
tapo įvesdintas į Scrantono šv. 

j Petro katedrą ir tapo trečiu šios 
diecezijos vyskupu.

Surengta įvairių iškilmių ir 
puotų naujo vyskupo sutikimui. 

| Jį nulydėjo į Scrantoną Cleve- 
! lando vyskupas Schrembs ir 
Clevelando majoras Marshall ša- 

I lip kitų Clevelandiečių.

rolis Sarpalius paliko gerą įspū
dį Daytoniečių tarpe, ne tiktai 
Lietuvių bet ir svetimtaučių. Jį 
pamilo ir kitų tautų žmonės.

Jis ritosi Vasario 28 d. Memo- 
ial salėje, už ką jis gavo pagy

rimą nuo publikos ir vietos 
spaudos. Jis taipgi padainavo 
pora dainų per radio.

dabar tamposi net po teismus, o 
iš teismo reporteriai ima ir pla
tina žinias laikraščiuose kaip 
Lietuviai katalikai ergeliuojasi 
su savo klebonu.

Automobiliu aukos. Per ke
turias savaites iki Vasario 25 d. 
Detroitas automobilių nelaimėse 
užmuštais atsistojo penkton vie
ton iš 77 miestų iš kurių surink
ta žinios. Per tas keturias sa
vaites suvažinėta arba patįs už
simušė 21 ypata.

Išviso per tuos 77 miestus tu 
keturių savaičių laiku žuvo 510 
ypatos. t R t

Pereitos savaitės pabaigoje 
gaisre sudegė dvi ypatos ir vie
na automobilio užmušta.

Brooklyn, N. Y.

Iš TMD. 3-čios kuopos.

Vasario 23 d. įvyko skaitlin
gas ir linksmas T.M.D. 3-čios 
susirinkimas. Skaitlingai susi
eita del to kad buvo nominaci
jos Centro Valdybos, ši kuopa 
vienbalsiai — visi 28 dalyvavu
sieji — nominavo senuosius į 
1928-1929 metų valdybą:

Pirmininku — K. S. Karpavi
čių ;

Vice-Pirmininku — M. Kas
paraitį ; ,

Sekretorium — Vytautą Sir
vydą ;

Knygium — J. Solį.
Tiktai iždininko vieton nomi

nuota naujas — A. Mikalaus
kas. Brooklynietis.

Nariai gavo naują knygą — 
“Dailės Milžinai”, kuri gražiai 
atspausdinta, gražiai apdaryta 
taip kad visiems patiko.

Prisirašė j kuopą nauji na
riai : N. Laukus, J. Mašinąus- 
kas, T. Petrauskas, A. Andri
jauskas.

Daugelistnarių užsimokėjo sa
vo duokles už šiuos metus.

Išrinkta komisija pagamini
mui naujų sumanymų busin- 
čiam seimui: J. O. Sirvydas ir 
T. Petrauskas.

Išnešta nepasitenkinimas vie
tos rengėjams-Lietuvos Nepri
klausomybes apvaikščiojimo už 
neprileidimą pasveikinti Lietu
vos vieša rezoliucija.

Susirinkimas baigėsi su geru

narių upū, visi pasižadėjo dar
buotis Draugijos labui kad butų 
galima užbaigti paskutinis to
mas “Pasaulio Istorijos”.

K. š.

Skubėkime su Nomina
cijomis

“Dailės Milžinai” knygos vi
soms kuopoms jau išsiuntinėta. 
Knygos leista per American 
Express, kad patįs priėmėjai 
užsimokėtų už persiuntimą, nes 
tas sudarytų centrui bereikalin
gas išlaidas.

Visos kuopos ir priėmė, iš
skyrus tris ar keturias, kurių 
priėmėjai pakeitė savo antrašus 
per šį tarpą. Bet knygas gali 
pareikalauti ekspreso ofise ir 
gaus tie kurie dar negavo. Il
giau neatsiimant knygos bus 
grąžinta.

Turint knygas, dabar kaip tik 
laikas šaukti susirinkimus, ra
ginti narius užsimokėti, ir atlik
ti nominacijas.

Kitos kuopos jau tą padarė, 
tačiau dar ne visos. Bet geisti
na kad kuodaugiau kuopų ir na
rių nominacijose dalyvautų ir 
kuogreičiau nominacijas atliktų.

T MD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-l-12, Bloomington, Iii., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčia'ti- 
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu b(Į(iu npmie.

Mrs. Hurst" neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

Sudegė. Lietuvio Juozo Mar-1 
tinaičio sudegė namas. Kadan
gi Martinaitis gyvena už mieštoj 
ribų tai gesintojų pagalbos ne-, 
galėjo gauti ir visas namas su
pleškėjo. Gaila vientaučio kad 
tokia nelaimė patiko.

J. Sakalo žmoną ir vėl išvežė 
ligonbutin darymui antros ope
racijos. Pirma operacija nebu
vo pasekminga ir vėl atsikarto
jo ta pati liga, galvos gėlimas 
(tumor). Linkėtina p. Sakalie- 
nei pasekmingai pernešti ope
raciją ir greitai pasveikti, o vy
rui Justinui ir mažam šuneliui 
Leonukui tvirtos energijos ir 
susiraminimo.

Firma įsteigta 1872

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

(14)

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME 

Del informacijų rašykit—Dept CD

(XXXXXZXXXXXXXXXXXZ-lXZXXXXZirXXXXXXIXXXXXXXXXXXZXTXZZJ 
a SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ | 
E Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
E organizacija Suvienytose Valstijose. F
E kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. u'
t Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 * 
h pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. S
m SLA kuopos randasi visuose didesniuose miestuose Nariai pr 
* Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T* '*
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos £

I Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000
I Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savajtej3 Del platesnių informacijų kreipkitia iiue adresai
; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA g 
! 307 W. 30th' Street New York, N. Y. KgaaXXXXXXXXXXXXXZXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx:

Remia senąją valdybą. Kovo 
7 d. įvyko SLA. 105-tos kuopos 
susirinkimas, kuriame buvo bal
savimai centro valdybos. Daly
vavo 27 nariai ir visi balsus ati
davė už senąją valdybą.

Kuopon prisirašė du jaunuo
liai, Jonas ir Antanas Stasevi- 
čiai. Pagirtini jų tėvai kad sa
vo vaikus prirašo prie prakilnios 
Lietuvių organizacijos.

Pramogos. Po velykų Dayto- 
niečiai susilauks dvejų pramo
gų. SLA. 105-ta kuopa rengia 
balių, o TMD. 8-ta moterų kuo
pa rengia komediją “Lapkus”, 
su visokiais pamarginimais.

Negarbingas lermas. Tarpe 
Daytono pavapi jonų ir klebono 
kova vis dar tebesitęsia. Nors 
ta kova yra už Rotuos bažny
čios reikalus, bet tas Lietuviu 
vardą žemina. Kad bartųsi tik 
savo tarpe butų tiek to, bet da-

Bylos su gelžkeliu. Miestas 
ruošiasi užvest bylas teisme su 
gelžkeliu kompanija kad ji pa
dirbdintų skerskelių pervažiavi
mus, prašalinimui pavojų užmu
šimo žmonėms * važiuojant per 
gelžkeliu bėgius. Su gelžkeliais 
miestas negalėjo prieiti prie su
sitarimo už to darbo atlikimą ir 
prisieina užvesti bylas.

J. A. U.

Daktarai remokenduoja karštą Bul
gariškų Šaknų (Kraujo) Arbatą pra- 
šalinimui persišaldymų.

Bulgariškų šaknų (Kraujo) Arba
ta prašalina Reumatizmą, Užkietėji
mą, Kepenų, Inkstų >r Skilvio nege
roves ir stiprina kraują.

Prašykit vaistininko duoti tikrųjų 
Bulkariškų Šaknų (Krauoj) Arbatos. 
75c ir S 1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano didelį šeimyninį pa
kelį žiemai. Pasiuskit $1.25. Adre- 
suokit man, H. H. Von Schlick, Pre
sident, 33 Marvel Building, Pitts
burgh, Pa.



WUH *VWDIRVA

The Lithuanian Savings 
& Loan Association
6712 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Kaip tankiai jus kankina skausmai ir sopuliai, pa
einanti iš nesveikumų inkstų, kepenų ir pūsles, 
kada 
savo

GERB.

GŪŽTELĖ

R V A

.Už

KAIP Kreipkitės laišku arba ypatiškai:

JUS

Cleveland, Ohio
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Laivas “George Washington” yra atsižymėjęs 

kaipo vienas iš puikiausiu garlaivių Atlantike.
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI
Sugalvojo gerb. Spragilas

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

GALVOSŪKIS No. 16

LI ETŲ VATĖV YNEM ŪSŲ
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)

GALVOSŪKIS No. 13 BUVO TOKS:
“Eglė ir žiema žaliuoja”

in
ly 
'o,

DRAUGAS STEPAS NORI 
VAŽIUOT J ROJŲ

— Sveikas, Stepas, kul
tu taip skubinies? O tai se
nai mudu matėmės!

— Dddrauge, prisirašyk Į 
darbininkų partiją tai galė
si su manim tankiai mama- 
matytis.

— Ką tu kalbi, Stepai? 
Aš maniau kad tu jau pame
tei tuos savo “darbininkus”, 
o tu dar vis už juos agituo
ji?

— Žinoma kad agituoju ir 
agituosiu iki papapasaulyje1 
neįvyks ppproletarijato re- 
rerevoliucija.

— Greičiau, Stepai, įvyks 
revoliucija jūsų galvose, o 
ne pasaulyj proletariato re
voliucija, nes niekad jokio 
dalyko visi bendrai pasauly
je nepriėmė ir nepriims. Net 
ir mokslo, to taip reikalingo 
dalyko, nepriėmė. Kada vie
nose šalyse jau žmonės šim
tai metų kaip mokyti ir ci
vilizuoti, kitose dar ir po 
šiai dienai prietaruose pa
skendę.

— Su rrrevoliucija, drau
ge, yra kas kita, ba kaip tik 
visi dddarbininkai susipras 
tai ir padarys gagagalą ka
pitalizmui.

— Tame ir bėda, Stepai, 
su darbininkais: kolei jie 
tamsus ir nemęka protaut 
jie tiki tokiems ir dar gud
resniems agitatoriams kaip 
tu. Jie mano kad ims taip 
ir stosis kaip agitatorius iš- 
pasakoja. Bet kad ilgai ne
sulaukia pažadėto rojaus ir 
per tą laiką gauna pažint 
agitatorių gudrybes ir iš
naudojimą, ir darbininkai 
susiratę pameta juos. Bei
tai nors kiti tamsesni paten
ka į jūsų eiles, kiti vis išei
na, ir revoliucijos įvykti ne
gali.

— O kodėl Rururusijoj, 
drauge, rrrevoliucija įvyko 
ir buržujams atėjo galas?

— Tose šalyse kur darbi
ninkai yra tamsus ir kur su- 
jais galima daryt kas nori 
ten pasiseka sukelt audras, 
bet tas nereiškia kad visur 
tamsunus rasi ir visi klau
sys kada žmogui sakoma su
irutes kelt.

— Tttu, drauge, vis kal-

Draugas Stepas 

bi taip kaip bbbuožėms ge
riau išeitų. Tttu nori kad 
darbininkai butų išnaudoja
mi ir nekikikiltų prieš ka- 
kakapitalistus. Ale tavo no
rai bus suminti ir darbinin
kai paims viršų.

— Klausyk, Stepai, aš vi
sada noriu kad darbininkai 
paimtų viršų, bet protingi, 
ne tokie kaip tu, ir kad jie 
tą viršų sau turėtų, o ne už
leistų tokiems nedakepė- 
liams kaip tu arba tokiems 
niekšams ir išnaudotojams 
kurie paskiau užsilipa dar
bininkams ant sprandų su 
savo diktatūra, ir vargšai 
turi jų klausyti ir šerti.

— Ttttai neteisybė, drau
ge, taip nėra ir nebus.

— O ar ne taip šiandien 
Rusijoje yra? Ar niekas to 
nežino? Ar ten darbininkai 
nemarinami badu kad tik 
komisarams užtektų paėst?

— Tai neteisybė, dddrau- 
ge. Ir aš tuoj žadu važiuot 
į Rururusiją ir pats savo 
akim persitikrint, o tada pa
sakysiu tau kaip ištikro yra.

— Ką, Stepai? tai ii- tu į 
Rusiją važiuoji? O ką tu 
ten veiksi?

— Aš važiuoju ten dirbt 
ir noriu atsisveikint su ta 
ppprakeikta Amerika.

— Daug jūsų Mazgeika 
ten plytų pridirbo? Žiūrėk, 
jau su boba sugryžo į Ame
riką. Ten iš darbininkų ne
galėjo gyvent dėlto kad kiti 
pirmiau jau darbininkus iš
naudoja ir darbininkai ten 
nieko neturi. Sugryžo čia 
ir tamposi iš miesto j mies
tą pasakodami apie tą rojų, 
iš kurio pabėgo. Tas bus ir’ 
su tavim.

— Gerai ir padarė kad su- ■

gryžo, dddrauge, tai ir ki
tiems papasakos. Ir tu nu
eik į jų ppprakalbas paklau
syt kai atvažiuos.

— Tokie gaivalai kai at
važiuos kiekvienas protin
gas darbininkas turėtų pa
klausti jų 'ko jie ten plytų 
nedirba, o sugryžo čia auko
mis misti? Jeigu nori tei
singai gyventi tegul eina į 
dirbtuvę dirbt, o ne rinktis 
aukas ir skleisti melus apie 
rojų Į kurį niekas jų dau
giau plakdamas neišvarytų. 
O tau, Stepai, patariu štai 
ką: visai nevažiuok bet su
siprask čion ant vietos bū
damas. Atliks tie pinigai ir 
vargas ką kelionėj atsieitų. 
Tu esi paprastas darbinin
kas ir sugryžęs negalėsi su 
prakalbom važinėt pasinau
dojimui iš darbininkų ir pa
slėpimui savo neapikantos 
prieš komunizmą. Kas kita 
su Mazgeikais: juos pasiti
ko Skiepo vyskupas ir kiti 
dykaduoniai ir jprašė nenie- 
kint rojaus ir komunizmo, 
nes tada jiems biznį suga
dintų, ir Mazgeikai žinoda
mi kad dirbtuvėj sunku dir
bti sutiko darbininkus pa- 
mulkint kad tik skiepui bu
tų rojus ilgesniam laikui.

— Su buožgalviu nesusi
šnekėsi. Gudbai. Aš bėgu 
pas Žydeli gaut informacijų 
apie kkkkelionę.

— Laimingos kelionės ir 
daugiau patyrimo, Stepai.

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki t saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Reumatizmas
Skausmai greitai palengvi
nama su Red Cross Plaster,

Pagalba nuo aštrių, atrsi peilio, 
skausmų, nušipusių, nesiliaujančių 
Reumatizmo skausmų—kurio kentė
tojai taip nenori. Ir jus galite tų 
pagalbą turėti. Tiktai panaudokite 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster 
prie skaudamos vietos. Jus busit nu
stebinti ir patenkinti greitu patogu- 
gumu kurį jis suteikia. Jis šildo ir 
ramina skaudamas vietas, sulaiko 
skausmus ir diegimus, sulaiko užde
gimus ir pašalina skausmus ištinimų, 
skausmingus kūno sąnarius. Jis 
švelniai masažuoja kūną kiekvienu 
judėsiu, ir jo gyduolė nuolat sunkias 
per odą j kūno audinį.

Nekentėk Reumatizmo agonijos nei 
vieną dieną daugiau. Jus galit gaut 
greitą, puikią pagalbą artimiausioje 
vaistinėje, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakalyje.

Įsteigta 1909

Taupomus Pinigus
Lietuvių Taupymo ir Paskolos 

Bankas su pirma diena Kovo 
š. m. atidarė pardavimą savo 
likusių Šerų (Stock), kuris bu
vo praėjusiame laike sulaiky
tas iš priežasties kad akcijų ant 
rankų buvo mažai pasilikę.
šis stakas neša šėrininkams 

T/<. Akcijų galima ypatai Įsi
gyti nuo dviejų iki dvidešimts 
ir už jas mokėti į savaitę po 
25c už kiekvieną. Tatgi kurie 
dar neturite pasiskubinkite įsi
gyti, nes trumpu laiku jų pri
truks.

girdite šį draugišką klausimą? Užlaikykite 
sveikatą, kol galite.

Padarykite pradžią, naudodami Gold Medai 
Haarlem Oil Capsules tuojaus. Drūtieji 
holandiečiai šiuos vaistus vartoja jau su
virs 200 metų. Užpečėtytose dėžutėse, vi
sose aptiekose. Trejopo dydžio. Žiūrėkit, 
kad būtų tas vardas ant kiekvienos dėžu
tės.

gOWMED/I/ JAUČIATĖS 
HAARLEM OI L V Tk T T’N V Tk TŠIANDIEN?

MERIKOS Lietuviai šįmet Lietuvoje turės tikrai gerus ląikus — 
tą užtikrina savo pakvietimuose Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona ir visa jo valdžia, taipgi Amerikiečių Priėmimo Komitetas, 

kurio pirmininku yra žymus Lietuvos patriotas, Generolas Nagevičius.

Per dešimts metų Lietuvos nepriklausomybės, kiek valdžių ir partijų 
Lietuvą tvarkė, nei viena kita valdžia pirmiau nepasirūpino Amerikiečiais. 
Jei kas važiavo, važiavo savo “rizika”, ir nuvažiavęs buvo sau kaip pirštas, 
vienas, o dar kaip kur ir su panieka pašiepiamas. I 928 metais kas tik lan
kysis Lietuvoj bus Liteuvos žmonių, Lietuvos valdžios svečias. Bus parū
pinta pasitikimai, suteikiama informacijos, nurodymai; bus pavaišinimai 
kiek tai galima įvairiais parengimais kokie tuo tarpu ten atsibus, ir tt.

Del šitų aplinkybių bus smagu šią vasarą Amerikiečiams į Lietuvą nu
važiuoti, ir nedykai daugybės rengiasi. Rengkites ir jus, prisidėkit prie 
“Dirvos” Ekskursijos Birželio 19 d., šia Ekskursija važiuodami turėsit vi
sišką garantiją: Amerikos valdžios laivais po Amerikos valdžios protekcija, 
o Lietuvoj visi busit po Lietuvos valdžios protekcija, kaipo jos svečiai!

DIRVOS” EKSKURSIJA SU K. S. KARPAVIČIUM IŠPLAUKS

Laivas “George Washington”
Laivas “Dirvos” Ekskursijai parinkta garsus 

“George Washington”, kuriuo 1919 metais Pre
zidentas Wilson penkis kartus važiavo i Europą. 
Laivas didelis ir greitas, 8-tą dieną pasiekia Eu-

“Dirvos” Agentūra išrūpina visas reikalingas kelionei popieras pa
sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt. 
Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno 
ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue
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Nuo Redakcijos
SOCIALISTINES VALDŽIOS SUGRIUVA 

*--Kodėl Europos darbo partijų 
aidžios neišsilaiko? Jau de

šimties valstybių buv£ darbo 
partijų kabinetai sugriuvo. Pas
kutinis yra Norvegijos kabine
tas, kuris neišsilaikė.

Darbo partijų kabinetai val
dė Angliją, Francuziją, Belgiją, 
Austriją, Čeko-Slovakiją, Esto- 
niją, Švediją, Daniją ir Norve
giją. Visur pirmenybę turėjo 
daugiausia socialistai. Kodėl so
cialistams nepasiseka? Tam yra 
tris priežastis. Pirmiausia, nėra 
užtektinai abelno nepasiganėdi- 
Bjt.o Europoje užtikrinimui pa
stovaus noro socialistinio valdy
mo. Antra, nors socializmas i 
mases daro Įspūdį kaipo idealas, 
faktas kad jis negalėjo išgelbėt 
Europos nuo karo parodo jog ta 
teorija nėra praktiška.

Trečia, tie kurie tėmijo socia
listų valdymą pamatė jog jų 
prižadai laike rinkimų padaryti 
nei kiek neisikunija greičiau 
kaip kitų politiškų partijų paža
dai, o kartais visai nebūna vyki
nami.

Delko Mus Lietuvon 
Kviečia?

šiose dienose paplito Ameri
kos Lietuvių spaudoje kvietimai 
Amerikos Lietuvių šią vasarą 
aplankyti savo tėvynę. Ameri
kiečiai kviečiami važiuoti ir pa
žadama juos priimti ir laikyti 
kaipo visos Lietuvos svečiais. 
Susitvėrė net komitetas su Ge
nerolu Nagevičium kaipo pirmi
ninku Amerikiečius sutikti.

Iš kur tas sumanymas Lietu
voje atsirado? Ne iš kur kitur 
kaip tik iš Amerikos.

Neskaitysime sau to už kre
ditą ar tą garbę pasisavint no-1 
rėsime, tačiau galime pasakyti I 
kad pereitą rudeni “Dirvos” re
daktorius K. S. Karpavičius tą Į 
sumanymą Lietuvai pasiūlė, pa-; 
rašydamas tuo klausimu ilgo
ką straipsni Šaulių Sąjungos 
organe “Trimite” ir ilgą nuo
dugnų ypatišką laišką Gen. Na
gevičiui, nurodant kokia nauda I

Lietuvai iš Amerikiečių bus jei 
nepraleis progą pakviesti juos 
lankyti tėvynę šiais nepriklau
somybės jubilejaus metais.

Kokia nauda iš to Lietuvai 
supras kiekvienas, ir kaip gaila 
kad iki šiolei niekas to nesupra
to ir jokia valdžia neatsižvelgė į 
Amerikiečius kaipo j tikrus Lie
tuvos sūnūs.

Dabar, jeigu ir kitokia valdžia 
kada užstotų, ji turės sekt da
bartinės valdžios pėdomis, nes 
visos kitos partijos giria save 
esant geresnėmis už “fašitus”, 
todėl turės pasirodyt Amerikie
čiams draugais ir demokratais.

Iš Lietuvos pakvietimams at
ėjus, “Dirva” specialiais laiškais 
užragino nekurtas laivų linijas 
pasinaudoti šia proga ir veikti 
išvien su Lietuva Amerikiečių 
kvietime ir pervežime į Lietuvą. 
Jei kompanijos šito paklausys 
tai Lietuvių laikraščiuose pasi
rodys didesni skelbimai.

Iš šito viso bus naudos šim
teriopai daugiau Lietuvai ir lai
kraščiams negu iš špaltų špaltų 
tuščių polemikų ir kolionių.

“VAIDEVUTIS”
Marija Ruett. ISTORINE APYSAKA Vertė Brundulas.

JAU BRUZDĖJIMAS
DEL “BALTIJOS

ARO”

Dar nepasirodžius “Dirvoje”
naujai senai garsinamai apysa-

(Tąsa iš pereito num.)

Iš kur atsirado Lietuvoje javai
Galų gale ilgą laiką saulės degintą že

mę suvilgino gausus lietus.
Lijo visą naktį, tačiau perkūnija greit 

nutilo. Todėl Vaidevučio svečiai neužilgo 
galėjo vėl pradėt vaišintis.

Kaip tik pasirodė ankstyba aušra, vi
si, Krivių-Krivaičio įsakymu, susirinko 
prie šventojo aržuolo.

Lietus liovėsi lijęs ir prasidėjo graži, 
giedra diena. Garbingi Vaidevučio sve
čiai, vyriausi Lietuvių giminių vyrai, išėjo 
iš Vaidevučio namų. Kunigaikštis, seniū
no lydimas, ėjo priešakyje visų.. Jaunimas 
gi paskui visus. Atsirado visados taip kar
štai Lietuvių mėgiama muzika. Muzikan
tai putė į ramus, į medines dūdas ir ypač 
senovės Lietuvių mėgiamus trimitus.

Bet Lietuvių buris, į mišką patekęs, 
negalėjo džiaugtis muzika, nes negalima 
buvo per diglįas tankumynes, kur tokie 
milžiniški paparčiai augo kad daugelį vy
rų savo tankmėje paslėpdavo, einant dū
duoti. Tada užpakalyje pasilikęs jauni
mas uždainavo:

Vidur jurų ir marelių
Aukštasis kalnelis, 
Ant to kalno kalnužėlio

įvairius svieto kraštus, bet dukrelės nera
do.. Bet po svietą vaikščiodama pamatė ji 
grudus kokių Lietuvoje neaugo.

— Kad but galima keletą sėklos gru
dų į Lietuvą atnešti, — pamanė sau Krū
minė, — tai mano žmonės pradžiugtų.

Ir ėmė ji prašyti kad jai duotų keletf 
sėklos grūdelių. Bet veltui prašė: niekas 
jai sėklos grūdelių nei kiek nenorėjo duoti 
Galų gale, jai labai prašant, leista pasiimt' 
tiek sėklos grūdelių kiek jų tilps aržuolc 
gilės kevale.

— Gerai ir tiek, — pamanė sau Kru 
minė.

Ir paėmi ji po grūdelį. Be to, ji išsi 
klausė kaip juos sėja ir kaip paskui javus 
valo. Tokias žinias surinkus ji gryžo į 
Lietuvą be dukrelės.

Tuojau ji surinko savo žmones ir pra 
dėjo juos mokinti kaip žemę dirbti ir kai] 
sėti tuos grudus. Reikia prisiminti kai 
Lietuvių visą žemę tuo metu buvo mišką 
apdengę ir dirbamų laukų dar visai nebu 
ta. Išpradžių reikėjo miškus nuskinti ii 
dirvas paruošti. Nelengvas tai darbas bu 
vo nes tankiose Lietuvos giriose daugybė: 
baisių smakų butą, bet Lietuviai juos per
galėjo ir miškus vietom išskynė.

Ir štai, bekertant medžius ir bepjau 
nant žoles, rasta miško gilumoje akmuo.

kai, “Baltijos Aras”, gaunama 
klausinėjimų ar ta knyga gata
va.

Dar geriau, p-lė Sofija Birže- 
laitė, iš Sioux City, la, prisiun
tė $1 prenumeratos už tą kny- 
gą, tokiu budu pirmutinė atida
rydama vajų “Baltijos Arui”, 
nors dar vajus visai nebuvo pra
lotas ir neskelbiamas.

Smagu paminėti kad Sofija 
Birželaitė yra Amerikoje augus 
Lietuvaitė, kaip ir pernai buvo 
pirmutinė prenumeratorė “Juo- 
lo Kažygio” Amerikoje augus 
Lietuvaitė, Alina Chape, iš Bin
ghamton, N. Y.

Jos atidarymas “Juodo Kar
žygio” vajaus buvo labai giliu- 
cingas, nes “Juodo Karžygio” 
sėjo daugiau negu kitų kokių 
oaskirų knygų šiais laikais A- 
nerikoje Lietuviai išplatino.

Galime pasitikėti kad ir “Bal
tijos Arui” ši antra Lietuvaitė 
atneš gerą giliukį, nors dar ko- 
'ei kas prašome skaitytojų su
silaikyt nuo prenumeratos siun
timo.

Smetonos Atvaizdas 
ant Krasaženklių

šiose dienose gauti laiškai iš 
Lietuvos turi ant krasaženklių 
A. Smetonos atvaizdą. Krasa- 
ženkliai yra didesni už papras
tus.

Tie ženkleliai išleista paminė
jimui dešimties metų sukaktu
vių Lietuvos nepriklausomybės.

Galima patėmyti šį ypatingą 
supuolimą: A. Smetona buvo 
pirmutinis Lietuvos prezidentas 
dešimts metų atgal ir yra da
bar prezidentu kai sukako de
šimts metų musų valstybės ne
priklausomo gyvenimo, todėl ir 
pritinka kad ant ženklelių pasi
taiko būti A. Smetonos atvaiz
das, o ne keno kito.

▼ ▼ ▼

Milijoninis “Tėvynės” 
Numeris

Sausio 9 d., dešimtas “Tėvy
nės” numeris išėjo kaipo “Mili
joninis Numeris”, paminėjimui 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje iždo peraugimo milijono 
dolarių.

Kaipo tam tikslui ir šis “Tė
vynės” numeris padaryta gra
žus, didelis ir turtingas, pilnai 
atsakantis kalbant apie milijo
nus dolarių.

“Tėvynė” išleista net 24 pus
lapių, kuo viršija visus kitus 
kada nors Amerikoje Lietuvių 
leistus padidintus numerius. Ir 
laikraštis gausus raštais ir pa
veikslais Susivienijimo veikėjų 
ir visuomeninių asmenų.

Turbut tik kai suaugs iki ki
to milijono dolarių “Tėvynės” 
redakcija tepasidrąsins kitą to
kį numerį leisti, žiūrint į sun
kumą tokio numerio priruošimo.

KODĖL TAIP SUNKUS ILGĖSIS
Kodėl taip ilgu, kodėl taip skurdu, 
Kodėl linksmybės man nėra?
Kitiems rods čiulba paukščiai dainelę, 
0 man liūdnumas vien tėra?

Geriau gyvybe bučiau netapus 
Ir šio pasaulio kad nepažinus, 
Arba kad šiandien eičiau j kapą, 
Ne tokią meilę kad išpažintis....

Kodėl gyventi, kodėl ilgėtis,
Juk jau paguodos man nėra,
Kur tik vaikščioju ir kur pažvelgiu, 
Vien tik erškėčiai man tėra....

Nors labai širdis esti nubudus
Ir galva pilna rūpesčių,
Tik tuomet randu dar sau paguodą 
Kai prie gėlelių nueinu....

Rožė.

PILIEČIAI IR PONAI
Pilietis reiškia pilies arba 

miesto gyventoją, bet Lietuvos 
laikraščiai miestų žmones va
dina “ponais”, o kaimiečius “pi
liečiais”.

Gal del to kad “pilis” reiškia 
tvirtovę, o gerai žinome kad 
Lietuvos kaimiečiai buvo kaipo 
pilies gynėjai kurie išlaikė neil
sų tautą ir kalbą nuo žuvimo.

KO ŽIURI?....
Ko žiuri tu taip Į mane 

Akutėm meilingom,
Ką galvoji mintim savo

Laksčiom, paslaptingom?
Kodėl šypsos ant lupelių 

Tavo nematyti,
Ir jos tyli, nors norėtų

Lyg ką man sakyti?
Ar krūtinėj tavo daužos

Širdis jaudulingai,
Taip kaip mano matant tave, 

Svajojant audringai?
Apie tave prasvajoju

Aš per dienų dienas,
Trokštu būti vis su tavim, 

Bet esu vis vienas....
Ai' ir tavo širdis trokšta

Vis su manim būti,
Ar prašai ir tu likimo

Mums tą laimę duoti?
Ak kaip noriu, labai noriu

Laimę tą turėti
Kad galėčiau glėbyj savo

Tave pamyluoti....
Adonis.

Išgėriau stikleli už save mažesnį, 
Išvoliojau purvynei} už save didesnį. 
Puoliau purvynėlin, maniau patalėlis, 
Apkabinau akmenėlį, maniau mergužėlė.

Žalias aržuolėlis.
Į tokį pat žalią aržuolą jie dabar ir 

skubinos. Tačiau pakelyj buvo ežeras, per 
kurį reikėjo persikelti. Sunku visus vy
rus susodinti į laivelius, bet kunigaikštis 
išanksto apie tai pagalvojo.

Jie rado ežero pakrantėje didelius iš 
dušu rąstų sukaltus sielius, ant kurių visi 
vyrai ir sulipo. Ilgom kartim dugno at- 
sispirdami jie ir persiirė per ežerą.

Čia visi susiglaudę ramiai stovėjo, nes 
T šventovė nebetoli buvo ir vandeniu plau
kiant reikėjo ramiau laikytis.

Senas Erdvilas, kuris tiek daug metų 
turėjo, visoje Lietuvių žemėje buvo išmin- 
Lingu vyru laikomas. Jis žinojo daugybę 
pasakų. Jaunimas apstojęs jį pradėjo pra
šyti kad pasakytų kokią nors seną pasaką.

Senis truputį pagalvojo, o paskui, miš
ke rastą gilę rodydamas, paklausė:

— O ar žinot, mano mieli ’brolučiai, 
kas musų Lietuvai davė įvairius grudus ir 
kaip jie čia atnešti?

0 kadangi niekas atsakyt į tai nega
lėjo, senis tarė:

— Jau senai, taip senai, labai senai, 
kad tik seneliai iš savo senelių pasakų apie 
tai žino, Rasos upės pakrantėse gyveno ku
nigaikštienė Krūminė. Ji gera ir išmintin
ga buvo ir turėjo labai gražią dukrelę. Jos 
akytės kaip dangus, lupos kaip karoliai, o 
plaukai kaip saulės auksiniai spindulėliai. 
Plaukai tokie buvo ilgi kad juose ji visa 
galėjo pasislėpti. Nijolė, toks šios mergai
tės vardas buvo, vieną kartą išbėgo į pa- 
upę sau gėlių pasiskinti. Neveltui Lietu
vą vadina gėlių motina, nes tokių gėlių 
kaip čia visame pasaulyje nerasi. Nijolė 
vaikštinėjo Rasos krantais ir rinko gėles. 
Ji jau daug gėlių prisirinko ir ruošės pas 
močiutę gryžti, tik štai, žiuri, auga viena 
visu puikiausia gėlė. Bet ji auga vande
nyje; vanduo negilus, dugnas smiltim švie
čia. Nusiavė kunigaikštytė kurpaites ir 
striuokt į vandenį!

Bet vos tik ji kojelėm pasiekė upės 
dugną, jau jos nebėra.

— Prigėrė! — nubudusiu balsu kaž 
toksai jaunuolis iš užpakalio atsiliepė.

— Ne, ji ne prigėrė, — tęsė toliau se
nas Erdvilas, — ją kita nelaimė ištiko.

Pragaro dievas Peklius išsirinko sau

Kaž kuomet Praamžius po juo užkasi 
Nijolės laimę. Pragaro dievas Peklius lai
mę išsikasė ir pasiėmė Nijolę į savo kara 
lystę. Kaip tik sužinojo apie tai Krūmini 
tuojau ten nuvyko. Gaila jai buvo dukre
lės ir ji norėjo nuo dievo Pekliaus ją atim 
ti.

Atėjo ji į pragaro vartus. Jos sutik; 
išėjo jos dukrelė. Ne viena dukrelė išėjo 
bet su savo vaikučiais.

— Motinėle, — sako gražioji Nijolė, — 
eik pas mus svečiuos! Susipažink su save 
žentu, o mano vyru Peklium ir su mano 
vaikučiais. Aš jau į Lietuvą negryšiu, ne: 
myliu savo vyrą ir su juo pasiliksiu.

Ir ką gi turėjo kunigaikštienė Krūmi
nė daryti? Juk dievų valia turi būti pil
doma! Pabuvo keletą metų svečiuos pek
loje, pažaidė su jos vaikeliais ir išsiruošė 
atgal į Lietuvą,

Sugryžo ir savo krašto nepažino! Ter 
kur ošė senos eglės auga auksiniai kvie 
šiai, ten kur augo laukiniai žolynai — ter 
dangaus mėlynės žiedais linai žydi.

O žmonės turtingi ir linksmi. Ir pra 
džiugo geraširdė kunigaikštienė Krūminė 
kad ji viename aržuolo gilės kevale visam 
Lietuvos kraštui laimę atnešė! Ir išdžiu
vo jos ašaros, kurias dukrelės gailėdama 
liejo, jos žmonių džiaugsmas jai laimę su
teikė.

-— Ir praslinko nuo to laiko dienos, 
mėnesiai ir metai, mirė jau geroji kunigai
kštienė Krūminė, o Lietuva žino kad gyve
na su dievais ir iš jų malonės, todėl jiems 

laukas degina.
Erdvilo pasaka visus lygiai sudomino. 

Nieks Prūsų vyrų jos taip gražiai ir aiš
kiai iki šiol nežinojo, todėl visi seneliui la
bai širdingai dėkojo.

Štai atėjo laikas ir nuo sielių lipti. 
Kada Vaidevutis su savo karžygiais priėjo 
prie šventojo miškelio, juos su kreiva laz
da rankoje sutiko Vaidila.

— Krivių-Krivaitis išsiuntė mane su
tiks žmones, — kreiva lazda sulaikydamas 
vyrus tarė Vaidila. — Lietuvos kunigaikš
tis ir krivūlė turi čia sustoti.

Visi sustojo. Tiesiai prieš juos, kiek 
toliau, šlamėjo galingas šventas aržuolas.

(Bus daugiau)

Atrado Šeštą Vitaminą

Kalifornijos universitete, Dr. 
Herbert M. Evans, atrado nau
ją vitaminą, šeštą mokslui žino
mą. Jis pavadinta Vitamin F.

Vitaminas F, sako Dr. Evans, 
yra reikalingas normaliam gy
vūnų išaugimui; jeigu to vita
mino maiste nesirastų arba ku
ris gyvūnas arba žmogus jo ne
gautų vargu galėtų išaugti pu
siau savo paprasto didumo ir 
nebūtų lytiškai sunokęs.

Tarp natūralių maistų kurie 
turi savyje šeštą vitaminą yra 
kepenįs ir salotos, sako profeso
rius Evans.

Ruoškitės Ruoškitės
pradėt skaityt 

“BALTIJOS ARAS”

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

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
suli, ir norim kad išbandytumet mu
su lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tine 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” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 

1596F Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Nijolę; laukė jos vandenyje, jis ir gėlę jai 
parodė ir dabar ją į pragarą nusidangino.

Didžiausias verksnias ir liudėsis pa- 
sklido Liet^ivoį- šąlyjeį1 kąęlaj kunigaikštytė 
Nijolė į rūmus nesugryžo. Dieną naktį 
jos jieškojo, jieškojo veltui ir kitį ir trečią 
dieną ir naktį.

Galų gale kunigaikštienė Krūminė pa
ti išėjo dukrelės jieškoti. Perėjo, visokius,

aritmetika
Lengvas būdas išmokti skaitliuoti 

c . (rokuoti). Knyga padalinta į. pen
kisskyrius'ir telpa visi reikalingi 
aritmetikoj purpdymai. 104 pusi.

Kaina tiktai 40 centų.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Blogas 
Slapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy 

Visose Aptekosc

i
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JAU!
Su No. 12

Pradės per “Dirvą” eiti ši žingeidi is
toriška apysaka iš anų garsių Vikingų 
laikų, iš I I-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 į 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.

Daug turime romanų iš Lietuvių 
prietikių su Rusais, Lenkais, Vokie
čiais, bet Vikingų šalįs 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 skaitytojams gali patiekti.

» * v
PASARGA SKAITYTOJAMS:
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!

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

DAINUOK
Kam verki, dejuoti 
Vien apie vargus, 
Geriau juk dainuoti — 
Pasaulis gražus!

Kuomet tamsios mintįs
Spaudžia ir kamuoj’
Ir širdis nuliūdus
Rauda, aimanuoj, 

Tuojau metęs viską 
Linksmai uždainuok, 
Prieš skurdų likimą 
Pilna drąsa stok.

Pranyks debesėliai
Ir vėl bus giedra,
Pranyks rūpestėliai,
Gyvent bus miela.

Laputė.

Neapgausi
— Nieko stebėtino kad tau 

; dantį skauda. Tu tiek daug su
valgė! saldainių, — tarė moti-

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : j

na.
— Tai, mama, ne nuo saldai

nių ! Aš saldainius kramtau vi
sais dantimis, o man skauda tik 
vieną, — atsikirto duktė.

Paikas klausimas. Jonas Va- 
Jonis iš Pittsburgo atrašė: Ko
dėl kada šalta, prie atviros ug
nies žmonės šildo priešakį, o 
prie uždarytos (karštos sienos 
ar tam panašiai) kiša kuprą?-

KADA Aš VIENAS
Užtekėk, saulele,
Duok greičiau rytelį, 
Vai aš eisiu, eisiu 
Pas savo mergelę.

Liūsta man širdelė
Be mano brangiausios,
Nerimsta galvelė
Be jos, mylimiausios. .. .

Tik išvydus jąją
Nurimsta širdelė,
Tik prie jos atranda
Paguodą galvelė.

Tik tada smagu man
Kai aš prie mergelės,
Tik tada ramu man
Kai švieč’ jos akelės.

Bet ar linksmą rasiu,
Ar šypsos lupelės,
Ar girdėsiu garsą
Jos jautrios dainelės?

Tik tada paguodą
Sulaukia širdelė
Kai linksmai sutinka
Mane ta mergelė.

Adonis.

PASTABELES
NUO 1826 metų tarpe Suvie

nytų Valstijų ir Kanados ėjo 
ginčai del nustatymo rubežiaus 
Woods ežero smailumoje. Per 
visą tą laiką keliolika tuzinų vi
sokių komisijų, iš abiejų vals
tybių, turėjo daugybę visokių 
suvažiavimų, visaip derėjos, ne
susitaikė, skirstėsi be pasekmių, 
vėl suvažiuodavo, ir vėl tas 
pats. Ir taip beveik per šimtą 
metų tos komisijos abiem valsr 
tybėm ištraukė daug milijonų 
dolarių, ir tik dabar dalykas už
sibaigė su “skriauda” Suvieny
toms Valstijoms, kurios sutiko 
Kanadai užleisti “savo” terito
rijos. .. . pustrečio akro. Ir del 
tokio žemės šmotuko tiek laiko 
sugaišta, tiek pinigų išaikvota!

▼ ▼ ▼

NEW YORKE, viename Re- 
publikonų klube, kalbėdamas del 
Smith’o kandidatūros į prezi
dentus, katalikų kunigas, F. P. 
Duffy, buvęs kapelionu 165-me 
regimente, įsikarščiavęs pasa
kė: “Jei šventas tėvas butų ci
vilišku valdovu, aš jam tuojau 
paskelbčiau viešą karą....”

Klausytojai nuokart nesupra
to kodėl kunigas taip piktas ant 
savo valdovo, tik kiek dasipro- 
tėjo kuomet baigiant kalbą ku
nigas vėl karščiuodamasis pasa
kė: “Sakyklose kunigų agitaci
jai nėra vietos, nes jei sakyk
lose kunigai imtų skleist agita
ciją tokius kunigus vyskupai 
tuojau pakarpytų....”

▼ ▼ ▼

ILLINOIS ir Missouri valsti
jom panaikinus prasižengėlių 
baudą korimu, pakeičiant žudy
mu elektros kedėje, tūlas Pily
pas Hanna, gyvenantis Ep
worth, Ill., tapo paliestas bedar
bes. Jis ikišiol buvo oficialiu 
budeliu abiejose valstijose, kai
po korikas, gi dabar panaikinus 
korimo baudą jis netenka darbo 
ir labai rūpinasi iš ko reiks gy
vent, kadangi mano jog niekas 
nenorės jam suteikt jokį darbe
lį. Savo namuose jis turi įsi
kūręs “muzejų”, kuriame suka
binta virvės ir maišai naudoti 
jo aukoms ant galvų ir kaklų; 
kiek žmonių jis iš pasaulio iš

varė per 25 metus tiek šių prie
taisų jis turi savo “muzejuje”.

▼ ▼ ▼

TŪLI Chicagos Lietuviai sa
ve pasistatė į juoką 1904 me
tais kada jie kreipėsi į miesto 
valdžią reikalaudami teismo už
draudimo Lenkams savintis Ta
dą Kosciuszką, kuriam Lenkai 
tada ėjo atidengt paminklą, ro
dos Washington parke. Nieko 
nelaimėjo, gavę atsakymą kad 
jau pervėlu, nes Lenkų viskas 
jau prirengta iškilmėms, ir to
dėl sutrukdymas Lenkams pa
darytų perdaug nuostolių.

Šiais metais ten pat tūli Lie-j 
tuviai nei kiek neišmintingiau 
pasielgė kuomet padiktavo mie
sto valdžiai jog ne tik Kosciusz- 
ko bet net ir Pulaski esą Lietu
viai. Iš to kilo daug ergelio 
tarp Lietuvių, Lenkų ir miesto 
valdžios.

Rodos Lietuviams laikas jau 
butų susiprast ir liautis jieško- 
jus sau “didvyrių” tarp Lenkų, 
net ir tą patį Kosciuszko už
mirštant. Juk jis buvo Len
kas, tik Lietuvoje gimęs. Jo 
Lenkystę patikrina pati jo pa
vardė “kosč-uszko” (kaulo au
selė). Didelio čia daikto kad jis 
Lietuvoje gimė. Juk ir Pilsud
skis ir daug kitų Lenkų Lietu
voje gimė, bet būdami Lenkais 
nieko Lietuvai nedavė. Be to 
Lietuvių yra gimusių Lenkijoje, 
Vokietijoje, Rusijoje ir kitur. 
Ar tai reikia šituos Lietuvius 
vadint Lenkais, Vokiečiais, Ru
sais ir kitokiais?

Lenkai tankiai savinasi pra
kilnesnius vyrus, kitų tautų 
žmones; jie kartą buvo prisisa
vinę vieną Japonijos generolą 
Kuroki ir net popiežių Pijų X, 
pavarde Sarto, buk jie esą Len
kai: Kuroski ir Sartowski.

Rusai vieną kartą savinos! 
šventą mergelę Mariją buk tai 
buvus Rusė; Vokiečiai kiek vė
liau savinosi Kristų buk tas pa
ėjo iš Vokiečių. Nejaugi ir 
Lietuviams dabar reikia pamėg
džioti taip klaidžiojančius žmo
nes, ir sekant jų pėdomis lip
dyt sau “didvyrius” iš Lenkų? 
Juk tai neišmintinga.

B. F. žaliaduonis.

c c

Co
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Richman Brothers

į
J

Ciutos musų pa- 
čių Clevelando 

ir Loraino siuvy
klose, linksnių ir 
patenkintų dar
bininkų kurie y- 
ra ir šėrininkais, 
Richman’s Dra
panos turi žymes 
viršiausios rūšies 
ir gerino. 'Vienok 
moksliškai ištai
kytas didelis iš
dirbinius ir tie
siog iš dirbtuvės 
pardavimas lei
džia nuims par
duoti jas jums ta 
stebėtinai žema 
kaina.

Bile Siutas
Plcščlus

arba
Tuxedo
Siutas

JyJAUJl stiliai—nauji audiniai—nau
jos spalvos — ir greičiausia maty

sit naujos mados idėjas pirmiausia 
Richman’s Drapanose, jeigu jos esti 
rimtos ir geru skoniu. Išdarytos ir iš
dirbtos musų pačių dirbtuvėse, šian- 

savaitędien, jos pasirodo sekančią 
Richman krautuvėse.

užsitik- 
tikri ir

Ir jus taipgi galit būti pilnai 
rinę jog Richman styliai yra 
teisingi — musų dezigneriai yra patįs 
pirmaeiliai toje srityje. Jus galit pa
sitikėti gauti atsargiai pasirinktą, ge
rai išbandytą grynos vilnos materiją, 
— gauna gerą pasiuvimą kokį tik ga
li pagaminti patyrusios rankos ir at
sakančios mašinos davimui jums ilgo 
dėvėjimo — nepaprastai ilgo — ir bū

nat užtikrinami jog gaunat 
pilniausia ir geriausia ką ga
lima už savo pinigus gauti.

Ekstra

Kelines

$4-
$6-

Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės
725-731 Euclid Avenue Prospect ir Ontario
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Cheer up! lhe less you have 
the more there is to get.

'Jau Laika

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarini Ploščių ir Vasa
rini 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.

These days it takes just a- 
bout a round dollar to pay 
square meal.

----- o-----
A girl can stand for a 

with a past if he has good 
ents.

Women are living longer now 
than men, which shows that 
shopping 
paying.

isn’t as straining as

for a

man
pres-

dirva
v

not pretend to know 
about ornithology,

We do 
anything 
but we are willing to say this 
much for the stork. He delivers 
the goods.

Įsteigta 1881

! John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Prospect 2420

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

kuojant, išlaidžiam ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

LEAGUE of CLEVELAND
14-tas Aukštas, Hotel StatlerProspect 3466

Prašalinkit Nuovargi iš
Prosijumo Dienos

ri

Naudokit Elektrišką Prosą
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 neturėtų 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.

V.V.W.W.V.W.W.W.W.'.W.'.W.W.W.W.W.V.W/AA^

£ SERGANTI ŽMONĖS ■’
;• KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY .10 OFISAN PASITARTI
< DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

Akrono Naujienos
Supjaustė pačią ir kaimynę. 

Negras Brown, nuo 83 Ira avė., 
i sugryžo pas savo pačią į jos na
mus ir sumanė susitaikyt ir 
prašė kad ji priimtu jį atgal gy
vent, bet nigerka nesutiko. Ta
da jis užpykęs puolė peiliu prie 
jos ir perpjovė veidą ir žandą. 
Ten buvusiai kitai juodakei dū
rė peiliu ir tada išbėgo.

To negro du broliai dabar lai
komi kalėjime už žmogžudystes.

išgėrė nuodų. Ji paimta ligo
ninėn ir randasi kritiškoj padė
tyj.

Ant 431 Julien avė., norėjo 
nuodais pasidaryti sau galą Ed
mundas Atkinson, 39 m. Jis 
irgi .nugabentas ligonbutin.

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tok i s tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą ir kitus dalykus 
išegzaniinuoja.

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

Krau- 
taipgi

jis tą

į Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- į 
°, sos ligos yra išgydomos. d
į Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
į būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. S
% Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- į 
d silpnintus kūno organus. S
"■ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. S 
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland į 
“■ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 1 — nuo 6 iki 8 vakare. °* 
d Nedėldieniaia nuo 10 iki 1. į

Telefonu kompanija ruošiasi 
prie didelių pagerinimų ir buda- 
vojirnų naujų budinkų Akrone. 
Nuo šių metų per penketą atei
nančių metų bus išleista apie 
šeši milijonai dolarių Akrono 
srityje.

Per visą valstiją Ohio Bell 
telefonų kompanija paskyrus iš
laidų budžetą $93,000,000 viso
kiems savo biznio plėtimams.

Norėjo nusinuodint prie myli
mojo. Mabel Baker, 26' metų 
amžiaus, patyrus kad jos jauni
kis jos nemyli, nuėjus prie jo 
namų ant 274 Bellwood avenue,

MIRĖ O. RUTKAUSKIENĖ

Kovo 1 d. po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Ona Rutkauskienė; 
paliko vyrą Stasį ir tris nedide
lius vaikus, didžiaųsis 9 metų, 
o mažoji dar neturi dviejų me
tų.

Velionė prigulėjo šv. Stanis
lovo draugijoj ir Kovo 3 d. tos 
draugijos lėšomis ir patarnavi
mu su bažnytinėmis apeigomis 
buvusioje Lietuvių šv. Petro pa
rapijoje, palaidota šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Šv. -Stanislovo draugijos na
riai laike šermenų nakties lai
ke, su draugijos ženklais, buvo 
prie grabo ir atidavė paskutinį 
patarnavimą. Ne tik jos vyras 
bet ir dalyvavusieji labai džiau
giasi kad draugija taip prižiūri
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žemas . *. bet Buick 
pereina kupstus ir turi 

gana galvai vietos
Buick duoda daugiau negu 
gražų, žemą, buklų išviršj. 
Jis duoda visus patogumus 
kokius tik galima gauti iš 
žemų Fisher viršų, kuriuose 
laip pat yra užtektinai auk- 
ščid galvai.
šita stebėtina kombinacija 
rimto gražumo — su gana 
vietos sėdėtojams iš viršaus

— ir gana aukščio nuo že
mės — yra tiesiogina pasek
mė Buick sumaningo subu- 
davojimo.
šis naudingas pažingėjimas, 
pradėtas Buick’o keliolika 
mėnesių atgal, stato Buick’ą 
toli priešakyje kitų gražu
me, saugume ir visame pa
togume važiavimui.

savo narius.
Velionė Rutkauskienė visada

buvo ištikima šios draugijos 
narė ir visomis išgalėmis jai 
dirbo. Prieš keletą metų, kada 
kunigas Cybelis norėjo draugi
ją panaikinti ir jos turtą likvi
duoti, Rutkauskienė su teisybę 
mylinčiais draugais stojo prieš 
kunigą, ir taip draugija išliko 
gyvuoti. Ir šiandien jos šeimy
nai yra nauda iš tos draugijos, 
nes šalip patarnavimo prie lai
dotuvių dar paliko pinigiška 
nauda.

Šermenyse jos lankėsi daugy
bė žmonių, kaip katalikų taip, ir 
laisvamanių, nes velionė buvo 
gera moteris ir sugabi motina 
ir patriotė Lietuvė. Keletas de- 
sėtkų automobilių Lietuvių pa
lydėjo į kapines. S. Rodavičia.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Telefonas Main 6111

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

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

SEDANAI 81195 iki $1995 ' 
COŲPES $1195 iki $1850 

SPORT MODELIAI 
$1195 iki $1525

Kainos f. o. b. Flint, Mich, 
dadedant valdžios taksus.
G. M. A. C. išsimokėjimo 
planas labai patogus kas 

pageidauja.

THE OHIO

The Bailey
14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave.

1900 East
Buick Co.

Lakewood
Lakewood

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

BUICKf-

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

BUICK COMPANY
24th St.

9100
9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Buick Co.
Cedar 3415

Cedar 3415

Prospect 3400
The Economy 

12538 Euclid ave.
12516 Penobscot ave.

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. Randolph 6202

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

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

Visos* aptlekoso—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterolo (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Bl.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City ,
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PO LIETUVĄ
PASI DAIRIUS

LIETUVOS LIAUDS IR LABDARYBĖ
Elgetnamiai ir Prieglaudos

Visoj Lietuvoj yra apie še
šiasdešimts prieglaudų su naš
laičiais kurias remia valdžia, ir 
viena draugija Ulytėlėj (Rokiš-, 
kio v.) kuri rūpinasi tais naš
laičiais kurie gyvena laisvėj.

Elgetnamių yra suviršum du 
šimtai, ir beveik visi užlaikomi 
vien žmonių. Didžioji dalis 
prieglaudų randasi apskričių 
miestuose ir jos užlaikomos sa- 
vivaldybos lėšomis, o keletas 
prieglaudų randasi Kaune, vien 
aukomis palaikomos ir yra skai
tomos privatiškomis.

Geriausia gyvuoja privatiškos 
prieglaudos ir parapijiniai el- 
getnamiai.

Pirmiausia pakalbėsiu apie 
parapijinius elgetnamius.

Blogai yra elgetnamiuose per 
tat kad musų kaimų liaudis per
daug savimeilė, neužjančianti ir 
mažai turinti žmoniškumo jaus
mų. Antra priežastis tai bloga 
tvarka ir blogi vedėjai ar vedė
jos, 
lėšų 
duoti 
ga.

Moteris su motere pasivadino 
“durnėmis” na ir prasideda tei
smas, kuris siekia net Tribuno
lą ir lėšuoja keletą šimtų litų. 
Kiekviena parapija prageria ar
ti trijų šimtų tūkstančių litų, 
bet tie visi pinigų mėtytojąi 
gailisi vieną litą aukuoti elgetų 
naudai.

Ateinant kokioms didesnėms 
šventėms dievobaimingos mote
rėlės tempia klebonui sūrelius, 
vištelius, bet nei viena neužkly
sta į elgetnamį. Tikrai sakant 
mes puikiai galime nelaimingus 
gelbėt tik nenorime.

nių kurte našlaičiais rūpinasi ir 
juos prižiūri be jokio atlygini
mo. v

Kauno prieglaudose našlaičiai 
yra mokomi ne tik rašto bet ir 
amato, todėl ten prieglaudos rei
kalauja daug lėšų. O kad pas 
mus Lietuvoj daug lėšų nėra to
dėl ir Kauno našlaičiai turi 
skursti. Geraširdės moterįs ve
dėjos negaudąmos kitos išeities 
važiuoja į Ameriką melsti pas 
išeivius Lietuvius paramos. Bet 
ir ten nekaip buna sutinkamos, 
nes yra tokių “šviesunų” kurie 
šaukia: “Nei cento Lietuvos na
šlaičiams !” Atvažiavusios au
kų rinkti moterįs apšaukiama 
apgavikėmis ir davatkomis.

Pereitą rudenį Amerikoje ap
silankė krikščioniškos prieglau
dos vedėjos moterįs, bet jos 
doros ir galima pasitikėti 
nei vienas aukautas centas 
bus kitur suvartotas kaip 
našlaičiams.

Lietuvos liaudis nesigaili
vo centų pragert ir advokatams 
atiduot, o Lietuviai Amerikie
čiai'nesigaili, savo centų mesti į 
politikos bedugnę. Bet abi pu
sės labai šykščios žmoniškiems 
reikalavimams patenkinti.

P. Kriukelis.

yra 
kad
ne
tik

sa-
Lietuvos liaudis nesigaili 
bylinėtis, girtuokliauti ir 
tiems kuriems nereikalin-

Elgetnamių Tranai

Elgetnamių vedėjos visad es
ti davatkos, o davatkos visados 
turi daug savo tinginių draugių. 
Tokios tinginės dienų dienas 
pralandžiojo po elgetnamius ir 
maitinasi iš malonės savo drau
gės. Tuomi esti nuskriausti pa 
liegėliai seneliai.

Apskričių našlaičių prieglau- 
as nrižinri nnsamdvf.i žmnnps 'das prižiūri pasamdyti žmonės, 

ir nuo jų viskas priguli, 
vedėjas sąžiningas ir yra pasi
šventęs savo darbui ten labai 
gražiai prižiūrima našlaičiai; jei 
savivaldybes lėšų permaža tai 
priduria aukomis.

Bet gerų vedėjų mažai yra.
Gruodžio 15 d. aš aplankiau 

R. prieglaudą, kurioje patėmi- 
jau didelę betvarkę ir skurdą. 
Didelis nešvarumas, kambariuo
se šaltis nepakenčiamas, gulė
dami vaikučiai klojasi tais pa
čiais drabužiais kuriais dieną 
vilki. Paslapčiomis sužinojau, 
kad vedėjas perka į dieną 40 li
trų pieno ir už litrą moka 40 
centų. Bet pienas esąs išsuktas 
ir tokię pieno litras kainuoja 5 
centai. Todėl vedėjas su piene 
pristatytoju matyt dalijasi pel
nu, o tuo budu vaikučius 
dina.

Kur

nuo-

Prieglaudos Kaune
Kaune kaip privatiškos 

ir valdiškos prieglaudos 
sąžiningai vedamos, nes vedėjos
yra turtingos ir iš mokytų luo
mų, o antra ten yra tokių žmo-

taip 
labai

I Gelbsti nuo pakorimo. Mon-I Tautu Sąjungos darbą už suve-’ 
I

treat — Drauąai ir advokatai j dimą tų tautų taikytis ir pasi- 
stengiasi išgelbėt nuo pakorimo tiki kad Lenkija eidama į tary- 
jauną moterį, Doris McDonald, 
kuri su jos vyru nuteista mirti 
Kovo 23 d. už nužudymą taxi 
vežiko.

Paskutiniu laiku kada kartu
vės panaudota moteries pakori
mui Valleyfield kalėjime buvo 
1897 m., kuomet viena moteris 
su savo meilužiu papjovė savo 
vyrą. Ji buvo vargoninkė baž-i

ba kuri išegzaminuos iš ligon- 
! ir 

turės vienbalsiai sutikti ant to 
ir gauti sutikimą pačios ypatos.

! Jeigu ypata nebūtų atsakanti 
I sutikimą duoti bus sutarta su 
globėjais arba tėvais.

Q z4 ne bučių paleidžiamas ypatas 
AX-dLI. d-UlLvJo turės vienbalsiai sutikti ant

Naujienos bas ateis su gerais norais santi- 
kiavimams su Lietuva.

Lakūnai neatsiranda. Visoje 
šiaurinėj Kanadoj bandoma su
teikti pagalba dviem Kanados 
armijos lakūnam kurie su vienui 
Eskimu išskrido šiaurėn ir din
go. Deginama laužai ant kalnų 
ir leidžiama rakietos į orą kad 
jie galėtų matyti j kur eiti. Jie 
kelios savaitės atgal išskrido, 
bet buvo priversti nusileisti ir 
palikti savo orlaivį ant ledo.

Buvo gauta žinių kad jie pėk- 
šti keliauja atgal, bet vis nesu
laukiama.

Darbininkams atlyginimo įs
tatymas. Quebec. — Darbinin
kams atlyginimo įstatymas per
leista 64 balsais prieš 4. Toks 
įstatymas jau yra Ontario val
stijoj ir daugelyj valstijų 
Valstijose.

Eina kalbos už tai kiek 
būti paskirta atlyginimo, 
siūlymai yra $10,000 už amžiną 
sužeidimą; $5,000 už laikiną su
žeidimą ir netekimą kūno 
lies, ir $6,000 už užmušimą 
ke darbo.

Kanados avalai. Ottawa. — 
Gautomis žiniomis iš 177 iš 181 

j veikiančių avalų dirbtuvių, per 
; Sausio mėnesį Kanadoj avalų 
, pagaminta 1,482,914 poros. Tas 
skaičius reiškia jog produkcija, nyčioj ir po žudystės sekantį 
buvo 139,618 poromis mažesnė j sekmadienį atgrajino savo rei-

Sudegė šeši vaikai. Fife Lake. 
Sask. — Sudegus ūkininko na
mui sudegė šeši vaikai, kurių 
vyriausias buvo 11 metų. Tė
vas išbėgo iššokdamas per lan
gą ir susižeisdamas.

negu Gruodžio mėnesi, bet di
desnė 75,751 pora negu buvo 
Sausio mėnesį 1927 m.

kalingas pamaldas. Po to buvo 
areštuota, nuteista ir pakarta.

Suimti žmogžudžiai. Hamil
ton, Ont. — Jacob ščepanek ir 
Juozas Dųček suimti kaipo kal
tininkai nužudyme Miko Jonašo, 
ūkininko iš Flamboro kaimelio, 
Vasario 23 d.

Pakliuvo prigavikas. Wind-
Suv.

turi
Pa-

da-
lai-

Ed-

Toronto, Ont. — Valdžiai pa
ėmus savo kontrolėn svaiginan
čius gėrimus, girtumas Ontario 
valstijoje apmažėjo, sako kon
trolės taryba. Vienok svaigalų 
pardavinėjimo apivarta buvo 
gana didelė, $17,533,639.

Per pirmus penkis mėnesius 1 sor, Ont. — Policija suėmė tūlą 
nuo to įstatymo įvedimo išduota Povilą Rolitič, 40 m., iš Ford, 
220,446 leidimai vietos pilie-' Ont., kuris būdavo sueina su be- 

[ čiams ir 53,890 Amerikonams darbiais, vyrais ir moterimis, ir 
' pirktis tiek gėrimo kiek tik ji’ pažadėdamas jiems parūpinti 
troškulis .reikalauja. j darbą ima pinigus iškalno. Jis

Į tokiu budu iš apie 100 ypatų su-
i rinko į $3,500. Jis atrastas 
! tu ėmime pinigų klastingu
siu.

brangsta. Prasidėjus di- 
reikalavimui Kanados 
Suv. Valstijas, čia jau-

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 atvirlaiški.
1229 EAST 741 h ST.

Lietuviška Saldainių, 
Cigarų, Cigaretų, 
Saldžių Gėrimų, 

Aiskrymo ir Malt 
Krautuvė

Kviečiu savo (daugybę pa
žįstamų ir draugų atsilan
kyti j mano krautuvę, kur 
gausit gražų ir prielankų 
patarnavimą.

P. GRIŠKAUSKAS
7518 Wade Park Ave.

A S. BARTK' k j 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas : 

Fotografas 
FOTOGRAFUOJASI VISOKIAS GRUPES į 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

II 
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti

kai- 
tik

Mėsa 
deliam 
mėsos j 
tiena žymiai pabrango. Kiaulie
na lieka po senovei.

Galvijienos šįmet
pro-

Skapins silpnapročius.
monton, Altą. — Alberta 
vincija yra pirmutinė Kanadoj | 
įvedanti įstatymą skapijimo tijose pristoko delei
silpnapročių vyrų ir moterų kad gų, o iš kitos pusės 
nesiplatintų silpnapročiai. j neauginta kadangi'

Bus paskirta tam tikra tary-1 negauna savo kainos.

Kanados spauda apie Lietuvą. 
Suv. Vals-1 “Montreal Daily Star” Kovo 5 
galviju Ii-1 d- patalpino ilgą editorialą apie 
daug ju ir: Lietuvių ir Lenkų ruošiamas 
augintojai i taikymosi tarybas Karaliaučių ie 

;ią savaitę. Laikraštis pagiria

vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- j 
kų spalvuotą paveikslą dovaną nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Rainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
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 -----

Nauji
Uždari
Medeli;WESTINGHOUSE

Vacuum Brakes
standard 

on all models

ir aukščiau 
plus taksai, 

be pervažos
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Kas Girdėt Clevelande-Apieimkese SPORTAS

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 ji j , 
----------------- 1 ------(LL i

tapo išrinktas kaipo geriausias 
to universiteto atletas. Jis at
sižymėjo futbole, basketbole ir 
šį Birželį duos jam progą išban
dyti beisbolą su Clevelando In- 
dijonais.

įtariamas bepročiu. George 
Germain, kuris prisipažino nu
šovęs S. Zaborskį Lietuvių ban
ko apiplėšime Sausio 31 d., tapo 
įtartas bepročiu ir kaipo tokis 
bus tardomas Common Pleas 
Teisme prie teisėjo Baer.

Sako jis prieš šitą žmogžu
dystę buvo pabėgęs iš Michigan 
valstijos beprotnamio.

KOMARAS SU STRANGLER 
LEWIS KOVO U

Pereitą savaitę nugalėjo Rusą 
Garkavenką Bostone

Kovo 8 d. Bostone imtynėse 
su Garkavenka Juozas Komaras 
tą Rusą sulamdė. Pirmu kar
tu tačiau Komaras pakliuvo į 
gudraus seno Ruso nagus ir po 
31 minutos negalėdamas ištruk
ti turėjo pasiduoti.

Bet antru atveju kai išėjo, po 
19 minutų Komaras Garkaven- 
kai taip užlaužė koją savo galin
gom rankos kad Rusas turėjo 
pasiduoti.

Kada išėjo trečiu kartu, Ko
maras pasimokinęs kaip Garka
venką čiupinėt po 6 minutų su 
tuo garsiu ristiku apsidirbo ir 
apsišluostęs sau delnus į savo 
juodas kelnaites nuėjo sau.

Tą pat vakarą pradžioj ritosi 
Jack Ganson su švedu Hanso- 
nu. Ši pora buvo labai gera ir 
publikai patiko. Pasibaigė ly
giomis. nes nebuvo kada jiem 
pasirodyt, nes ritosi tik 20 min.

KAS ATSITIKS SARPALIUI 
SU ZBYSZKO?

Karolis Sarpalius, populiariš- 
' klausias ristikas kokį kada Cle- 
velandas matė, vėl susikimba su 
pragarsėjusiu Lenku, Wladeku 
Zbyszko miesto auditorijoj pen- 

' ktadienio vakare, Kovo 16 d., 
[ pirmose šio meto imtynėse.
i Karolis Sarpalius ritosi su 
Į Wladeku pusantrų metų laiko 
atgal miesto auditorijoj, bet ka
dangi buvo duota tik valanda 
laiko jiedu vienas kitam nieko 
neįstengė padaryti. Kas dabar 
atsitiks kada dadėta dar pusė 
valandos laiko ir Marotta patai
kaudamas Lenkams nori tarp jų 

i su Wladeku sau vardą įgauti ?
Zbyszkai kitados karaliavo 

I Clevelande, bet kada tapo par- 
I kviestas Sarpalius nuo to laiko 
niekas daugiau Wlado Zbyszkos 

i Clevelande nematė. Lietuvis iš- 
l varė tą Lenką kur pipirai auga 
Bet Wladekas vėl įsiprašė Ma
rotta ir nori turbut atgaut savo 

i garbę kokią per daugybę metų 
pirm Sarpaliaus turėjo.

Sarpalius pasiryžęs ir šį sykį 
1 parodyt Wladekui ir jo prošepa- 
' nams kad dar Lietuvis Clevelan- 
j dą valdo ir jam neatsilaiko jo 
[ kis kitas ristikas.
i Pradinėse porose bus keletas 
kitų žymių drutuolių.

CLEVELANDAS RUOŠIASI 
TAIKOS KONFERENCIJAI
Clevelande įvyks svarbus nuo- 

' tikis, kuris atkreips į save vi- 
' sos Amerikos ir pasaulio dome. 
’ Tai bus šimto metų sukaktuvių 

konferencija Amerikos Taikos 
Draugijos, kurios prezidentu y- 
ra Kongresmanas Theodore E. 
Burton, irgi Clevelandietis.

Konferencijon šaukiama viso 
’ " ' ■ tai bus 

[Tarptautinio Teisingumo konfe- 
I rencija, kurioje bene dalyvaus 
Suv. Valstijų Prezidentas Cool- 

I idge, taipgi tikima visų žymiu 
į Europos šalių premjerų ir 
rubežių reikalų ministerių, 

[tai Anglijos, Francuzijos, 
[ kietijos, Italijos, Rusijos, 
vegijos, Austrijos, ir daug

Be abejo užkvietimai pasiųs
ta ir Lietuvai, tik Lietuvos lai
kraščiai apie tai nieko nemini ir 
negalima žinoti ar iš Lietuvos 
kas rengiasi atvykti. Geistina 
butų kad atvyktų Prof. Valde
maras, kuris atkreipė į save vi
so pasaulio domę pasirodydamas 
drąsiu kovotoju už Lietuvos 
teisingus reikalavimus Genevoj.

Prof. Valdemaras moka daug 
kalbų ir jis butų tinkamiausias 
šitokiai misijai.

Clevelandiečiams butų malonu 
pasitikti žymiausi Lietuvos dip
lomatą ir premjerą.

TMD. 20-ta kuopa laikė susi-[Pasaulio diplomatai ir
rinkimą Kovo 13 d., kuriame 
nariai pasiimdinėjo naujas kny
gas, “Dailės Milžinai-’ ir užsi
mokėjo mokestis. Nominacijo
se į centro valdybą balsai ati
duoda už senąją valdybą, tik į 
iždininko vietą balsuota už A. 
Mikalauską. Šm.

už- 
kaip 
Vo-

kitų.

DAUGIAU?

Velykų Dovanas
“DIRVOS” AGENTŪRA

A. Sodeikos, Kauno operos ar
tisto koncerto rengimas vystosi 
į platesnį dalyką. Visi nuošir
džiai prisideda prie darbo ir su 
dideliu noru laukia pamatyti to 
Amerikiečio kuris nuvažiavęs į 
Lietuvą buvo priimtas plačiu 
glėbiu ir tapo populiarišklausiu 
operos baritonu, kuriam lygaus 
šiuo tarpu tarp Lietuvių nėra.

Art. Sodeikos koncertas įvyks 
Lietuvių Svetainėj Balandžio 24 
dieną (antradienio vakare).

“Divorsas” pilnu smarkumu 
artinasi. Abi pusės organizuoja
si prie darbo: lošėjai prie staty
mo, o publika prie žiūrėjimo.

Tai bus didžiausias šio meto 
“skandalas” kokį Lietuvių sve
tainėje Cleveland iečiai matė.

Visą trobelį sudarys tas Lie
tuvos armijos Leitenantas, ku
ris susiradęs Amerikietes Klai
pėdoj, “Ekscelencijos” laivakor
čių agentūroj, pradės bučiuotis.

METROPOLITAN OPERA
Šio pavasario operos iškilmė 

Clevelande bus taip pat didelė ir 
graži kaip pereitais sezonais. 
Atvyksta New Yorko Metropo
litan Opera kompanija ir per sa
vaitę laike nuo Balandžio 30 iki 
Gegužės 5 dienai duos devynias 
operas.

Kituose numeriuose bus apie 
daugiau pranešta.

Jaunuoliai bruzda. SLA. 339 
jaunuolių kuopa darbuojasi no
riai ir linksmai. Kovo 13 d. tu
rėjo savo susirinkimą su pasi
linksminimu. Dalyvavo apie 25 
nariai. Kas ką mokėjo papasa
kojo, padainavo, pajuokavo, ir 
turėjo užkandžių.

Šį sykį Įsirašė penki nauji na
riai. Kas nori gali prisirašyti 
gaus sykiu pašalpą ir didins 
būrį savo tautą mylinčių jau
nuolių.

Kuopa rengia didelį vakarą 
su programų ir šokiais Velykų 
dienoje.

Jaunuoliai taip pat nori suor- 
ganizuot sporto skyrių, ir ka
dangi K. Sarpalius žada apsi- 
gyvent Clevelande jie kviečia jį 
už instruktorių. Sarpalius ta 
pažadėjo.

Jaunuolių kuopos susirinki
mai buna antrą antradienio va
karą kožno mėnesio. Tėvai, lei
skit savo vaikus į SLA. jaunuo
lių kuopą. S.

t

Mirė oro spėjikas. Sekmadie
nį mirė Clevelando oro biuro ve
dėjas Emery, 68 m. amžiaus. 
Jis tokiose valdiškose tarnybose 
išbuvo 44 metus.

Gal naujas oro spėjikas bus 
geresnis, nes šis būdavo katrą 
dieną liepia laikraščiams pagar
sint kad bus pagada, o lyja ar
ba sninga. .. .

Nušautas pabėgęs žmogžudis. I 
Iš Columbus kalėjimo Kovo 9, 
d. naktį pabėgo negras krimina
listas, Whitfield, kuris apie po-1 
ra metų atgal buvo suimtas už ■ 
vagystę ir kada policijantas ve- į 
žėsi jį į stotį jis nušovė tą po- 
licijantą. Sekančią dieną po pa
bėgimo Whitfield" tapo nušau- Į 
tas ir taip baigė savo karjerą. I

Whitfielda išleido vienas ka- ‘ 
Įėjimo sargas ir paslėpė savo 
na nuošė miesto išlaukėj. Bet 
tas tuoj susekta ir detektivai 
ten nuvykę jį užklupo. Jis no- 
lėjo pulti ir nužudyti detektivai 
peiliu, bet šūvis pirmiau jį pa-i 
siekė. j

Sargybinis Whitfielda išleido) 
už pažadą duoti jam ūkę arti 
Clevelando ir dar du ar tris tūk
stančius dolarių pinigų.

Whitfield pateko į kalėjimą 
už nušovimą ir paslėpimą poli- | 
cljanto. Jis savo automobil.ui 
išvežė policijantą į girią ir nu
šovęs palaidojo nuogą krūmuo
se, o drapanas sudegino. Bet 
nesudegė uniformos guzikai ir 
iš to susekta jo darbas. Jis bu
vo pabėgęs ir plačiai po Ameri-j 
ką gaudomas. Suimtas Detroi
te lentų pjovykloj. 
visam amžiui kalėti.

Kviečiu savo daugelį pa
žįstamų ir draugų važiuoti 
sykiu su “Dirvos” Ekskur
sija į Lietuvą šią vasarą. 
Važiavimas dideliam burini 
bus labai smagus. Laivas 
parinkta puikus, laikas pa
togus, kada jau pasibaigę 
pavasarinės audros. Busim 
Lietuvoj kiek kas norėsim, 
gryžimui laikas nepaskirta 
ir laivakortes geros iki me
tų laiko.

Šie jau užsirašė į “Dir
vos"’ Ekskursiją:
Agota Urbšaitė, 
Ona Karpavičienė, 
M. Yesienė, 
Jonas Verbila su moteria, 
J. Lincevičius su moteria. 
Ristikas Juozas Šimkus, 
Boksininkas Jonas Martin-

Rakauskas,
V. Kavaliauskas, 
M. Blaškevičius, 
F. Tamošaitis, 
Juozas Gilius-Ginius 
Sarpalius, Komaras, Ganso- 

nas (vienas iš jų arba ir 
visi, jeigu kokios),

ir keletas kitų dar tikrai ne- 
apsisprendusių.

Skubėkit kurie rengiatės, 
nes geriau iškalno su popie
riais ir dokumentais prisi
ruošti.

Ateikit pasitarti, vežki- 
tes savo čia augusius mok
slą einančius vaikus, lai pa
žins Lietuvą.

Lietuvos valdžia šįmet 
kviečia Amerikiečius padė
ti apvaikščioti Nepriklau
somybės 10 metų sukaktu
ves (žiur. p. 1).

K. S. Karpavičius.

RISKO PRIPAŽINTAS LAIMĖ
TOJU ANT SHARKIO

Kovo 12 d. kumštynėse New 
Yorke tarp Sharkio ir Risko lai- 

I mėjimas punktais teko Riškui. 
Jiedu musėse 15 raundų ir Riš
kui pripažinta 8 raundai, Shar- 
k.ui 4, o 3 lygus.

Nei vienas jiedu kito per visą 
laiką neparmušė žemėn. Risko 
gavimui nuosprendžio savo pu- 

I sei dėjo prieš Sharkį viską ką 
I galėjo, bet daugiau neįstengė 
| kaip tik gauti refery pripažini
mą.

Laikraščiai praneša kad ant 
rytojaus po kumštynių Sharkey 
atsisakė visai kalbėti.

Komaras su Strangler Lewis
Leidžiant “Dirvą” į spaudą, 

ir nespėjus gauti žinias sunku 
pasakyti kaip išėjo Komaro im
tynės su pasauliniu čampionu 
Strangler Lewis, šio trečiadienio 
vakare Bostone. Tačiau visas 
Bostonas iškalno jau kalbėjo 
kad Komaras sukurs čampįonui 
tokią pirtį kad Lewis ilgai at
mins su kuo turėjo reikalą.

Komaras, kaip rašo Bostono 
laikraščiai, subudavotas kaip 
Konsulas Didysis, sveria 250 sv. 
ir yra toks kietas riešutas kad 
ne bile kas gali su juo žaisti.

Komaras pastaru laiku turė
jo Bostone ir apielinkėj apie 40 
ristynių ir niekas jam nieko ne
padarė.. Jis pasirodė galingas, 
vikrus ir nepaprastai gabus ris
tikas kuris gali atsilaikyti prieš 
geriausius. Lenkas Stanley Sta- 
siak turėjo Bostoną iki Koma
ras ant jo neužėjo. Komaras 
sumalė jį kai pakulas ir išvijo 
visai iš miesto.

Paskui Komaras supašė, su
taršė Malcevičių. kitą Lenką. Po 
i to prisitaikė prie GarkavenkosStrangler Lewis Laimėjo

Chicagoj kovo 12 d. ėmėsi I jr s‘u tuo apsidirbo.
Garkavenko su Strangler Lewis. Ką jam padarė Lewis ar jis 
Lewis Rusą parito du sykiu. [ jam žinosime kitame num.

----- j šiose imtynėse antru kartu 
Lietuvis Populiariškiausias ! sustatyta Jack Ganson su Šve- 
Jonas Debesis, Clevelandietis ciu Hansonu už galutiną persi- 

studentas Daytono universitete I tikrinimą katras geresnis.

Nuteistas

NEPRALEISKIT
PROGOS IŠGIRST

\u j Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

pPAK ai

IR TYRINĖJIMAI
Įvairiose temose atsibuna kas 

SEKMADIENIS
Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.

Tyrinėjimai 
Prakalbos

Svarbu!
nuo 3

BUNA RODOMA PUIKUS 
PAVEIKSLAI DOVANAI

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Italas F. Trimarco, 
septynių vaikų tėvas, 
nose išgabentas į savo tėvynę 
visam amžiui kalėjiman už žu- 
dystę papildytą penkiolika metų i 
atgal.

51 metų, 
šiose die-

Stasė Greičienė, vietinė daini
ninkė, išvažiuoja į Rochester, 
N. Y., kur ji koncertuos sek
madienį, Kovo 18 d.

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

130(1 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

bum-bum-bi/m1

GREIČIU 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 3314-M

R
® p -------istynes Public Auditorium

Penkt. Kovo-March 16

lypiai ant 2 n. n 
lygiai ant 3 p. p.

Svarbu!
vai. po piety

O ROSEDALE O|
Ory Cleaning CoĮ

Rand. 7906 Ž ’ 
£ C. F. PETRAITIS, Prop, f

•į 6702 Superior Ave., +

CLEVELANDO LIETUVIAI
jeięu turit

$1.000
ir norit uždirbti I 0% garantuoto j metus už 
juos, kuomet oinigai visu laiku neišeis iš jūsų 
kontrolės, tolimesnių informacijų norėdami 
šaukite arba parašykite:

CHARLES J. BILLS
Eddy 5420-W 1126 E. 111 St.

Lietuviai su Lietuviais

i

I
Karolis Sarpalius

Pradžia 8:15 vak.

Charles Marotta suruošia 
pirmas šio meto dideles ristynes

Karolis
Lietuvis

Sarpalius
smarkuolis'

su
ZbyszkoWladek

pragarsėjusiu Lenku

Tikietai 81.10 ir $1.65

visos vietos rezervuotos.

George Buckwaiter 
su

Joe Montana, Italas

Oscar Kohl, Vokietis
su Ted Bonaski, Lenku

Frank Noewer
su kitu vietiniu.

Tikietai parsiduoda “Dirvoje’" 
ir tą pat vakarą salėj. Wladek Zbyszko

1

and

Praneša jog atidarė savo 
Naują Savo Ofisą ant Public Square

The Citizens 
Savings Association

145 OLD ARCADE
Iš Euclid Avenue Pusės

Ir maloniai užkviečia jus apsilankyti tame naujame 
ofise naujoje vietoje.

Mes mokame nuošimti už padėtus Taupymui 
pinigus nuo dienos padėjimo.

Paklauskit apie mus $1000 Taupymo Klubą
Du Ofisai Jūsų Parankumui

145 OLD ARCADE Public Square
ir

3354 Superior Avenue

Iffil

.Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

10 inch 75c.

16088 F

16090 F

16089 F

12072 F

16085 F

16078 F

16076 F

t
•Lietuvoj Mados

Antanas Vanagaitis su Orkestras A ko m pan.
Pas Draugą Julių

Antanas Vanagaitis su Orkestras Akom pan.

Aiškinti Polka.— -----Jonas Youngaitia Harmonikų Solo
Algytė Polka_______ Jonas Youngaitis. Harmonikų Solo

Polk* Karolka.... 
Saulių Polka.—-

----Lietuvių Tautiška
----Lietuvių Tautiška

Orkestrą
Orkestrą

l
Pijonkų Vaitas.....
Pavasario Valcas ..

_...Rusų Nauja
... Rusų Nauja

Orkestrą
Orkestrą

Vanagienė Polka
Antanas 

LUtuviškas Džiazas
Antr.nas

Mergytę Prigavo
Antanas 

Eina Pati I Karkiamų
A. Vanagaitis, pianu akom pa n. M. Yozavitas

Vanagaitis

Vanagaitis

Vanagaitis

Orkestrus

Orkestrus

Orkestrus

Akompan.

Akompan.

Akumpan.

16084 F

16077 F

16086 F

16087 F

12069 F

16079 F

16080 F

16081 F

16082 F

16083 F

Oi, Sopa, Sopa.....
Sopinsiu Dainužę...

Justas Kudirka, Tenoras
Justas Kudirka, Tenoras

Gersim. Broliai, Ullaroaim
K. Menkeliūniūtė ir F. !Stankūnas

Loja Aunys Ant Kiemo... K. Mcmkeliūniūtė ir F. JStankūnas

Lakštingalos Polka... .... ..Columbia Lietuvių 
Lietuvių

Tautiška

Orkestrą
Dzūkų Mazurka ........ Columbia Orkestrą

Lietuvaite Polka. ...................Lietuvių Orkestrą
Polka Marcele.. — _ .. .— ..Lietuvių Tautiška Orkestrą

Kregždute Polka.__ . . „...Lietuvių Tautiška Orkestrą
Trinto)* Polka...... ....... —Lietuvių Tautiška Orkestrą

Kretrždutėa. Valeaa. „.........Lietuviu Tautiška Orkestrą
Pasigailėk-Manęa, Vakas----------Lietuvių Tautiška Orkestrą

Mišinys Lietuviškų,
Mišinys Lietuviškų,

Dalis 1—..Lietuvių Orkestrą
Dalis t-----Lietuvių Tautiška Orkestrą

Mišinys Lietuviškų,
Mišiny* Lietuviškų,

Dalis 3.......Lietuvių Tautiška Orkestrą
Dalis 4.—...Lietuvių Tautiška Orkestrą

Raikai Kazokai.. ■ ...Rusiška Orkestrą
Trepukas.. - __-,__ Rusiška Orkestrą

Lietuviškas Kadrllitii........... Lietuvių Tautiška Orkestrą
Polka Klumpakojis _.............._ ...Lietuvių Tautiška Orkestrą

Stumbriskin Polka....... . ......... Lietuvių Tautiška Orkestrą
Vestuvių Polka------__ ________ Lietuvių Tautiška Orkestrą

Buy these records from your heal dealer or orderly 
Mad from nearest dealer and asJc for Complete Catalogue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY’

Columbian Records
Th* Record* 

withoatScretdi

Made the New Wag 
Electrically

, MR. R. J. MUELLER
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY 

1825 East 18th Street 
Cleveland, Ohio

mgs
Reikalaukit “Dirvoje” -------

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio


