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Nuplėšė Maskvos 
Carams Kaukes

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Troy, N. Y. — Parako dirb
tuvės eksplozijoje netoli čionai 
suardyta trįs budirtkai ir už
mušta keturi darbininkai.

Sharon, Pa. — Farrel dirbtu
vės gavo įsakymus atidaryti 39 
savo darbų skyrių. Per kelis 
praeitus mėnesius dirbo tiktai 
10 skyrių. Apie 400 darbinin
kų bus paimta į darbą. Mer
cer darbuose tos pačios kompa
nijos pradės veikti 10 iš 12 sky
rių.

Iš 2,000 dirbtuvių apimančių 
25 industrijas per visą šalį, su
rinktos statistikos rodo kad pa
lengva darbai didėja. Vidut - 
niškas savaitinis darbininko už
darbis esąs didesnis negu buvo 
1926 metais.

Tikrinama kad toliau darbai 
daugiau pagerės.

Nekurios industrijos ypatin
gai pakilo darbais, nors kitos 
vis dar stovi žemai.

Pittston, Pa. — Angliakasių 
unijos savitarpinėj kovoj Pitts- 
tone pastaru laiku nužudytų 
skaičius pakilo iki penkių, Kovo 
18 d. nušovus dar vieną vyrą; 
pora kitų sužeista.

Reikalauja didesnio mokesnio. 
Pirmu kartu istorijoje valdžios 
darbininkai Washingtone pasi
ryžo surengti demonstraciją ir 
numaršavę į Kapitoliaus budir- 
ką bendrai reikalauti Klngreso 
perleisti bilių padidinimui jų al
gų. Jau yra priduotas bilius 
sulyg kurio valdžios tarnauto
jams butų pakelta algos po $390 
iki $700 į metus, tik norima pa
ragint kongresą tą bilių priimti.

Baton Rouge, La. — Aliejaus 
filtravimo dirbtuvėj kilus eks
plozijai užmušta vienas baltas 
darbininkas ir du juodukai.

Vancouver, B. C. — Kasykloj 
kilus gaisrui, keliolika darbinin
kų kurie buvo viduje atsidūrė 
pavojuje. Devyni sudegė, pen
ki kiti sužeista, kiti lengvai ap
degė,

Berline, metalo darbininkų li
nija pasiryžo praplėsti metalo 
darbininkų streiką ir apimti į 
savo kovą ir automobilių bei 
elektros darbininkus. Viso ta
da streikuotų apie 100,000 dar
bininkų.

Danijoj, 300 bedarbių armija 
nuėjo iš Kjellerup j Kopenhagą 
prie valdžios pražyti arba pa
ramos arba duoti darbus. Pa
jutus tokią amiją, valdžia iš
siuntė policiją darbininkus iš
vaikyti.

NORS JIE KALBA APIE PASAULINĘ TAIKĄ 
BET JU PLANAS YRA VISUS KURSTYTI

Anglai Lakūnai Dingo
New Yoik. — Pereitą savaitę 

išskridę Amerikon du Anglijos 
lakūnai, vyras ir moteris, dingo 
šaltose Atlantiko bangose kaip 
dingo daugelis kitų lakūnų, Eu
ropiečių ir Amerikiečių, kurie
kėsinosi perskristi Atlantiką į 
vieną ar į kitą pusę pereitą va

dėje sąrą.

Geneva. — Anglijos atstovas 
Tautų Sąjungoj įkišo taip sa
kant kuolą į sovietų taikos siū
lymo ratus. Bolševikai tankiai 
išmoka su įvairiais taikos pla
nais pasirodymui kokie jie “ge
ri” ir kaip jie nori kad pasauly
je butų taika. Bet. pasakė An
glijos atstovas Lordas Cushen- 
dun, nors Tautų Sąjunga per 
pastarus septynis metus
pastangas taikai, o Maskva vis
kam trukdė, ir kada sovietų de
legatai buvo Genevoj jie parodė 
kad nori kuolabiausia Tautų Są
jungą pasmerkti ir jai pakenkti.

Tautų Sąjunga tur i tikslu 
palaikyti taiką, pasakė Anglas 
sovietų atstovui Litvinovui į jo 
u^ipuolimą buk Tautų Sąjun
ga leidžia vienoms valstybėms 
laikyti bent 2,000,000 kareivių. 
Ir sovietai, sako Cushendun, a- 
pie taiką kalba. Bet apie kokią 
taiką? Yra tarptautiniai karai 
ir naminiai karai. Mes norime 
žinoti ar sovietai nori padaryti 
galą naminiams karams kaip ly
giai ir tarptautiniams?

Mes turime teisę tam abejoti, 
nes komunistai rimtai pareiškė 
savo pasiryžimą organizuoti su
kilimus kiekvienoje šalyje kur 
tik jie gali padaryti savo įtaką.

Cushendun paskaitė iš sovie
tų oficialio organo pareiškimą, 
nesenai išleistą, kuriame pasa
kyta kad sovietų delegacija vy
ksta į Genevą “nuplėšti inaskas 
nuo kapitalistinių šalių”. Tas 
straipsnis, sako Cushendun, la
bai gražiai parodo kaip sovietų 
valdžia nori “bendrai” dirbti su 
kitomis šalimis. Išskaitydamas 
tą straipsnį punktas po punkto 
parodė kaip griežtai priešingai 
Maskvos carai nusistatę Tautų 
Sąjungos darbams.

Galiaus dar pridėjo kad Lit
vinovas nuduoda visai nežinąs 
jog yra miestas Washington ir 
kad jame jau keli metai atgal 
visos didžiosios valstybės nuta
rė mažint kariškų laivų skaičių, 
ir dabar sovietai siūlo neva sa
vo tą palį planą.

Cushendun prirodė kaip at
sargiai sovietai neįsileidžia Į sa
vo raštus Tautų Sąjungos var
do ir planų ir kaip vengia minė
ti Genevą, o jeigu kalba tai tik 
apie kapitalistus, despotiškas 
valstybes.

Sušaudė. Už nužudymą Ser
bų generolo Povačevičo pereitą 
rudenį, šiose dienose sušaudyta 
keturi iš 17 suimtų nužiūrėtų 
toj konspiracijoj asmenų, Ma
kedoniečių.

Siunčia Daugiau Karei
vių i Nikaraguą

Washington. — Suv. Valstijų 
karo departmentas vėl pasiuntė 
1,000 kareivių daugiau į Nika
raguą. šiose dienose Amerikos 
ir Nikaraguos valdžios padarė 
sutartį pravarymui Nikaraguos 
valdžios rinkimų, vienok nežiū
rint sutarimo dar Amerika siun
čia ten kareivius.

Apsivedė 120 Metų 
Jaunumo Moterėlė

Phoenix, Ariz. — Viena mote
rėlė, 129 metų jaunumo, šiose 
dienose ištekėjo už jaunikio 78 
metų. Jiedu buvo geri draugai 
per 30 metų. Vyras sakė vedąs 
ją tik jos užganėdinimui, nes ji 
gali bile dieną mirti, o ženytis 
vistiek norinti.

32 Ištremta ant Salos
Santiago, Čili. — 32 suokal

bininkai kurie kurstė ir rengėsi 
nuversti šios pietų Amerikos 
respublikos valdžią tapo ištrem
ti ant salos Pacifike, kuri nu
skirta Čili politiškiems nusikal
tėliams laikyti. Iš ten niekas 
negali sugryžti, nes jokių laivų 
neprileidžia.

Iškėlė Submariną su Ne-l 
gyvais Jūreiviais

Provincetown, Mass. — Sub
marinas S-4, kuris nuskendo 
keliolika savaičių atgal su bu
riu jūreivių, šiose dienose buvo 
iškeltas, po kelių dienų truso ir j 
nuplukdytas į Bostoną. Jamel 
atrasta negyvi jūreiviai.

Chicaga Virsta Divorsų 
Centras

Tik pęnkios Amerikos valsti
jos turėjo daugiau divorsų per
eitą metą negu vienas Cook ap
skritis, kuriame ineina Chicaga.

Kasdien išėjo po apie 23 di- 
vorsus per visą pereitą metą.

Vyrai pradeda daugiau j ieš
koti persiskyrimų negu moterįs, 
ir jie gauna.

TINGIAUSIAS ŽMO
GUS ANGLIJOJ

Stratford, Anglija. — Angli
jos valdžia moka po $5 į savai
tę bedarbiams. Bet čia yra vie
nas bedarbis toks tinginys kad 
net nenori nueit į,paskirtą vietą 
pasiimt pinigų. Jo motina pa
siskundė policijai‘kad jos sūnūs 
taip tingi kad negali atsikeli iš 
lovos nueit parsinešt pinigus.

Kažin ar toks žmogus gali 
kada nors būti ne bedarbis?

$500,000,000 Išleista 
Radi© Pirkimams

Kaip apskaitliuojama, bėgyje 
1927 metų Amerikos radio in
dustrijoj praleista $500,000,000. 
skelbia radio statistikų rinkimo 
biuras New Yorke.

Tas parodo kad Amerikoje 
bent kokia industrija kaip tik 
įgauna populiariškumo ir tampa 
visuomenei įkalbėta išauga iki 
svaiginančių skaitlinių.

Nankine Sušaudyta 51 
Chinų Teroristų

Šanghai. — Nacionalistų už- 
rubežinių reikalų ministeris pa
skelbė jog tapo sušaudyta 51 
musininkai ir plėšikai kurie 
buvo sugaudyta pereito pavasa
rio plėšimuose ir žudymuose 
Nank'ne. Areštuotas ir politiš
ko departmento direktorius, ku
ris vadovavo Nacionalistų armi
ją kuri užėmė Nankiną.

Tame užpuolime buvo nužu
dyta septyni svetimšaliai.

Už tai su nacionalistų valdžia 
kitos šalis buvo pertraukusios 
ryš'us. Dabar bus atlyginta ii' 
svetimųjų nuostoliai.

Pertraukia Derybas su 
Rusija

Beriinas. — Sovietai areštavo 
šešis Vokiečius inžinierius Do- 
neco srityje, įtarę juos ruožus 
suokalbį prieš sovietų valdžią. 
Delei šitos priežasties Vokietija 
pasiryžo nutraukti komercines 
derybas kokias buvo užvedus su 
Maskva.

Amerikonai Rūpinasi 
G ūmo Auginimu

Amerikos kapitalistai tuokia
si į vieną ratą išvystymui savo 
gurno industrijos kur ji nebū
tų, kad ir kurioj kitoj šalyj, bi 
tik Amerikonų kontroliuojama, 
kad tuom' 
kūrenti ją 
tui, kuris 
nas, nors 
to gumo sunaudoja.

New Yorke sudaryta didelis 
$60,000,000 fondas kovai prieš 
Anglų gumo trustą.

sudarius griežtą kon- 
Anglijos gurno trus- 
iki šiol diktavo kai- 
Amerika daugiausia

Nusižudė Lenkas Ban- 
kierius

Chicago. — Čia nusišovė žy
mus Lenkas bankierius, John F. 
Smulski, 65 metų, per daug me
tų buvęs Lenkų vadas ir politi- niuose žuvo apie 200 žmonių. I----------
Iciei-ius. To potvinio pats baisumas ap-' ūkio savininko.

TVENKINIO IŠGRIU-
VIME ŽUVO 450

Los Angeles, Calif. — Perei
tos savaitės vandens tvenkinio 
i’šgriuvime žuvusių bus nema
žiau 449 ypatos. Jau dabar su
rasta 272 lavonai, o 177 ypatii 
dar nerandama. Spėjama kad 
ir tie yra žuvę — vandens nu
nešti arba žemėm apiplauti.

Išteisino už Tėvo Nušo
vimą

Toledo, O. — Parėjęs girtas, 
tėvas pradėjo šaudyt į savo 
dukteris už tai kam jos gelbėjo 
jį įkalint už mušimą motinos. 
Viena duktė griebus revolverį 
tėvą nušovė. Po ištardymo ji 
tapo išteisinta.

Medalis už Pasitarnavi- 
mą Gelbėjime

Londonas. — žmoniškumo dr- 
jos posėdyje įteikta medalis tū
lam Ernest T. Johnson, darbi
ninku' iš Manchester, kaipo at
likusiam didžiausi gyvasties iš
gelbėjime darbą pereitą metą. 
Jis dirbo su kitu darbininku 16 
pėdų gilumo grebėje; grėbė už
virto užkasdama jo draugą ir jį 
patį daliniai užversdama. John
son tuoj griebėsi krapštyti že
mę nuo- draugo galvos kad jis 
galėtų kvėpuot, o pats savo pe
čiais laikė atrėmęs kiek galėjo 
daugiau grebės šono kad vėl ne
užgriūtų ant jų. Paskui kiti 
juos abu išgelbėjo.

Nušovė Daktarą už Koją
Jessup, Pa. — Juozas Kame- 

niski, 20 metų amžiaus, nušovė I 
daktarą Kelly už tai kad jis trįs 
metai laiko atgal nupjovė jam 
sužeistą koją aukščiau kelio.

Po nušov'mo jis tramvajum
išvažiavo į Scrantoną ir nuėjo į su savo mylimąją, 20 metų vai- 
teatrą, kur ir buvo susektas ir kinas nušovė 17 metų merginą, 
suimtas. | po to pats mirtinai susižeidė.

DIDŽIAUSI AMERIKOS POTVINIU PRIETI
KIAI PRAEITYJE

Kalifornijos tvenkinio išgriu- 
vimas ir prigirdymas apie 450 
žmonių bei padarymas milijonų 
dolarių nuostolių pastato tą ka
tastrofą tarp didžiųjų nelaimiu 
su vandeniu šioje šalyje.

Gegužės mėnesį 1889 m., iš
griuvo tvenkinis Conemaugh 
ežero ir vanduo pasriuvęs siau
ru kloniu užklupo Johnstowną, 
Pa., 18 mylių atstu, tada žuvo 
2,000 žmonių ir nuostolių pada
ryta už milijoną dolarių.

1900 metais baisi vėtra už
nešė Meksikos užlajos vandenis 
ant Galveston, Texas, miesto. 
Toje nelaimėj žuvo suvirs 6,000 
žmonių.

1903 metais nuo smarkių lie
tų užtvino klonis Oregon valsti
joje, prigėrė 300 žmonių.

1912 metais buvo užtvinimas 
Mississippi upės ir padaryta 
nuostolių už $45,000,000.

1913 meta s Ohio upės potvi-

Del Busimų Derybų to Lenkais
(Nuo Redakcijos: Pora nu

merių atgal buvo paminėta, 
pasiremiant pranešimais iš 
Vokietijos, kad jau derybos 
prasideda Kovo 5 d., tačiau 
kaip Lietuvos laikraščiai ra
šo prasidės tik Kovo 30 d.)

*
Kaunas. — Prancūzų “Le 

Temps” del Lietuvių-Lenkų san- 
tikių rašo kad paskutinėj! Lie
tuvos vyriausybės nota p. Za
leskiui “atidaro duris naudin
goms deryboms”, kadangi dery
bos įvyksiančios jau Kovo mėn.
pabaigoj. “Le Temps” tai laiko i kiek įtakos Beriinas ir Maskva 
svarbiu žingsniu kurs atsklei-1 Lietuvių-Lenkų klausimu, bet 
džiąs palankių perspektivų su-1 kad Varšava šiuo klaus niu yra
mažinti pavojui rytų Europoj.

Su šiais “Le Temps” Lietuvos 
vyriausybės žingsnio įvertini
mais galima visiškai sutikti. 
Lietuva yra pati pirmutinė val
stybė kuri daugiausia yra susi
rūpinus kuoveikesniu ir galuti
nu konflikto likvidavimu su 
Lenkija. O tai dėlto kad Lietu
vai santikių išlyginimas su Len
kija yra reikalingas ramiam sa
vo kultūros plėtimui ir ugdymui 
ir valstybės stiprinimui.

Konfliktas su Lenkija ir jo 
pašalinimas yra svarbiausias 
musų užsienių politikos tikslas; 
mes prie jo visada norėjom eiti 
ir einam. Bet visa L'etuvių- 
Lenkų susitarimo problemos ei
ga nuo pat pirmų jos atsiradi
mų rodo kad jei Lietuvai tas 
klausimas yra jos politikos tiks-1 
las tai daug kam kas sakosi esą: 
irgi tuo klausimu suinteresuo , 
tas jis yra ne tik tikslas bet i: 
viena iš paprastų diplomatiniu j

Nušcve Mylimąją
Eau Claire, Wis. — Susipykęs 

sireiškė Day tone, Ohio, kur h
lo ir gaisrai ir padaryta nuos-|musų pasiūlymą pradėti dery- 
tolių už $181,000,000. Bendrai! bas Karaliaučiuje Kovo 39 d. 
tada žuvo 732 gyvastįs. ! Ar derybos eis su Tautų Sąjun- 

Vėliau tą pat metą 500 žmo- gos atstovu ar be jo tuo tarpu 
nių prigėrė potviniuose Brazos neaišku.
ir kitų Texas klonių. i Nesiimant spėlioti del busimų

1915 metais kitas Galvestono derybų vaisių tenka tik pabrėž- 
potvinis sunaikino 300 žmonių . ti vienas dalykas. Jei Lietuvių- 

1919 m. audros ir vandens1 Lenkų susitarimas yra ištiktųjų 
užsiliejimas užklupo miestą Cor- toks svarbus daiktas rytų Eu- 
pus Christi, Texas, žuvo SOOlropoj kaip kad kalbama ir ra- 
žmonlų. soma tai jo neturėtų kl'udyti ir

Paskutinė didžiausia katas- i trukdyt jokios pašalinės įtakos, 
trofa buvo pereitą metą Missis- į Derybų atmosfera turėtų būti 
sippi klonyje, kur apsemta 20,-' laisva nuo užkulisinių machina- 
000 ketvirtainių mylių plotas, | cijų, turinčių tikslo ne taikos 
žuvo apie 700 žmonių, 700,0001 reikalus, bet versti Lietuvą pri
gyventoji) liko be namų ir pa
daryta $270,000,000 nuostolių.

Nuteista pakorimui. Tucson,
Ariz. — Viena 49 metų moteris, 
dviejų vaikų motina, nuteista 

j pakorimui už nužudymą vištų derybų teigiamų vaisių.
“Lietuvos Aidas”.

priemonių savų tikslų besie
kiant.

Tik tokioms sąlygoms ęsant 
galėjo atsitikti kad smurto 'ak
tas del kurio pat pradžioj buvo 
pareikšta tiek daug visuotino 
pasipiktinimo, šiandien mėgina
mas pateisinti, remiantis ne tei
se ir teisybe, bet visai kitais 
motivai.s. Todėl visai be reika
lo, musų nuomone, “Le Temps” 
daro aliuzijų del Maskvos ir 
Berlino sąryšyj su Lietuvos pas
kutine nota del derybų pradžios. 
Mums nežinoma ar turi Kaunui 

ne vienų viena palikta, ne be. 
svetimos paramos, tai rodos aiš
kus ir neginčijamas dalykas.

Ir tos pašalinės įtakos, ma
tyt, turi sprendžiamo pobūdžio 
Lenkijos politika1, nes be jų 
vargu ar Vilniaus klausimo na
grinėjimo atidėliojimas butų 
taip ilgai tęsiamas kaip kad da
bar yra.

Savo taikingumui parodyti 
Lietuva nėra reikalinga sveti- 

jm.os įtakos, nes karas yra di
džiųjų valstybių privilegija, o 
mažai valstybei visai neprieina
ma prabanga. Ginčui su Lenki
ja išspręsti mums yra tik tai
kios priemonės, bet ne ginklas. 
Mes norim geruoju susitarti su 
Lenkija, mes turim tam geros 
valios, reikia tik kad to noro ir 
geros val os netruktų ir Lenki
jai.

Galima visaip vaizduotis dvie
jų kaimyninių valstybių santi- 
kius, bet jei tie sentikiai turi 
būti “geri ir normalus” tai jie 
turi kilti iš tam atatinkamų są
lygų. Įkiš oi iš Lenkų pusės 

!mes tokių sąlygų nejutom, nes 
i p. Zaleskio notos tam pagrindo 
j nedavė. Bet jei per busimas 
1 betarpiškas derybas pasirodytų
kitaip tai mes tuo nuoširdžiai 
pasidžiaugsime.

Žinios iš užsienių praneša kad
Lenkų vyriausybė priimsianti 

imti sąlygas ir reikalavimus su 
kuriais jokiu budu negalėtų su
tikti. Kadangi konkrečio dery
bų programo laukiama iš Var
šuvos tai tik žinant tą programą 
bus galima apitikriai pasakyti 
kiek yra galimybės sulaukti iš



ANSONIA, CONN.

PITTSBURGH Neprigulmybės šventė. Lie
tuvos 10 metų sukaktuves čio

Nori apmažint bedarbes. Mie
sto taryba Pittsburge norėdama 
apmažint bedarbes pradėjo ra
gint miesto darbų direktorių 
skubėti imtis gatvių taisymo ir 
vandentraukių sudėjimo darbus. 
Jau daug kontraktų padaryta 
tiems darbams vesti, tiktai ne
siskubina pats tų darbų direk
torius.

Du policijantai tapo suspen
duoti už tai kam nepataikė nu
šauti du banditu kurie buvo už
puolė Tunnelview viešbutį ant 
West Liberty avė. Tie polici
jantai buvo to viešbučio karčia- 
moje užpuolimo laiku ir kada 
išgirdo šaudant ir banditus bė
gant laukan jie tarpduryj pra
dėjo šaudyt, bet nei vienas ne
pataikė. Jie turbut buvo gerai 
įsikaušę ar nenorėjo banditų nu
šauti.

Allegheny apskrities valdyba 
ruošiasi paleisti visuotinam nu- 
balsavimui užtraukimą pasko
los $40,000.000 varymui viešų
jų darbų. Ta suma apima nau
jus tiltus, orlaivių lauką ir ki
tus pagerinimus.

Dvi moteris vieno vyro nori. 
Vienas italas, 38 metų, išgyve
nęs su pirmesnes savo be šliubo 
žmona, užsimanė ir susidėjo su 
kita. Pirmoji sužinojus kad jis 
turi kitą, savo neištikimą vyrą 
peršovė. Jam esant ligonbuty- 
je, antroji jo neišsižada ir abi 
jį savinasi. Antroji, 18 metų 
amžiaus, su juo'turi kūdikį.

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

SILPNOS STRĖNOS
GREITAI

SUSTIPRINAMOS
Jei jums suskausta nugara keliant 

sunkesnį daiktą, jeigu jums pasitem
pia nugaros muskulai, jeigu “sloga 
yra įsėdus jūsų nugaroj, arba jeigu 
jus kenčiat nuo lumbago, vartokit 
Red Cross Kidney Plaste ir jus bu
site palaiminti, greitu laiku susilau
kę pagalbos.

Jis teikia pagalbą silpniems, skau
damiems kuskulams. Jis teikia nuo
latinį automatišką masažą kiekvienu 
kūno judėsiu, tuo pašalina sukietė
jimus ir suteikia cirkuliaciją apim
tam kūno audinyje. Gyduolės persi
sunkia per odą ir eina tiesiog į sil
pnas, skaudamas vietas, nusilpusius 
muskulus, malšina skausmą, gaivina 
pavargusius nervus ir atstato liuosą 
muskulų veikimą.

Bufinai reikalaukit Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakalyje. Visose vaistinė
se.i LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS

PERKAME IR PARDUODAME
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos j
organizacija Suvienytose Valstijose. J
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. «M

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- « 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T4- “
vyr.ę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. r

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

Del platesnių informacijų kreipkitfic iiue adresai * :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA h 
307 W. 30th Street Naw York, N. Y. <
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VANDERGRIFT, PA.
Vasario 12 d. Kastantas Rač

kauskas turėjo krikštynas savo 
sunaus, sukvietė kaimynus į ba
lių, ir visi gražiai linksminosi.

Po krikštynų, K. Račkauskui 
pradėjo skaudėt gerklę, vienok 
jis dirbo ir nemėgino gydytis, 
manė kad taip sau šaltis, kad 
pereis. Vasario 19 d. jau labai 
apsilpo nuo to ir nuvažiavo į 
Pittsburgą į ligoninę. Sekančią 
dieną jam darė operaciją, bet 
jau buvo pervėlu, ir tą pačią 
dieną didžiose kankynėse jis 
pasimirė, užsmaugtas, nes nega
lėjo kvėpuot.

Šermenis buvo jo namuose 
Vandergrifte, liko palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iš Lie
tuvių bažnyčios East Vander
grifte, o nuvežats į šv. Kazi
miero kapines Pittsburge.

Velionis buvo dar jaunas ir 
gan tvirtas žmogus, 33 metų. 
Paliko moteris, 3 metų duktė ir 
3 mėnesių sūnūs.

Kovo 10 d. mirė Benediktas 
Švagždis. Taigi taip trumpu 
laiku čia netekom dviejų Lietu
vių.

P. Reimonas atsidarė Vander
grifte biznį, plaukų kirpyklą. 
Jo įstaiga randasi šalę Povilo 
Laurinaičio kurpių taisymo įs
taigos. Visi linki P. Reimonui 
gerų pasekmių. Pinavijas.

Prisigirdč. Connellsville, Pa. 
Vaikai matė kaip nuo tilto į 
upę ■ nušoko nežinomas vyras, 
apie 35 metų, ir prisigirdė. Jo 
lavono nesurasta.

SCRANTON “ŠLAPIAS”
Federaliai prohibicijos agen

tai pareiškė jog Scrantonas yra 
bene “.slapiausias” ir labiausia 
atviras gėryklų miestas visoje 
Pennsylvanijoje.

Pittsburgo federalio distrikto 
prohibicijos viršininkas nuvykęs 
į Scrantoną teismo posėdin ma
tydamas kaip ten dalykai stovi 
negalėjo iškęsti ir padarė pen
kias kratas. Ten yra apie 25C 
karčiamų parduodančių degtinę 
atvirai, sako tas viršininkas.

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA
Punxsutawney, Pa. — Alber

tas Straitiff, 36 m., nušovė sa
ve pačią, Jievą, 36 m., paskui 
atsišuko šautuvą į save ir sau 
galą pasidarė. Jų šeimynoje ėjo 
nesutikimai ir jie rengėsi eprsi- 
skirt. 

nai apvaikščiojo bendrai visos 
organizacijos. Kalbėjo miesto 
majoras ir du Lietuviai, V. M. 
Čekanauskas ir Kun. Bakšis,

Programas prasidėjo su dai
nomis, būrelis mažų mergaičių 
sudainavo Amerikos himną.

Miesto majoras pagyrė Lietu
vių tautą, pasakydamas kad to
kia maža saujelė žmonių galėjo 
iškovoti sau nepriklausomybę.

Po to mergaitės sudainavo 
Lietuvos Himną, tada išėjo kal
bėti V. M. Čekanauskas iš Hart
ford, Conn. Jisai plačiai nupie
šė Lietuvių istoriją priminda
mas visus Lietuvos didvyrius. 
Kalbėjo apie dvi valandas lai
ko.

Paskiau kalbėjo Kun. Bakšis, 
kuris daug apsakė apie Dr. Ba
sanavičių, jo darbus ir gyveni
mą.

Parinkta aukų, sudėta $40.
Laike aukų rinkimo, vietinis 

klebonas pagrojo ant grafofono 
komp. A. Vanagaičio daineles, 
kurios palinksmino visą publi
ką.

Vakaras užbaigta su Lietuvos 
himnu. Kun. Bakšis paprašė 
publikos atsistojus pasveikinti 
Lietuvą ir visi vienu balsu su
suko tris kartus Valio Lietuva! 
Niekas jos jau nuo musų neat
ims! Mes be Vilniaus nenurim
sim ! Senas Vilnius musų buvo 
mus ir bus!. .. .

Publikos buvo pilna pobažny- 
nytinė svetainė. Tas pasiseki
mas priguli nuo gerų veikėjų ir 
nuo bendro pasitrusimo; vieti
nis klebonas dikčiai tame rei
kale pasitrusė. Kuri. Jankaus
kas nežiūri skirtumų ar žmogus 
yra bažnytinis ai- ne, jisai pa-, 
remia visų parengimus. Jeigu 
visi musų kunigėliai tokie butų 
tai tarp Lietuvių butų didesnis 
sutikimas ir mažiau bolševizmo.

Dar turiu pažymėti kad An- 
loniečiai turi gerą veikėją tau
tietį Stasį Buinauską, kuris pri
guli visose organizacijose ir pa
ragina jas prie veikimo, neap- 
'enkdamas tokių atsitikimų kaip 
didelė tautiška šventė. S. Bui- 
nauskas yra biznierius, turi di
delę valgomų daiktų ir visokiu 
mažmožių krautuvę. Tokis tau
tietis vertas visų parėmimo.

Adomas Slavinskas.DETROIT
Pagrobė turtuolį. Turtingas 

buvęs hotelio savininkas Hali, 
54 m., buvo išviliotas iš namų 
■!r išvežtas j tam tikrą vietą, iš 
kur paskui turėjo parašyt savo 
žmonai laišką reikalaujant pri
duoti pagrobikams $10,000 kad 
jį gyvą paleistų:

Pinigai buvo užmokėti ir jis 
tapo paleistas.

Policija ėmė jieškot tokių gu
rnelių kurie pastarų kelių mė
nesių bėgiu jau iš daug žmonių 
šitaip ištraukė tūkstančius do
larių.

Užmuštas ant gelžkelio. Dar
bininkas ant gelžkelio, 50 metų 
amžiaus, tapo sutrintas važiuo
jančio vagono kada pateko tarp 
vagono ir tilto stulpo.

Nori išnaikint “sausuosius”. 
Koks tai Leo Dipal, 34 metų 
amžiaus, įširdęs prieš “sausuo
sius” nuvyko į Anti-Saloon ly
gos raštinę ir per stiklines dai
lės paleido apie pustuzinį tuščių 
alaus bonkų, išdaužydamas du-

Lietuvis graborius didina sa
vo įstaigą. A. J. Keydosziaus 
sena graborystės įstaiga jau 
permaža jo laidotuvių profesi
jai, todėl turėdamas vietos plės
tis jis pradėjo budavoti naują 
įstaigą, pagal naujausios mados 
su visais moderniškais įrengi
mais. Dargi budavoja dideli 
garadžių kuriame sutalpins apie 
40 automobilių, abu budinkai 
kainuos apie $80,000.

Tai bus viena iš puikiausių 
musų vientaučio graborystės įs
taigų visame Daytone.

Avalų pardavėjas A. J. Pre- 
tic, 706 Valley st., jau gavo 
naujausios mados avalus pava
sario nešiojimui, todėl patartina 
visiems Lietuviams — vyrams, 
moterims, merginoms ir vai- 

i kas — pasirinkti avalus pas sa- 
| vo vientautį Pretiką, o ir jus ir 
jūsų kojelės bus linksmos ne
šiojant juos. J. A. U.

Daytono eksportas padidėjo. 
Per 1927 metus Daytono pro
duktų eksportas buvo $20,000,-- 
000, arba beveik penkiais mili- 

| jonais dolarių didesnis negu 
Į buvo 1926 metais. Sprendžiant 
' iš padidėjimo eksportų galima 
sakyti kad darbai ėjo vidutiniš- 

i kai gerai.
Day tonas nori užvesti plates- 

j nę prekybą su užrubežiais ir tu
ri tokių prekių kurios užrube- 
žyje reikalingos.

Miesto išdirbystės ir įstaigos 
pasitiki kad šiais metais eks
portas bus dar didesnis.

National Cash Register kom-
panija pereitais metais turėjo 
uždarbių $7,044,642, arba arti 

j $300,000 daugiau negu metais 
| pirm to. Kompanija nori kuo- 
labiausia praplėsti savo išdirbi- 

' nius užrubežiuose. 1928 metai 
i bus pelningi metai, numato jos 
vedėjai.

žydai darbuojasi. Daytono 
žydai visomis pastangomis re
mia Palestinos fondą. Reikalin 
ga $15,000,000 artimų rytų ko
legijoms ir Daytonui priskirta 
suma $15,000 jau tapo sudėta.

Statys naują hotelį. Dayto
ne trumpu laiku bus pradėt?

ris, ir paskui pareikalavo pasi
matyti su lygos perdėtiniu. Tas 
atėjo ir dar spėjo atimti iš sve
čio akmenį kurį jis turėjo įsi- 
vyniojęs į skepetaitę.

“Dabar pašauk policiją kad 
nori”, tarė Dipal. Perdėtinis 
pašaukė ir jį atidavė. Policija 
paėmė ištirti ko tas žmogelis 
taip ant “sausųjų” įpyko.

Kovai su džiova. Detroito ir 
Wayne apskrities Džiovos Gy
dymo draugijos bendrai užveda 
vajų kovai su džiova. Pagalbon 
pakviesta vaikai skautai kurie 
išplatins po dirbtuves, bažny
čias ir klubus iškabas raginan
čias žmones saugotis džiovos ir 
neužsileisti ir greitai apsižiūrė
ti ar neužsikrėtę džiova.

Detroite dirbama naujas me
talinis trijų mbtorų orlaivis ku
riuo Komandierius Byrd ruošia
si skristi į pietų polių. Jis dar 
pirmiau vyks į Kanados šaltas 
sritis tą orlaivį išbandyti. 

Šalip Byrdo skris dar kiti du. 
orlaiviai.

Pietų žemgalis yra toli nuo 
visų gyvenamų vietų ir ten pa-i 
vojingiau vykti negu į šiaurės 
žemgalį.

budavoti naujas milžiniškas ho- 
telis $3,750,000 vertės. Bus 16 
aukštų ir turės 500 kambariu 
svečiams apsistoti.

Nori varžyt gemblerystę ant 
arklių lenktynių. Daytonas su
bruzdo užkirsti kelią gemblery- 
stėms arklių lenktynėse, kokios 
varoma Montgomery apskrities 
lenktynių trakte.

Cincinnati lenktynių promote- 
riai kurie tuo traktu naudojasi 
pradėjo skelbti kad jie nedarys 
lažybų pinigais už arklius, vie
nok niekas jiems netiki ir neno
ri visai pavelyti arklių lenkty
nių rengti.

Užrašo “Dirvą” Į Lie
tuvą

Gerb. “Dirvos” Administraci
ja:— šiuomi užrašau “Dirvą” 
metams į Lietuvą Petrui Kriu
keliui, Ulytėlės k., Rokiškio ap. 
Tikrai tikiu kad gerb. Kriuke
liui “Dirva” yra labai reikalin
ga kaipo našlaičių globėjui ir 
jaunuomenės mokytojui.

Su pagarba, Rokiškietis, 
Juozas Milaknis,

305 Rita St., Dayton, Ohio

F_ —. — SIL — nuo inkstu ir 

organai nepa
darytų jus kankintiniu. Tėmykite 
pirmutinį ženklą, sakantį jums, 
kad “dalykai yra ne kokie.” Ger
kite gausiai vandens ir naudokite 
Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
Tai yra visam pasaulyj garsi gy
duole nuo ligų inkstų, kepenų, 
pūslės ir šlapumo rūgšties, pla
čiai žinoma nuo 1696 metų. *

Pas visus aptiekorius. Trcjopuoso dau
giuose. Žiūrėkite, kad būtų Sis vardo* 
ant mėlynos spalvos dėžutės.

V. Sirvydas — Sekretorius
193 Grand Street, Brooklyn, N. X.

A. B. Strimaitis - ’zdT'^
G. P. O. Box 127, New York City

CHICAGO, ILL.
TMD. 22-ra kuopa laikė savo 

susirinkimą Kovo 4 d. Susirin
kime buvo svarstyta įvairus 
kuopos reikalai.

Kuopos narys, Centro Kny
gius Juozas Solis pranešė kari 
turi pas save labai daug centro 
knygų, kas jį labai apsunkina. 
Tuo klausimu nariai padiskusa- 
vę nutarė kreiptis į Centro Val
dybą kad ji per organą pateiktų 
savo sumanymą kaip ir kokiu 
budu galima butų tas knygas 
sumažins, nes knygų yra bega
lo daug, jos yra knygiui didelis 
apsunkinimas, o knygų vertė vis 
kas kart puola.

Taigi šiuomi prašome gerbia
mos Centro Valdybos skubiai 
pagalvoti ir patiekti savo suma
nymą.

Knygų randasi 30 didelių 
skrynių, kuriose telpa keli tūk
stančiai egzempliorių.

Randasi sekančių daugiausia:
“Socializmas ir Darbininkų 

Klausimas”,
“Revoliucija”,
"Kaimiečių Kova su Ponais”,
“Baudžiava Lietuvoje”,
“Paskaitos iš Lietuvos Istori

jos”,
“Dešimts Metų Kultūros Lie- 

' tuvoje”,
“Technikos Stebuklai”,
“Dvasios Gyvenimo Mechani-

' ka”,
Kuopos Raštininkas

J. Stulgis.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, U.
M. Kasparaitis -r Vice-Pirmininkai 

1420 Howe Street, Racine, Wis 

'Kas Daryti su TMD.
Knygomis

Metas po meto ta knygų naš
ta užverčiama J. Soliui ant pe
čių, ir ji tokia didelė kad kitam 
ir negalima užversti, nes sunku 
tokią daugybę knygų iš vietos į 
vietą vežioti. Tai buvo p. šolie- 
pasišventimas per tiek metų 
TMD. knygas pas save laikyti.

Centro Valdyba pati negali 
nutarti ką su tomis knygomis 
daryti. Bet jau visai arti Sei
mas. Chicagos TMD. kuopos 
susitarę gali padaryti tinkamus 
pasiulymus-įnešimus Seimui ir 
seime bus kas nors nutarta.

Nutarti būtinai reikia, ir rei
kia musų organizacijai padaryti 
koks nors pasišventimas: nesi
tikėti daugiau iš tų knygų biz
nio, nes jo ir nėra po to kai na
riai knygas gauna. Pirkėjų vė
liau atsiranda mažai, todėl tin
kamiausia butų geras knygas 
padovanoti Liietuvos kaimų bei 
miestelių skaitykloms, šaulių 
būriams ir tam panašioms orga
nizacijoms. Jos ten bus tinka-
mai sunaudotos.

Taigi, ne tik Chicagiečiai bet 
ir kitos kuopos galit šitą suma
nymą seimui patiekti, arba su
manyti dar ką daugiau.



GERE. SPRAGILAS APSI 
ŠAUKIA SAVE NAUJU 

MAIŽIEŠIUM
Aną metą ponas Dievulis 

paleido ant žemės gerb. 
Spragilą gyventi, susitverti 
Slaptą Spragilų Sąjungą, 
susirMst'i sau šonkauli, ir 
prakaitu kaktos1 savo'pelny
ti sau ant 'bulvių ir barščiu. 
Ba Dievulis žinojo kad ateis 
dešimts metų Lietuvos bili- 
jušas kada gerb. “Dirvos” 
Redaktorius surengs dilelę 
Kursiją ir išves žmones Į tą 
palaimintą “Fašistų Žemę”. 
Ale Dievulis žinojo kad tuos 
žmones reikės parvesti at
gal iš tenai, todėl leido gerb. 
Spragilui gyvent ir sykiu su 
ta Kursija važiuot kad butų 
kam juos atgal parvežti.

Jau taip yra parašyta Li
kimo Knygoj, kad su Kursi
ja važiuos vyrų su moteri
mis, moterų su vyrais, vyrų 
be moterų ir moterų be vy
rų; ir pavienių merginų ir 
pavienių vaikinų, ir visko su 
jais atsitiks:

Visi nuvažiuos sykiu, ale 
parvažiavę išsiskirstys po 
visą Žemę: po Žemaitiją ir 
Aukštaitiją, po Dzūkiją- ir 
Kapsiją, po kaimus, viensė
džius ir miestus ir mieste
lius.

Vieni pas tėvus, kiti pas 
brolius, kiti pas tetas, tetė
nus, dėdes ir dėdienes, pus
seseres ir pusbrolius.

Visiems jiems reikės do
vanas, duoti, pinigais apda
linti, ir'jiems pritruks pini
gų gryžimui, todėl reikės 
gerb. Spragilo pagalbos kad 
galėtų j Ameriką sugryžti.

Mergelės pažins brolelius 
dobilėlius, lankoj šieneli ar 
lauke rugelius kertančius, 
ar raitus kareivėlius gra
žiais žirgais, žibančiais kar
dais, puikiomis uniformomis 
įsivilkusius, ir pamylės juos 
— ir reikės gerb. Spragilo 
pagalbos jas nuo pų atskirti 
ir atgal j Ameriką parvesti.

Vyrai ras sau šonkaulius, 
kurie dar jų neturi, ir ma
tydami jas lankoj šieneli 
grėbiančias, gražias dainas 
dainuojančias, atiduos joms j 
savo širdis ir nenorės be jų j 
gryžti, ir reikės gerb. Spra-! 
gilo rodos ir pagalbos ką 
daryti.

Sunkiausias darbas bus 
su išvedimu-tų kurie nepri
pažįsta prokibicijos jstaty- 

no ir paragaus Lietuvos 
-lučio ir baltakėlės.... Ir 

čia reikės gerb. Spragilo pa
galbos juos Į Ameriką par
gabenti ....

Bus ir kitokių atsitikimų 
r pripotkų, ir tikrai sakau 
kad be gerb. Spragilo nega- 
ės savo Kursiją gerb. Re- 
laktorius atgal grąžinti iš 
kur išvedė.

Todėl gerb. Spragilas su 
■savo šonkauliu keliauja Į 
‘Fašistų Žemę” bilijušą ap- 

vaikščiot ir važiuos sykiu su 
visa Kursija, o tiems kurie 
nevažiuos aprašys savo pa- 
tėmijimus ir suuodimus ir 
nugirdimus ir visokius fak
tus ir pletkus kas tik kelio
nėj dėsis ir kas atsitiks su 
kuo važiuojant per Prūsų 
žemę, ir paskui didelėj ir 
hažiukėj Lietuvose.

Ale kad ir gerb. Spragi- 
b paveikslas butų matyt jis 
mmislino ir sudūmojo ši
aip: nuėjo pas stebuklingą 
■adio fotografą Naunčiką 
'.r pasakė: Kad tu galėjai 
iufotografuot mane aną 
metą Pekloj svečiuose pas 
gerb. Liciperi, nufotogra
fuok mane su laivu kad ga
lėtų žmonės matyt kaip aš 
/ažiuosiu Į Lietuvą.

—- Gerai, gerb. Spragile. 
9 ai1 laivą atsinešei? — sa
ko jis.

— Ką tu kalbi: ar aš ga- 
iu laivą pakelt? — sakau 

aš.
— Tai kur laivas? Kaip 

aš galiu nufotografuot? — 
sako jis.

— Laivas Najorke, o kaip 
nufotografuot tu turi pats 
išgalvot, — sakau aš.

— Tai turim važiuot j Na- 
jorką, — sako jis.

— Negalim, perbrangiai 
kaštuos, žinai aš paprastas 
darbininkas. Sakiau gal tu 
kitaip kaip galėtum: laivas 
hr buvo tegul buna, o per 
radio kaip nors nufotogra
fuok su manim ant laivo, 
man čia esant. Najorke aš 
ir be tavęs gausiu fotografą 
ir numuš mano paveikslą su 
laivu, — sakau aš.

Pakrapštė Naunčikas sa
vo pakaušį, pamislino ir sa
ko:

— Aš mislinu kad galė
siu tą padaryt, pradėkim, — 
sako jis.

Ir užtaisė visus savo apa
ratus, tuoj pasirodė Najor-

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. 17

KA UN AŠY RASLA UN A SMIES TAS
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)

GALVOSŪKIS No. 14 BUVO TOKS:
“Neperšokęs per tvorą nes įkyk op”.

“Dirvos” Agentūra išrūpina visas reikalingas kelionei popieras — pa-"i k
, sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt.
Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno'?

b

L ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai:_|

kas, upė, laivai, pasirinkom 
reikalingą laivą, tuoj užsi
stojau ant viršaus, jis tik 
šmakšt, nufotografavo, ir 
už kelių valandų buvo gata
vas paveikslas ir klišė, ir da- 
■bar visi matot, tą laivą ku
riuo gerb. “Dirvos” Redak
toriaus Kursija j Lietuva 
važiuos, ir kuriuo gerb. i 
Spragilas gabens visus na-j 
mon, kurie norės kad jis! 
juos iš “Fašistų Žemės” iš
vestų..

NORTHAMPTON, ' 
MASS.

Lietuvis Pakliuvo
Lietuvis Mykolas Buinickas 

norėjo pasinaudoti pradCngimu 
kolegijos studentės Smith, kuri 
jau keletas savaičių kaip nie
kur nerandama, ir parašė juod- 

,rankišką laišką jos tėvams rei
kalaudamas pristatyti $50,0.00 
jeigu nori dukterį atgauti.

Buinickas nusisamdę pašte 
laiškams dėžutę visai svetimu 
vardu ir laukė pinigų padedant, 
kaip savo laiške nurodė. Kovo 
6 d. vakare apie 6:30 vai. jis 
pasidrąsino eiti Į dėžutę pažiū
rėti pinigų, ir kaip tik prisiar
tino ir atrakino tuoj pora detek- 
tivų ji suėmė.

Buinickas turi moterį ir tris 
vaikučius, tik su motere nesu
tiko, ir dabar kada jis popuolė 
bėdon moteris džiaugiasi.

Darant kratą jo gyvenamuo
se namuose policija neužėjo jo
kių žymių kas Buinickas turėtų 
ką bendro su tos merginos pra
puolimu.

Policijos Saržentas William 
V. Šimkus plačiau patyrinėjo a- 
pie Buinicką ir patyrė kad kai
mynai apie jį gerai atsiliepia, ir 
šilkų audinyčioj jis buvo laiko
mas geru darbininku. Jis čia 
atvyko iš Paterson, N. J., 14 m. 
atgal. Iš Lietuvos jau yra 20 
metų kaip atvažiavęs ir turi 37 
metus amžiaus.

Vienas neaiškumas policijai 
yra tas kad pašto dėžutė buvo 
paimta trimis dienomis pirm tos 
merginos dingimo; pašte jisai 
sakėsi jog ima naują dėžutę ir 
kitu vardu dėlto kad giminės ir 
draugai per ilgą laiką žino jo 
reguliarę dėžutę ir paima jo 
laiškus.

Buinickas matyt norėjo leng
vu budu pinigų gauti. Jis pri- 
rodė kad nieko bendro su mergi
nos žuvimu neturi, ir dabar ap
kaltintas tik už panaudojimą 
pašto klastingiems tikslams.

Buinickas neturėdamas užsi- 
statyti $5,000 kaucijos iki teis
mo tapo uždarytas kalėjime.

Ten Buvęs.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Visa

/į MER1KOS Lietuviai šįmet Lietuvoje turės tikrai gerus laikus

/ Į tą užtikrina savo pakvietimuose Lietuvos Prezidentas A. Sme- 
.Stona 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 p :šiepiamas. 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., čia 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

ropos pakraščius.
Laivas “George Washington” yra atsižymėjęs 

kaipo vienas iš puikiausių garlaivių Atlantike.
Jis yra 722 pėdų ilgio, 23,788 tonų, paima vie

nu sykiu 1,888 pasažierių.

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

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

6820 Superior Avenue
iIllUUlllllllllllllllllllllKIIIIIIIUIUIIIIIII

“Dirvos” Agentūra
Cleveland, Ohio



DIRVA

Nuo Redakcijos “VAIDEVUTIS”
Marija Ruett. ISTORINE APYSAKA Vertė Brundulas.

PASTA B U KĖS

S.L.A, VALDYBOS RINKIMAI IR SEIMAS tas. Tas reiškia kad teismas

J^ENO rankose liks Susi
vienijimas Lietuvių A-

merikoje po šių valdybos 
rinkimų ir po seimo? Kas 
atsitiks su organizacija?
Kas atsitiks su prie jo pri
gulinčiais nariais darbinin
kais?

*----------------------------------------
Užsidaro Paryžiaus Di- 

vorsų Fabrikas
Paryžius buvo pragarsėjęs 

kaipo divorsų (persiskyrimų) 
miestas ir aukštesnių luomų 
Amerikonai ten plaukdavo gau
ti atsiskyrimus nuo savo pačių

nerado gana pamato persiskyri
mą duoti. Tas esti ir Amerikos 
teismuose ir neduoda perskyrų 
tiems kurie neturi gana pamato 
skirtis, o daugybė persiskiria, 
kas reiškia jog esant priežasčiai 
ir čia tą pati galima atlikt kaip 
Paryžiuje.

Kas atsitiks jeigu liks da
bartinėse rankose kaip buvo 
iki šiolei tą gerai žinome.

Bet kas atsitiks jeigu or
ganizacija pateks komunis
tams? Tai didelis klausimas

arba pačios nuo vyrų.
Bet dabartiniu laiku Francu- 

zijos valdžia susiėmė varžyti tą 
liuosą perskyrų davimą ir nai
kinti prastą Paryžiaus vardą.

šiose dienose Paryžiaus teis-

Žemes Svetimas
Suv. Valstijų svarstyklių biu

ro vedėjai Įsiriausę 35 pėdas i 
požemius trečiu kartu deda pa

ir rimtas klausimas.
Tarp galimų atsitikimų 

gali būti kad komunistai iš
brauks iš organizacijos vi
sus tautininkus veikėjus — 
redaktorius už pasakymą ką 
nors prieš komunistinę cen
tro valdybą; kuopų veikėjus 
už kitokias mažas kliūtis — 
vis po priedanga “griovi
mo” organizacijos. Paliks 
tik patįs tamsiausi nariai, 
su kuriais komunistai galės 
daryti kas jiems patiks, ir 
padarys tą prie ko ruošiasi: 
ims Susivienijimo pinigais 
stiprint savo spaudą, pada
rys “Tėvynę” komunistų, or
ganu, nes dabar savo komu
nistiškų laikraščių net su 
Maskvos pagalba neišlaiko. 
Gavę Į savo žinią apie 20,000 
narių mulkins savo mokslu 
iki vieni nepakentę turės 
mest organizaciją, o kiti pa
liks jų pastumdėliais.

Daug raštų gavome šau
kiančius! i SLA. narius žiū
rėti nebalsuoti už komunis
tų kandidatus, neįsileisti jų 
delegatų Įlysti į seimą, bet 
gaila kad vietos stoka juos 
sutalpinti.

Protingam S. L. A. nariui 
užtenka vieno ko žinoti: pa
likti dabartinę SLA. valdy
bą centre, kuri užtikrina or
ganizacijos bepartivišką eg
zistavimą. Antra, stengtis 
nedaleisti išrinkti Į seimą 
komunistų delegatų, o ku
rios kuopos tik gali, siųsti 
savo delegatų tiek kiek tik 
įstatai pavelija.

Šiame seime bus priėmi
mas pataisytų SLA. įstatų. 
Jeigu jiems perleisti mes 
turėsime du trečdaliu balsų 
tai bus puiku. Taipgi rei
kalinga didumos delegatų 
užtvirtinimui centro valdy
bos’seime.

Kurios kuopos dar nebal
savo už valdybą ir nerinko 
delegatų į seimą dar turi 
progą pasitarnauti savo or
ganizacijai padarant taip 
kaip čia nurodyta.

mas atsisakė duoti persiskyri
mą buvusiam Wilsono kabinete 
valstybės sekretoriui Colby, ne
žiūrint kad jo advokatu buvo 
net buvęs Francuzijos preziden-

stangas “pasverti“ žemę, tai 
yra nustatyti kiek žemė sveria.

Paskiausia jie skelbia jog že
mė sveria tik 6,592,000,000,000,- 

I 000,000,000 tonų....

Nepriima Rusų Aukso
Apie mėnuo laiko atgal sovie- 

itų Rusija atsiuntė į Ameriką 
$5,201,000 vertės aukso naudo
jimui pirkimams šioje šalyje. 
iBet tas auksas dabar stovi dvie
juose bankuose New Yorke ir jo 
užlaikymas kainuoja po $700 į 
dieną, o sunaudoti negali.

Mat, pirm negu galima pra
dėti auksu pirkimus atlikti rei
kalinga jį sudėti į federalio re
zervo banką. Bet 1920 metais 
buvo uždėta uždraudimas Įga
benti j šią šalį Rusijos auksą ir 
Suv. Valstijų iždas nepriima to 

Įaukso į rezervo bankus.

KAIP MIELA YRA LIETUVOJ
Kaip miela yra Lietuvoj, 
Gimiau ir augau aš tenai;
Augino motutė miela,
Man širdis vis buvo linksma.

Ten paukščiai gieda taip linksmai, 
Ramina širdį jų balsai,
Ten kvepia gėlės taip skaniai — 
Tas širdį mano trauk’ tenai.

Ten miela buvo man gyvent, 
Trumpas jaunystės dienas leist, 
Neilgai aš ten gyvenau — 
Dar jaunutė čion atvykau.

Paliko miels Nemunėlis,
Ir Dubysos gražus krantai,
Liko visi giminėlės
Ir mylimi mano draugai.

Lietuvių kalba taip meili, 
Niekad užmiršt jos negali;
Ten gyven mano tėtušis, 
Mielas brolis ir sesutės.

Rožė.

KODĖL?....
Kodėl man toks Skaistus šis rytas 

Ir saulė taip šviečia gražiai?
Dėlto kad regėjau mergelę,

Ji žvelgė į mane meiliai....
■t- *

Kodėl man linksma ši dienelė,
Jiegas jaučiu gavęs naujas?

Todėl kad jos akis vaizdinas
Ir kelia svajones gražias....

* » »
Kodėl taip noriai nakties miegan

Save mėginu užliuliuot?
Todėl kad gal savo dievaitę

Aš gausiu sapne pamyluot....
* ¥ » 

t
Gražiausia, brangiausia, meiliausia, 

Neliauki į mane žiūrėt,
Buk mano svajonių dievaitė, 

Leisk garbint tave ir mylėt.
Praskaidrink kiekvieną man rytą 

Žydriais žvilgsniais savo akių,
Gyvenimas tada bus man linksmas, 

Išpuoštas svajonių gražių....
Adonis.

w

Aš GERBIU
Aš gerbiu broliukus
Ką gražiai dainuoja,
Iš dainų vainikus
Pina ir aukoja
Ant altoriaus jausmų
Delei plunksnos draugų.
Tiek žodelių kiltų,
O kaip yr’ tad smagu!

P. M.

(Tąsa iš pereito num.)
Pirmutinė Dievų Žinyčia

Kaip ir praeitą laiką, prie švento ar- 
žuolo stovėjo aukoms deginti jau paruoš
tas laužas. Aplink jį šiandien iškilmingai, 
ilgais baltais trinyčiais, apačioje gyvulių 
vilnom apsiūtais, apsivilkę stovėjo Vaidi
los. Visi buvo susijuosę baltais diržais, o 
ant galvų turėjo žalius vainikus.

Kada žmonės pusiau ratu aplink laužą 
sustojo, iš priešingos pusės iš miško gilu
mos pasirodė kunigų procesija; jie žalu
mynais pagražintame lopšyje nešė Krivių- 
Krivaitį Brutenį.

Prie švento aržuolo kunigai suklaupė 
ir nuleido žemėn lopšį, iš kurio Brutenis 
išlipo ir, dviejų Vaidilų padedamas, pasi
kėlė akmeniniais aukuro laiptais viršun.

Smulkus ir mažutis kunigas šiandien 
žmonėms rodėsi milžinu. Jis buvo apsivil
kęs baltu lininiu drabužiu, kuris laisvai 
žemyn leidos; drabužis buvo septynis kar
tus siaura balta juostele apjuostas. Per 
pečius buvo pakabinta slaptais ženklais iš
siūta juostelė. Ant galvos dėvėjo kaugės 
pavidalo kepurę, kuri gintarais ir kitokiais 
blizgumynais buvo papuošta.

Rankoje jis laikė kreivą lazdą, ant ku
rios kabojo trįs maišeliai. Ant vyriausio 
kunigo krutinės kabojo mažutė medinė sto- 
vylaitė.

Kada Krivių-Krivaitis užlipo ant au
kuro, Vaidilos pašaukė žmones artyn.

Visi baimingai prie aukuro artinos.
Krivių-Krivaitis prabilo:
— Ar girdėjot kokiu balsu šiąnakt su 

manim dievai kalbėjos? Šis miškelis jiems 
mielas ir čia jie savo buveinę nori turėti. 
Liepia jį Romuva vadinti.

Dievams aukas degins Vaidilos, jiems 
tik šventyklos sienose galima bus gyventi. 
Turime sukurti čia Amžiną Ugnį.

— Prakeiktas tas keno svetima koja 
įžengs į šventą miškelį! Šventa ugnis su
naikins jį! Ar supratot, Prūsų ir Lietu
vos vyrai, mano žodžius?

Nutilo jis. Tada kunigaikštis Vaide
vutis tarė:

— Garbė Perkūnui ir tau kurs jo lu
pom esi mums dievų valią apreiškęs!

—Kol ateis metas žygiuoti prieš Mo
zūrus, pastatysime akmeninę šventyklą ir 
ją aukštu muru apmūrysime. Nusilenki
me dievams kad jie musų žemėje sau sody
bas išsirinko. Jų valia yra kad mes tai
kiai, broliškai ir vienybėje tarp savęs gy
ventume. Tik, žinokime kad bendras su
sitarimas ir vienybė suteiks mums jiegų, 
kad mes galėtume priešininkus nuveikti.

— Vyrai, išnešiokit mano žodžius po 
savo namus ii' po savas pilis. Šaukite į vie
nybę ir taiką visus kurių krūtinėse plaka 
širdis, kurios mėgia tą žemę, tą kraštą ir 
trokšta jam laisvės!

— Praneškite visiems kad tie kurie ne
gerbs dievų valios bus piktos deivės Lau
mės nubausti. Karas, nelaimės, svetimųjų 
puolimai ir nelaisvė jų laukia! — tvirtu 
balsu užbaigė Vaidevutis.

— O štai jūsų, mano žmonės, dievai!— 
prabilo Krivių-Krivaitis, ir davė Vaidi
loms ženklą.

Jie padavė jam tris dievų stovylaites, 
panašias į tą kuri ant vyriausio kunigo 
krutinės kabojo. Pakėlęs jas aukštyn, 
kiekvieną atskirai rodė kunigas stovylaites 
žmonėms.

— Štai Perkūnas, — kalbėjo jis, — 
štai Patrimpas, o štai ir Rėklius.

— Garbė dievams! — šaukė žmonės.
— Jeigu prisieksite klausyti kunigaik

ščio, jei priimsite jo tvarką ir vadovybę, o 
patįs tarp savęs vienybėje ir taikoje gy
vensite, idievai su jumis pasiliks. Jeigu iš 
čia išėję susivaidysite, arba savo prisieką 
sulaužysite, dievai jus apleis ir atiduos pik
toms dvasioms! Jus tada mirtis, vargas 
ir nelaimės laukia! Rinkitės!

Visi žmonės puolė žemėn ir prisiekė 
klausyti dievų valios. Savųjų tarpe taiką 
ir vienybę amžinai pažadėjo laikyti.

— Atminkit! — sakė parpuolusiems 
prieš aukurą žmonėms Krivių-Krivaitis, — 
turis mylėt ir gerbt tuos brolius ir kaimy
nus kurie vienus ir tuos pačius musų die
vus garbina ir turit kariauti su tais kurie 
prieš Lietuvių dievus ir prieš tikybą eina 
Nuveikit tuos kurie užpuola musų kraštą 
ir mums laisvę atima.

Ir prisiekė žmonės klausyti dievų va
lios.

Priesaiką atlikus, Krivių-Krivaitis nu
lipo nuo aukuro laiptų, priėjo prie švente 
aržuolo ir įsakė jo didžiuliam liemenyje iš 
kirsti tris duobeles.

Vėliau, kunigų padedamas. Brutenis į 
kiekvieną duobelę įstatė dievų stovylas 
Tada buvo uždegtas aukų laužas.

Šiandien, be žemės vaisių, paaukotf 
dievams ir keletas gyvulių. Kunigai už 
mušė keletą įvairių paukštelių. Galų gale 
užkelta ant aukuro gyvas surištas ožys 
Padėjus ožį ant laužo, ginkluoti vyrai pri 
ėjo prie aukuro, padėjo savo ranką ant au 
kuro ir balsiai išpažino savo nuodėmes ii 
pasižadėjo daugiau jų nebepakartoti.

Pabaigus šią bendrą išpažintį, kuni 
gas-aukotojas užmušė ožį, o šiltu krauji 
pašlakstė susirinkusius žmones. Tas ture 
jo pažadinti vyrų drąsą kruvinose kovose

Paskui, kada ant laužo ožys ir kiti pa 
aukoti gyvuliai degė, prie aukuro priėį 
kariauninkai ir už dievų pagalbą kovose 
žadėjo arba tuojau dėjo aukas.

Senas Narimantas pažadėjo atiduot 
dievams ketvirtą nuo priešininkų gaut' 
grobio dalį.

Kuodis įvairias odas ir brangius ak 
menis.

Vytas tauro galvą. O garsus Lietuvos 
stipruolis, kuris beržus su šaknim iš žemi: 
išraudavo, Rakštutis, pažadėjo dievam: 
paaukoti Mozūrą su arkliu ir ginklais.

Paskutinis prie aukuro priėjo Vaide 
vutis. Lietuvos kunigaikštis visa galvi 
aukštesnis aplink stovinčių vyrų, ėjo didis 
galingas. Jo rankoje buvo trumpa kuoka, 
o už pečių lankas ir vilyčios. Jis buvo iš 
balęs, tik didelės mėlynos akis degė galin 
ga šviesa.

Priešais, iš kitos aukuro pusės, stove 
jo brolis, Krivių-Krivaitis; minute pažiurę 
jo jie į vienas kitą, o paskui Vaidevutis ta 
rė:

— Tau, didis Perkūne, ir galingai Lie 
tuvai, kurie laisvę ir galę mano žmonėms 
suteikiant, nužemintai lenkiuos. Už Lie
tuvos krašto laisvę, už jos sūnų laimę ku- 
ligaikštis neša jums savo auką. Ne žemės 
plotus, ne miškų turtus, nes jie jums pri 
klauso, ne karo belaisvius, nes tai must 
priešininkai yra — ir nuo jus juk priklaus: 
pergalė. Atiduodu jums laimę ir šviesą 
mano akių, mano mieliausią mergaitę.... 
Galingi dievai, paimkite Živilę, o Lietu
viams, mano žmonėms, suteik laisvę! — 

) galingu balsu užbaigė jis.
Ir nulinko visų galvos prieš tėvą, kuris 

savo vaiką dievams paaukavo. Ištikrųjų 
vertas jis buvo kunigaikščio vardo kad to
kią dovaną už savo žmones atidavė.

Susirinkusių tarpe pakilo kažkoks su
judimas. Vaidevutis paaukavo savo duk
terį. ... Reiškia, ji turės gyva ant aukure 
sudegti ?... .

Niekas nedryso klausti, o liudėsis ap
niko žmones. ,

Argi tokių baisių aukų Lietuvos dievai 
reikalauja?....

(Bus daugiau)

ARITMETIKA

Lengvas būdas išmokti skaitliuoti 
(rokuoti). Knyga padalinta į pen
kis skyrius ir telpa visi reikalingi 
aritmetikoj nurodymai. 104 pusi.

Kaina tiktai 40 centų.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

NORS JAU SENAI laikraš
čiuose buvo pažymėta kad Prof. 
Biržiška nuvyko į Varšavą ne 
politiniais tikslais ir ne Valde
maro siunčiamas, o vienok mu
sų “bepartiviška” “Tėvynė“ dar 
savo No. 7 tetvirtina kad Bir- 
:iška Valdemaro iniciativa nu
vyko Varšavon išdėstyti Len
kams valdžios pažiūras.

Tai vis “Tėvynės“ politinė 
neapikanta, kuri neduoda jai sa
kyti teisybę.

▼ ▼ ▼

“NAUJIENOS” graudžiai su
dejavo kad Valdemaras nulošė 
<un. Krupavičių. Yra ko ir de
juoti, nes kaip Kun. Krupavi
čius taip ir Grigaitis abudu yra 
nternacionalistai — vienas juo- 
las kitas raudonas, ir abiem 
cautybė visai neapeina. Na o 
Valdemaras kaip sykis interna
cionalizmus padėjo į užpečkį ir 
autybę pasistatęs pirmoje vie
loje valo tėvynę Lietuvą nuo 
visokių izmų. Taip jau senai 
reikėjo.

▼ ▼ ▼

KAIP “Naujienos”, “Laisvė“ 
aip ir “Sandara“ neatsidžiau- 
pa klerikalo Krušinsko išmin
ta už tai kad Krušinskas laike 
ipvaikščiojimo 10 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktu
vių Brooklyne atsisakė duoti 
publikai priimti ir pasiųsti pa
sveikinimą Lietuvos valdžiai, 
cariumenei ir šauliams. Ar ne 
įnikus tų neva Lietuvių ben
dras frontas?

▼ ▼ ▼

LIETUVIŠKI komunistėliai 
abai norėtų kad Lenkai grei
čiau užimtų Lietuvą, iš ko tie 
pūvalai gautų sau naujo poli- 
:inio kapitalo. Jie vieną kartą 
šaukia: “Smetona ir Valdema
ras atiduos Lietuvą Lenkams”, 
kitą kartą šaukia kad neatiduo- 
a dėlto jog “bijo progresivių 
:eršto“.

Po Tautų Sąjungos konferen- 
■ijai, komunistėliai kaip proto 
letekę visuose kampuose gvoltą 
šaukė: “Valdemaras pardavė 
sietuvą Pilsudskiui!“ o dabar 
vėl surado naują baubą ir stau
gia kad “Valdemaras su Sme- 
ona vingių vingiais veda Lie- 
uvą į Lenkijos glėbį”, o tuos 
vingius kmunistėliai perstatė 
ai Valdemaro trukdymą pradė

ti tiesiogines derybas su Lenki
ja, iš ko aišku kad komunistė
liai laukia kaip saulės užtekant 
Lenkų įsiveržimo į Lietuvą.

MUSŲ KOMUNISTAI bešū
kaudami ant Susivienijimo Pil
domosios Tarybos ir ją bešmeiž- 
dami vis daugiau ir daugiau S. 
L. A. kuopų pasigauna į savo 
raudoną varžą. Jau keletas S. 
L. A. kuopų sulindo į komunis
tų užstatytą neva “prieš-fašis- 
tinį“ varžą, o SLA. centro val
dyba lyg kurčia ir bejiegė nie
ko nesako ir nieko nedaro. Ne
jaugi duosis kad ir pati Pildo
moji Taryba patektų į jų varžą?

žinučių Rinkėjas.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Visose Aptekose
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Tais laikais kada aprašymas apie “Bal
tijos Arų” einasi to kalno tenai nebuvo. 
Dabar apie tą kalną visaip kalbama, vieni 
sako kad jis yra savaimi kalnas, kiti kad 
pilimas, milžinkapis, ir šitas pastaras tik
rinimas yra teisingas.

Tas kalnas jau ten buvo Birutos lai
kais, ir ta musų garsi kunigaikštienė, Pa
langiečio duktė, kūrino ant jo viršūnės Am
žiną Ugnį Praurinlai, dievei šventos ug
nies, kurią garbino Lietuviai ir jų gentės 
iš senų senovės. Ant to kalno Praurimos 
aukuras buvo pirm Birutos laikų ir kitos 
vaidilutės ten sergėjo Amžiną Ugnį ir žmo
nės sueidavo jai garbę atiduoti ir aukas 
degindami su dievais santaiką palaikyti.

• Jau Birutos laikais buvo užmiršta tik
ra to milžinkapio reikšmė, o kada Biruta, 
po Keistučio mirties sugryžo į savo gim
tinį kampelį, ji vėl, nors gilioje senatvėje, 
ten ugnį kūrino ir mirus pati ten tapo pa
laidota, sako padavimai, nors kiti padavi
mai kalba kad Biruta buvo Jogailos prigir
dyta, ir jos lavonas parvežtas į Palangą ir 
tame kalne palaidotas. Nuo to tam kalnui 
duota naujas vardas — “Birutos Kalnas”, 
kaip jis ir po šiai dienai žinomas.

Tas kalnas jau buvo Birutos dienose, 
bet kokia jo pradžia niekas nežino. Jis gal 
buvo vadinamas dievės Praurimos kalnas, 
arba šventakalnis, po to kai daugiau apie 
pajūrį susispietę ir susiorganizavę Žemai
čiai įsteigė ant jo savo žinyčių ir įkūrė Am
žiną Ugnį.

Kaip tas kalnas atsirado, kad po juo 
ilsisi patirsite šios pasakos pabaigoje.

¥ ¥ ¥
Lietuviai per amžius garsėjo kaipo ge

ri kariauninkai ant arklių. Visi musų kar
žygiai atvaizduojama raiti, ir jie su pagal
ba savo smarkių žirgų padarydavo didelius 
darbus. Net raitas vyras — žirgvaikis — 
yra musų tautos ženklu, kam panašaus jo
kia kita pasaulyje tauta neturi.

Bet Lietuviai taipgi per amžius gyvena 
prie jurų, taigi turėjo daug prietikių su 
vandenimis jau istoriškais laikais; ir tu
rėjo daug prietikių su Skandinavais-Vikin- 
gais arta jurų siaubūnais, iš kitos pusės 
Baltijos juros, kurie puldinėjo ir plėšė vi
sus pajūrius ir Lietuvių-Žemaičių žemes 
nusiirdami toli upėmis, ankstyvesniais lai
kais.

Vienok nors amžiais musų bočiai gy
veno prie Baltijos ir kovojo su užpuolė- 
liais iš vandenų, mažai mes turime pasakų 
ir žinių apie jų žygius jurose ir apie užjū
rio žmones, kad rodos jie laikėsi toli už 
vandenų ir buvo gerais musų kaimynais.

Visi 'kas tik rašė apie Lietuvių karžy- 
gas, rašė tik apie prietikius su Rusais, Vo
kiečiais ir kitais, pynė musų gyvenimą tik 
su sausžemio kaimynais, o apie prietikius 
su,kaimynais už Baltijos jurų beveik jokio 
literatinio kurinio neturime.

Jurų priešų užpuldinėjimai buvo pir
mesni negu sausžemių, kiek iš ankstyvos 
istorijos matyti, gal but del to apie juos 
mažai ir užsiliko žinių. Tais laikais kada 
Skandinavai varė savo jurų karžygas dar 
Lietuviai buvo pairusios gentės, galima sa- 

• kyt giriniai žmonės.
Kiek žinoma, Lietuviai patįs greičiau

sia neturėjo palinkimo į jurų karžygas ir 
neužsiiminėjo plėšimais vandenuose ir pa
vandeniuose kaimyniškose šalyse, nors jie 
sausžemiu laikui bėgant pasiekė net Juodą
sias juras, į kurias irgi neįsibrido. Kada 
kitos tautos žengė juromis į tolimesnes ša
lis, Lietuviai sustojo prie jurų krašto. Už
tai iki šiolei neturime jokio jurų karžygio,

garsių'Skandinavų jurų bastūnų Vikingų, 
ir pasiskaitysime apie “Baltijos Arą”.

“Baltijos Aras” nuo dabar bus žino
mas kaipo jaunikaitis kurs gimė musų Bal
tijos pajūryje, kurs pateko, su savo mažy
te sesute, į Vikingų užpuolikų nagus, sve
tur pragarsėjo, sugryžo su plėšimo tikslais 
į Lietuvą, netikėtai patyrė kad tai yra jo 
tėviškė, pasiryžo už ją kovoti ir ginti, gel
bėti savo brolius nuo užpuolikų iš jurų ir 
gyventi kur gyveno jo tėvai ir pratėviai. 
Bet sykiu ir liūdna meilės tragedija ten dė
josi — kuri ištrauks iš jūsų akių ašarą ne 
vieną.... Apie tą prietikį patirsime skai
tydami šią pasaką nuo pradžios iki pat ga
lo.

Baltijos Kaimynai
Kokius žmones savo pakraščiais turėjo 

Baltija, ta pragarsėjus gintaro jura? Tais 
laikais kada musų pasaka eina, prie Balti
jos pietrytinio krašto gyveno Lietuviai ir 
Žemaičiai jau iš senų laikų, iš taip senų 
kad jų ten atsiradimas pavirtęs į pasakiš
ką. Pietuose nuo Žemaičių-Lietuvių gyve
no Barusiai, Samiai, paskui, pietiniame ju
ros gale buvo Parusiams gimininga Pama- 
rė (Pomeranija), toliau į vakarus buvo 
Vendlandas, dar toliau sekė Danų salos.

Šiaurėj nuo Lietuvių radosi Kuršiai, 
Estai, už pertakos šiaurėn jų Suomiai; ta 
pertaka buvo Slavų išėjimas į juras: bet 
jie mažiau tada ja naudojosi išėjimui negu 
Skandinavai naudojosi ėjimui į Rusų-Slavų 
žemes, arba Gardariką, kaip tada Skandi
navai Rusiją vadino, nes Skandinavai Vi
kingai buvo dasisiekę iki Naugardo, ir po
ra šimtų metų pirm šitos pasakos Vikingai 
broliai, su Ruriku priešakyje, įkūrė Rusų 
valstybę.

Skersai juros nuo Lietuvių, guli ilgas

žemės kaklas ateinantis toli iš šiaurės nuo 
Suomijos — tai Skandinavija, kurios pusę, 
prie Baltijos šono, užėmė Švedai, kitą pusę 
Norvegai, kaip jie ir po šiai dienai užima.

Tas ilgas Skandinavijos kaklas pietų 
gale yra išsižiojęs, lyg šliuožlė buku snu
kiu, o ties tomis žiotimis guli Danų salos 
ir dalis kontinento taip atsikišusio į tą ger
klę lyg Europos kąsnis butų taikomas 
Skandinavijai į nasrus.

Vienok ta žiotis ir liko pražiota, lyg 
Danai butų į ją įstatę didelį grumstą kad 
užsičiaupti negalėtų. Užtai Danai, žiotis 
taip užvaldę, per ilgus šimtmečius darė su 
Švedais ir Norvegais kas jiems tiko, ir val
dė Baltijos jurą, kurios išeigą-vartus į pa
sauli jie buvo užstoję. Per niekur kitur iš 
Baltijos jurų neišeisi kaip tik per Danų sa
las, ko nepakęsdama Vokietija šiais laikais 
išsikasė sau Kiel kanalą.

Tačiau Danai valdų ne tik Baltijos bet 
ir Šiaurės juras kitame šone tų vartų, ir 
tomis juromis pasiekė visas salas Anglų. 
Islandiją, toliau Grenlandiją, ir net Ame
riką, arba Vinlandą, kaip jie tada buvo 
praminę. Tais laikais buvo bekįlanti Da
nų galybė vandenuose, ir jie atliko didelius 
žygius.

Vikingai, jurų bastunai-plėšikai ir ka
riauninkai, pragarsėjo Baltijos juroje daug 
pirmiau negu Danai įsigalėjo. Iš pat tam
sių amžių į istorijas laikus atžengė jie. 
siaubdami, piešdami, žudydami Baltijos 
pakraščių gyventojus, grobdami jų mantą 
ir gyvulius ir kartais patįs apsigyvendami 
išžudytų žmonių vietose.

Senovėj, Švedijoj buvo provincija, da
bar vadinama Bokus, kuri turėjo vardą Vi- 
ken. Jos žmonės nepaisė jokių įstatymų ii 
kitų žmonių teisių, ir buvo žiaurus lauki
niai kiek tik tas žodis gali pasakyti. Jie 
pradėjo ir įvedė platų ir gausų užpuldinė
jimą Baltijos pakraščių, ir tą savo darbą 
darė pilniausiu žvėriškumu ir žiaurumu. 
Jų moteris tankiai vykdavo sykiu su vyrais 
ir žymėjosi savo žiaurumu, kas viskas už
tarnavo tai sričiai ir tiems žmonėms žiau- 
runų vardą ir į juos visi žiurėjo su baime. 
Nuo to ir prasidėjo visi jurų plėšikai va
dintis Vikingais, o juo daugiau jie pažino 
juras tuo tolesnius kraštus pasiekė, ir vie
ni nuo kiti] to amato išmokę bastūnais vir
to. Ir ištikro, kada įsivyravo tie plėšikai, 
kada išmoko geras ir tvirtas valtis darytis 
ir toli nukeliauti, visi ir varė savo plėšimo 
darbą žiauriausia kiek tik įstengė. Juo to
liau į praeitį tuo jų darbai buvo baisesni.

Tik savo kraštų ir laivų jie neplėšda- 
vo, jei neturėjo savitarpinio kivirčio.

Kitos išvados apie Vikingų vardo at
siradimą yra tokios: Vikais vadinosui upe
lių žiotis prie jurų, taigi žmonės kurie to
se srityse gyveno irgi vadinosi Vikingais. 
Kaip ten nebūtų, jeigu jie butų buvę geri, 
tvarkus gyventojai ir neužsiimdinėję plėši
mais, jų butų niekas nežinoję ir nepaisę.

Yra padavimų kad ir Latviai-Kuršiai 
užsiimdinėjo jurų žygiavimu ir kaimynų 
plėšimais, bet tik Švedai, Norvegai ir Da
nai tuo tais laikais pragarsėjo ir jų vardai 
kaipo tokių istorijoje paliko, nes tos tautos 
ištikro buvo jūreiviškos, kaip ir po šiai 
dienai yra. Jeigu tų plėšikų nebūtų buvę 
šios pasakos mes nebūtume galėję turėti.

(Bus daugiau)

(Sekančiame numeryje prasidės pati apy
saka, su Vikingų užpuolimu Žemaičių

ties Palanga, išžudymu gyventojų 
ir pavogimu dviejų kūdikių.)

PASIILGAU
Jau pasiilgau pavasarėlio,
Žaliųjų girių ir laukų,
Skardaus balselio linksmų paukštelių, 
Ką ryte čiulba po langų.

Ak pasiilgau skaisčios saulutės
Ir spindulėlių jos šiltų,
Taipgi dainelės jaunos sesutės
Ką darže trasias prie gėlių.

Vai pasiilgau to saldaus kvapsnio
Kai šakos linksta nuo žiedų,
Ir laukiu, laukiu to gražaus laiko,
Jo laukiant darosi smagu.

Laputė.

DAINA
(O. Kairiutė)

Berneli mano jaunasai,
Kada tu mane paimsi?

Tada aš tave paimsiu
Kai juodus takus praminsiu.

Matute mano senute,
Ką man pasogos žadėsi?

Juodą skrynelę apkalsiu,
Plonų drobelių prikrausiu.

Tėveli mano senasai,
Ką man pasogos žadėsi?

Duosiu šimtelį ir kitą,
Širmą žirgą pakinkytą.

Broliukai mano jaunasai,
Ką man pasogos žadėsi?

Širmus žirgelius pašersiu,
Tyrus laukelius išarsiu.

Sesute mano jaunoji,
Ką man pasogos žadėsi?

Žalių rūtelių paskinsiu,
Tau vainikėlį nupinsiu....

DAINA
(B. Vasiliūnas)

Stovi, stovi juodbėrėlis kaime pabalnotas, 
O kur josi, mano mielas, jaunasai berneli? 
Josiu, josiu į karužę, daugiau nebegržyšiu. 
Savo mielai mergužėlei laiškelį rašysiu.
Surašysiu laiškužėlį aukso litarėlėm 
Ir primušiu pečėtėlei rūtų vainikėlį. 
Nešiok, nešiok, panytėle, rūtų vainikėlį, 
Ant baltos savo rankelės auksinį žiedelį. 
Susapnavo panytėlė lovoj gulėdama 
Kad prigėrė jos bernelis per marias plauk

damas.
Greitai šoko iš lovelės, iš saldaus miegelio. 
Greitai bėgo vieškelėliu prie jurų-marelių. 
Nei man bristi, nei man plaukti marelių 

gilumais,
Nei man bristi, nei man plaukti marelių 

platumais.
Oi žvejeli, žvejutėli, del Dievo aukščiausio 
Ar nematei, negirdėjai mano mylimiausio? 
Oi aš mačiau ir regėjau visą suronytą, 
Tarp rūtelių darželėlyj grabe paguldytą. 
Kai jį ėmė ant rankelių gėlių žiedai vyto, 
O kai nešė iš darželio žiedai žemėn krito.

EKSTRA!
Nebūkit be Lietuvos žemlapio! 

Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
Kaina 30 centų 

(Kurie vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

PASARGA SKAITYTOJAMS:
Atnaujinkit Savo Prenumeratas!

Skaitymas bus žingeidesnis ir gra
žesnis už “JUODĄ KARŽYGĮ”, ku
riuo tūkstančiai gėrėjosi. E^ELTO 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!

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose į visokias 
y patas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911,
puslapių 393 ............................................................ 1.25
Ta pati drūtai apdaryta .................................... 2.00

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Raukius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvei), pas daktarą, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 ............................................. 35c

“DIRVOS” KNYGYNAS

Labai naudingas kiekvienam 
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS 

Angliškai-Lietuviškos Kalbos.
18,000 žodžių

Surinkti visi reikalingiausi žodžiai 
kuriuos tiktai naudojama kasdieni
niame gyvenime kalbant, laikraš
čiuose ir visur kitur. Yra labai pa
togus kišeniuje nešiotis, nes yra vi
sai siauras, ir kožname reikale ga
lima juo pasinaudoti.

Kaina tiktai 65c.

75C APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.
Reikalaukit “Dirvoje” 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

KAD MANO DAINOS—
Kad mano dainos 

gėlėmis taptų,
Baltais kaip sniegas 

žiedais žydėtų,
Aš jas nuskynęs 

mergužėms siųsčiau,
Jos jas bučiuotų — 

mane mylėtų.
Kad mano dainos 

gulbėmis taptų,
Dažniau jas siųsčiau 

prie mergužėlių,
Kad jas lankytų, 

joms pasakytų
Kad jas pamilo 

karštai bernelis.
Kad mano dainos 

bučkiais pavirstų,
Skristų lankyti 

jaunų mergelių,
O jas atlankę 

saldžiai bučiuotų
Ir pasiliktų

Ant jų lupelių....
Kudlius.

Nuo Juokų Red.: Vaje, vaje 
kokia baisybė slepiasi po šiais 
nekaltais gerb. Kudliaus poezi
jos žodeliais! Gal gerb. poetas 
nežino kokį grieką jis papildytų 
jei jo norai išsipildytų, bet pa
sakysime kas buvo senovėje ka
da dar dievai ant žemės vaikš
čiojo ir gerb. Kudlius supras 
jog nereikia norėt kad dainos 
ypač gulbėmis pavirstų....

Gerb. Jupiteris kitados nusi
žiūrėjo gražią moterišką, kara
lienę Ledą, kuri buvo tokia gra
ži kad gažesnės pasaulyje mote
ries nesirado. Jupiteriui pano
rėjo jos meilės, bet niekaip jis 
prie jos negalėjo prisigretint, 
nors pasiversdavo i gražuolius 
ir karžygius.

Tada vieną dieną jis sumanė 
ir pasivertė Į baltą gulbiną, ir 
Leda neišlaikė pagundos....

Nebūtų gerai kad gerb. Kud
liaus eilės prodėtų tokius šposus 
su mergelėmis krėst.

Gerb. Kudlius prie to išstoja 
konkurentu gerb. Adomui už 
garbę eilių apie mergeles rašy
me. Tik skirtumas tarp jų tas 
kad gerb. Adonis į vieną įsiki
bęs ir vis kalba apie lankymą 
ryteliais, o ne vakarais, kaip ki
ti daro, o gerb. Kudlius nori vi
sas mergeles vienu sykiu gul
binu aplankyti....

KAD ŽINOTUM
Kad žinotum kokį jausmą 
Širdyj savo aš turiu 
Kai akelės tavo žėri 
Ir j tave aš žiuriu....
Ką širdužė tavo sako 
Mano širdžiai nežinau, 
Bet akutės tavo dega 
Meilingai man, tą matau. ..
Kai aš esu arti tavęs
Noris žodis prakalbėt, 
Bet širdis drebėti ima, 
Verčia lupas tik tylėt. .. .
Ar ateis man laimė tokia 
Kada tave sau turėsiu 
Ir priglaudęs prie krutinės 
Pamyluot karštai galėsiu?

Adonis.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City, 

Lietuvos Atstovybės Antrašas:
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.
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turėjo savo susirinkimą, kuria
me nutarė rengti balių su pro
gramų Kovo 24 d., svetainėje 
772 Raymond st. Baliaus pel
nas skiriama streikuojantiems 
angliakasiams. Delegatas.

Akrono NaujienosHa'-Ha'-He's wai'tir 
for me-Old Dear1-"'

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Ak, there you, Til wait for 
you, Old. Dear -Šit down.,Mr. Fox, 

and let me, 
finish. the 

carpet.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c. '“Mabel! Mabel” in his sleep, it, their quota of sales were pre- 
921 St. Clair, arti E. 9th St. j doesn't help any at the break-1 seated with nice bogus checks.

i fast table to remark: “I had a i Only four failed to get the num
funny dream last night, dear,1 her of new customers necessary. 
I thought I was in Ashtabula.”! —Wheeling (W. Va.) News.

Jau Laika s

When a fellow whose wife’s, 
name is Helen keeps calling!

WHO CASHED THEM?
The employees who made

Teacher: -Joseph, what tire 
you going to give your little 
sister for a birthday present?

Joseph: I dunno; last year I 
o-ave her the chicken-pox.

WAWWWZA’/.

SERGANTI ŽMONĖS

Ask me another: What is 
the first thing a man does when 
he falls in the water?

Answer: Gets wet.

m

medikahu 
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 
tokis tikras kad neį 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą 
išegzaminuoja.

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarinį 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 j
Superior, kampas E. 69th St.

beskausmis ir 
ilima padaryti 

Krau- 
ir kitus dalykus taipgi

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
sakys nedvejodamas. Patirkit tei- 
bę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 

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

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu-

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Prospect 2420

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

kuo jam, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio,

V-——

,

"Kuomet Įsigysim Savo Namus’
■> > •

e

**

“IZUOMET mes įsigysim savo namą .
Kiek daug sykių jus taip kalbėjot ar

ba girdėjot tą nuo savo draugų! Nuo- 
muojamas butas, nežiūrint kaip gražus, 
niekados negali duoti tokio pasitenkinimo 
koki rasite nuosavuose namuose.

Beveik kiekviena šeimyna, ypatingai jei
gu turi vaikų, rūpinasi apie Įsigijimą ar
ba pasibudavojimą sau namo. Nieko nė
ra geresnio panaudojimui jūsų bankinės 
knygelės, po to kai kiek nors atidėta at
sargai. kaip susidėjimas sau namų fondo. 
Jus nusistebėsit kaip smarkiai pinigai au
ga, nes j ūsų širdis bus juose.

Neužmirškit kad šis bankas yra visuomet 
gatavas jums patarnauti namų Įsigijime 
paimant mortgečius ant tinkamų nuosa
vybių skolinamojoje teritorijoje, kuri yra 
Cuyahoga Apskritis ir gretimi apskričiai.

4/

« *
" Incorporated 184$

goewtg for parings 
inithe City of Cleveland

* PUBLIC SQUARE*
Pirmiausia__ Pasibudavokit N am ą

Šis žmogus serga nuo persišaldy
mo. Prašalinkit savo šaltį ir išven- 
gsit influenzos ar pneumonijos.
" Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta yra žymi šeimyninė gyduolė. Iš
gerkit prieš einant gulti išvarymui 
šalčio. Parsiduoda vaistinėse, arba 
prisiusime paštu už 75c arb a$1.25. 
Adresuokit II. H. Von Schlick, 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

SMULKMENOS
Pilietis Kazys Puišis, kuris 

įsigijo pavyzdingą ūkę arti Ak
rono prie Cantono kelio, žada 
savo tikėję įrengti vietą pikni
kams kad Lietuviai turėtų kur 
išvažiuoti vasaros laiku. Jo ūkė 
yra tam tinkama, nes turi porą 
prūdų maudytis ir didelį sodną, 
o Akroniečiai Lietuviai kaip tik 
neturi tinkamos vietos vasari
niams išvažiavimams. Patarti
na draugijoms matytis su Pui
šiu tuo reikalu.

Šiose dienose teisme gavo at
siskyrimą nuo savo moteries Al
fonsas Žentelis.

J. Burdulis iš Kenmore parsi
traukė puikių rekordų iš “Dir
vos” ir jais su visa šeimyna lin
ksminasi.

Sugryžo į Akroną veikėjas 
Jonas Ruika. Jis iš amato yra 
namų budavotojas. Gal Akrono 
Lietuvių kolonijai priduos kiek 
gyvumo.

Akrono bolševikai ir vėl ren
giasi prie meškeriojimo dolarių 
neva streikuojantiems maine- 
riams. Kovo 24 d. rengia balių 
su pagalba vietos draugijų ir S. 
L. A. 198-tos kuopos. Duosis 
matyt kiek streikuojančių ang
liakasių Lietuvių gaus iš jų pa
ramos. Keliautojas.

Pastaba. “Dirvos” 10-me nu
meryje Akroniečiai matė žinią 
Clevelando žiniose apie mirtį J. 
šeštoko. Tai yra ne tas šešto
kas kuris kitados gyveno Ak- 

33 I rone. Tik vardai pasitaikė to- 
I kie patįs.

ANGLIAKASIŲ RĖMIMAS
Akroniečiai visais galimais 

budais imasi šelpti streikuojan
čius angliakasius. Čia randasi 
tarptautinis komitetas streiko 
šelpimui, kurį sudaro visų tau
tų organizacijų atstovai.

Lietuviai irgi žymiai priside
da aukomis.

Vasario 12 d. SLA. 198-tos 
kuopos susirinkime iš iždo pa
aukota $5, nariai! suaukavo $8, 
taigi pasidarė viso $13. Tame 
susirinkime išrinkta tris veiklus 
atstovai Į tarptautinį streikerių 
šelpimo komitetą.

Komitete dalyvauja ir kitos 
Lietuvių organizacijos bei drau
gijos: A. L. D. L. D. kuopa, mo
terų kuopa, Laisvės Pašalpinė 
Draugija. Girdėti kad ir kitos 
organizacijos išrinko atstovus.

Vasario 11 d. Laisvės dr-stė 
turėjo parengimą, kurio pelną 
$31 paaukavo streikeriams.

Kovo 4 d. pas J. J. Versiacką 
susirinko būrelis jo artimu 
draugų pasveikinti su jo gimi
mo diena. Besikalbant visiems, 
N. White (Vitkevičius) paprašė 
namų šeimininko ar nepavęlytų 
pakalbėti angliakasių reikale, ir 
pasakė kalbą apie kritišką ne
dirbančių angliakasių padėtį, 
paprašydamas pagalbos. Suau
kavo: J. J. Versiackas, N. Whi
te, B. Versiackas, W. Idock, V. 
T. Neverauskas, A. Vienis, L. 
Versiackienė po $1. S. Pipulie- 
nė 5Cc. Viso sumesta $7.50. Au
kos perduotos tarptautiniam ko
mitetui angliakasiams šelpti.

Kovo 6 d. Lietuvių organiza
cijų streiko komiteto atstovai

Nuo Redakcijos: Patariame 
aukautojams ir rengėjams apsi
žiūrėti kad pinigai patektų tie
siog streikeriams o ne kokiems 
radikalų komitetams, kurie pas
kui už tuos pinigus siunčia pas 
streikerius savo agitatorius ir 
savo literatūrą, o ne duoną ba
daujantiems darbininkams.

Kadangi prie čia kalbamo 
“tarptautinio komiteto” noria: 
dedasi musų bolševikiškos or
ganizacijos aišku kad tas suma
nymas yra bolševikų prisitrauk
ti prie savęs visokias draugijas 
po priedanga streikerių šelpimo. 
Jie tada siuntinėja į draugijų 
mitingus neva agitatorius aukų 
rinkimui, o taip prilenda prie 
tų draugijų narių su savo pro
paganda. Iš to jiems buna dvi
guba nauda: gauna pritarėjų ir 
pinigų streikerių vardu.

Tik tiems aukaukit kurie tie
siog streikeriams pinigus siun
čia. Bet neapleiskit savo bro
lių streiko nukamuotu.

BUICK
Pardavimais viršija bile kuriuos

kitus karus Buick’s srityje
Motoristai kaip jus investina 
beveik tiek dolarių i Buick karus 
negu į bent kokius kitus 
TRIS KARUS Buick’o srityje.

Pasitikėjimas ką nors reiškia 
kuomet jus paremiamas dolariais

A

Body by Fisher

COUPES $1195 to $1850 • SPORT MODELS$1195 to $1525SEDANS $1195 to $1995
All prices f. o. b. Flint, Mich., government tax to be added. The G.M.A.C, finance plan, the most desirable, is available.

THE OHIO
The Bailėj'

14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

1900 East

Buick Co.
Lakewood
Lakewood

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

BUICK COMPANY
24th St.

9100
9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400

The Economy Buick Co.
12538 Euclid avė.

12516 Penobscot avė.
The Euclid Avenue Buick Co.

6612 Euclid ave. Randolph 6202
The Hertz Buick Co.

1436 Wes,t 25th st. Superior 2460\

Cedar 3415
Cedar 3415

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

PADĖKAVONĖ
Tariu širdingą ačiū visiems 

mano prieteliams kurie prisidė
jo prie sarginimo mano mote
ries, velionės Onos, ir tiems 
kurie prisidėjo aukomis ir pa
tarnavimu laike jos laidojimo. 
Ona mirė Kovo 1 d., dar vidur
amžyje savo gyvenimo, palikda
ma mane su trimis nedideliais 
vaikučiais, jauniausiu 21 mėne
sio ir seniausiu 9 metų.

Velionė paėjo iš Lietuvos iš 
Ukmergės apsk., Pagelažių kai
mo, po tėvais vadinosi Ona žen- 
telytė. Amerikoje paliko dar 
jos brolis Pranas ir dvi seserįs 
Lietuvoje.

Mirus Onai, susirinko daug 
Lietuvių, kurie iš namų ir baž
nyčios palydėjo į kapus.

Tariu ačiū Šv. Stanislovo dr- 
jai, kuri dalyvavo jos laidoji
me ir laike šermenų in corpore 
buvo. Ačiū jos garbingai val
dybai, pirmininkui A. Oleknavi- 
čiui ir visiems nariams ne tik 
už patarnavimą bet ir už pašal
pą bei apdraudos išmokėjimą. 
Laimingas tas kuris tokioje or
ganizacijoje priguli.

Taip pat dėkoju už patarna
vimą ligonei Kun. F. Alinskui, 
graboriui Kucko, kūmam A. Po- 
lioniam už gražų vainiką, o la
biausia ačiū Teodorai Vertelie- 
nei už rinkimą aukų mano naš
laičiams ir už patarnavimą lai
ke šermenų. Taipgi Antaninai 
Bartkiutei, J. Sajotienei, Valat
kienei, J. Sebestinienei, Povilui 
Sketriui, Ad. Gutauskui ir J. 
Apšegai. Gal kurį ir praleidau 
nepaminėjęs tai ne iš blogos Va
lios, .atleiskit. Dar kartą ačiū 
visiems.

Nuliūdęs vyras Stanislovas ir 
vaikai. Rutkauskis, 805 
st., Akron, O.

Biruta

$5.00
4.00
2.35

Aukautojai
Cuyahoga Baking Co.
J. Žemaitis 
A. Bartkus
Po $2: A. Oleknavičia, Ak

ron Rye Bread Co., A. Lazaus
kas, A. Gutauskienė, S. Rodavi- 
čia, Mrs. Bulevičienė, E. Sket- 
rienė, K. Virbickienė, T. Berno-, 
taitis. Mrs. Hunter, A. žente
lis po $1.50; M. Puzinas, Mrs. 
Janickienė po $1.25.

Po $1: K. Arnašius, M. Rožu- 
kienė, P. Širvis, J. Apšega, F. 
Paltarokas, H. Zigmantavičia, 
P. Druskis, S. Valentą, A. Mar- 
tinkienė, V. Vasiliauskienė, J. 
Vėbra, L. Glinskis, M.. Jocis, A. 
Lukoševičienė, J. Noreikienč, 
H. Lowenthal, J. Asher, J. Vo
veris, Mrs. Holišienė, J. Sarafi- 
nas, J. Markavitis, P. Sketris, 
A. Gutauskas, J. Virbickas, Alt. 
Žentelis, A. Polonis, A. Lipius
ius, V. Balevičia, J. Sarafinas, 
T. Vertelienė. Mrs. Beleckienė 
75c.

Po 50c: J. Bernotas, Mrs. Pe
trus, P. Venis, S. Apšegienė, V. 
Puišienė, Mrs. Valatkienė, Mrs. 
Sabastinienė; V. T. Neveraus- 
kas, V. Darulienė, M. Ramoš- 
kienė, A. Valentą, Mrs. Garjo- 
nienė, J. Aukštuolis, F. Miller. 
M. Stukienė, P. Janušis, M. Ju
revičienė, O. Jankauskienė, Al. 
Berry, K. Gaškienė, S. Rokas, : 
J. Mačerauskas, M. Martusevi- 
čienė, J, Arnašius.

V. Slesoraitis 55c.; S. Tamo
šauskienė 30c.

Po 25c.: A. E. Savukinas, A. 
Jarašius, P. Davainis, Mrs. Ci- 
bonek, Mrs. Cook, L. County, 
Mr. Rožanski, Mrs. Petraitiene, 
A. Sideris, Mrs. Cost, B. Jones, 
M. Myerienė, M. Kavaliauskie
nė. J. R. Moss 23c., Mrs. French 
15c.

Viso suaukauta $82.40.
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SUGEDO ELEKTROS STOTIS
Tauragė. — Buvę Amerikos 

Lietuvių “Rūbo” bendrovės ve
dėjai, Gudžiūnas ir Karsokas, 
privarę šią bendrovę prie ban
kroto, nupirko iš varžytmių 
statomus audimo dirbtuvei na
mus su jau įrengta elektros sto
timi, kurią iki šiol ir valdo teik
dami Tauragės miestui šviesą.

Per 10-metines sukaktuves 16 
Vasario, iliuminuojant miestą, 
neatsargiai paleidus mašiną 
sprogo tos mašinos volas pada
rydamas apie 12,000 litų nuosę 
tolių ir del to per keliolika die^ 
nų miestas neturėjo šviesos.

Tos elektros stoties patarna
vimu miesto gyventojai ir taip 
nepatenkinti iš pirmiau, nes 
gauna labai silpną šviesą.

Giružis.

O? P., manydama kad ta po
ni atvyko svočia į jos vestuves 
drąsiai atsakė kad ji pati esan
ti jaunoji. Toji poniutė pasi
kvietus įiandarą pasakė: “Aš 
jum duosiu šliubą!’ ir atėmė iš 
“jaunosios” visus šliubinius rū
bus, o ją pačią ir “jauniki” su- 
imdino.

Pasirodė kad kas nors suži
nojęs apie jų daromas vestuves 
pranešė to inžinieriaus žmonai, 
o ji jau laukė atvažiuojant savo 
vyro su jaunaja šliubo imti. Tas 
inžinierius jau senai vedęs, tik 
niekaip nepritilpo su ta merga 
O. P. gyventi, kadangi niekas 
nenorėjo prisiimti į savo namus. 
Taip ir sutrukdė žmona “pauk
šteliams” susisukti šiltą gūžte
lę.... Žirnikas.

Atvažiavus jiems pas Selioka, 
kilo tarp jų ginčas. Pagaliau 
susimušė. Seliokas drožė pra
džioj Oželiui su botagu, bet vė
liau atkreipė botago kitą galą ir 
su botkočiu taip sudrožė Ože
liui per galvą kad šis tuoj kri
to. Atgabentas sunkiai sužeis
tas namon, Oželis trumpu laiku 
mirė. Pamatęs Seliokas per- 
drąsų žygį padaręs sakė buk jis 
tik norėjęs sumušti Oželį. Se
liokas dabar kalėjime. “L.A.”

KEISTA SAUŽUDYSTĖ

Jei jus rūkote
del malonumo

UŽMUŠĖ SU BOTKOČIU
KOMEDIJA BE PINIGŲ

Pajūris, Tauragės apskr. — 
Nesenai čia įvyko šitokie špo
sai. Tūlas inžinierius (pavar
dės neminėsiu) įsimylėjo į vie
ną drūtą merginą, O. P., su ku
ria, kiek pagyvenęs, sutarė ap
sivesti. Pasiruošę vestuvėms, 
“jaunieji” išdundėjo į Šilute 
(Maž. Lietuvoj) šliubo paimti.

Jaunajai besitaisant į šliubą, 
pakyšt į viešbutį ineina kaž ko
kia druta-druta poni ir klausia 
kur čia yra apsistojus panelė O. 
P., kuri ruošiasi šliubą imti.

Pilviškiai. — P. Oželis Vasa
rio 1 d. išvažiavo į Pilviškius 
tmgun. Tame pat kaime gyve
nąs ūkininkas Vincas Seliokas, 
sužinojęs apie Oželio išvykimą 
į Pilviškį, pasikinkė arklį, Įsidė
jo kirvį ir išvažiavo į Oželio so
dybą. Gryžus Oželiui iš Pilviš
kių prie jo pribėgo jo sūnūs Vla
das ir pasakė kad Seliokas ker
tąs jo sodyboj medžius. Oželis 
žinodamas Selioko būdą pasi
ėmė su savim seniūną Pridotką. 
ir nuvažiavo perspėti Selioką 
kad šis liautųsi kirtęs medžius.

Kaunas. — Kovo 1 d. apie 5 
vai. ryto savo bute Šančiuose 
iš revolverio nusišovė karo api- 
gardos» statybos skyriaus tar
nautojas Pranas Ruičinskas, a- 
pie 30 metų amžiaus.

Ruičinskas nusišovė sėdėda
mas kedėje. Kulka pataikė į 
burną ir kiaurai išėjo per pa
kaušį. Atvykus policijas į na
mus atkreipė dėmesį į gana kei
stas nusižudymo aplinkybes.

Mauzerio sistemos revolveris, 
iš kurio buvo šauta, atrasta pa
dėtas jam ant kelių. Laiškas 
kurį, jo motinos žodžiais, para
šė nusišovėlis, buvo suplėšytas. 
Perskaičius laišką policija su
žinojo kad prie laiško turėjo bū
ti pridėta 700 litų pinigų, ku
riuos paliko Ruičinskas.
cijai pareikalavus motina šiuos 
pinigus įteikė nuovados virši
ninkui.

Laiško Ruičinskas nebuvo pa
sirašęs. Tos aplinkybės davė 
progos policijai į įvykio vietą, 
pakviesti teismo tardytoją.

Ruičinskas savo tarnystoj 
buvo pavyzdingas tarnautojas..

• . t , į“L.A.”

Poli-

■tuomet Camels yra
padaryti del justi. Švel
nus, malonus, kvepianti

-tai pasaulis malonumo
rūkyme.

Šiandie, kaip ir daugeli metų, Camels vadovauja 
biliouais ir vis nuolat auga.

A Nusikratykite tų palengva prasidedančių
• •PScMigOKHe nešveikumų. Sudrūtinkite savo kūną, ap- 

1 vąlydami kraują nuo besisunkiančių į ji
nuodų per neveiklius inkstus, kepenis ir 
vidurius. Tame reikale jūs galite pasiti
kėti senąja garsiąja Rolandų nacionale 
p- n namine gyduole—var-

tojama nuo 1696 metų. 
Ji originale ir tikra.

\\ Inston-Sulem, N. C,

Savo

HAARLEM OIL

Neimk pamėgdžiotų 
Gaunama visose aptiekose, 

trejopo didumo DABAR!

DYKAI PATRUKUSIEMS
* _______________________n>

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss

1 “B” yra atsakančiai nutaikinta paduŠkai- 
Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 

išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį” 
' dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei

I reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA 

' Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 

1 bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
dayus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pln- 
' pao nė dabar, nė vė- 
' liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge- 
riausis kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta:p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduŠkai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jauni] ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-mjnu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

« PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę "B” nuo slankiojimo 
(f Išsitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo via tolyn 
besislinkimo.

■ rM|l) HPHLYTOTHE' A
' I L A NW WfKHnm £
^1909 THEPLAPAO CO/b^
J ’ USUALLY APPLIED \

AM WHICH MIHM

| "B” yra atsakančiai, nutaikinta paduškni- 

crificc ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duskaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kai* greit šis medikalas esti kūne 
sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
ncpaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies- išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumų ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais c
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

. kimų.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tarų p-urnų—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—■
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patčmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 

.apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR. *■

uimimrumin- 
mirimam

r PUMotMon
- TH MUCH THIS 

OPENING

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 3274, St. Louis. Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

, Knyga apie Patrūkimus, v
Vardas •

Adresas ..................................................................
Grįžtanti kr as a atneš dykai išmėg. Plapao

Kanados
Naujienos

jonus. dolarių ištaisymui gilaus 
vandeęs uosto, pasitikint kad 
bus išgilinta St. Lawrence upė 
ir galės ateiti gilių jurų didieji 
laivai. Naujas Welland kana
las, kuris bus užbaigtas 1936 
m., irgi kasamas tuo pat pasi-

tikėjimu kad galima bus naudo-1 butų išgilinta, o prie to dar rim
tis gilių jurų prekyba.

šis naujas elevatorius bus ša
lę gilaus vandens kur galės pri
eiti kad ir didžiausi' laivai ja
ms paimti. Viskas ko reikia da
bar tai kad St. Lawrence upė

tai nesiruošiama. Už §3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

nuos-
Nie-

užeis
pasi

Miškų gaisrai. Kanadas miš
kų urėdijos viršininkas šaukiasi 
į visus gyventojus išrūdydamas 
svarbą bendro visų stengimosi 
kovoti su miškų gaisrais, de
dant pastangas vengti padegimų 
girių. Miškų gaisrai atsiliepia 
į miškų industriją ir tokiu bildu 
puldo visos šalies gerovę.

Quebec ir Ontario provincijos 
per praeitus . tris metus turėjo 
gerą orą gaisrų laikais ir 
toliai medžiais buvo maži, 
kas negali pasakyti kada 
baisieji gaisrai, bet tokie
taiko kas kelinti metai. Tokiuo
se atsitikimuose reikalinga kuo- 
didžiausia kooperacija visų miš
kų gyventojų, sako miškų vir
šininkas.

Publika turi klaidingą ir ne
teisingą pažiūrą į girių savinin- 
kystę. Girios Ontario ir Que
bec provincijose yra visuomenės 
nuosavybė.

Prie to, jeigu miškai tvarko
je, esti daugiau darbų; Quebec 
mieste medžio apdirbama po 430 
tonų į dieną, užlaiko 2,000 dar
bininkų, išmoka apie §3,000,000 
algomis per metus ir apie pora 
milijonų dolarių praleidžia kito
kiems savo dirbtuvių reikalams.

Toronto 
sutartis 
milijono

Būdavus elevatorių, 
uosto komisija užbaigė 
skubiam pastatymui 
bušelių įtalpos javų elevatoriui,
kuris kainuos §1,000,000. Tas 
elevatorius bus budavojamas 
privatiniais pinigais ir manoma 
pabaigti laiku kada pradės su
eiti iš ūkių javai.

Ontario miestas praleido mili

Moderninis Karšto
Vandens Gavimas

yra Labai
TINKAMAS Dalykas

Viena iš daugybės pirmenybių kokias ga- 
zas turi ant bent kokio kitokio kuro yra 
tai kad gazas galima lengvai kontroliuot.

Tam tikru visai paprastu mechanišku 
prietaisu (thermostat) gazas automatiš
kai kontroliuojasi.

Thermostat sumažina gazą kada šilumos 
mažiausia reikia, ir padidina kuomet jos 
pradeda reikėti daugiau.

Šitas principas, panaudotas prie vandens 
šildymo, davė žmonėms Automatišką Sto
rage Vandens Šildytoją.

Jus turėtumėt pamatyti juos demonstruo
jamus Gazo Ofise ir paklausti savo plum
ber)o apie kokiomis prieinamomis lėšomis 
galima tą Įsitaisyti savo namuose.

THE EAST OHIO GAS GO.
East 6th ir Rockwell

WiliiiiiittUliBiHlIfllllViilillQ

Sporto žiniomis “Dirva” yra 
pirmutinė iš visų Lietuviškų 
laikraščių Amerikoje. O rimtais 
naudingais skaitymais ir gra
žiomis dainomis jokis Lietuvių 
laikraštis su “Dirva” susilygini 
negali. Skaitykit “Dirvą”.

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 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Lietuviška Saldainių, 
Cigarų, Cigaretų, 
Saldžių Gėrimų, 

Aiskrymo ir Malt 
Krautuvė

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

P. GRIŠKAUSKAS
7518 Wade Park Ave.

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
Fotografas

FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

•Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslu:; gaus vieną dideli pui- Į' 
ką spalvuotą paveiksią dovanu nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai nemažintos. 
Muši) darbas garantuojamas. Taipgi pa
daromo puikius rūmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo- j 

tografijas visokiu kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”
-----  Telefonas Randolph 5297 -----



8 DIRVA

i Kas Girdėt Clevetande-Apielšnkese
j i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j

SPORTAS Metropolitan Operos Atsilankymas

KAS BUS? VAI KAS BUS? Į
Užbaigiant pavasarini sezo-| 

na Clevelandiečiai dar turės ke-; 
'lis labai gerus vakarus, tiesiog Į 
nepaprastus, kokiu retai pasitai- I 
ko matyti.

Pirmiausia, po Velykų, Ba
landžio 17 d. bus Artisto St. 
Pilkos atsisveikinimo vakaras. 
Jis apleidžia Chicagą, važiuoja 
per Clevelandą į rytus, ir anksti 
vasaros pradžioj išplauks į Lie 
tuvą. Jis nori sū Clevelandie- 
čiais atsisveikint ir surengs su 
vietiniais gražų, įvairų, visokių 
Smulkmenų vakarą.

Balandžio 24 d. bus Kauno 
Operos Artisto Antano Sodei
kos koncertas. Prie šito darbo 
prisidėjo bendrai tautininkai ir 
katalikai. ‘

O Balandžio 29 d. bus tai 
skandalingas vakaras “Eksce
lencijos” laivakorčių agentūroje 
Klaipėdoj, kuomet bus statoma 
trečia komedija iš Amerikiečių 
lankymosi Lietuvoj, vardu “Di- 
vorsas”.

Kauno Operos Artistas Sodeika Lankysis Bal. 2-1

• SLA. 14-tos kuopos susirinki
mas Įvyks Balandžio 4 d., Lietu
vių svetainėje, nuo 7:30 va), 
vakare. Susirinkime bus ren
kama Centro Valdyba ir seime 
delegatai. A. S.

Ruošiamasi prie seimo. Liet. 
R. K. S. A. 41-52-ras seimas 
atsibus Clevelande Birželio 11 
iki 14. Seimo rengimo komisi
ja ruošiasi prie darbo, o taipgi 
ruošiama vakarams programai. 
Organizuojama didelis bendras 
choras. Choro organizavime dir
ba Vincas Greičius. 

__
AR NORIT BŪTI ĮRAŠYTI?

Svarbus pranešimas Clevelando 
Lietuviams

Daug jau buvo pranešimų per 
spaudą iš Katalikų Federacijos 
centro statistinių žinių rinkimo 
komiteto kad bus išleista kny
ga “Amėrkos Lietuviai”, todei 
Clevelando komisija toms' Ži
nioms rinkti kreipiasi į visus 
šio miesto Lietuvius padėti ši 
darbą greitai sutvarkyti.

Paskirta dvi vietos kur gali 
ateiti paduoti apie save žinias 
biznieriai ir profesionalai bei 
draugijos: pas V. D. Štaupą. 
6704 Superior avė. ir “Dirvoj”. I 
Pasirinkit kur kas norit, užeikitI 
ir užsiregistruokit. Reikalinga ■ 
kad ir jūsų vardai ineitų ir ne
būtumėt aplenkti.

Stat. žinių Rink. Komisija.

Ohio valstijoj pereitą sekma
dienį automobilių nelaimėse už
mušta atšuonios ypatos, penkio 
lika sužeista.

SHARKEY VIS PIRMOJ 
VIETOJ

New Yorko atletų komisija 
paskelbė savo nuosprendį kad 
Lietuvis kumštininkas Jack 
Sharkey dabartiniu laiku stovi 
pirmutinis konkurentas pasau
liniam čampionui Gene Tunney. 
Jokia kitas kumštininkas Ame- 
likoje neturi pirmesnės vietos 
už Sharkey.

Tom Heeney stovi antraeilis, 
o Johnny Risko trečioj eilėj. ■

Nežiūrint kad Heeney išėjo 
■ lygiomis kumštynėse su Shar- 
I key ir Risko dasivarė daugiau 
į punktų jie pastatyti užpakaly- 
Ije Sharkio.

Ta pati atletų komisija rei
kalauja kad Tunney ilgai netęs- 

. damas pasakytų su kuo jis su- 
: tinka stoti į kumštynes, nes jei- 
I gu nepasakys jog nori muštis jį 
l gaii suspenduot.

Kiek žinoma Tunney turbūt 
Į pirmiausia pasirinks Heeney.

Iš Komaro-Lewis Ristynių
Bostone pereitą savaitę risty- 

I nes Komaro su pasauliniu čam- 
j pionu Strangler Lewis buvo ne- 
: paprastos, žymiausios kokias 
| kada Bostonas matė. Strangler 
Lewis sutiko sau tokį priešą ko
kių retai pasitaiko. Su 20 metų 

! patyrimu kaipo ristikas, jis ne-

Senai jau Clevelandiečiai ma- dainuoja daug puikiau, ir bus 
tesi su Ant. Sodeika, senai jau " kuo pasigerėti jo koncerte atsi- 
girdėjo ji dainuojant — jau su- lankias. Programų žada daly- 
virš septyni metai. O Sodeika. I vauti keletas vietinių artisčių. 
Kauno operos baritonas, dabar i Tėmykit vėlesnius pranešimus.

Mirė Redaktorius. Dienraščio! 
Plain Dealer redaktorius Erie 
C. Hopwood mirė sekmadienį, 
sulaukęs 51 metų amžiaus. Jis 
yra trečias vienų metų bėgiu iš 
vietos žymiausių Anglų laikraš
tininkų mirties pašauktas.

Plėšikai, saugokitės! . Po to 
kai dviejų savaičių bėgiu plėši
kai du sykiu apiplėšė Zvalskių 
vaistinę (4501 St. Clair avenue) 
p. Zvalskienė išreikalavo polici
jos duoti jai leidimą turėti re
volverį. Jie gyvena viršuje sa
vo vaistinės, ir gerai girdėt kas 
dedasi apačioje. Jeigu atsilan
kys plėšikai ji juos pavaišins 
kulkomis kuomet jie bėgs lau
kan, sako ji. P. Zvalskienė yra 
viena iš keleto moterų Clevelan 
de gavus leidimą šautuvą turėt.

APIE MAŽEIKUS
Keli metai atgal kada iš so

vietų rojaus pabėgo jaunas stu- 
| dentas Vytautas Aleksa ir ne- 
| pi ielankiai ėmė kalbėti apie ro- 
1 jų jį Kaune koks tai žydas ko
munistas nušovė.

Clevelande paplito gandai kad 
kas nors Mažeikams, parbėgu 
siems iš rojaus į Ameriką pa
kuždėjo į ausį kad pasirinktų: 
arba uždaryti savo kakarines 
ir apie rojų nei gu-gu, arba eiti 
į darbininkų minias ir skelbti 
vėl apie rojaus gerybes, už ką iš 
laibininkų galės sau pragyveni
mą daryti ir negadys biznio čia 
tiems kurie ano rojaus nenori 
pažint..... ,. ta tS. 8}

Mažeikai pasirinko, sako, iš
naudojimą darbininkų, nes neis 
į dirbtuvę dirbt. .. .

galėjo nieko Komarui padaryti, 
! kuris tesirita dar penktas me
tas. Jiedu dirbo per 2 valan
das, 9 miliutas suvirs, ir tik ta- 

I da šia'p taip čampionas Koma
rą teįveikė.

Kadangi Komaras taip ilgai 
atsilaikė prieš pasaulinį čampio- 

■ na drąsiai galima sakyti jog nė
ra tarp Lietuvių ristiko kuris 
galėtų Komarą nugalėt.

Columbus, O., miesto rotušėj 
du viršininkai, vienas jų miesto 
iždininkas, begirtuokliaudami 
susivaidijo ir iždininkas nušovė 
savo kamarotą.

Bedarbiai užplūdo miesto ro 
tusę. Kas tai paleido gandus 
jog miesto valdyba ruošiasi pri< 
kokių tai darbų ir reikalaus di 
ddlio skaičiaus darbininkų, taigi 
rotušėn subėgo visa armija be-

Miesto vandens darbu skyriuj 
nuo Gegužės 1 dienos bus pa
leista 75 darbininkai. Jie yra 
ne paprasti darbininkai bet bal- 
takalnieriai dirbę prie planų ir darbių darbo gaut:.
organizavimo vandens sistemos 
darbų.

, Stasės Greičienės koncertas 
pereitą sekmadienį Rochesteryj t 
nusisekė puikiai. Publikos da-, 
ly vavo gana daug. Artistė su-' 
gryžus džiaugiasi Rochesterie- 
čių- svetingumu.
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| O ® ROSEDALE 
t Rj Dry Cleaning Co.:
X Rand. 7906 t
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
j 6702 Superior Ave., ♦

Sarpaiiui Nepasisekė su Zbyszko
Kovo 16 d. imtynėse Sarpa- 

liaus su Wladeku Zbyszko Len- 
i kas laimėjo pirmą ir paskutinį 
■ sykį, Sarpalius paguldė Zbyszką 
į antrame atvejyje.

Pirm to buvo trįs kito poros 
ristikų.

Marotta kalba apie partrauki- 
rią į Clevelandą Gansono arba 

Į Komaro.

GAVO ~
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Į Anelė švamberienė .... Lt. 200 
Juozas Kralikauskas ........ 100

! Stasys Mašiotas ............... 150

CLEyĖLADDO KATALIKŲ 
. AUKOS

Kaip visūomet taip ir 1927 
m. katalikų bažnyčiose buvo 
renkama aukos įvairiems tiks
lams, kaip tai bažnyčių palaiky
mui, seminarijų, įvairių prie
glaudų, neturinčių vietos kuni
gų, ir kitokioms įstaigoms. A- 
part to buvo renkama aukos 
dar taip vadinamiems išlauki
niams reikalams, kaip tai Vati
kano dvaro išlaikymui, šventų
jų vietų Palestinoj globai, misi

jų ne krikščioniškose šalyse už
laikymui ir dar šiam tam.

1927 m. buvo renkama aukos 
dar ir šelpimui nukentėjusių 
Mississippi tvanuose. Del žin
geidumo čia paduodame rodyk
lę kiek surinkta Clevelande, Ro
mos katalikų bažnyčiose, aukų 
Vatikano dvaro išlaikymui, arba 
taip vadinamų “Petragrašių”. 
Palestinos reikalams, nukentė- 
jusiems tvanuose ir misijoms. 
Atskirai kiekvienam tikslui nu
rinktas aukas tarp įvairių tautų 
parodo čia pridedama lentelė:

Aukavusios Petra- Pales Tvanuose
tautos grašiai tinai nukent. Misijoms Sykiu

Anglo-Airiai 10,404,39 1,245.93 6,482.41 11,711.81 29,844.54
Vokiečiai 1,298.64 213.98 684.00 1,504.16 3,700.69
Lenkai 1,090.74 229.70 185.00 475.88 1,981.32
čekai 1,032.25 45.00 374.99 507.61 1,959.85
Slovakai ,667.34 51.50 445.76 506.57 1,671.17
Slavėnai 234.29 44.99 146.92 109.00 535.20
Italai 133.79 99.00 38.80 161.35 432.94
Vengrai 150.00 40.00 144.05 156.12 490.17
Magjarai 100.00 95.00 90.00 — 285.00
Murinai (negrai) 50.00 10.00 15.00 —--- 75.00
Lietuviai l 36.00 31.00 70.00 232.00 269.46
Kroatai 32.00 — — — 32.00
Sirijonai 25.00 11.50 7.00 13.50 57.00
Rumanai — — — 310.00 310.00

Ąbelnai J15,254.44 $2,117.97 $8,683.93 $15,688.00 $41.744.37

“DIRVOS” EKSKRSIJĄ UŽ
VALDYS MOTERYS!

Vyrai. Ncpasiduokim!
Prie pereitoj savaitėj pagar

sintų 14 ypatų kurios prisirašė 
į K. S. Karpavičiaus Ekskursi
ją Lietuvon Birželio (June) IS 
d. “George Washington” laivu, 
per šią savaitę pr'sirąšė dar 11 
ypatų:

Marė Dagilaitienė,
Florence Dagilaičiutė,
.Matilda Dagilaičiutė,
V. Andriuškevičius-Anderson 

su moteria,
Antanas Juškevičius,
Petras Juškevičius (11 metų) 
Pp. Luobikiai,
Magdalena Mičiulienė, 
Magdalena Kalakauskienė.
Šį sykį įsirašė net 7 moteris 

ir tik keturi vyriški keleiviai.
Pereitą syk buvo penkios mo

teriškos, taigi viso pasidaro 12 
moterų ir merginų ir trylika vy
rų (nepriskaitant paties vado
vo). Jeigu moteris taip gausiai 
rašysis kaip rašėsi šią savaitę 
tai visa Ekskursija bus mote
riška ir vyrai nieko negiliuos.

Vyrai, neužąileiskim!
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 Nepriklam 
somybės 10 m. sukaktuves. 
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 laivakortės geros iki me
tų laiko.

K. S. Karpavičius.

Loew teatrų sindikatas paėmė 
savo kontrolėn 13 didesnių te
atrų Clevelande.

Agota Trepkienė ............. 200
'Vincas Stankus ................. 250
I Agota Polteraitienė ......... 50
Į Juozas Raulinaitis 300,
Į Vincas Vinciunas ............... $20
l Marė Savickaitė ................. 50
Anelė Beliunienė ............... 100
Jonas Stanislovaitis ........... 300
Ona čerlaitė ..................... 100
Elzbieta Rauduvaitė .........  200
‘Musų Rytojus” ................. 10

Pranas Bliujus ................. 200
Selvestras Dereškevičius . 300

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

Parsiduoda Namas
2 šeimynų 'namas, po 5 kamb. 

viršuj ir apačioj, su maudynėm, 
gazu, elektra, garadžiais. Labai 
pigus pirkimas. Kreipkitės tuo
jau: 8826 Yale avė., arti St. 
Clair avė. Phone Eddy 7715-J.

Reikalauju Sįuvejų 
kurios gali dirbti prie siuvamų 
mašinų siuvimui šilkinių dresių. 

į Darbas nuolatinis ir gera užmo- 
' kestis. Inėjimas siuvyklon iš 
1 kiemo. J. Pečiulis, 1219 East 

83rd Street. , (13)

Pranešu vietos Lietuviams 
kad jau metai laiko kaip dar
buojuosi prie The Zucker Nash 
Motors Co. kaipo pardavėjas au
tomobilių, ant Superior ir E. 68- 
th st., šalo “Dirvos”.

Pavasariui atėjus daugumas 
rengiasi pirkti automobilius, 
todėl kviečiu atsilankyti pas 
mus, gausit sąžiningą patarna
vimą per mane. Aš esu kiek
vieną vakarą ir sekmadieniais.

Velykų šventėms turitne spe- 
ciališkai nupigintomis kainomis 
naujų ir vartotų automobilių.

Tel. Randolph 1725.

_ NEPRALEISKIT
aT PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Win. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 

Prakalbos lygiai ant 3 p. p. 

Svarbu! Svarbu!
nuo 3 vai. po pietų 

BUNA RODOMA PUIKUS 
PAVEIKSLAI DOVANAI

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

The Citizens 
Savings Association

Praneša jog atidarė savo 
' Nauja 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 Parankumui

145 OLD ARCADE, Public Square
ir

3354 Superior Avenue
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■ AMELITA GALLI-CURC1

šio pavasario Operos Iškilmei 
Clevelandiečiams pataikyta jų 
mėgiamiausios operos, o su jo
mis atvyksta ir žymiausios ope
ros žvaigždės. Operos duoda
ma tik tos kurios daugiausia 
pageidaujama.

Metropolitan Opera Company 
atvyksta savaitei laiko su visu 
savo žymiausiu personalu ir vi
su puošnumu. Perstatymai pra
sidės Balandžio 30 d. ir baigsis 
Gegužės 5 d. Viso bus pastaty
ta devynios operos, sekančios:

AIDA, pirmadienio vak., Ba
landžio 30, dalyvaujant: Rosa! 
Ponselle. Giovanni Martinelli, 
Julia Claussen, Lawrence Tib- 
bett.

MIGNON, antradienio vak.— i 
Lucrezia Bori ir Marion Talley,; 
kuri gali pasirodyt savo visame 
puikume Mignon operoj.

NORMA, trečiadienio vak. —i 
Rosa Plnselle ir Frederick Ja-1

TAIKOS KONFERENCIJA 
Kongresmanas Theodore E 

Burton, prezidentas Amerikos 
Taikos Draugijos, praneša jogei 
paskyrė penkis atstovus iš Su
vienytų Valstijų į Pasaulinę 
Konferenciją Tarptautinio Tei
singumo, kuri atsibus Clevelan
de Gegužės 7—11. Tie atstovai 
bus: Charles Evans Hughes, bu
vęs valstybės sekretorius; John 
W. Davis iš West Virginia, bu

gel.
RIGOLETTO, ketvirtadienio 

v. — Galli-Curci (tjk vienatinis 
jos pasirodymas), Gigli, De Lu
ca ir Rothier.

HANSEL und GRETEL, pen
ktadienio popietį — Queena Ma
rio, Editha Fleischer, Pavel Lu- 
dikar.

PAGLIACCI, penktadienį po 
pietų — Bori, Martinelli ir Ba- 
siola.

TANNHAUSER penktadienio 
vak. — Florence Easton, Tib- 
bett, Rudolph Laubenthal.

TALES OF HOFFMAN, šeš
tadienio popietį — Talley, Bori, 
Tokatyan.

IL TROVATORE, šeštadienio 
vakare — Ponselle, Martinelli, 
Claussen.

Tikietus galit pradėti įsigyti 
iškalno pas Dreher’s, 1226 Hu
ron road. Kainos eina nuo $1 
iki $7, taksų mokėt ųeręikia.

vęs Demokratų kandidatas ant 
prezidento; Miss Belle Sherwin 
iš-'Clevelando, Judge Florence 
Alien iš Ohio Supreme Court ir 
Mis. Mcdill McCormick iš, Chi
cago.

Keletas r žymių, Jcalbętpj ų už
prašyta nušviesti tanj .tikrus 
visuotinus klausimus. ..., . .'

Užkviesta įvairių šalių prem
jerai ir dalyvaus tūkstančiai vi
sokių taiką mylinčių tautų žmo
nių. Tai bus neoficialis tikras 
pasikėsinimas pastūmėti taiką 
pasaulyje.

P. Huiiolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Gene ralis Apdrau- 
tloj (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko- 
'as ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja n eko. šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

-------------JJ

SEZONINIAI TIKIETAI JAU GAUNAMI
Penktai Pavasarinei Operų Iškilmei kurią duoda 
METROPOLITAN OPERA COMPANY 
GIULIO GATTI-CASAZZA, General Manager 
EDWARD ZIEGLER, Asst. General Manager 

SEZONAS IŠ DEVYNIŲ OPERŲ 
duodama pastangomis

NORTHERN OHIO
Pirmadienio vakare, Bal. 30 i

AIDA
Ponselle, Martinelli, Tibbett |

Antradienio vakare, Geg. 1

MIGNON
Bori, Talley, Gigli

Trečiadienio vak., Geg. 2
NORMA

Ponselle, Jagel, Telva

Ketvirtadienio vak. Geg. 3

RIGOLETTO
Galli-Gurci, Gigli, De Luca

OPERA ASS’N
Penktadienio popietį, Geg. 4 

(Du veikalai)

Haensel und Gretel
Mario. Fleisher, Ludikar

PAGLIACCI
Bori, Martinelli, Basiola

Penktadienio vak. Geg. 4

TANNHAUSER
šeštadienį po pietų, Geg. 5

Tales Of Hoffmann
Talley, Bori, Tokatyan

šeštadienio Vakare, Gegužės 5

IL TROVATORE
Ponselle, Martinelli, Clausen 

Kainos visam devynių operų sezonui
$49, $42, $35, $28,. $21, $14, $8 — TAKSŲ NĖRA '

Sezoniniai Tikietai Galima Gauti iki Pardavimas Baigsis Kovo 31
Pavieniai tikietai prasidės parsiduoti Balandžio 9 d. po 

.$7, $6, $5, $4, $3, $2, $1 — TAKSŲ NEBUS 
DREHER’S, 1226 HURON ROAD


