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Rockefelleriai Smau
gia Angliakasius

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių išdirbystės Det
roite ir abelnai visoje šalyj kur 
tik jų yra, pasiryžę šįmet vary
ti darbus taip plačiai ir išdirbti 
tiek automobilių kad sumušus 
visus kitus pirmesnius paskiru 
metų išdirbimo rekordus.

Ir metalo darbininkams beda. 
Senate darbo komisijoje metalo 
darbininkų unijos sekretorių? 
prirodinėjo jog 90 nuošimčiu 
metalo industrijų šioje šalyje 
yra susiorganizavę kovoti prieš 
darbininkų uniją su tikslu ją 
sunaikinti. Nors metalo darbi
ninkai yra tvirčiausia ir geriau
sia susiorganizavę negu kitos J 
unijos, vienok kompanijos rjau- 

■sia juos iš painatų. Joms. gen' - 
sti visi teismai įvairiuose nesu
sipratimuose su darbdaviais, sa
ko unijos sekretorius.

Mėto iš namų. Penkios ang
lies kompanijos rytiname Ohio 
distrikte gavo teismo pavelija
mą išmesti iš jų namų streikuo
jančius darbininkus. 285 šei
mynos turės likti be pastogės 
nuo Gegužės 1 dienos.

i Pennsylvania geižkelio linija 
per 1927 metus išmokėjo savo 
darbininkams ir jų šeimynoms 
iš pačių darbininkų savitarpinio 
susišelpimo fondo $4,635,284.

Iš tos sumos $203,200 buvo 
pomirtinės, darbininkams nete
kus gyvasčių laike darbo; $1,- 
623,604 pomirtinių paėjusių iš 
ligų; $617,763 išmokėta pašaipu 
negalintiems dirbti nuo susižėi- 
dimų laike darbo ir $2,190,716 
negalintiems dirbti iš ligų prie
žasties. Kiti pinigai nuėjo pen- 
sijoms.

Meksikoj, Teziuitlan distrik
te, angliakasykloj kilus gaisrui 
sudegė 26 darbininkai. Gaisras 
ištiko apie mėnuo laiko atgal, 
bet šiose dienose iš kasyklos iš
ėjo vienas iš tų likusių, kuris 
išsilaikė gyvas tik ant vandenio 
kuris radosi kasykloje. Jeigu 
jis nemirs jam bus įteikta me
dalis.

Danijoj, 4,000 bedarbių iš vi
sos šalies sumaršavo į sostinę 
Kopenhageną reikalauti darbo 
arba maisto.

Pasikorė. Laredo, Texas. — 
Nenorėdamas būti deportuotu 
atgal į Vokietiją, kalėjime pasi
korė Karl Wallis, 37 m. Jam 
Amerika taip patiko kad jis jau 
pirmiau buvo penkis sykius at
bėgęs ir deportuotas ir dabar 
sugautas šeštu sykiu.

PRIVERTĖ DIRBTI UŽ PIGIAU IR MĖTO IŠ
NAMU ATSISAKANČIUS DIRBTI

Balandžio 1 dieną sueina me
tai laiko kaip streikuoja minkš
tos anglies darbininkai Pennsyl
vania, Ohio ir kitose valstijose.

¥ ' ¥ ¥

Šaukia Jaunąjį Rocke- 
įellerį Tardymui

Washington. — Tardant ang 
liakasių streiko priežastis ir pa
sekmes, tapo įkaitinta The Con- 
solidatfbn Coal Co., kurią kon
troliuoja jaunasis Rockefeller, 
už dėjimą visų pastangų, naudo
jimą visų įmonių prieš United 
Mine Workers uniją, jos nusilp- 
ninimui ir privertimui darbinin- 
kų,dirbti už $2.66 mažiau į die
ną negu yra sutartyje unijos su 
kasyklų savininkais padaryta.

Tą įkaltihimą darė ir išrodi- 
nejo minimos kompanijos klas
tas angliakasių vadas Bittner 
iš West Virginia. Jis apsakė 
senato streiko komitetui kokių 
įmonių laikės Rockefellero kom
panija panaikinimui savo algų 
sutarčių su unija 22 mėnesiai 
pirm sutarties išsibaigimo.

Rockefeller turi kasyklas W. 
Virginijoj ir Kolorado valstijoj, 
kur irgi darbininkai smaugiami.

Darbininkai kurie atsisakė 
pasirašyti kompanijos pakiša
mas peticijas sulyg kurių butų 
algos numušama, buvo prašali
nami iš darbo ir išmetami iš na
mų, prirodinėjo Bittner; net gė
rimui vanduo buvo sulaikytas. 
Išnaikinus angliakasių uniją, sa
kė Bittner, kompanija žadėjo 
Įvesti “kompanijos uniją”, pa
našiai kaip padaryta Koloradoj.

*----------------------------
Garsus Illinois Mušeika 

Bus Pakartas
Benton, UI. — Cnarlie Birger, 

žudeikų gaujų generolas pieti
nėj Illinois dalyj, buvęs žymiau
sia figūra krauju ir teroru ap
imtoj srityj, nuskirtas pakori
mui Balandžio 13 d., už nužu
dymą West City majoro.

Su jo nužudymu, jeigu kas 
nors neatsitiks jo išgelbėjimui, 
ta sritis neteks žiauriausio bet 
ir įdomiausio bandito.

Narsus kai liūtas, atsargus 
kai lapė, remiamas kitų galingų 
žudeikų, Birger niekados nedve
jojo kur jam reikėjo parodyt 
kerštas. Ineidamas į pusėtino 
didumo miestelį, dviem revol
veriais prie-šalių, būdavo'nepai
so ’jokios valdžios nei virišni.i- 
kų. Savo priešus šaukdavo su
sitikti su juo gatvėje, šaudymu 
atsilyginti. Katras laimės to 
bus viršus. Ir jis iki šiolei vis 
išlikdavo gyvas.

Su sugavimu jo ir kelių jo 
adjutantų ta žudeikų gauja iš
naikinta. Išnaikinta kulkosvai
džiai ir jų lizdas, kur būdavo 
planuojama įvairios žudystės, 
atimta šarvuotas automobilis, 
orlaiviai ir bombos kuo jie te
rorizavo savo priešus kaimynus.

¥ ¥ ¥
Chicagoj, kur pereitą savaitę 

banditai sušaudė vieni kitų gau
jos priešą, tūlas Italas Esposito 
taip gausiai buvo kulkom apdo
vanotas kad į jo pečius suvary
ta net 58 šūviai.

NIAGAROJ UŽSIMU
ŠĖ 600 GULBIU

Niagara Falls, N. Y. — Apie 
600 laukinių gulbių tapo nušluo
ta smarkios srovės nuo briau
nos Niagaros Vandenpuolio Ka
nados pusėje ir užsimušė kris
damos iš didelio aukščio. Dau
gybė sužeistų išgelbėta.

Gulbės nusileido į vandenį ne
toli briaunos ir nežiūrint žmo
nių pastangų jas nubaidyti nie
ko negelbėjo. Kada jau buvo 
visai arti briaunos kur vanduo 
smarkiai plaukia jos negalėjo 
iškilti iš vandens ir buvo neša
mos į pražūtį. Jos nupuolė vi
sos atbulos, nes buvo bebandą 
prieš vandepį plaukti gelbėtis.

KAS IŠ JOS BUS KAI 
JI UŽAUGS...

Longview, Texas. — Mokyk
loj susipykus su kitais vaikais, 
’aike pertraukos pasitaikius pa
togiam kampe kambaryje atsi
stoti, viena 14 metų mokinė iš
sitraukus revolveri sukomanda
vo visus mokinius ir mokytojas 
nesijudinti, o jei neklausys bus 
nušauti. Iš kur ji revolverį ga
vo tuo tarpu nepatirta. Ji įsa
kė vienam pašaukti mokyklos 
perdėtinę ir tik tai atėjus tapo 
numalšinta. Ji atidarė revolve
rį ir parodė visiems jog jis yra 
užkoduotas.

Ji suimta ir apkaltinta kėli
me suirutės ir neišojime 
draustų ginklų.

uz-

Amerikiečių Savaite 
šią Vasarą

Žemės Drebėjime Itali
joj Užmuta 7

Udlne provincijoje Italijoje 
paskirose dalyse žemės drebėji
me šios savaitės pradžioje už
mušta septynios ypatos ir pen
kiolika sužeista. Dar visos ži
nios nebuvo surinkta.

Laivyno Išlaidos
Suv. Valstijų karo laivyno de- 

partmentas reikalauja paskyri- 
$369,190,259 sumos laivyno iš
laidoms 1928 metams; prie to 
priklauso budavojimas naujų 
orlaivių, 10 naujų karo laivų ir 
kitokie dalykai.

Meksika Ištremia Mote
ris už Maištus

Moterįs kurios tik sugaunama 
gelbstint sukilėliams ginklais, 
maistu, siunčiama ištrėmiman 
ant salos Pacifike. šiose dieno
se sugaudyta 30 katalikių mo
terų įtariamų gelbėjime revoliu- 
cijonieriams, kurios bus išga
bentos į tą koloniją.

13 Pražuvo Kalnuose
Austrijoj, kalnų snieguose 

bečiuožinėjant burini žmonių, j 
nugriuvo snieginis kalno šonas | 
ir nunešė į pražūtį, 4,000 pėdų 
žemyn, 13 ypatų. Keturi išli
ko gyvi ir nuvykę į žmones da
vė apie tai žinią.

Leaf, Miss. — Deganti pušis 
užgriuvo ant automobilio va
žiuojančio su penkiais mokyklos 
vaikais, sudegė vaikai ir jų ve
žikas.

Areštuota 1,000 Komu
nistų

Japonijoje pereitą savaitę pa
daryta didelė medžioklė ant ko
munistų. Per keletą miestų su
areštuota bent 1,000 raudonųjų, 
išversta jų įstaigos ir atimta li
teratūra.

Ttrado Merginos Lavoną
New Philadelphia, Pa. — Po 

astuonių savaičių atrasta lavo 
nas 23 metų merginos, kuria 
nužudė ir numetė nuo tilto į upę 
jos sesers vyras, po to kai jam 
nepasisekė ant jos užsipuolimas 
vežant ją nakčia automobiliu 
vieną namon. Jis tuoj po žu
dystės pakliuvo.

Prisipažinę-įirie Žudys- 
tės

Delaware, O. — Sėdėdamas 
kalėjime už klastavimą čekių, 
vienas 29 metų vaikinas prisi
pažino savo bendrui jog jis nu
šovė Gruodžio 1 d. savo drau
gą, 17 metų vaikiną, po to kai 
jiedu negalėjo pasidalint vogtu 
iš krautuvės grobiu. Radus ne
gyvą vaikiną manyta kad jis 
pats nusižudė, nes jo rankoje 
buvo revolveris. Dabar jo lau
kia mirties bausmė.

Sušaudyta Meksikos 
Banditai

Michoacan valstijoj, netoli 
Zamora, buris banditų norėjo 
užpulti valdžios kareivius. Ka
reiviai ataką atmušė ir pareika
lavo jų pasiduoti, bet banditai 
šoko į saugias vietas ir ėmė at
sišaudyti. Po dviejų dienų mū
šio, be maisto ir vandens, plėši
kų pulkas, 36 vyrai, leidosi bėg
ti bandydami prasimušti pro 
kareivius. Tada kareiviai juos 
visus iššaudė.

Nužudė ir Jmetė į 
Šulinį

Orland, W. Va. — šulinyje 
rasta nuskandintas, su akmeniu 
parištas, lavonas 20 metų am
žiaus vaikino, kuris buvo už
muštas kaip spėjama meiliško 
priešo. Suimta vienas nužiūrė
tas vaikinas.

Apmažins Taksus
Valdžia pasitiki kad per 

vo mėnesį bus sumokėta nema
žiau $515,000,000 taksų nuo in- 
eigų 1927 metais, todėl planuo
jama apmažinimas taksų, ka
dangi ineigos sudaro labai dide
lį perviršį. Norima numažini 
taksus bendra $225.000,000 ben
dra suma.

Nors darbininkai senai jau 
nemoka jokių taksų nuo inc-igu, 
ir šiuo numažinimu apmažins 
tik turtuolių taksus, vienok ka
da jie mažiau moka šiek tiek 
pasiliuosuoja ir įtempimas ša
lies judėjime.

Ko-

Iššoko iš 32 Aukšto
Chicagoj, viena moteris, 

m., iššoko ar iškrito iš 32-ro au
kšto Morrison hotelio lango. Ji 
sirginėjo ir buvo po gydytoje 
globa.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Pranešimas

Kaunas. — Lietuvos Šau
lių Sąjunga kaip 1927 m. su
ruošė Kaune “Amerikiečių 
Savaitę”, taip lygiai ir šiais 
metais vasaros pabaigoje, 
maždaug apie Rugsėjo 3—9 
dd. ruošia tokią Savaitę.

Savaitės tikslas yra su
traukti visus atvykusius Į 
Lietuvą Amerikos svečius 
Kaunan ir parodyti jiems 
ką Lietuva per 10 savo ne
priklausomo gyvenimo yra

I padarius prekybos, pramo- 
i nės, kultūros ir meno srity-

Šiais metais Amerikiečių 
Savaitei numatoma šitoks j 
programas:

Bendras pasitarimas Įvai
riais klausimais, kaip pav. 
konkretus nurodymai Ame-I 
rikos Lietuviams norintiems, 
gryžti Lietuvon (kokiu bu
du įsigyti Lietuvos piliety
bę, kaip pirkti žemę), ir vi
sais kitais opiausiais klau
simais.

Toliau, svečiams bus pa
rodyta pavyzdingiausi Lie
tuvos ūkiai, didžiausios pra
monės įstaigos, Lietuvos 
Valstybės Opera ir Drama 
ir gražiausios Lietuvos vie-

Programo smulkmenas iš-
40 dirbsime vėliau.

Narsi Pelių Gaudytoja
Valdžios agrikultūros depart- 

mente surinkta žinių jog Texas 
valstijoje, Ellis apskrityje, gy
ventojai vieno mėnesio bėgiu iš
naikino 243.200 pelių ir žiurkių. 
Viena jauna 
na sugavo ir 
ir žiurkes.

Apskrityje
beta nuo pelių bent $500,000 
turto.

mergaitė pati vie- 
nužudė 1,123 peles

tokiu budu išgel-

Netiki kad Bankierius 
Mirė

Sabula, Iowa. — Chicagoj mi
rė vietos bankierius ir bankas 
tapo uždarytas. Lavonas par
vežtas į Sabula ir palaidotas. 
Tuoj po banko uždarymo depc- 
zitoriai paleido gandus kad buk 
bankierius pabėgęs su pinigais, 
o palaidota tik jo vaškinis pavi
dalas. Depozitoriai reikalauja 
valdžios atkasti duobę ir ištirti 
ar tikrai tas bankierius palaido-

“DIRVOS” REDAKCIJOS 
PASTABA

Kaslink Amerikiečių Sa
vaitės laiko, pirmiausia, jei 
nustatyta Rugsėjo pradžia 
tai jau žymiai pervėlu, nes 
daugelis ekskursijų anksti 
važiuoja ir gryš Rugpjūčio 
mėnesį. Vienok laikas bus 
galima pakeisti, ir rengėjai 
be abejo pritaikys taip kad 
Amerikiečiams butų pato
giausia.

Antrašus į Lietuvą vyks
tančių gali geriausia susira
šyti ekskursijų vadovai ir 
pasiųsti arba priduoti Šau
lių Sąjungai.

Amerikiečių Savaitės bė
giu, nors ją rengia Šauliai, 
Amerikečiams butų labai 
gera matyti ir Lietuvos ka- 
riumenės kokius nors para
dus, jeigu bus galima juos 
surengti. Gegužės 15-tai d. 

' dar nebus visi suvažiavę ir 
iškilmių kokios tada bus vi

jai nematys. Tik Gegužės 
mėnesį ekskursijos teprasi- 
dts.

šalip operos, dramos dar 
I neturėtu būti išlenkta ir '■
I Lietuvos sporto pasirody- 
!mas tos pat savaitės bėgiu.

Lietuvos našlaičių organi
zacijoms irgi patartina tą 
Savaitę panaudoti savo la
bui, susitarus su Šaulių Są- 

I junga vieną dieną, surengti 
ką nors savo, iš ko galima 

j butų sukelti pinigo našlaičių 
J įstaigų užlaikymui.

Šitoks širdingas Lietuvos 
I valdžios, visuomenės ir Šau
lių susižingeidavimas Ame- 

i rikiečiais — kaip dar nebu
vo jokiais kitais laikais — 
sutrauks Amerikiečių tūks
tančius į Lietuvą šią vasa
rą. Tas atneš Lietuvai ne 
tik šimtus tūkstančių dola- 
rių šaltos finansinės naudos, 
bet ir neišmatuojamai dide
lę moralę naudą: atšalę nuo 
Lietuvos Amerikiečiai, viso- 
čių nesusipratimų, nedrau- 
gingumo atbaidyti, sugryš 
savo širdyse prie savo Mo
tinos Lietuvos.

Parvažiavę jie papasakos 
ir kitiems, ir tas reikš pra
džią naujos eros, naujo pri

sirisimo prie savo Tėvynės, 
kaip buvo tais laikais kada 
Lietuvai daugiausia buvo 

i Amerikiečių pagalba reika
linga.

Pernai Nulinčiuota 
tik 16

Suvienytose Valstijose perei
tą metą nulinčiuota tiktai 16 
ypatų, daugiausia juodukų, ir 
tos gaujų žudystės įvyko tiktai 
septyniose valstijose. Nužudy-j 
tų skaičius buvo 14 mažiau ne-Į 
gu 1926 metais. ,

Nužudytas Chinų Vadas
Tientsin, Chinija. — čang 

šao-Tseng, žymus Chinų gene
rolas, tapo nužudytas kafejoje. 
Jis komandavo Chinų armiją ir 
buvo žinomas kaipo vienas iš 
trijų "šiaurės karžygių”.

Šaulių Sąjungai yra svar
bu kad visi Amerikos Lietu
viai kurie šiais metais va
žiuos Lietuvon dalyvauti 15 
d. Gegužės ir Dainų šven
tėje arba šiaip paviešėti pa
siliktų kiek ilgiau ir daly-) 
vautų ruošiamoje Amerikie
čių Savaitėje.

Šaulių Sąjunga pageidau-i 
ja kad kuri nors iš organi
zacijų Amerikoje arba iš pa
vienių asmenų imtųsi inicia- 
tivos sudaryti Amerikoje 
vieną ai- daugiau komitetus 
kurie registruotų visus tuos 
kurie važiuos Lietuvon, ir 
siųstų Šaulių Sąjungai nu
rodydami antrašus kur jie 
Lietuvoje apsistos, kad tuo' 
budu šaulių Sąjunga galėtų . 
prieš Savaitę įteikti pakvie
timus, programus, ir tt.

Jei tokių komitetų suda
ryti nebūtų galima tai Šau
lių Sąjunga labai norėtų kad 
ekskursijų vadovai praneš-' 
tų Šaulių Sąjungai ekskur
santų sąrašą ir gyvenamas! Nusfžudč Du Studentai 
Lietuvoje vietas. _______

Be to, butu labai gerai! Oxford. Ohio. — Miami uni- 
kad Amerikos Lietuviai pa-1 versite nusižudė du studentai, 
sisakytų del Savaitės laiko 1 Vienas nusišaudamas paliko sa
il’ programo. Šaulių Sąjun
ga tiki kad jos sumanymas 
ras Amerikos Lietuvių tar
pe pritarimo. 'Visais ruošia- 
vos Savaitės reikalais pra
šoma kreiptis šiuo adresu: į

Lietuvos Šaulių Sąiunp-a.j
Kaunas, Laisvės Al. 20.' tai, irgi nusišovė.

vo drauge' studentei laiškelį dė
kodamas už jos užjautimą jo 
bėdose. Kitas, kuris su ta mer
gina studente tankiai draugavo 
ir ją labai mylėjo, bet ji jo ne
paisė, pamatęs tą ano studento 
raštelį, susipykęs su mergina už
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PITTSBURGH
AMERIKOS LIETU
VIU TAUTININKU 

KLUBAS

ATIDARYMAS MILŽINIŠKO 
TILTO

Kovo 27 dieną atidaryta nau
jas tiltas. Tai yra Liberty til
tas jungiantis Aliantų Bulvarą

tę, kompanijų kovose prieš uni
ją. Apie 100 unijistų tapo už
daryta apskrities kalėjime per 
pora dienų. Jokių kaltinimų nė
ra, nes visi užsilaikė ramiai, vie

šu Forbes gatve per Monanga- 
hela upę.

Tiltas yra nepaprastas tuo- 
mi kad kainuoja $3,436,000 ir

nok jie įtarti atkalbinėjime ne- 
unijistų streiklaužių nuo darbo.

Visi areštuoti turėjo užsista- 
tyt po $500 iki teismo.

yra 3,657 pėdų ilgio ir 44 pėdų -----------------
pločio. Per pati vandeni tilto $53,000.000 ANT KELIŲ 
ilgis yra 900 pėdų. Pennsylvania valstijoj 1928

Jo pastatymui sunaudota 11,- metų vasaros bėgiu bus praleis- 
000 tonų plieno, kelias išlietas' ta apie $53,000,000 kelių staty-
asfaltu. Tai yra brangiausias ir 
vaizdingiausias Allegheny ap
skrityje tiltas, nušviestas du- 
baltavomis lempomis. Virš van
dens tilto aukštis 113 pėdų.

Tiltas atsidaryta su didelėmis 
iškilmėmis ir demonstracijomis.

Dabartiniu laiku Allegheny 
apskrityje per upes yra 26 til
tai, kurių bendras ilgis sudaro 
78 mylias, nes kožnara tiltui iš
eina po apie tris mylias, dėlto 
kad čia sueina trjs upės ir viso:; 
labai plačios.

mui, taisymui, platinimui. Bus 
apimta apie 575 mylios taisymų, 
baigimo, naujų dabudavojimo.

Pennsylvanijoj nekurie orga- 
zatoriai pasiryžę veržtis į ne- 
unijistų angliakasių eiles ir iš
vesti juos Į streiką. Taigi nors 
vienur kompanijos uniją naiki
na, kitur unijistai griauna pačių 
kompanijų lizdus.

Vengrų riaušes. Pittsburgą 
pereitą savaitę lankė apie 300 
ypatų Vengrijos delegacija, ku
rią miestas sutiko iškilmingai, 
bet bolševikai surengė tokias 
demonstracijas prieš svečius 
kad net reikėjo pastatyti pulkai 
policijos apgynimui. Buvo ne
šama smerkiančios iškabos rė
kaujančios: “šalin jus iš Ame
rikos, Amerika jūsų nepagei
dauja!” ir tt. Mat dabartinė 
Vengrijos valdžia yra panašiai 
kaip Lietuvoje.

Areštuoja streikerius. Ang
liakasių unijos nariai piketai 
pulkais areštuota pereitą savai-

Pittsburgo ir apielinkės gele- 
ležies ir plieno išdirbystės šiuo 
laiku veikia su 80 nuošimčiais 
normali© saiko. Nekurios plie
no darbų šakos veikia pilnu lai
ku, prasidėjus reikalavimams į 
automobilių išdirbystės.

Beveik panašiai dirba ir Ohio 
valstijoje, Youngstown distrik- 
te, plieno ir geležies išdirbystės.

NUSIŽUDĖ PRIE STALO
Shamokin, Pa. — Viktoras

Anonia, 25 m., sėdėdamas prie
stalo prabilo Į motiną: “Eikš, 
iraotin, palaimink mane, aš jau
eisiu”, ir nieko daugiau nelauk
damas išsitraukė revolveri ir 
paleido sau šūvį Į galvą, po ko 
sukrito negyvas po motinos ko
jų. Jis buvo pasimetęs su savo
pač'a ir laukė persiskyrimo teis-

STRĖNDIEGLIS,
LUMBAGO

REUMATIZMAS
Greita, Tikra Pagalba su 

Red Cross Kidney 
Piasteriu

Kam kentėti kitą dieną kuomet 
šis nuostabus plasteris gali greitai 
pagelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cross Kirney Plasteris panaudoja
mas prie skaudamos vietos teikia 
šilumą, pagalbą ir ramumą. Gyduo
lės persisunkia į skausmo apimtą 
vietą ir tarsi magišku budu pašalina 
visus skausmus.

Raudona flanele'užpakalyje jo pa
laiko šilumą ii* padeda gyduolei per
sisunkti per odą į skaudamus mus-1 
kulus ir sąnarius. Bandyk Red Cross 
Kidney Plasterį šiąnakt ir įsitikrink I 
pats kaip greitai ši sena gelbstinti 
gyduolė pašalins strėnų diegimą, reu
matizmą ir lumbago. Visose vaisti
nėse.

mo.

Užmušė darbininką. Washing
ton, Pa. —- Ant ūkės rasta la
vonas ne-unijisto angliakasio, 
Jurgio Stanovičaus, 37 m., kuris 
užmušta einant j kasyklą streik- 
laužiauti.

Prie jo rasta kruvini kuolai 
ir iš žymių prie šiaudų kūgio 
buvo matyt jog jo laukė keletas 
vyrų, kurie šoko ant jo praei
nant pro šalį.

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

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Del informacijų rašykit—Dept CD B

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York g

Firma įsteigta 1872 (14) E

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
M________________________________________________
; . Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
I organizacija Suvienytose Valstijose,
! kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
1 Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80
‘ pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
h SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri*
" imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T4- 

vyną” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusą kainas.

! Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

" Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresai

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j
! 307 W. 30th Street New Yerfc, N. T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXD&

Brooklyne, N. Y., susitvėrė 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Klubas, kurio pagrindiniai pa
reiškimai yra sekanti:

MES Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Klubas, nežiūrint kur 
bus musų buvimo vieta ir iš 
kiek narių susidės, visuomet tu
rime užsidėję artimiausį pagrin
dinį dėsnį: Viskas Lietuvai, o 
Lietuva Lietuviams.

Toliau sakome:
A. L. T. K. tikslas yra vis or

ganizuoti ir telkti tautinio nu
sistatymo Lietuvius tautiniai- 
politiniai-kulturiniam darbui, 
plėtojant šiai organizacijai dir
vą visur kur tik yra musų tau
tos apsigyvenusių žmonių, idant 
tuo butų sudaroma vis didesnė 
Lietuvių tautinių klubų, draugi
jų ir visokių Lietuvių organiza
cijų sąjunga ar federacija.

A. L. T. K. laiko svarbiu: 
sergėti ir auklėti Lietuvybę kai
no nuo senovės mums Ariškų 
Aisčių paliktą brangią paveldė- 
jystę.

A. L. T. K. žiuri į šią šalį kai
po į savo naują tėvynę, todėl 
kiekvienam savo nariui deda 
Pareigą ją mylėti ir gerbti; ta- 
-iau neužmirštant ir savo gim
tosios Tėvynės Lietuvos, kurią 
trokšta matyti visuomet tautiš
kai demokratiška respublika, ir 
tą, sulyg išgalės, remia moraliai 
r materialiai.

A. L. T. K. auklėja teoriją ir j 
praktiką geros valdžios ir pilie
tybės dėsnių; dalyvauja politi
niuose, prekjrbiniuose ir visuose i 
kulturiniuose visuomenės judė
jimuose.

A. L. T. K. savo narių ir visų i 
Lietuvių tarpe stengiasi įkvėpti 
ir plėtoti artimo susipratimo,

draugingumo, bendravimo ir 
nuoširdaus rėmimo savųjų rei
kalų.

A. L. T. K. tą- viską kas auk
ščiau atsiekti, prie bile progos 
rengia pasikalbėjimus, diskusi
jas ir paskaitas visokiariopais 
visuomenę dominančiais klausi
mais.

Kas yra A. L. T. K.?
Amerikos Lietuvių Tautinin-| 

kų Klubas yra organizacija ne-j 
partinė, nesektarinė, bet savo j 
narių, savo tautiečių ir abelnai 
savo šalies gerovės siekianti.

Savo narių tarpe auklėja mei-! 
lę tautos, gerbimą gimtosios ir 
gyvenamosios šalių įstatymų, 
siekimą geros valios ir geros! 
pilietybės.

Dalyvauja politiniuose, preky
biniuose ir kulturiniuose visuo
menės judėjimuose.

Vienija savo narius ryšiais 
tėvyningumo, draugingumo, 
bendro susipratimo ir nuošir
daus labdaringun.o.

Teikia savo nariams ir tautie
čiams žodžiu ir spaudoje viešus 
patarimus.

Abelnai, Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Klubas yra organi
zacija auganti, plėtojantis, nau
jinantis, pasipildanti, tobulėjan
ti, viską gerą iš visų pusių sa
vo tarpe skiepijanti, kas tik pa
dėtų Lietuvių tautai ir gyvena
mai šaliai eiti geryn ir laimin- 
gyn.

Pastaba: šis A. L. T. K. Pa
grindinis Pareiškimas buvo tris 
kartus visuotinuose susirinki
muose skaitytas ir pradinai pri
imtas kaipo oganizacijos pama
tinė įgrindė, kuri ateityje dar 
galės būti taisytina, papildoma 
ir paaiškinama.

A.L.T.K. Įstatų Komisija:
J. O. Sirvydas. 
Pranas Narvydas, 
Juozas Rugys.

DETROIT
Naujas hotelis. Detroit-Bilt

more hotelis, kuris bus 35 aukš
tų ir 1,470 kambarių, bus neuž
ilgo pradėtas budavoti vietoje 
dabartinio seno Tuller hotelio.

Nauja budavonė kainuos net 
$25,000,000.

Meiliška šmugelystė. Tuias 
Jonas Lavinko, 45 m., įtaria
mas kaipo profesionalis latras, 
pateko į policijos nagus už su
tartiną šmugelystę su savo pa
čia išvilioj ibiui iš vienos našlės 
iš Pittsburgo, Antaninos Le- 
mich, pinigų. Jo pati pripiršo, 
ir jis tą našlę apsivedė ir išvi
liojo apie $1,000. Jis paskui su 
savo tikra pačia išvažiavo į Ka
liforniją, kur tapo susektas ir 
pargabentas į Detroitą teismui.

KEISTAI NUBAUSTAS
Muskegon, Mich. — Jonas Jo- 

kubonis, 16 metų vaikinas savo 
p.utomobiliu suvažinėjo dviejų 
vaikų, 6 ir 4 metų amžiaus, 
tėvą. Kaipo bausmę teisėjas 
jam nuskyrė bausmę lankyti 
tuos kūdikius mažiausia sykį į 
dvi savaites per du metu ir iš
leisti ant jų nemažiau $400 per 
tą laiką, nuperkant jiems žaislų 
ir kitų reikmenų. Taigi tas vai
kiščias turės būti jų “didžiuo
ju broliu”. Tokią bausmę pasky
rė moteris teisėja.

FARMOS
Parsiduoda ūkis arti miesto, 

40 akrų, kaina visai pigi. Par
davimo priežastis: važiuojam į 
Lietuvą. Rašykit platesnių ži
nių laišku. Nepraleiskit barge- 
no. Pasiskubinkit, pavasaris.

Wm. Misevich
R. 3. Scottville. Mich.

B DAYTON S
Potvinio minėjimas, šiose die- 

ose suėjo 15 metų nuo didžioje 
Daytono potvinio kuomet 1913 
metais prigėrė apie 700 žmonių 
ir padaryta už daug milijonų 
dolarių nuostolių.

Per visus tuos 15 metų mies
tas padarė labai daug įvairių 
dalykų apsisaugojimui nuo ki
tos tokios katastrofos.

dviem atvejais lankėsi pas vie
ną daktarą norėdama išsigelbė
ti iš -bėdos. Jai mirus, ir radus 
prie jos jos pačios parašytą ap
sakymą kas jai tą operaciją da
rė, policija jieško pilnų įrody
mų ir ruošiasi prie arešto:

NORIDAGYVENT 
IKI 100 METŲ

T. M. D. REIKALAI
Racine, Wis.

Grigaičio Prakalbos Davė Geras 
Pasekmes

T. M. D. 121-ma kuopa drau
ge su TMD. aspkričiu Kovo 14 
d. suruošė prakalbas. Kalbėjo 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius iš Chicagos. Prakalba 
užsitęsė suvirs pora valandų lai
ko, bet buvo žingeidi ir buvo 
pasakyta daug įdomių dalykų, 
:š ko visa skaitlingai dalyvavus 
publika liko pilnai patenkinta.

Kalbėtojas tinkamai išaiškino 
T. M. D. tikslą, gauta keletas 
naujų narių, ir ateityje tikimės 
gauti dar daugiau, nes visiems 
patiko musų organizacijos kul
tūriniai tikslai, kurių kalbėtojas 
neiškraipė, bet aiškiai nušvietė.

Aukų biedniems moksleiviams 
surinkta $12. Aukavo po $1 
šie geraširdžiai tėvynainiai: J. 
H. Philip, A. Klapat, M. Baktis. 
M. Vijūnas, S. Pocius, J. Vijū
nas, M. Kasparaitis; kiti auka
vo po mažiau. Varde biednų 
moksleivių aukautojams tariu 
ačiū.

Dėkingi, esame p. Grigaičiui 
už didelį prielankumą link Tė
vynės Mylėtojų Draugijos, už jo 
puikią kalbą ir sugaištą brangų 
laiką.

Prakalbos nesibaigia tik mu
sų mieste, bus rengiama jos ir 
kitur. Vedama susirašinėjimai 
su visomis apskričio kuopomis, 
galutinai susitarus ir ištaikius 
laiką suruošime prakalbas Mil
waukee 60-tai kuopai,1 Kenosha 
119-tai kuopai, ir Waukegane 
13-tai kuopai.

Išvengimui laiko gaišinimo ir 
kelionės išlaidų maršruto tvarka

numatoma šitokia: šeštadienio 
vakare Mihvaukėj, sekmadienį 
po pietų Kenoshoj, ir tą pačią 
dieną vakare Waukegane. Lai
kas prakalboms dar nenustaty
ta.

P. Grigaitis sutiko tas koloni
jas aplankyti, be jokio atlygi
nimo už savo laiką, su išlyga 
kad butų renkama aukos biėd-. 
niems moksleiviams.

Prašau kuopų viršininkų, ga
vus laiškus prakalbų reikale, 
skubotai aptarus duoti man at-

, įsakymą.
M. Kasparaitis.

VISIEMS NARIAMS
Artinasi TMD. seimas, ir da

bar eina centro valdybos rinki
mas. Brangus tėvynainiai, im
kimės darbo. Rinkime geriau
sias ypatas į centro valdybą, 
kurios apėmę vietas galėtų vi
sus organizacijos darbus atlikti 
į laiką ir žinoti ką veikia.

Kuopų valdybos gavę naujai 
išleistą T.M.D. knygą, “Dailės 
Milžinai”, tuojau šaukite kuo
pos susirinkimus, išdalinkite jas 
nariams, ir rinkite mokestis už 
1928 metus, nes tokiu budu ka
da gauna knygą nariai noriau 
užsimoka.

Atsiminkite kad mokestis yra 
po $2.00 į metus nuo kiekvieno 
nario, prie to dar jeigu yra ko
kie mokesniai kuopai.

Kviečiu visus reikšt savo min
tis per organą T. M. D. reikale.

Veikėjai, dabar geriausias 
laikas užvesti diskusijas, kriti
ką apie valdybą, prieš rinkimą 
naujų ,viršininkų.

Kviečiu visus pasisakyti kaip 
kas geriausia išmano, organo 
skiltįs yra atdaros visiems, ra
šykite nesivaržydami. Tegul ži
nos businti valdyba ko nariai ir 
veikėjai reikalauja iš šios T. M. 
Draugijos, kokie pertvarkymai 
reikalinga, kas pageidaujama ir 
ką turėtų seimas daryti, nes 
jau seimas ne už kalnų.

M. Kasparaitis, 
TMD. Centro Vice-Pirm.

Ligonė iššoko per langą. Iš 
Miami Valley ligoninės per lan
gą nuo ketvirto aukšto iššoko 
ir užsimušė ligonė, apimta kle
jonės, kada po operacijos jos 
temperatūra pakilo iki 105 laip
snių. Ji buvo 49 metų amžiaus. 
Kadangi jos vyras tuo laiku ir
gi sirgo, žinia apie jo moteries 
mirtį jam nebuvo duota.

Daytono elektros gaminimo 
stotis didinasi, šiais metais pa
skyrus išleisti du milijonu dola- 
rių padidinimams. Ta pati kom
panija turi savo rankose ir gazo 
varymą, kuriam bus dabudavota 
34 mylių ilgio gazo rynos.

Po nelegalės operacijos mirė
19 metų mergina iš Troy, kuri

Fittsburgietis Naudoja Šias šakneles 
Palaikymui Savo Jaunystės 

Vikrumo
Štai kaip papasakojo H. II. Von 

Schlick, įžymus manufaktorius Pitts- 
burge, Pa.:

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

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

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

Nelaukit, jeigu jaučiatės nusialinę 
ir nuvargę arba nusenėję, kreipkitės 
prie savo vaistininko. Prašykit jo 
ciuoti Bulgarian Herb Tea. Reikalau
kit jų būtinai. Kaina 75c ir $1.25. 
Jeigu jis neturėtų aš prisiųsiu dideM 
šeimyninį pakelį (3 mėnesiams) už 
$ 1.25, arba 3 už $3.15, aroa 6 uz 
$5.25.

Rekordai Columbia.
10 inch 75c.

Ncveskie, Vaikine.............Kastancija Menkeliūniūtė, Soprano
Su Orkcstros Akompanimentu

16092 F 1 Ak, Myliu Ta\c ...............Kastancija Menkeliūniūtė, Soprano
Su Orkcstros, Akompanimentu

16091 F
.Suirusio Gyvenimo Valcas...........
Tosca, Valcas....................................

............ Columbijos Orkestrą

............Columbijos Orkestrą

Gaidžio Polka........................—.......— .................Liaudies Orkestrą
16093 F T.nfntS. Polka................................... ................. Liaudies Orkestrą—

Bažnytines Giesmės

E 3842 i Avia Maria................................... .......Olga Roller, Soprano

E 4914
. Linksma Diena Mums Nušvito.

, Pulkim Ant Kelių......................

..Jonas Butėnas, Baritonas

..Jonas Butėnas, Baritonai

..Jonas Butėnas, Baritonas
E 4915

Į Daržely Alyvų....................... .....

J Jėzau Kristau Maloniausias.... ..Jonas Butėnas, Baritonai

r
16088 F -j

I
16078 F 1

Lietuvoj Mados...................... -..................... Antanas Vanagaitis
Pas Draugą Julių..................... -.......... Antanas Vanagaitis

Mergytę Prigavo............-.........   Antanas Vanagaitis
Eina Pati j Karčiamą..... ......... Antanas Vanagaitis

I Polka
16089 F Į Sauhų

Karolka...... ...................„—.i..Lietuvių Tautiška Orkestrą
Polka................  Lietuvių Tautiška Orkestru

f Aiškinti Polka...... . Jonas Youngaitis. Harmonikų Solo
16090 F ajk,-|. Polka.......... .......... .Jonas Youncaills, Harmonikų Solo

.......... Rusų Nauja Orkestrą
1S072 F Pavasrio Valcas..... ..._  ... - —..............Rusų Nauja Orkestrą

f Oi, Sopa, 
Supinsiu

Sopa.... , - -- ........Justas Kudirka, Tenoras
16076 F Dainužę....  -.......... —........Justas Kudirka, Tenoras

Gyve
nimo 

Džiaug
smas

šviesios akys, skaisti oda, vikrios kojos, veiklus protas 
—tai sveiko žmogaus teisė.

Palaikykite savo inkstus, kepenis ir vidurius gerame 
stovyje, o jūs būsite veiklus ir drūltas, nors turėtumėte 
70 metų—arba kažin kiek metų! Per septynias genV- 
kartes—nuo 1696 metų—Holandai pasitikėjo savo “ho- 
landiškais lašais,” kaipo pagclba dėlei užlaikymo svei
katos ir drūtumo.

Tas vaistas patarnaus ir jums. Išbandykite jį šian
dieną. žiūrėkite, kad ant kiekvienos dėžutes bTitų var
das Gold Medai ir atmeski- 
te visokius klasta 
pamėgdžiojimus. Gaunamu &

juose daugiuose.

Schubert Centennial- Organized t>ų Columbia Phonograph Corr.psng

Pirkit šiuos rekordus iš savo vietinio pardavėjo 
arba užsisakykit paštu iš artimiausis vietos.

Reikalaukit pilno Katalogo
Cclumbia Phonograph Company

1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

Coitimbia^-Records
V?ra * io.n&l Recording 

ThaRecords 
without Serą toh

Made theNewWaq 
Electrically

Visus šiuos
COLUMBIA 
REKORDUS
galite gauti 
“Dirvos”

Krautuvėje 
užsisakydami per 

paštą 
arba atsilankydami 

ypatiškai.

Kaina 75c.
j¥ ¥ ¥

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O. '■



——

Laiškas iš Lenkų Užimto 
Krašto

GERB.
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Tetulė

S. Karpavičius

prieš smertj atsivers-

• •

a

6820 Superior Avenue
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Tuščia jo apie tai, te- 
0 kur dėdė? Atėjom

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

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

GALVOSŪKIS No. 15 BUVO TOKS: 
‘Pučiasi kaip varlė prieš jautį”.

PI LNALA KTEL ĖB AL TŲVIš TE LIŲ 

(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)

IIHIIIinilKIIIIIIIUIIIK
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI 
Sugalvojo gerb. Spragilas

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

GALVOSŪKIS No. 18

TETULĖ JAU RUOŠIASI 
VELYKOMS

— Sveika, gyva, tetulę. 
Ar nelauki svečių?

— Alo, vaikeliai, kas tai 
kad jus pas mus atsilankot?

— Na, pasitaikė graži die
na, šventa, nėra kas veikt, ir 
užėjom.

— Ale šetone, ko nesakai 
“Tegul bus pagarbintas” at
eidamas į dievobaimingą 
namą? Dar ypač gavėnioj.

— Aš nemanau kad bus 
kam nors daugiau garbės 
jeigu taip ir pasakyčiau in- 
ėjęs. Reikia garbint kada 
tam laikas, o ne po visus 
kampus apie tai bumbėt be 
jokios reikšmės pridavimo.

— Ale vistiek, vaikeli, to
kia yra mada ir taip dievo
baimingi žmonth turi daryt. 
Iš tavęs aš to niekad negir
džiu, ale labai norėčiau kad 
nors 

- turn.

DIRVA
^SET^rrr^

GUšTELE

turim gana. O antra, ta 
valdžia Lietuvoj dabar to
kia bedieviškas: tas Valde
maras, sako yra labai
lis bedievis, kunigus

dide- 
muš-

Gerb.
travoja kaip jam patinka ir 
neleidžia agituot bažnyčiose 
už išrinkimą katalikiškos 
valdžios. Bijau kad į Var
nius mane nepasodytų.

— Jeigu kunigus tvarko 
ir neleidžia durnavot tai la
bai gerai daro.’Valdžia mo
ka kunigams algas už žiūrė
jimą tikėjimo reikalų, o ne 
už varymą purvinų politikų 
kokias varė prie kitų val
džių.

— Ale kunigų varžyt nie
kas' neturi tiesos, ypač be
dieviai, ba kunigai klauso 
tik Dievo danguje ir popie
žiaus Ryme.

— Tai tikrą teisybę pasa
kei : jie labai nori kištis į ne 
savo reikalus, o kada juos 
kas varžo tai nenori kad tą 
darytų. Bet ko tetulė andai 
lakstei po pakampes norė
dama kad kas parašytų tau 
skundą vyskupui ant vieti
nio kunigėlio?

— Čia, vaikeli, kas kita: 
mes nesutinkam su kaip ku
riais kunigėlio darbais ir 
norim kitą gaut kuris musų

tūle.
pasikalbėt apie kelionę i 
Lietuvą šią vasarą. Gal no
rėtumėt katras važiuot sy
kiu?

— Mano senis, vaikeli, 
skiepe; ' žinai, ateina Vely
kos, reikia prisigatavot. Ir 
aš tik ką iš ten atėjau: ma
tai apsitaškius.

— Tai į tokią dievobai
mingą stubą atėjom, a? Vir
šuj kambariai išrėdyti šven
tųjų abrozais, o kas skiepe j klausytų, 
dėdasi?

— Vaikeli, kas blogo jei
gu žmogus biskį išsigert?,

— Bet ir nieko gero, o 
jieškant blogumų daug su
rastum. Pirmiausia, juk tai 
ir griekas, nes per Velykas 
tikrai prisilaksit.

— Griekas tai griekas, a- 
le aš žinau kad ir kunigėliai 
biskį išsigeria, tai ko mes supuvusių kiaušinių....

— Tai matai, tetule, kas

— Tu ir kelios kitos nori 
kito kunigėlio, o paskui yra 
dar kitos kurios nori kad ši
tas pasiliktų, ir anos dar la
biau savo norus rodo, nusi
nešdamos net plytas į baž
nyčią savo norų patvirtini
mui.

— Ale nemislyk kad ir aš 
tokia žiopla: aš nusinešiau

tai jau reikia tik ancikris- 
tui atvažiuot.

— Ištikro reikia, jeigu te
kis sutvėrimas butų, ir rei
kia kad tokias karštuoles 
kaip tu, kurios su plytom ii’ 
supuvusiais kiaušiniais į ba
žnyčią eina pirmiausia į sa
vo pečių sugrustų ir suspir- 
gintų. Kas tai matė kad vie
toj suėjus į bažnyčią širdin
gai- poteriaut vienos kitas 
akimis varstot ir žiūrit kat
rai pirmiausia plyta arba 
kiaušiniu leisit. Vietoj mal
daknygių, j skepetėles įsiri- 
šę nešatės plytas ir kiauši
nius ! i

— Eik laukan, bedievi, iš 
mano stubos! Mane gerą 
katalikę siūlai ancikristui!

— Na tai iki pasimatymo, 
tetule, jeigu jau tu tokia už- 
sikarščiavus.

PRAŠO ATSILIEPTI
Dėdė Jonas Uogintas prašome 

atsiliepti jei esi dar gyvas, ar
ba jo pažįstamieji jam praneš
kite apie tai.

Per didįjį karą Bernardas 
Uogintas, Jono brolis, žuvo, pa
skiau jo žmona, Bernardienė, iš 
širdies skausmo mirė, liko dvi 
dukrelės, Valerija ir Teodora, 
mažametės.

Dėdė Petras Uogintas, atsi- 
dalinęs senai ir turįs suvirs 20 
ha. žemės sumanė pasinaudoti 
mažametėmis, nori iš jų paliktą 
20 ha. turtą paglemžti.

Geras dėde, prisiųsk apie sa
ve pažymėjimą patvirtintą kon
sulo. O jeigu yra miręs tai kas 
iš pažįstamų padarykite tą, tik
rai pranešdami apie jį žinias.

Prieš keletą metų jis gyveno 
Charleroi ir Monessen, Pa., ra
šydavusi John Ogins.

žinios apie jį reikalingos Pa
svalio Taikos Teisėjui pristatyt.

negalim....
— Visi jus kitus niekinat, darosi. Jeigu tu užsimanai 

bedieviais vadinat, žmonė- i kad kunigėlis darytų taip 
mis nelaikot kad neina į ba-įkaip tau patinka tai gerai, > 
žnyčią, o patįs kurie ten ei- bet jeigu Lietuvos valdžia i 
nat bažnyčios įstatymus su- blogai darančius kunigus 
minat.

— Šarap, nepradėk tu sa
vo pamokslus: aš išsispavie- 
dosiu ir bus gerai.

— Na o kaip apie kelionę 
su mumis į Lietuvą?

— Kad, vaikeli, pinigų ne-

varžo tai valdžia negera.
— Čia kas kita, o ten kas 

kita. Kada mes patįs kuni
gėlį norim suvaržyt arba iš
mest tai mes tikėjimo ne- 
griaunam, ale kai bedieviai 
pradeda savotiškai tvarkyt

Gavęs nuo draugų kelis nu
merius Amerikos Lietuvių laik
raščių “Dirvos”, “Vienybės” ir 
“Amerikos Lietuvio”, labai jais 
apsidžiaugiau ir jie man patiko. 
Pasidrąsinau kreiptis per “Dir
vą” į savo kaimynus gal rasis 
kas nors kurs sutiks siuntinėti 
man tuos laikraščius kada pats 
perskaito, arba išrašys nors vie- j 
ną jų del manęs.

Mums Vilnijos sodiečiams la-Į 
bai yra reikalingi takie tautiš- [ 
ki laikraščiai. Brangus tautie-. 
čiai, kam rupi Vilnijos sodiečių Į 
apšvieta prašom musų nepamir
šti ir suteikti tokią brangią do-1 
var.ą.

Jei kas išrašys man vieną iš j 
minėtų laikraščių prašyčiau ir 
savo antrašą prisiųsti.

Su tikra pagarba, tautietis 
Lietuvis ūkininkas

A. Zaborauskas. 
Pošaminė, Vilniaus r.

Siųsti šiuo antrašu: 
Poland, 
Ag. poczt.-Poszumen

Ziemi Wilenskiej. I 
A. Zaborauskui.

a

“Dirvos” Redaktorium K’ Karpavičium

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 • 
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 turi visus patogumus ir parankamus. 
Elevatoriai kilnoja žmones aukštyn ir žemyn, ir 
yra puikus laiptai norintiems vaikščioti. Visas 
vidus gražiai Kolonialiai išpuoštas, ir juomi va
žiuojantis žmogus jaučiasi keliaująs lyg kokia
me hotelyje.

Ekskursijai parinkta Suvienytų Valstijų (Val
džios) Linija ir ta linija keliaujant pasažieriai 
buna po Amerikos valdžios globa, ir patarnavi
mas geriausias, nes valdžia pati sau taksų ne
moka.

Ekskursijos dalyviai turės specialius kamba
rius paskirtus krūvoje kad visi galėtų būti sy
kiu. Kambariai pritaikyta del dviejų ypatų, del 
trijų, del keturiu ir del šešių, taip kad šeimynos 
arba pora ar keturi artimi draugai turi savo pas
kirus kambarius su paskiromis lovomis ir pasi- 
dėjimu savo daiktų.

Valgomi kambariai. Trečioj Klesoj, yra dideli 
ir patogus, kaip puikiausi restaurantai, gražiai 
L taisyti. ’ šviesus, smagus, švarus, ir valgis vi
siems paduodamas prie stalo. Stalai išpuošti ir 
gražiai uždengti. Taipgi yra maži stalukai del 
paskiru būreliu. Valgyklų tvarkytojai viską pa
taiko ko tik pasažieriai reikalauja, ir niekad šei
mynos ar artimi draugai nebūna perskiriami.

Pradėkit ruoštis dabar, turėsit viską laiku ga- 
ta\ą. Birželio 19 ateis netrukus. Nepraleiskit 
šio 1928 meto, nes reiks laukti kitus 10 metų ka
da tokios iškilmės Lietuvoje bus.

Su “Dirvos” Ekskursija važiuoja keletas žy 
mių Amerikos Lietuvių Sportininkų — ristikai i 
kumštininkai — kurie važiuoja Lietuvon pasiro
dyti prieš Lietuvos stipruolius ir kitų tautų ga
liūnus kurie norės su jais Lietuvoje susitikti.

“Dirvos Agentūra išrūpina visas reikalingas kelionei popieras — pa-“ 
ie-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt.

Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno'>
ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai:J

Cleveland, Ohio
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SfiVAiDEVUTIS” r
Marija Ruett. ISTORINE APYSAKA Vertė Brundulas.

DELEI ATEIVIŲ REGISTRACIJOS

JAU keli metai kaip ateivių 
registracijos bilius Wa

shingtone paduotas, ir vis 
dar tas klausimas neužbai
gta. Nors tame biliuje nėra 
nieko blogo, ir net yra daug 
gero, bet musų kairieji ke
lia del to didelį skandalą ir 
gąsdindami publiką smer
kia bilių ir jo sumanytojus, 
o sykiu ii1 Amerikos valdžią.

Štai kokia nauda iš tos re
gistracijos butų ateiviams. 
Jau beveik visi pasiryžę čia 
likt gyvent, kiek žinom Lie
tuvius. Jie turi mokėti vi
sokius taksus, o kaipo ne-pi- 
liečiai neturi jokio balso.

Registracijos bilius pri
vers žmones imti dalyvumą 
šalies gyvenime, nes privers 
tapti piliečiais.

Tūkstančiai Lietuvių nuo 
pat pribuvimo Amerikon pc 
kelis sykius jau yra išsiėmę 
pirmas pilietybės popieras, 
bet niekaip neprisiverčia pa
tapti pilnais piliečiais. Tas 
bilius juos pastūmės prie 
pilnos pilietybės, nes vietoj 
mokėti registracijos mokes
ti kas metai žmogus pataps 
pilnu šios šalies piliečiu ir 
džiaugsis.

Daugybė Lietuvių kas me
tai važiuoja j Lietuvą. Ten 
rengdamiesi, tikisi kad ten 
juos kars, šaudys, į kalėji
mus uždarys (tokius gan
dus skleidžia bolševikai). Ir 
kita, važiuojant kaipo ne 
Amerikos pilietis, bijo ar ji 
atgal įsileis, bijo kad nerei
kėtų ten likti....

Patapus pilnu piliečiu vi
sos šios baimės praeina.

Baimė registracijos Įsta
tymo ima tik bolševikus ir 
kitokius niekšus kurie Ame
rikoj gyvendami knisa, ardo 
šios šalies pamatus ir jieško 
progų kelti suirutes.

Jie baisiai nenori būti pi
liečiais, nes jie nepripažįsta 
kitokių valdžių kaip tik in
ternacionalą. Jų laike re
gistracijos butų paklausta 
ar yra ištikimas šiai šaliai 
kurios duoną valgo ir kurios 
patogumais naudojasi. Ką 
jie atsakys? O kaip tik at
sakys priešingai tuoj pasi
rodys kas jie do paukščiai 
ir ko nori. Jeigu veidmai
ningai pasireikš tai paskui 
bus baudžiami ir deportuo
jami į sovietų rojų.... To 
jie labai nenori....

Žinoma, bus bėda ir slap
ta įvažiavusiems, bet tai ki
tas klausimas. Jokia šalis 
slapukų neįsileidžia, kam 
norėt kad Amerikos neįsi- 
leidimo įstatymai -butų su
minti?

*--------------- —----------------------
dinis, kuris neužilgo pasirodys 
pardavyklose ir namuose, ir ta
da pamatysime.

“Margutis” bus gatavas prieš 
šventas Velykas, jis išsiperėjo 
Redaktorių iš Vanago Plunks
nų, snapų, etc. etc.

Ne juokais, ne ašarojimais, 
bet linksmais nusišypsojimais 
“Margutis” margins viską ir 
visaip. Jis juoksis, deklamuos, 
dainuos. Kiekviename numery

je bus dainelė su gaidomis kom
pozitoriaus A. Vanagaičio su
komponuota.

“Margutis” išeis kas menesį. 
Kaina metams $1. Bus 16 pus
lapių didumo.

Galima gauti pareikalavus su 
10c štampų šiuo adresu:

“Margutis”,
3241 S. Halsted St. Chicago, 111.

Štai kur tai bent šilta. Mok
slininkai sako kad temperatūra 
ant žvaigždės Betelgeuse yra 
18,000 laipsnių Fahrenheit.

DAINA
(B. Vasiliūnas)

Per beržyną jojau, lapeliai geltoni, 
Tenai vaikštinėjo panelė jaunoji; 
Panelė vaikščiojo, 'bernelio jieškojo, 
Atrado bernelį karčiamoj uliojant. 
Oi tu šelmi, šelmi, o tu šelmerėli, 
Žadėjai man’ imti šitam rudenėlyj. 
Žadėjai man’ imti, per amžių mylėti, 
O dabar nenori nei pasižiūrėti. ...

DAINA
Anoj pusėj Nemuno
Ten liepelė žaliavo, 
Toj liepelėj, toj žaliojoj 
Tris gegutės kukavo.

Ten ne gegutės kukavo, 
Ne raibosios kukavo, 
Tenai trįs mergužėlės 
Del vieno bernelio rokavos.

Viena sakė: mano bus,
Antra sakė: kaip Dievs duos, 
O ši trečia, ši jaunoji, 
Labai didžiai nulindo.

(Tąsa iš pereito num.) čiai, visi iki vienam susirinko. Osos ir Vis-

Lietuvos Respublikos Genera- 
lis Konsulatas, 15 Park Row, | 
New York City, jieško šių ypa
tų:

Ruseckaitė-Velivienė, Ona, iš
Garliavos v., Kauno ap., gyve- •

Vanagaitis jau 
Redaktorius

Komp. A. Vanagaitis turbut 
neužilgo bus is astronomas!

Ja, taip / turės nusiduot, nes 
jis jau visas klesas praėjo: poe
to, dainininko, komedijanto, pia
nisto, kompozitoriaus ir tt. ir 
dabar patap REdaktorium!

šiose dienose Chieagoje pra
dėta leisti* nežinia kas, kas už
vardinta “MARGUTIS”, ar tai 
laikraštis, ar žurnalas, ar juoku 
ar muzikos ar visko i krūvą lei-

DANGUS AR----- ?
Dangus turbut tave man siuntė, 
Smagumą ir džiaugsmą priduoti, 
Svajones sukelti viltingas, 
Kad linksmas galėčiau dainuoti. 
Kai liudėsyj vienas merdėjau 
Man tavo akelės prašvito, 
Sunkumas kokis širdį slėgė 
Pamačius tave nusirito.
Išugdžiau širdyj savo meilę, 
Ją sergsčiu saugiai ir džiaugiuosi, 
Dienomis, naktim’s apie tave 
Svajonės’ paskendęs giliose. 
Pasaulis gražiu man paliko, 
Darbuose tapau pasekmingas, 
Mintimis gražiom’s apsigaubęs 
Jaučiausi ramus ir laimingas.
Nieks turtai, nieks kitas prieš tave, 
Vien trokštu aš tavo akelių, 
Veidelį matyt geidžiu tavo, 
Visos geidžiu tavęs, mergele.... 

.y.
Ar pragaras tave man siuntė, 
Man širdį nabagę pavergti, 
Ilgesiais man sielą užvertus, 
Tavęs tiktai trokšti priversti? 
Nenoriu jau nieko pasaulyj, 
Tiktai gražių tavo akelių, 
Į tave neliaujant žiūrėti, 
Tik būti su tavim, širdele.... 
Ištraukei mane iš liūdesio 
Kurs širdį suspaudęs kankino, 
Bet vėlei įtraukei į naują, 
Didaus tave pasiilgimo. ...
Vienok širdis džiaugsmo užpilta 
Kad gali taip tave mylėti, 
Nėr’ nieko pasaulyj brangesnio 
Kaip jausmas del meilės kentėti... .

Adonis.

Mozūrų Pasiuntiniai
— Kada vyrai išeis į karo žygį, — tarė 

Krivių-Krivaitis, — Živilė į šventyklą at
vyks ir čia taps Vaidilute. Turės kūrenti 
šventą ugnį....

— O dabar žiūrėkite, žmonės, dievai 
jums siunčia ženklą! — Ir parodė jis į dan
gų, kur kaip tamsios dėmės melsvam dug
ne pasirodė tiesi gervių eilė.

— Iš pietų lekia, — tarė vienas kuni
gas.

— Lietuvai ir kunigaikščiui pergalę at
neša, — pridūrė Krivių-Krivaitis.

Garbė galingiems dievams!....
•f •¥ -Y-

Nukrito medžių lapai, užšalo ežerai ir 
miškų balos ir raistai. O prie švento ar- 
žuolo jau keletą kartų stovėjo Krivių-Kri
vaitis ir klausės.

Jis klausėsi iš kur, iš kurios pusės at
vyksta ginkluotų vyrų būriai, klausėsi ar
klių žingsnių.... klausės ir skaičiavo kiek 
dar trūksta....

Visą plačią žemę kuri garbino Perkū
ną, Krivių-Krivaičio pasiuntiniai skersai 
ir išilgai išvaikščiojo.

— Į kovą, prieš priešininkus! — šaukė 
jie 'karžygius. Niekas negalėjo namie pa
silikti.

Galingas Perkūnas nebūtų dovanojęs 
brolių išdavikui! Turėjo visi kuriuos Kri
vių-Krivaitis kvietė atvykti.

Jis pats negalėjo dievų apleisti todėl 
pasiuntė su kariumene į Mozūrų žemę sa
vo vaidilas ir burtininkus.

Kelionėje ir prieš kautynes jie turėjo 
melstis ir aukas deginti. Karo žygio metu 
jie turėjo kariauninkų tarpe pergalės troš
kimą žadinti ir gydyti susirgusius ir sužei
stus. Be to, jie turėjo padėt žmonėms sa
vo patarimais.

Siuntė jis burtininkus ir dainius kurie 
stebuklingas dainas mokėjo. Jie apdainuo
davo tą šventą mišką kur aukštame kalne 
karžygių sielos rado sau laimės vietą. Ap
dainuodavo jie karžygių medžiokles, jų vai
šes, linksmus jj žaidimus ir sėkmingas ko
vas su priešininkais, kuriuos vadino tam
siomis dvasiomis.

Dori ir narsus po mirties saldų midų 
gėrė, gražias žmonas turėjo ir amžinai 
klausės įstabių dainų.

O pikti, nedori, dievų negarbinusieji, 
po mirties su savo siela ir kunu amžinoje 
tamsumoje gaišdavo. Todėl Lietuviai ir 
melsdavosi: Duokit dievai numirti, bet ne 
išgaišti.

Kunigaikštis taip pat į karą prisi ruo
šė. Pradžioj jis su savo sunais, tarnais ir 
artimaisiais kaimynais sumūrijo šešių sie
nų mūrą aplink Romuvos šventyklą. Už
pakalinė muro siena susisiekė su mišku. 
Priešakinėje sienoje buvo padaryta platus 
vartai.

Už aržuolo buvo iškasta rūsiai, kuriuo
se laikė gyvates, žalčius ir kitus šventus 
gyvius. Kiek toliau stovėjo kunigų namai.

Viename name apsigyveno Živilė. Kar
tu su ja gyveno ir senė Lietuvė, kuri jai 
padėdavo apsiruošti. Živilė turėjo kūrenti 
šventą, niekad negesinamą, ugnį.

Prie šventyklos vartų, dešinėje pusė
je, stovėjo Krivių-Krivaičio rūmas, kairė
je pusėje namai, kuriuose apsistodavo sve
čiai ir maldininkai.

Baigęs šiuos didelius darbus, kunigai
kštis išvyko medžioti. Medžioklė stebėti
nai sekėsi.

Pats Vaidevutis užmušė didžiulį bar
zdotą taurą. Kunigai šį nuotykį aiškino 
kaipo laimingą ateities žygių ženklą. Tau
ro galva buvo nugabenta į šventyklą ir pa
kabinta virš vartų.

Medžioklėje užmuštų gyvulių mėsa bu
vo susudyta ir išrūkyta. Žuvįs sudžiovin
tos, rūkytos ir sūdytos buvo priruoštos at
eities žygiui. O moters kepė duoną.

Galų gale atėjo didi diena. Visi atvy
ko. Prusai, Lietuviai, Jotvingiai ir Žemai-

los upių santakoj susirinko Vaidevučio ka- 
riumenė. Žiuponai ir bajorai raiti jojo. 
Tuo metu krašte buvo daug gerų ir greitų 
arklių. Tarnai daugelį arklių vedė užpa
kalyj, kaipo atsargą.

Neturtingesnieji ėjo pėkšti. Geležies 
tuo metu Lietuvoje turėta, todėl pėstinin
kai turėjo drūtas buožes; be to, jie nešiojo 
po septynias, astuonias ar daugiau trumpų 
kuokų, kuriomis labai taikiai mėtydavo į 
priešininkus.

Ginklų tarpe dar vartojo senovės Lie
tuviai akmeninius kirvelius, ragotines, lan
kus ir vilyčias., Pajuostyj jie nešiojo kil
pines ir maišeliuose joms apskritus akme
nėlius. Kaip raitininkai taip ir pėstininkai 
turėjo medinius, oda aptrauktus, blizgu 
mynais apkaustytus, skydus.

Karininkų apdarai irgi buvo labai pa 
prasti. Jie vilkėjo ilgus kailinius, krutinę 
slėpdavo po šarvais, ant galvos dėvėjo šal 
mus ar raguotas kailines kepures, kuriv 
viduj būdavo įsiūti žvėrių kiaušai.

Arkliai buvo mažučiai, bet labai stip
rus ir greiti. Pasakojama kad Lietuvis 
savo arklius ant pečių galędavę pakelti. Ji' 
labai buvo kovose ir darbe našus.

Per didelius ežerus ir upes Lietuvia 
labai lengvai persikeldavo; jie visus claik 
tus sukraudavo ant arklių, o patįs jų uo 
degų laikydamiesi perplaukdavo kad ir pla- 
čiausį ežerą. Arklys buvo didžiausias Lie
tuvių draugas ir mylimiausias gyvulis.

Jau viskas buvo prirengta ir visi bu 
vo susirinkę, tik laukė kol ateis Krivių 
Krivaitis palaiminti juos išeinant.

Kaip tik tuo metu žvalgai pranešė kar 
nuo Vislos atjoja kaž kokie nežinomi raiti
ninkai.

Pasiuntė Vaidevutis keletą jaunuolių 
Ištyrinėti. Kas ir iš kur joja?

Kartu su kitais išjojo ir Vitas, tas ga 
bus medžiotojas, kuris turėjo aro žvilgsn 
'r matė kuotoiiausia. Jis neužilgo sugry- 
žęs pranešė kunigaikščiui 'kad atjoja Mo
zūrai.

Labai visi susirūpino kad pasivėlinę 
misiruošt j karą, kad net priešininkai pa- 
įs atvyko. O čia dar ir Krivių-Krivaičio 
tegalima buvo sulaukt, o be maldų ir die
zams aukų ir be jo palaiminimo juk nega
lima pradėti karą!

Tačiau neužilgo sugryžo ir kiti kuni
gaikščio žvalgai, kurie patvirtino Vito žo
džius ir dar pridūrė kad tai esą Moruzų ka
raliaus Andžislovo pasiuntiniai ir norį jie 
pasikalbėti su Prūsų ir Lietuvos valdovu. 
Viso buvo šeši pasiuntiniai.

Šią žinią išgirdęs, Vaidevutis nusira
mino; pasitaręs su seniūnais įsakė Mozū
rų pasiuntinius pakviesti pas jį. Ginkluo
tų vyrų buris atvedė Mozūrų pasiuntinius 
į Lietuvių stovyklą. Vaidevutis, kariau
ninkų ir seniūnų apsuptas, priėmė svetimo 

1 krašto pasiuntinius.
Senis Narimantas prašė pasiuntinius 

pranešti kuriuo tikslu jie atvyko.
Vyriausias tarpe atvykusių pasiunti

nių, sunkiu kalaviju apsiginklavęs, visas 
geležim apkaustytas, išėjo priekin ir drą
siai tarė:

(Bus daugiau)

nūs Girardville Pa. Tėvai labai; 
susirūpinę.

Urodeckas Vladas (Walter 
(Horodecke), ilgai gyvenęs De
troite, dabar giminės neturi jo
kių žinių.

Skominas Juozas, iš Graužie- 
čių k., Vaitkuškės v., Ukmergės 
ap. Gyvenęs apie New Yorką ir 
Pittsburgą.

Narkevičius Aleksas, gyvenęs 
apie Portland, Me. Jieško A. 
Dargi s.

Bernotas (Bernots) Tadeušas 
r Mykolas, sunai Andriejaus. 
Virš 20 metų Amerikoj. Gimi- 
lės nori žinių.

Pieteris Kazys, bene buvęs 
5. V. kariumenėje. Ar gyvas 
ir miręs giminės neturi žinių.

Benušis Antanas , gyvenąs 
Baltimorėje.

Čekaitis Pranas, gyvenęs apie 
Brooklyn.} ir bene buvęs kariu- 
nenėje.

šešelgaliai, Petras, Emilija ir 
Nikodemas, iš Nevienų, Pane- 
nunėlio v., Rokiškio v. Gyve- 
lęs Pennsylvanijoj.

Butkevičius (Butkus) Jonas, 
gyvenęs apie Buffalo ar Niaga
ra Falls, N. Y.

Skarbalius Juozas, Amerikon 
atvykęs 1889 ar 1900, gyvenęs 
Bostone ir bene miręs 1920 m. 
Reikalinga tikros žinios.

Janulaičiai, Petras ir B. G. 
Pirmas gyvenęs Grand Rapids, 
Mich., o antras Moundsville, 
W. Va.

Šimauskis Albertas, gyvenęs 
Washingtone ar Washington 
valstijoje.

Jieškomieji arba apie juos ži
bantieji prašoma atsiliepti vir
šuje paduotu adresu.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

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

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.

Šiandieniniai
Laimėtojai

Ar jūs atsiekiate, kas jums pri
klauso, o gal kūniški nesveikumai 
jums kelią užkerta? Jūs galite 
turėt jaunatvės vikrumą, sveikatą, 
stiprybę ir pasisekimą, jeigu pa
laikysite savo kūną tvarkoje. . 1

fr gausingas gėrimas tyro varniena pada- 
rys jums stebuklus. Sis' vaistas gauna
mas pas visus aptiekorius, trejopuosa 

daugiuose. Atmeskit visokius 
pamėgdžiojimus.

3062. Kaip rašyti Įaiškua lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų ir mato kaip tų patį laiškų 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. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
■pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, j>as barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, jpųsl. 95 .......................................  35c

^‘DIRVOS” KNYGYNAS

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Visose Aptekosc

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

Gyląs ir Skausmus

.pliekose—3Sc te oSc puodukas ir 
Children’s Mustcrole (lengves- 

no forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.



IAI

DIRVA' S '

Genera- 
rk Row, 
šių ypa-

Ona, iš 
gyve- 

vai labai,

(Walter 
;nęs De- 
eturi jo-

Graužie- 
kmergės 
Yorką ir 

gyvenęs 
eško A.

nadeušas 
iriejaus. 
. Gimi-

a buvęs 
r gyvas 
i žinių, 
gyvenąs

nęs apie 
s kariu-

nilija ir 
, Pane-

Gyve-

PIRMA DALIS

Harbert Hocver

Jonas, 
Niaga- 

merikon 
gyvenęs 
1920 m.

B. G. 
Rapids, 
idsville, 

gyvenęs 
tiington

i uos ži
lti vir-

atai
te
eet

e
•k City

įrašas: 
. W.

» •ai
i i

i pri- 
tumai 
galite 
ikatą, 
i pa-

Ys

pada- 
;auna- 
ttpuoso'

...r j

t

as 
masi 
snus
ai
mi su
didy
jkose

et
isas

“Stebėtini buvo Skandinavai: savo lengvomis 
valtimis perplaukę juras, užpuolę, suaugusius 
žmones žudė, vaikus vežė į savo sodybas.”

(Dr. J. Šliupas: “Liet. Tauta” I.)

I.
Jurų Plėšikai

BALTIJOS jurų pakraštyje, apie tą vie
tą kur dabar randasi Palanga ir Biru

tes kalnas, pačioj pabaigoj dešimto šimtme
čio gyveno žvejys vardu Kastytis, ar Kas- 
tys, kaip jį kaimynai trumpesniu vardu va
dino. Tai buvo vyras gana liemeningas, 
tvirtas, drąsus, sumanus ir budrus, ir dar 
nepasiekęs viduramžio metų. Jis pažinojo 
visus oro ženklus, žinojo plačiai pajūrio 
kelius ir aplankydavo prekybos reikalais 
žiotis upės šiaurėje, kuri dabar vadinasi 
Šventąją, ir pasiekdavo vietas kur vėliau 
buvo įkurta Klaipėdos tvirtovė, Memels- 
burgas.

Kastys šiek-tiek žinojo pasaką apie 
žvejį Kastytį nuo Šventosios žiočių, kuri 
pamylėjo jurų dievaitė Jūratė, už ką die
vas Perkūnas įpykęs ant jos už susidėjimą 
su žemišku vyriškiu, suskaldė jos gintaro 
palocius jurų dugne, paleisdamas žaibus, ir 
musų Kastys gausiai naudojosi tų gintaro 
palocių skeveldromis išmestomis j krantą, 
bet tas atsitikimas buvo senai-senai, ka
dangi daug pirmiau Kasčio laikų jau Ro
mos imperatoriai siuntinėjo žmones i Bal
tijos kraštą pargabenti gintaro papuoša
lams ir kitos šalis senai gintaru prekiavo.

Patogioj tolumoj nuo kranto, tarp auk
štų pušų, turėjo įsirengęs sau tvirtą bus- 
tynę, aptvertą storais sienojais, ne tiek nuo 
žvėrių kiek nuo žmonių, ir atiduodamas 
prideramą auką dievams, ypač nepavydė- 
damas aukų jurų dievui Patrimpui, laimin
gai ir pasitenkinusiai sau su maža šeimy
nėle gyveno.

Jo žmona, patogi ir linksmo budo mo
teriška, Vijona, sumaniai užžiurėjo namų 
dievus žalčius, juos gerai šerdama, ir kada 
žalčiai buvo sveiki ir tvirti, jautė kad ir 
visa šeimyna yra sveika.

Jiedu turėjo du vaikeliu — berniuką 
apie septynių metų, kurs turėjo tėvo vardą 
ir buvo vadinamas Kastytis, ir visai dar 
mažą dukraitėlę, kurią pradėjo vadinti 
Pangute.

Tais laikais Lietuva nors radosi toje 
pačioje vietoje kur dabar, bet tokios kokią 
mes ją dabar žinome — arba kokia buvo 
kada Biruta Palangai vardą pakėlė — dar 
nebuvo. Visi gyveno kožnas sau — kas di
delis nesitaikė su kitais, bet norėjo jį su
naikinti; kas mažas turėjo didesnio bijoti 
ir sau lygiam nepasitikėti.

Gilumoje Lietuvos — apie kurią visa
da kalbama minavojant jos šlamančias gi
rias, o dar daugiau Į smulkmenas einant ir 
Nemunėlį, — tada radosi garsus vyras Pa
lemonas, kurio tris sunai jau sueidinėjo 
j vyrus ir -vėliau vienas, vardu Kūnas, prie 
Nemuno ir Nėries susibėgimo Įsteigė sau 
miestą-tvirtovę, Kauną. Bet kas ten Lie
tuvos gilumose dėjosi Kastys ii- jo kaimy

nai mažai žinodavo, jei bent tik vėlai-vėlai 
lyg kokias pasakas žinias nugirsdavo.

Taip pat mažai jie girdėjo ir apie tai 
kas dedasi pietuose — kad ten kokis tai 
naujas Dievas sau pilis stato ir ugnia ir 
kardu veržiasi į šalis tų kurie turi sau die
vus tarnaujančius jiems kiekviename rei
kale. Užimti savo pragyvenimo reikalais, 
stengėsi apsiginti nuo bado ir nuo priešų. 
Kad i tą jų kraštą tam Dievui nelemta bu
vo greitai ineiti liudija tas jog tenai pas
kiausia krikščionybė įsisiekė, kuomet visoj 
Europoj jau šimtmečiai kaip buvo žino 
ma.

Baisiausiu dalyku jiems buvo jūriniai 
I priešai — atėjūnai iš Baltijos bangų, ku
riems lengviausia ir geriausia buvo prie jų 
prieiti ir skubiai pabėgti.

Vieną ramią pavasario dieną, kuomet 
išpuolė pavasarinė šventė ir pajūrio gyven
tojai žvejai iš plačių sričių susirinkę i savo 
šventą elką degino dievams gintarą ir kitas 
brangias aukas, prašydami užtarimo nuo 
vėtrų, audrų ir ledų, nuo priešų ir nuo ne
laimių, toli juroje pasimatė laivo burė, ku
ri palengva darėsi aukštesnė ir didesnė. 
Ar nepataikė su gerais vėjais pradėti aukų 
deginimą, kad vėjas putė iš vakarų ir au
kuro durnus nešė ne Į juras Patrimpui, bet 
Į sausžemi, ir turbut ūžtai Patrimpas už
leido ant jų tą ką jie pamatė atplaukiant. 
Laivas dar buvo už vandens kalno kai pasi
rodė ir antro ir trečio laivo burės, ir taip 
trįs laivai slinko artyn prie krašto. Jau 
ištolo matėsi jų aukšti pirmgaliai su išžio
tais žvėrių nasrais padabinti, kas persta
tė jurų plėšikų dvasią, ir gyventojai matė 
kad tai svetimieji atvyksta.

Nereikėjo gyventojams pasakoti kas 
čia užplaukia, nes tais laikais niekas geru 
tikslu neatplaukė, todėl visi puolėsi prie 
ginklų ir leido gandus Į tolimesnes sodybas 
kad pagalbą siųstų.

Ne visada ir jurų svečiai užplaukdavo 
dieną ir gražiame ore, bet šį syki turbut 
buvo jų daug, užtai drąsiai slinko prie kra
što ir gal but žinojo kad jų negalės atmuš
ti, nes po teisybei tie pajūrio gyventojai ir 
nebuvo skaičiumi tvirti, tik šiek tiek įsi- 
drutinę gintis ir laikytis savo sunkių rąs
tų pilaitėse, ar geriau žarduose.

Kada laivai buvo arti krašto, pribuvė- 
liai šoko iš jų ko ne iki kaklo, kad laivai 
butų lengvesni ir arčiau prie kranto priei
tų, nes arčiau bus grobi sunešti. Jie visi — 
iššokusieji ir laivuose buvusieji — mosavo 
kardais, kirviais, jiešmais, ir turėjo šydus. 
Tai buvo Danai Vikingai iš užjūrio, bet 
iš kur jie atplaukė, kur buvo plėšti ar iš 
kur buvo nuvyti, ar tiesiai iš Danijos, to 
nežinota. Jų buvo apie pusantro šimto 
tvirtų vyrų, ir baisiu riksmu ir šauksmais 
kai smakai puolėsi ant gyventojų.

Visi šventame elke buvę žmonės ir iš 
apielinkių kurie spėjo priešus pamatyti, 
su savo manta kokią turėjo, subėgo Į Kas
čio pilaitę — nes jis buvo tvirčiausia apsi
taisęs ir jis buvo jų karo viršaičiu tokiuo
se atsitikimuose. Jo pilaitė buvo lyg ap
sauga visiems — tvirtai apstiprinta bus- 
tynė, kurion Įsigauti nereikalingas svečias 
turėjo pirmiau išgriauti, kitaip nebuvo ke
lio.

Plėšikai pirmiausia puolėsi i mažas 
bustynes sugraibyti ką ras jose, bet nedaug 
ką pešė, nes visos brangenybės — gintaras, 
kailiai, vaškas, javai, maistas — buvo su
nešta Į pilaitę.

Gintaras, brangus kailiai, medus, vaš
kas viliojo čionai svetimšalius. Pajūrio 
gyventojai žuvis, kailius, medų, vašką mai
nydavo i atgabenamus laivais gaminius iš 
kitų šalių: gelumbę, metalą ir kitokius da
lykus. Bet ta visa Lietuvių gerybė atvi
liodavo daugiau plėšikų negu pirklių, to
dėl visada reikėjo būti prisirengus nuo jų 
gintis ir slėptis.

(Bus daugiau)

Sutrauka Roberto A. Taft Kal
bos Pasakytos Clevelande 

Kovo 27 d.
“Herberto Hoover istorija yra 

ilgas rekordas įvairių nuotikių 
Amerikoje”, pasakė Mr. Taft. 
“Kiekvienas jo žygis ar tai tar
navo Amerikos gerovei arba di
dino Amerikos vardą per visą 
pasaulį”.

Mr. Taft pakartojo pareiški
mą Charles E. Hughes, “Her
berto Hoover Amerikanizmas 
matosi kiekviename darbe, kiek
viename žodyje. Jo nuoveikiai 
pakėlė tautos garbę ir įgijo ša
liai prakilnumo vardą užrubežy- 
je, ko negali pažemint jokie di
plomatiški nepasisekimai.”

Mr. Taft pareiškė iš dalies 
sekančiai:

“Yra du principai Ohio Vals
tijos Nominacijų kampanijoje.

“Pirmas, Ar Herber Hoover 
ar Frank B. Willis geriau tinka 
į prezidentus?

“Antra, Ar Ohio valstijos gy
ventojai privalo pasirinkti patįs 
savo žmogų ant prezidento ar 
turi palikti parinkimą Senato
riui Willis ir jo draugams nu
spręsti ant kokio nors nežinomo 
pavidalo Kansas City.”

Prie pirmo klausimo vargu ir 
yra ką aiškinti. Nei Senatorius 
Willis nei Mr. Brand nei kas ki
tas negali išrūdyti jokių specia
lių ypatybių kokias turėtų Ohio 
Senatorius tikimai j prezidentus 
šios šalies.

Mr. Hoover, iš kitos pusės, 
turi rekordą savo nuveikimų 
su kuriais negali lygintis darbai 
jokių kitų kandidatų. Jis paei
na iš Ohio valstijos šeimynos, jo 
diedukai gyveno Miami Apskri
tyje, Ohio. Jis pats gimė Iowa 
valstijoje ir kaipo našlaitis vai
kas buvo tetos ir dėdės išgaben
tas į Oregon valstiją. Nuo to 
laiko jis turėjo pats pelnytis 
sau pragyvenimą ir prasimušti 
sau kelią pasaulyje. Suradęs 
prieinamą universitetą jis baigė 
Leland Stanford, kaipo kasyklų 
inžinierius, 1895 m. Per sekan
čius 20 metų jis užsiėmė savo 
profesija, specializuodamas va
riu. zinku ir kitais nedegamais 
metalais. Jis greitai pakilo vir
šun savo profesijoje ir kur tik 
radosi svarbus klausimas jo pa
tarimai ir patarnavimas buvo 
tuojau reikalaujama. Jo pasi
sekimas buvo nuostabus visose 
pasaulio dalyse, ypatingai Kali
fornijoj, Rusijoj, Chinijoj ir In
dijoj ; į Suv. Valstijas sugryž- 
davo tik dalį laiko kas metai, 
išlaikymui šios šalies savo le

gale gyvenimo vieta, ir mokino 
savo vaikus Kalifornijoj, palai
kydamas artimus ryšius su sa
vo draugais ir su universitetu 
kuriame mokslą baigė. 1912 m. 
jis buvo išrinktas Leland Stan
ford Universiteto globėju ir tą 
metą sukėlė pinigus pabudavo- 
jimui mokiniams bendrabučio.

Kur tik jis ėjo visur įvedė 
Amerikonišką metodą ir Ameri
kos kasyklų mašineriją ir tuokė 
aplink save Amerikoniškus ka
syklų inžinierius.

Kuomet prasidėjo karas jis 
suorganizavo komitetą gelbėji
mui Amerikonų išklydusių po 
Europą ir pasekmingai sugrąži
no 150,000 Amerikonų į savo 
šalį. Tuoj po to Amerikos Am
basadorius užkvietė jį imtis 
rimto Belgijos gelbėjimo darbo. 
Jis suorganizavo Belgijoj gelbė
jimo komisiją, ir savo dideliu 
darbu ir pastangomis padare 
nepaprastą darbą išgelbėjimui 
tos visos tautos. Jis įaugino [ 
Belgijos žmonėse Amerikos mei
lę kuri niekad nebus užmiršta, j 
Jis per savo rankas perleido be-1 
veik dviejų bilijonų dolariu v.er- j 
tės maisto ir kitų reikmenų n 
viską suvartojo teisingai.

Kuomet Amerika įstojo į ka-, 
ra jis buvo paskirtas Suvienytų '

Valstijų Maisto Administrato
rium. Amerika buvo vienatinis 
maisto šaltinis aliantams, o Vo
kiečių submarinai naikino lai
vus, todėl jis susidūrė su tuo 
keblumu. Prie to, reikėjo žiū
rėti kad ir pati Amerika nelik
tų be maisto. Jo gabiu išroka- 
vimu ir sumaniu kontroliavimu 
užteko ir Europai ir čionai.

Tuoj po karo jis buvo pakvie
stas imtis gelbėti badaujančią 
Centralinę Europą. Beveik per 
naktį jis suorganizavo įstaigą 
su savais telegramais, laivais ir 
gelžkeliais j tolimiausius Euro
pos kampus. Trumpu laiku ir 
maistas buvo gabenama, už ku
rį Amerikos ūkininkai gavo 
$600,000 iš aukų tam tikslui su
rinktų, o daugybė kito maisto 
buvo gauta dykai.

Jis dirbo pasekmingai viso
kius kitus pasaulinius darbus po 
karo. Hardingo kabinete jis pa
tapo Komercijos sekretorium ir 
tuo yra dabar, ir savo vietoje 
parodė daug sumanumo ir pa
darė daug gero visai šaliai.

šis žmogus stato savo kandi
datūrą ant prezidento prieš Se
natorių Wills, kuris yra žinomas 
kaipo atkaklus Amerikonas ir 
neapkentėjas’ svetimtaučių ir 
ateivių.

CYCLONE”RESS

Influenzos Simptomai

ERSKATTYKTTE 
apie Pain-Expellerj.

m

Bukite tikri; kad ^;aJ'uolojU 
tikrąjį Pain-Expellcrj ir neimkite J 
ir pamėgzdžiojiiuy.

*•’ -«ano 
^Cl'csjiio

■ ,r apšlu.

.....  I’"“!.;-- , • • i, liaunai... 
Palaikys jūsų raumenis 111 , neUral>djo>>
Išims įkirtus skausmus r< uniąUžino- t dirgini' •, 
susimetusio peršalimo krūtinėje, s Ųv5(? kurie 
sąnarių sustirimo ir skausmus rat \ į^ymosi. 
paeina nuo pevsidirbimo ir pcrdidebo

ATLETAI ir PAIN-EXPELLERIS 3

Kuomet visas justi kūnas yra f-'“1 •' ‘• J 
jums rodo., kad tik su didi.cmi;’ 11 ,l^.ij, tuviu 
galite vaikščioti, pasilenkti, scdcti ‘ ’j . ’ \ ėpamėginkite išsitrinti su. Pam-Expcllenu.^ 
nieko jam panašaus! Sukiaz’“.';-,/u Aps':iU' 
energijų pažymėtinai apii:igusi 1; •“*'
kite nuo pavojingų ligų, pajuui.i.“ 
cirkuliavimų!

Originalis Patu 
per šešiasdešimt:

Vokiečių lengvojo 
svorio ristikų

pionas

IjUOKIsI 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

B ■ ■ —B

TARK ŽODELĮ

Ak žodelį man tark, 
Širdį mano paguosk, 
Neviliok taip akim, 
Svajams vilčių priduok.

Akis baigia man degt 
Nuo tų žvilgsnių gilių, 
Bet kur žodžiai švelni 
Iš lupelių tavų?

Pražiūrėsiu akis 
Į tave be kalbos, 
Pradrebės man širdis 
Iš tos meilės didžios, 

Bet ar tiek lemta man 
Tiktai džiaugsmo pažint: 
Tik ištolo matyt, 
Niekad neapkabint?

Ak žodelį man tark,
Man drąsumo priduok, 
Neviliok tik akim, 
Liūdną širdį paguosk.

Adonis.

Gabriui dabar atėjo džiaugs
mo valanda ir jam nieko nekai
nuos. Andai jis norėdamas at- 
sikeršyt Smetonai, turėjo nusi
pirkti dailės parodoje jo biustą 
ir daužant Smetonai nosį suga
dino dar ir savo lazdelę.

Dabar išleista pašto ženkle
liai su Smetonos atvaizdu ii' 
Smetonai nosį atidaužo paštuo
se tarnautojai.

1

Turbut jokis Lietuvių laikraš
tis neturėjo ir neturės tiek mo
terų poečių kiek turi “Dirva”, 
kurios per eilę praeitų metų ne
mažai mums pridainavo.

Dainavo gerb. Audra, gerb. 
Kleopatra, gerb. Biruta, gerb. 
M. A. Karbinskienė, gerb. Pet
ronėlė M., gerb. Gegutė, gerb. 
Laputė, gerb. Eleonora, gerb. 
Angela, dabar atsirado nauja, 
gerb. Rožė, kuri išsyk pradeda 
liūdnai.

Čia dar neįskaityta keletas tų 
kurios retkarčiais prisiuntinėja.

Tik ypatinga kad visas musų 
moteriškų poečių derlius paėjo 
iš Amerikos, nors Lietuvoje au
gusių (kiek galime spėti).

Beveik visi geresni poetai ra
šo iš Lietuvos.

Geistina butų kad moterįs ku
rios rašo arba rašys eiles visada 
stengtųsi pasirašyti įrodančiai 
tą, nes tūlos pasirašo tik rai
dėmis, iš ko neaišku kas tokia.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kož

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mos turim metodą kontroliuot Du
suli. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jusli amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

p. Bal-

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

jis tą

Krau- 
taipgi

faktai
nešdin-

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

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

G09 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

J a i K aa s

išsitraukė savo revol-

By Junius

JOCIAUS KALVĖ DUNDA

Cuyahoga Apskrityje

GataviSiutai ir
VelykomsPloščiai

■^L

$22.50.

THE RICHMAN BROTHERS' CO
Dvi Milžiniškos Cievelando Krautuvės

Savininkas, 65 me- 
staiga griebė plėšiko

M. Jociaus 
pasididino.

The love of easy money is the 
root of all blind tiger evils.

The meek inherit the earth. 
That’s their only chance to get 
much of it.

they’re sick even the 
old bachelors like to 
woman looking after

When 
toughest 
have a 
them.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

troubles which 
vex some people, but does not 
trouble ye editor, is the germs 
on twenty dollar bills.

Speaking of companionate 
marriages, there is the very old 
one about the Scotchman who 
went on his honeymoon alone.

Doctor: "Your little boy 
seems under developed for his 

jage. Have you a yardstick?”
The Mother: “No, I always 

use a broom handle.”

visi Jo- 
yra patenkinti, o 
paduodu antrašą 

kreiptis pas jį, o 
užganėdinti.

M. JOCIS
154 Wooster avė. Akron, O.

u E

žemos musų kainos
Maudynės Kubilas pilnai $25.00
Vandens šildytojas .......... S1.50
Karšio Vandens Tankas . . $6.50 
Klosetas pilnai .................. 17.00
2 daliu Skalbyklos .......... 10.00

A. Zdanis says the one reason 
why flappers are so naughty is 
because they get the shingle ir. 
the wrong place.

Akrono Naujienos
Du Lietuviai, girtuokliai bol-

Į lhe difference between 
business man and a business 
woman is that the business 
man looks in a business paper 
for a new wrinkle and the busi
ness woman looks for the same 
thing in a mirror. 

¥ ¥ ¥

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Mother: “Did you give your 
penny to the Sunday School col
lection ?”

Tommy: “No; I lost it.”
“But this is the third week 

you’ve lost it.”
“I know, but that other kid’s 

luck can’t last forever.”

Plumberystes Reikmenys
GELEŽINIAI DAIKTAI—MALIAVOS

Persitikrinkit kokios

Narsus senis. Pereitą savai
tę į tūlo Richardo krautuvę vė- ševikėliai, pereitą savaitę vaik
iai vakare inčjo vyrukas ir pa
prašė cigaretų. Krautuvės sa
vininkui imant išduoti smulkius 
iš dolario pirkikui, kuris pada
vė dolarį, vaikinas tuo tarpu iš
sitraukė revolverį ir atstatė į 
savininką, 
tų senis,
revolverį, nusuko į šalį ir tuo 
pat sykiu 
veri, ir už trumpo laiko, taip ne
tikėtai pakliuvęs, plėšikas tapo 
atiduotas policijai. Neužilgo 
suimtas ir jo draugas, kuris 
lauke stovėjo del atsargos.

Dvkai pristatomi

THE STONEMAN CO.
7106-10 Superior Ave. Tel. Randolph 1795

Automobiliams pasistatyti vieta užpakalyje.
Atfl.’ii’ti nun 7-P. f) r v t r iki G v:ik iki Vilk.

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
Superior, kampas E. 69th St.

Atėjus pavasariui, 
kalvėj biznis labai 
Vieni atrita taisyt automobilius, 
kiti arkl us kausto, treti neša 
sumuštus Vanagaičio rekordus 
sucinuot, kiti tempia grafofo- 
nus, dar kiti pečius atneša tai
syt.

Farmeriai sugabena plūgus ir 
mašinas panaujint, 
ciaus darbu 
nežinantiems 
su patarimu 
busite pilnai

i

JUS rasite, musų dideliame sandėlyje pava- 
rinių siutų ir ploščių, didesnę Įvairianybę 

ir platesni pasirinkimą, už vieną nustatytą 
kainą — $22.50, negu kitos krautuvės turi 
už visas kainas bendrai sudėjus — modeliai 
vyrams ir vaikinams visose mierose ir pro
porcijose — nauji marginiai beveik begalinėj 
įvairybėj spalvų ir mišinių — didžiausia Įvai
rybė kokią kada buvo galima pasiūlyti — ne
žiūrint ką jus turite mintyje Velykoms, jus 
čionai rasite.

Jeigu jus visada manėt 
apie drapanas kurios kai
nuoja $50 ar daugiau, mel
džiame atsiminti jog Rich
man rūšies drapanas gali
ma parduoti už $22.50 tik 
del kad jų labai daug paga
minama moksliškai išdirb
ta ekonomine produkcijos
sistema, milžinišku ant syk 
supirkimu materijų, koope- 
lativiu veikimu pačių dar
bininkų kurie yra sykiu i'' 
■akcininkai, ir tiesiog iš dir
btuvės pardavimu tik su 
. ienų mažu pelnu.

RICHMAN’S “JUNIORS" yra 
tai atsakančios drapanos pirki
mui suaugantiems mokyklą lan
kantiems vyrukams — tvirtos 
vilnones, gražiai pasiūtos ir at
sakančio darbo

725-731 Euclid Avenue Prospect ir Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

štinėjo po Lietuvių namus kau
lydami pinigų neva streikuojan
tiems angliakasiams. Sulaukę 
vakaro, su surinktais pinigais 
jiedu užėjo į “prieglaudą” ir 
pradėjo čestavotis. Prisilakę, 
vėl pradėjo prašyti aukų pas 
užeigos šeimininką, bet jis bol- 
ševikėliams pasakė jog jiems 
jokių pinigų neduos, nes, sako, 
jus ir pirmiau surinktus pini
gus jokiems streikuojantiems 
Lietuviams darbininkams neda
vėt ir dabar renkamų jie nema
tys. Jeigu jus sau ir Žydams 
tarnaujat, patįs aukaukit, ko 
viliojat nuo musų, Lietuvių, o 
Lietuviams neduodat?

Toliau šeimininkas parodė 
jiems pavyzdį kada Lietuviai 
katalikai čia per Antulių krikš
tynas aukavo streikeriams, su
rinkę pinigus pasiuntė tiesiog į 
Byesville, Lietuviai streikeriai 
pinigus' gavo, pasidalino ir per 
“Dirvą” pagarsino kad gavo, o 
jus bolševikai, sako, neparodot 
jokių dokumentų kad kas nors 
iš Lietuvių streikerių butų iš 
jūsų nors centą gavę.

Bolševikėliams tokie 
akis svilino ir jie turėjo 
tis, krypuodami.

Ignas Tamašauskas ir
šiene iš Kenmore parsitraukė iš 
“Dirvos” gražių Lietuviškų re
kordų ir jais labai džiaugiasi.

Keliautojas.

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiant ir' sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio,

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

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

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
jų, šlapumų iy kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

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

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

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

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

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

Nedčldienials nu* 10 iki 1.
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DEL P. KRIUKELIO KRITIKOS
“Dirvos” 2-me numeryje P. 

Kriukelis parašė kritiką mano 
straipsnio, “Lietuvos Kaime 
Merginos”. Bet ištikrųjų tai 
ne kritiką padarė, tik kazyras 
supašė ir padėjo.

P. Kriukelis pasigiria kad 
jam visi Lietuvos kampeliai ge
rai žinomi, bet apie vakarinę 
Lietuvos dalį turbut tikrai jo
kios nuovbkos neturi ir nežino 
apie'tos dalies darbininkų gyve
nimą. P. Kriukelis sako kad 
mano straipsnį Amerikietis pa
skaitęs nieko nesužinos, bet dar 
bus suklaidintas, bet įdomu ži
noti ką pamanė Amerikietis 
paskaitęs P. Kriukelio kritiką. 
Iš jos jau nei Salemonas nesu
prastų kas per teisybė.

Yra pasakyta kad merginų 
algos metams svyruoja nuo 160 
iki 180 litų dar su kokiu tai 
priedu; ir vėl sakoma kad pras
čiausiai kaimo merginai ir pi
giausių drapanų metams reikia 
už 435 litus, tai pasakyk, P. 
Kriukeli, iš kur jos dar gauna 
355 litus? Juk sidy g tamistos 
apskaičiavimu tai 435 litų rei
kia kiekvienai del apsirėdymo: 
tiek sakai išleisti kultūra reika
lauja, t tai vaikinas jas verčia 
tiek nudėvėti. Bet Dieve gelbėk 
nuo tokių kultūringų mergelių 
kaip P. Kriukelis mini.

Joms nereikalingos nei lovos 
nei skrynios, nes kuomet apsi-t 
ves tai vyras sukals iš lentų.' 
Joms nereikalinga nei’Verpti' nei 
austi, nes viską galima iš krau
tuvės nusipirkti, kur mašinos 
labai greitai pagamina. Merge
lėms lieka visos liuosos valandė
lės be jokio darbelio, tik ūžti 
po jaunimėlius ir nudėvėti dau
gybę drapanų.

O kuomet apsiveda, kuomet 
prisieina pirkti tuos pirkinius 
kuriuos mašinos labai greitai 
pagamina tai pinigėlių nėra, na 
tuomet jau ir esti kultūringos 
drapanos, kad ir skarmalai drai
kosi.

Pažiūrėk, p. Kriukeli, į musų 
žemąjį luomą, kurie nei verpia 
nei audžia, kokios jų drapanos 
ir kaip jie apsirengia. Reikia 
žinoti kad Lietuva tai ne Ame
rikos šalis, pas mus nėra tokių 
fabrikų ir nėra tokių uždarbių; 
čia pinigai taip greitai nesivar
to — neina iš rankų į rankas, 
taigi ir negalima viską gatavą 
pirkti.

Toliau P. Kriukelis sako jog 
merginai pasoga reikalinga tik 
kaip pavasarį sniegas, čia vi
sai klaidinga nuomonė. Reikia 
pasakyti kad merginai pasoga 
reikalinga turėti ir turi ją krau
ti kiek leidžia aplinkybės, iš jau
nų dienų ; taip darydamos įpran
ta taupyti, įpranta darbštumo. 
Ir tuomet nebus tokia pliuškė 
mergelė kaip p. Kriukelis nuro
do, kuriai reikia per metus de
šimties skarelių, dviejų paltų, 
kaliošų ir batų, viso už 435 li
tus.

O kad mergina tarnautų me
tus už 180 litų tai netiesa. Mu
sų apiėlinkėje, Šakių, Vilkaviš
kio ir Mariampolės apskrityse, 
ūkininkai valdanti 60 ar dau
giau margų žemės duoda me
tams 400 litų ir dar nuperka 
pora kleidučių, vieną nešiot kas
dien, antrą išeiginę, žinoma ne
brangias. Ir jokiomis lupato
mis neapkarsto kaip p. Kriuke
lis sako.

Ne aš vienas skaitau tamis
tos parašytą straipsnį, bet skai

to tūkstančiai apsišvietusių 
žmonių, kurie lengvai moka at
skirti dalykus, todėl kritiką ra
šant irgi reikia atidžiau kalbėti 

P. Žebrauskas.
Dragūnai.
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Kanados
Naujienos 

------------- --- ;
TIK 748 DIVORSAI

Pereitais metais Kanadoj bu
vo duota persišikyrimai (divor- 
sai) 748 poroms, kas reiškia la
bai augštą skaičių ir daugiausia 
negu kurį kitą paskirą metą.

1913 metais buvo tik 60 di- 
vorsų; 1913 iki 1917 metų im
tinai buvo tiktai 304 divorsa.

Erelių kova ore. Vancouver, 
B. C., gyventojai matė neparas
tą erelių kovą ore. Vaizdas bu
vo ypatingas. Vienas gyvento
jas jų kovą pabaigė nušaudamas 
vieną tų oro karalių. Sparnų il
gumas buvo 7 pėdos.

600 NAUJŲ ATEIVIŲ
Pereitą savaitę į Winnipeg 

provinciją pribuvo 600 naujų at
eivių iš Europos. Tarp jų buvo 
keli Lietuviai, daugiausia Skan
dinavų, apie 400, 90 Anglų, kiti 
Lenkai, Rusai ir kitokie.

NEMUŠK PAČIOS
Montreal mieste vienas žmo

gelis už mušimą savo pačios ta
po teismo nuteistas mėnesiui 
kalėjimo ir gavo penkis-diržus 
per pečius.

Užmuštas. La Tuque, Que.— 
Dirbtuvėje papuolęs prie rato 
ir diržo kuris sukasi; 3,000 sy
kių į minutą tapo užmuštas vie
nas darbininkas.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss

Ledai eina. St. Lawrence upe 
pradėjo liuosuotis ir eiti ledai, 
užėjus šiltesniam orui. Papraš- 
čiais lydis padaro ir nuostolių.

PAMINĖKITE
šiuomi pranešame broliams 

Žebrauskams gyvenantiems 
Amerikoje, kad Kovo 5 d., 
1928 m., po sunkios ir ilgos 
ligos pasimirė Jonas Žebrau
skas, jūsų tėvas. Prašome 
padaryti atminimą ir palin
kėti amžino atilsio.

Nubudę broliai ir sesers 
Žebrauskai.

Dragūnai, Šakių ap.

LONDONAS, Anglija

Vasario 19 d. surengta tau
tiškas vakaras paminėjimui 10 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės. Vakaran Lietuvių klube 
žmonių prisirinko daug, net sė
dynių pritruko.

Tarp svarbesnių ypatų daly
vavo Lietuvos pasiuntinybės na
riai, K. Gineitis ir V. K. Rač
kauskas. Vietos klebonas Kun. 
Matulaitis atidarė susirinkimą 
ir prakalbėjo apie šio vakaro 
tikslą, padėkodamas Lietuvos 
pasiuntinybės svečiams už da
lyvavimą parengime. Toliau kle
bonas apipasakojo Lietuvos pra
eitį, vargą po caro jungu, kaip 
Lietuviai išėję mokslus turėjo 
blaškytis po svetimas šalis ne
galėdami gauti Lietuvoj vietos; 
paskui, kaip jie dirbo, kovojo, ir 
gabaus kaip atgavo savo šabai 
iiuosybę ir dabar Lietuvoje jau 
viskas Lietuvių, rankose. Paga- 
liaus priminė kad turėdami ne- 
prigulmingą šalį turime mokėti 
ją užlaikyti ir gerbti.

Klebonui kalbant, visi atsi
stoję sušuko tris kartus: Valio 
Lietuva! Valio Prezidentas Sme
tona ! Valio Lietuvos Valdžia, 
valdininkai ir narsi kariumenė!

Toliau kalbėjo gerb, V. K. 
Račkauskas, apsakydamas kaip 
Lietuva būdama tarpe didelių 
valstybių nori su kaimynais su-

taikoje sugyventi, priminė Vil
nių, kurį priešai Lenkai keli me
tai kaip užgriebę laiko, bet pa
sakė kad Vilnius Lietuviams bū
tinai sugryš, ne karo budais bet 
kitokiais, ir tas įvyks ar anks
čiau ar vėliau.

Pagaliau gerb. Račkauskas 
patarė Londono Lietuviams pa
laikyti artimus ryšius su kitose 
valstybėse gyvenančiais Lietu
viais, kaip tai su Amerikiečiais, 
kad susibūrus į vieną galima 
butų, sudėjus kapitalą, įsteigti 
Lietuvoje ligoninę, kas butų di
delė parama Lietuvai. Londo
no Lietuvius pripažino viduti
niškai pasiturinčius, tik kaip 
kuriuos paprasčiau gyvenančius.

Pagalios kalbėjo Klaipėdietis 
A. Brakas, nurodinėdamas kad 
Lietuviai gyvendami Londone 
nenustotų dirbę savo tėvynės 
labui ir nepasektų Klaipėdiečių,!

kurie dabar sako kad Klaipėda 
yra prijungta prie Didžiosios 
Lietuvos tai ir gana dirbti.

Protarpiais buvo tautiškos 
dainos, eilės, muzika ir kitokie 
paįvairinimai. Susirinkusieji tu
rėjo prisisegę tautiškus ženkle
lius. Kalnavertis.

“Dirvoje” bus talpinama 
visų padavimai apie miri
mą, Vestuves ir kitokie kas 
tik paduos. Galima paduoti 
telefonu, ypatiškai arba lai
šku pasiunčiant per paštą. 
Visada reikia pasirašyt pil
nas vardas ir adresas rašė- 
jo siunčiant laišku. Taipgi 
reikia paduoti pilni vardai 
ir antrašai aprašomų ypatų.

a S. BARTO
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti i 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui- • 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

§is duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
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 jj 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. P 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekia 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta;p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientain 
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 jaunų ir senų žmonių padarė pri
sietas 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 i labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduole 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja 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 Plapno-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas. 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 
Ir Išsitraukimo nuo tam tikros vietos.

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

"B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

tnedikalas. Kaip 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 hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies- išvokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais «
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
/eržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jųa ’■atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—•

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija 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 ypatiškni išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekoštuoju, 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 aplaikysite 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 ac 
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.

NORI SULAIKYT KAILIŲ 
ŠMUGELYSTŲ

Quebec provincijos valdžia pa
siryžo imtis visų priemonių su
laikyti kailių šmugelystę per ru- 
bežių į Suv. Valstijas be apmo
kėjimo reikalingo muito.

šimtų tūkstančių dolarių ver
tės ka liai patenka į užrubežį 
be muito.

VYRAS PAKARTAS, MOTE
RIS LIKO GYVA

Montreal. — Bordeaux kalė
jime ant naujai nudažytų rau
donai kartuvių tapo pakartas 
Ameriketis žmogžudis George 
McDonald, kuris su savo pačia 
prisipažino nužudę taxi vežiką, 
kurį buvo pasiėmę juos pavėžė
ti. Jie turėjo būti pakarti sykiu 
bet paskutinėse dienose mote
ries bausmė pakeista amžinu 
kalėjimu.

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.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas......... .. ............................  7..........

Adresas ...................................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Phone Penn. 2533-M

J. G. Potter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74 th ST..

Vienas šiupelis
anglies kiekvienuose 
penkiuose šildymui 
jūsų vandens

Kožnas Namas Turi Turėt"'"

i Gerą Vandens Šildytoją I
i’ . į' - ■ .• - . • . ■ .

įy/ĮENKl kokie padargai arba prietaisai jau daugiau ne
naudojama dirbtuvėse arba ofisuose, viskas turi bū

ti atsakančiu ir prideramu — taigi ir šiuose moderniškų 
gazo deginimo įmonių laikuose nėra priežasties kodėl jū
sų namuose, kurie yra svarbiausiais už viską gyvenime, 
turėtų būti bandoma apsieiti su menkais, neatsakančiais 
prietaisais.

Kuomet užbaigsite deginimą anglinio pečiaus ant vasa
ros sezono, išimkit iš furnaso ten įtaisytą “vandens šildy
mui paipą“, jeigu tokia pasitaiko būti jūsų anglinio pe : 
čiaus įrengime. Išimkit ją visiškai — del paties pečiaus 
gerovės. Tame visiškai nėra jokios ekonomijos, net ir 
žiemos laiku.

I

Paskui, savo paties gerovei, įsigykit gerą gazinį vandens 
šildytoją ir bukit pasitenkinę. Mes turim žingeidžią pa
rodą gazinių vandens šildytojų, daugybės rusių, didumų 
ir skirtingų kainų, kuriuos galite matyti musų prieme
nėje. Mes mielu noru aprodysim jums juos ir išaiškin- 
sim viską apie jų naudingumą ir kodėl su jais daugiau 
turėsit ekonomijos.

Jūsų plumberis pasakys jums kaip galima prieinamai 
jums patinkamą gazo vandens šildytoją įsigyti ir koks 
geriausia pritinka jūsų namui ir jūsų kišeniui.

■

THE EAST OHIO GAS CO.
E. 6th ir RockwellI I

arrow»MIMI*an III ■■■ I ■ ! r-.www MMWiiai.iwWaM4H4fcrifcnm.nni >1111 !!■ III | n



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j j

LAUKIA PILKOS
Balandžio 17 d. Įvyksta artis

to St. Pilkos margas vakaras — 
tai bus jo atsisveikinimas su 
Amerika. Jis parodys Įvairia- 
nybių iš dramos srities. Vieti
niai prisidės prie programo pa
įvairinimo: artistė M. Čižaus- 
kienė, Aldona ir Nikodemas Vil
keliai, A. Zdanis ir keletas kitu.

Kur nuėjo Municipal pinigai. 
Šiose dienose paskelbta kad lė
šos sužiūrėjimo bankrutįjusios 
Municipal Savings and Loan 
kompanijos 1924 metais iki šiol 
kainavo suvirs milijonas dola- 
rių. Kada reikia žmonėms at- 
mokėt jų depozitus tai pinigų 
nėra, o kai rėceiveriai, visokie 
advokatai ir kiti per keturis 
metus ėmė sau algas tai turėta 
iš ko mokėti.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS
Visų Clevelando Lietuvių vie

šas susirinkimas atsibus Lietu
vių svetainąje, 6835 Superior! 
avė., 7:30 vai. Šis susirinkimas ' 

| šaukiama reikale leidžiamos1 
| knygos “Amerikos Lietuviai“, 
surinkimui statistinių žinių.

Kiekvienas Lietuvis privalote j 
(dalyvauti šiame susirinkime - j 
I būtinai.

Statistinių žinių Rinkimo 
Komisija.

D I R V A

SPORTAS

Nepasisekė ištrukti. Iš Co
lumbus valstijinio kalėjimo no
rėjo ištrukti žmogžudis Keenan 
iš Clevelando, ir įsėdęs į sunkų 
troką visu smarkumu leidosi iš
važiuot per kalėjimo sienų var
tus. Išvertė abu vartus ir pas
kui šoko bėgti, bet nuo sienos 
pamatęs sargybinis jį pašovė ir 
mirtinai sužeidė. Jis turbut 
mirs. Tai yra antras šio mėne
sio pasikėsinimas desperatiškų 
žmogžudžių iš kalėjimo pabėg
ti ir abiem nepasisekė. Pora sa
vaičių atgal po pabėgimo atras- 
rastas ir nušautas negras Whit
field.

SLA. 11 KP. NARIAMS
Susirinkimas įvyks trečiadie- i 

nio vakare, Balandžio 4 d., nuo! 
7:30 vai. vakare.

Malonėkite visi nariai pribūti, 
bus centro valdybos rinkimas ir I 
rinkimas delegatų i seimą. Bus 
išduota visi raportai iš komisijų | 
darbuotės.

Atminkit visi nariai kad šito-| 
kis susirinkimas buna tik vieną 
kartą į du metu ir nuo jūsų bal
sų priklausys geras SLA. šeimi
ninkavimas. Ką visi išbalsuo- 
sit tą ir turėsim.

A. M. šmigelskis 
Nutarimų Rašt.

Pereitos savaitės pabaigoj au
tomobiliais užmušta šešios ypa- 
tos 24 valandų bėgiu, kas pri- 
vei tė policiją imtis griežtesnii 
priemonių prieš automobilistus. 
Nuo Balandžio 1 dienos bus pa
didinta motorciklinių policijan- 
tų skaičius, kurie saugos kelius.

Vengrų bolševikų įtūžimas. 
Atvykus į Clevelandą Vengrijos 
delegacijai iš 300 ypatų, stotyje 
ją pasitiko su smerkimo demon
stracijomis vietos Vengrai ko
munistai, ir policija vos apsi
dirbo svečius apgindama. Per
eitą sekmadienį svečiai turėjo 
prakalbas prie Kossuth monu
mento. kur irgi suėjo lermuoti 
ir trukdyti komunistai. Polici
ja lermininkus gaudė ir vedė į 
šaltąją.

Net iš orlaivio buvo mėtyta 
lapeliai smerkianti Horthy val
džią ir jos pasiuntinius.

Lankėsi Kanadoj. P. Vasi
liauskas, “Dirvos” bendrovės se
kretorius, savo greitu Willys 
Knight pereitą šeštadienj išva- 

j žiavo per Detroitą į Ford City, 
Kanados pusėj, pasimatyti su 
savo giminiečiais. Gryžo pir
madienio vakare, viso praleis
damas tris dienas ir pravažinė- 
damas apie 500 mylių.

Pereita sekmadieni, esant la
bai gražiam orui, beveik visi 
išvažiavo automobiliais pasiva
žinėti. Per visa Ohio valstija 
tą deną užsimušė- 8 važinėtojai.

Nori naujo kalėjimo. Apskri 
ties senas kalėjimas yra tiel 
primitiviškas, sugriuvęs ir ne- 
sanitariškas kad Clevelandas 
pradėjo bruzdėjimą kuogrei- 
čiausia statyti nauja moderniš
ką.

Sekanti prisidėjo prie “Dir- | 
vos” Ekskursijos prie pagar
sintų pereituose numeriuose:

Kazys Leimonas, 
Juozas Raižis, 
Grasė čeplienė, 
Pranciška čeplaitė. 
Gerb. Spragilas su šonkau

liu.
Taigi šį sykį vyriškų ir mo

teriškų prisidėjo po lygiai.
KITI KELEIVIAI

Anksčiau šį pavasarį per 
“Dirvos” agentūrą išplaukia į 
Lietuvą šie:

A. Remeikienė,
P. Paršelis,

Leonas Meiliūnas su moteria 
ir sunum.

Visus reikalingus dokumen
tus, pasportus, gryžimui po
pierius jiems parūpino “Dir
vos” agentūra.

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

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

Lietuvos valdžia šįmet 
kviečia Amerikiečius padė
ti apvaikščioti Nepriklau
somybės 10 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.

Zaborskio užmušėjas išsiųs
tas j Lima valstijinę kriminalių 
bepročių ligoninę, jis atrastas 
pamišėliu r sergančiu neišgy
doma lytiška liga, nuo kurios 
sako ilgai negyvens.

Kitas redaktorius mirė. Per
eitą savaitę mirė Daniel L. Cea
se, 60 m., per 37 metus redaga
vęs gelžkeliečių unijos organ; 
Clevelande, su 185,000 skaityto
ių. Jis pakilo prie tos vietos iš 
paprastos konduktoriaus vietos

Pereitą savaitę mirusio Plair
I Dealer redaktoriaus Hopwood’c 
vietą užėmė Paul Bellamy, su 
rus Edwardo Bellamy, auto 

Didelė audra. Po gražių per- riaus “Pažvelgus Atgal”, kuris 
eitos savaitės dienų ir šilto oro, veikalas yra išversta Lietuvii.
pirmadienį užėjo perkūnija ir 
lietus, o tą naktį pakilo didelg 
vątra, kuri padarą daug nuosto
lių. Oras staiga atšalo ir an
tradienio ryte jau smarkiai šalo.

kalbon.

Clevelando butlegeriai suma 
no visokiu gudrybių. Pastaru 
laiku susekta kad jie bando įs
tatyti į ežero sargybą savo vy
rus kurie praleistų jų šmuge- 
liuojamą degtinę iš Kanados

Tarp pastarų dienų aplikantu 
j ežero sargybą' iš 20 vyru 17 
tapo atmesta ištyrinėjus kokius 
darbus jie veikė arba neveikė.

BUICK STILIŲ PARODA
Buick turės didelę prieš-Vely 

kinę parodą savo puikių gražu 
automobilių. Parodos bus vi 
suose Buick sandėliuose.

Atsilankykit kasdien per se 
kančią visą savaitę.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai nuo 11 v. ryte. 
Paskaita lygiai nuo 12 v. dieną. 

Sėdynės veltui. Rinkliavą nėra.

SLA. Jaunuolių kuopa per Ve 
lykas, Balandžio 8 d. rengia di 
delį savo talento vakarą. Bu: 
suvaidinta komedija “Ameriko 
niškos Vestuvės”, taipgi dainoj 
vaikinų ir merginų ir abiejų du
etai ; bus įvairiais instrumentais 
muzika, bus visokių juokų, bus 
žaidimas Velykų margučiais.

Viskas tas įvyks Lietuvių sa
lėj, prasidės apie 5 vai. po pietų

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

■Nupiginta Kainos Ežero 
Laivais

The Cleveland and Buffalo Transit 
,'onipany, kurios centras yra Cleve- 
ande, skelbia jog numažino ant 20% 
įasažierių važinėjimo kainą 1928 me- 
ų sezonui. Naujos kainos dabar bus 
•1 50 į vieną galą ir $8.50 i abu ga- 
i kelionei tarp Clevelando ir Buffa- 
>. Tas duos progos kiekvienam len- 
vai pasinaudoti šiais laivais.
Pasitikima šįmet anksti pradėt 

avigaciją, ir šįmet bus labai puikus 
ras važinėjimams ežeru, sako Mr. 
Jeorge A. Bomm, Kompanijos Gen- 
ral Manager.
Ofisas ir prieplauka dabar jau ap- 

lošiama, rengiamasi ankstyvam ati- 
arymui. Keturi puikus tos kompa- 
‘jos laivai išgražinama ir priruošin- 
la pradėti plaukti apie Balandžio 15 
eną tarp Clevelando ir Buffalo kas- 
ien ištisą vasarą.
Cedar-Put-in-Bay plaukiojimai at

idarys apie Birželio 1 ar 10 dieną.
3he Cleveland and Buffalo Transit 

Company operuoja laivyną tarp Cle
eland, Ohio, ir Buffalo, New York 

•u specialiu vasariniu susisiekimu 
arp Clevelando ,Put-In-Bay ir Cedar 
?oint.

Gelžkelio tikietai yra geri ant C 
i B Line garlaivių tarp Clevelando 
r Buffalo ir kelionė vandeniu yra 
laug gražesnė ir patogesnė, permai
nai po kelionės gelžkeliu.

Taipgi 'yra geras kambaris dviem 
draugam, maudynė, švarus namas, 

nksma Lietuviška šeimyna. Galima 
.aut su valgiu arba be. Kreipkitės 

į Resturantą, 7210 St. Clair avė.

CLEVELAND 3 LIETUVIAI 
jeigu turit 

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

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

Lietuviai su Lietuviais

♦4**4 44*44**4*44 44444444

o ROSEDALE O| 
Dry Gleaning Go.į

Rand. 7906 T
C. F. PETRAITIS, Prop. * 
6702 Superior Ave., t 

*»*4*444 »> 4**4*4*44 4*4* 4*4

Telefonas Main 6111

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

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

Apie Lietuvos Kumšti
ninkų Karalių

Rašo Spurgis.
“Ilgasis Juozas”. Jį pažįsta 

visi pradedant gatvės vaikėzais 
ir bangiant žilais profesoriais, 
kurie nekenčia šio musų kumš
tynių karaliaus.

Bet jeigu Lietuvoje butų pa
skelbta populiariausio žmogaus 
konkursas tai nėra abejojimo 
kad pirmoji vieta tektų “Ilga
jam Juozui” kandidatų eilėje.

Musų laikais kelių kilogramų 
gerai treiniruota kumštis gy
venime sveria nemažiau už tiek 
pat gerai išlavintų smegenų!

Kuomet Vinča prieš dvejus 
metus pirmą kartą išėjo į ringą 
visa publika vos netruko juo
kais. Bet Vinča tvirtai laikėsi 
ant savo ilgų, kreivų kojų, o 
kai jis paleido savo kumštis ir 
kai jo pirmą priešą išnešė ant 
rankų, visiškai be sąmonės, vi
si jį pamylėjo ir pradėjo gerb
ti. Minia turi savo psichologi
ją.

Kai Vinča dabar pasirodo rin
ge jį sutinka aplodismentai, ku
rie tikrų pasauliniam tenorui. 
Jo darbas ringe bendras ir žiū
rovams. Ir jausdama tatai mi
nia jam padeda:

— Mušk, Juozai, Lietuviškai!
— Iš apačios! Iš apačios!
— Nepaleisk gyvo!
Jokie arbitrai ir švilpukai ne

gali sustabdyti tų minios šauks
mų. Bet “Ilgasis Juozas” jų 
neklauso. Jis užimtas savo dar
bu. Jis žino kad mažiausias ne
atsargumas, piktas azartas jam j 
kaštuos čampiono vardo. Del ( 
to jis ir dirba išlėto, kaip sieni
nis laikrodis. Kuomet jo dar
bas baigtas ir jo priešą toli 
kampe trina sušlapinta kempi
ne, Vinča pasiduoda minios en
tuziazmui.

Du sunkus kumščiai pakįla į 
aukštą.

Bloga rungtynių rengėjams 
jei per kokias nors bokso rung
tynes Vincai neatsiranda prie
šo. j.

— Pinigai atgal! Vincai prie
šą!

Su dideliu vargu minia nusi
ramina. Bet ji sėdi be ūpo ir 
nenoromis žiuri kaip keičiasi 
oOros. Vinča minios .favoritas.

Kaunas momentališkai išgir
sta apie naują Vinčos laimėji
mą. Jei Vinča rungtynių dieną 
po laimėjimo pasirodo kur nors 
viešai, jam tenka sumišti. “Ver- 
salyj”, po rungtynių su Kuusk- 
manu, 'publikai reikalaujant, 
orkestras nekartą grojo trukš- 
"ningą tušą, o bakalai nekartą 
buvo keliami aukštyn už jo lai
mėjimą. Tą dieną, kaž kodėl 
niekas nesivaržė atsistoti iš už 
staliuko ir garsiai riktelti:

— Vinča, tu musų vienintelė 
sporto garbė! — Ir vėl tušas. |

Užeini į vieną įstaigą darbo 
metu, čia kalba eina apie Vin
cą. Viena panelė nuleidus ran

kas nuo mašinėlės ir stačiai 
čiurėdama į akis vienam stam
biam, tvirtam ir augalotam val- 
dinnikui, sako:

— Ir pasakykite man kodėl 
jus nesumušate šito Vinčos? 
Jus turite visus tam gabumus. 
Ir aš kitaip žiūrėčiau į Jus!. ..

Viename miesto klube prieš 
kelias dienas susitiko du pilie
čiai. Užėjo kalba apie Vij.čą '? 
jo paskutinį laimėjimą.

— Nori, aš parodysiu Vinčos 
lemiamąjį smūgį.

Pilietis atsistojo bokso pusėn. 
Mostelėjo ranką kaž kur į orą.

— Visiškai ne tie smūgiai, 
štai aš parodysiu!

Prasidėjo ginčas. Aplinkui 
susirinko kiti lankytojai. Nei 
vienas nenorėjo sutikti su kito 
nuomone. Atmosfera susikau
pė. Atsiraitė rankoves. Tačiau 
rungtynės pasibaigė labai grei
tai. Vienas iš jų nespėjo po 
smūgio laiku atitraukti savo 
ranką nuo priešo veido kaip tas 
jam perkando pirštą.

Trukšmas. Gydytoją! Kal
tininkas — Vincas.

Populiarus Visoj Lietuvoj
Vincą žino ir apie ji kalba ne

tik Kaune bet visur. Kartą te
ko važiuoti su juo viename 
traukinyje. Kėdainių stoty j jis 
išlipo iš traukinio ir nuėjo prie 
bufeto užkąsti. Stotyje tuojau 
jį pastebėjo.

— Vinča! Boksininkas! — 
šnibžnėjo tarp savęs buvę sto
tyje kariai, moksleivi?.', stoties 
tarnautojai, nešėjai.

Bet daugiausia jį pažįsta 
Šiauliuose. Tai jo tėviškė. Čia 
jis gimė, čia išaugo jo kumščiai, 
kurie moka ve kti ne tik ringe.

— Juozai, sėskis pas mane!
— Juozai, eikš čia su manim!
Rėkavo Šiaulių vežikai prie 

stoties. Vinčos portfelį saugiai 
neša stoties nešėjai. Užpaka
lyje jau minia. Šiaulių gatvėse 
Vinčos vardas visaip ir visomis 
kalbomis linksniuojamas.

— Oto zee, zee! Dos is Vin
ča! A boks!!

(Bus daugiau)

Gansono Žodis apie 
Campionatą

Jack Ganson, Lietuvių ristikų 
čampionas, iš Bostono rašo:

Man išrodo kad visi Lietuvi?.', 
r.'stikai gaus progą žinoti jog aš 
turiu teisę vadintis kaipo Lie
tuvių Ristikų čampionas, nors 
dar Sarpalius, Komaras ir Juš
ka netiki del mano greito laimė
jimo nuo Sarpa’liaus Brooklyn? 
Vasario 7 d.

Aš kalbėjaus su Paul Bowser, 
Bostono ristynių rengėju, ir aš 
jam nurodžiau stovį ir ginčus 
tarpe Lietuvių ristikų, kurie 
kiekvienas nori šauktis save 
čampionu, nežiūrėdamas ar turi 
prie to teisę ar ne. Ir Bowser 
sumanė surengti turnamentą. 
kuris manau bus Balandžio pra
džioje, ir bus paskirtas auksinis 
diržas su deimantais kaipo la:-1 
mėtojo dovana, ir kurs laimės 
bus tikrai apvainkuotas kaipo 
Lietuvių ristikų čampionas.

Aš jau senai laukiu tokios

Lietuviškas Restauranas
atidarytas 7210 St. Clair Ave. 
užlaiko visokius Lietuviškus val
gius ir Angliškus, mandagus pa
tarnavimas. tinkama užeiga Lie
tuviams. Kviečiame vientaučius 
kuriems paranku atsilankyti.

JULĖ JUOZUKIENĖ 
7210 St. Clair Avenue

The Citizens 
Savings Association

Praneša jog atidarė savo 
Naują Savo Ofisą ant Public Square

145 OLD ARCADE
Iš Euclid Avenue Pusės

Ir maloniai užkviečia jus apsilankyti tame naujame 
ofise naujoje vietoje.

Mes mokame nuošimtį už padėtus Taupymui 
pinigus nuo dienos padėjimo.

Paklauskit apie mus $1000 Taupymo Klubą
Du Ofisai Justi Parankuniui

145 OLD ARCADE, Public Square
ir 1

3354 Superior Avenue

Art. A. Sodeika vienoj iš savo operos rolių
Neužilgo daugelis Amerikos 

Lietuvių kolonijų išgirs savo se- 
■ y. pažįstamą, Antaną Sodeiką, 
bet dabar jau per septynis me
tus Kauno operos narį, koncer
tuojant.

Pirmas jo koncertas įvyko 18 
d. Balandžio Brooklyne, ir Art. 
Sodeika padarė į klausytojus 
nepaprasto įspūdžio.

Art. Sodeika dainuoja švel
niai, jausmingai ir labai gražiai 
ir įdomiai interpretuoja muzikos

kurinius. Kiekvienas numeris 
interpretuojama skirtingai, kas 
p. Sodeikos dainavimą daro įdo
miu, įspūdingų. Kiekviename 
programo numeryje rodos ma
tai ir girdi kitą Sodeiką. Ir to
dėl nenubostų klausyti jo daina
vimo nors ir visą naktį dainuo
tų.

Su Art. Sodeika kaipo pianis- 
tas-akompaniatorius keliauja ir 
jau žinomas pianistas M. Yoza- 
vitas.

progos. Man' širdis tik dreba 
pagauti Komarą ant pagrindų, 
ir kas iš to išeis po ristynių vi
si žinos.

Tuo tarpu Bostone randasi vi
si geriausi Lietuviai ristikai, 
kaip tai Sarpalius, Juška, Ko
maras. Bowser mano užkviesti 
Požėlą ir Bancevičių iš Chica
go?, Juozą Šimkų ir Antaną 
Brazauską, ir manau kad tie 
ginčai bus užbaigti ant visados 
ir bus aišku kas yra Lietuvių 
ristikų čampionas.

žinoma, dabar aš esu čampio
nas, bet aš duosiu progos ir ki
tiems žinoti kas aš esu per ris- 
tikas kada ateis laikas.

Prie progos galiu pažymėti 
jog manau šią vasarą apsilankyt 
Lietuvoje, ir jeigu ten yra gerų 
ristikų lai ruošiasi.

Jack Ganson,
L. R. č.

KOMARAS SU JUŠKA
Šį ketvirtadienį Bostone įvyk

sta pirmutinės Lietuvių ristikų 
čampionato ristynės. Pirmiau
sia sustatyta Komaras su Juš
ka. Katras laimės tam teks su
sikibti turbut su Sarpalium ar 
su Gansonu. Paskui vėl laimė
tojas eis su sekančiu likusiu.

Musų laikraščiai turėtų irgi 
mokytis būti sportininkais. Kas 
yra čampionu tą ir vadinti čam
pionu, o ne kožnas sau vadinti 
čampionu buvo Sarpalius; dabar 
pašneka ir pasigiria save, nors 
nieko nėra paritęs.

Iki Vasario 7 d. neginčijamai 
žampionu buvo Sarpalius; dabar 
yra Gansonas. Bet kas ką nori 
tą čampionu vadina. Atigu ne
žino ką tas žodis reiškia lai vi
sai jo ir nevartoja.

SARPALIUS OKLAHOMOJ
Karolis Sarpalius po ristynių 

Clevelande pereitą savaitę išva
žiavo į Bostoną, kur apielinkėje 
turėję keletą imtynių.

Pereitą sekmadienį jis prava
žiavo pro Clevelandą į Oklaho
ma valstiją, pietvakariuose, kur 
užtruks kelias savaites su imty
nėmis, paskui vėl gryš į Bosto
ną, kur bus Lietuvių ristikų 
turnamentas. Jis nuo čampio-

I
VIETINIAMS 

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

dai.

nato neatsisako iki katras nepa
ris jo du sykiu iš trijų.

Iš KUMŠTININKŲ EILIŲ
Jack Sharkey poruojamas su 

. buvusiu pusiau sunkaus svorio 
čampionu Jack Delaney. Jiedu 
susikibs Balandžio 30 d. New 
Yorke.

Birželio 14 ar 21 dieną Risko 
susikibs su Heeney.

Iš šitų kurie išeis geriausi tie 
; turės dar turbut vėl susikibt, ir 
tada tik bus prieita prie geriau
sio, kurį statys prieš Tunney.

Daugelis Amerikos laikraščių 
. rašytojų sportininkų, ypač ku- 
I rie neprijaučia Lietuviams, su- 
(sirupinę ir ilgus straipsnius ra- 
I šo zurzėdami kodėl Lietuvis J. 
Sharkey vis stovi pirmoj eilėj

1 prieš Tunney nors pastarus me- 
■ tus laiko nelaimėjo nei vieni, 
muštynių, o tik kiti paėmė ant 
jo viršų.

Steinke Padėjo Zbyszką
New Yorke, imtynėse Lenkas 

Wladek Zbyszko su Vokiečiu H. 
Steinke pralaimėjo. Vokietis pa
guldė Lenką į 1 vai. 25 minutų.

Johnny Meyers čampionas
Vidutinio Svorio pasaulinis 

ristikų čampionas vis dar tebė
ra Lietuvis Johnny Meyers iš 
Chicagos. Kivo 23 d. jis turėjo 
imtynes už campionatą su Bob
by Bylund, iš Minneapolis, kurį 
Meyers nugalėjo dusyk iš trijų.

ANT E. 66th St arti WADE PARK
2 namai ant vieno loto: 1 dbl. po 

5 kamb. ir 1 apvienis 7 kamb. su 
maudyne, elektra, komb. fumasas. 
Dubaltavas garadžius. Lotas 50x100. 
Kaina $12,000. $4,000 įmokėti. Sa
vininkas 509 Cuyahoga bldg., Cherry 
0157, arba 6615 Lawnview ave.

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, po 5 kamb. 

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

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.


