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Reikalauja iš Lenkų MAIŠATIENĖ VERBŲ TROCKIS ESĄS MIR- 
; DIENOJ JERUZALYJE TINAI PERŠAUTAS
Krikščionis, žydai ir Mohame- Paryžius. — Komunistai pa- Laukia Amerikiečių

Dešimti Milijonų
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

BALANDŽIO 20 D. BUS KITA KONFEREN
CIJA BERLINE

Daugiau Angliakasių 
Sustreikavo

Angliakasių unijos viršinin
kai pranešė kad nuo Balandžio 
1 dienos . sustreikuos daugiau 
angliakasių, dėlto unija turi pa
sirūpint jų palaikymu. Dabar 
dirbantieji nariai moka po $2 į 
mėnesį streikerių šelpimui.

• Pennsylvanijoj, Ohio ir šiau
rinėj West Virginia ir kitose 
vietose streikuoja 150,000 ang
liakasių, nuo kurių uždarbio pa
silaiko dar 750,000 ypatų.

Kiek daugiau streikerių pasi
darė po Balandžio 1 dienai tik
rai nežinoma, bet nuo tos dienos 
nekurtos kasyklos atsisakė mo
kėti seną mokestį ir darbui'nA:i 
turėjo sustreikuoti.

Illinois valstijos kasyklos pri
ėmė darbininkus pereitą vasarą 
už senas algas, tuo tarpu turėjo 
eiti derybos už naujas, bet prie 
išvadų neprieita ir daug tos val
stijos angliakasių turėjo išeiti 
streikan nuo Balandžio 1 d.

Senato komisija tyrinėjimui 
angliakasių streiko kreipėsi prie 
Fordo pasakyti kaip jis įstengia 
mokėti, kaip kalbama, po §8 į 
dieną savo kasyklų darbinin
kams kuomet kitų kasyklų ope
ratoriai nenori mokėti nei po 
$7.50. Fordas turi kasyklas W. 
Virginijoj ir Kentucky ir anglį 
sunaudoja savo automobilių iš
dirbinio fabrikuose.

.Ohio valstijoj darbai šiek tiek 
gerėja, kaip paduoda žinių rin 
kimo biuras. Iš 450 dirbtuvių 
ii- industrijų 282 firmos prane
šė jog per Vasario mėnesį dar
bininkų skaičius 5 nuošimčiais 
padidėjo virš Saus o mėnesio ir 
buvo biskelį didesnis negu tuo 
pat mėnesiu 1927 m.

Scranton, Pa. — Gresiant'r, 
tramvajų streikas prašalinta 
kai konduktoriai ir motormanai 
susitaikė su kompanija dirbt' 
už senas algas dar metų laikui.

Windber, Pa. — Kasykloj už
muštas puolančio akmens Mi
kas Lašinskis, 49 m., tėvas as
tuonių vaikų.

Karaliaučius, Balandžio 2 d.— 
Šiandien pasibaigė pasitarimas 
tarp Lietuvos premjero Valde
maro ir Lenkų užrubežių minis- 
terio Zaleskio. Pasitarimas pa
sibaigė gražiai, sutikus abiem 
ant ypatų kurios bus pirmsė- 
džiais trijų bendrų komisijų ku
rios susivažiuos Berline Balan
džio 20 d.

Delegacijos susitiko šiame ne- 
utrališkame mieste išlyginimui 
ginčų tarp Lietuvių ir Lenkų, 
pakilusių po Lenkų užėmimo 
Vilniaus 1920 metais.

Visi paliesti klausimai buvo 
opus todėl Premjeras Valdema
ras ir ministeris Zaleskis, su sa
vo patarėjais, tiktai apkalbėjo 
dąlyk.us paviršutinai, be jokio 
galutino nuosprendžio.

Lietuva reikalauja $10,000,- 
000 atlyginimo už nuostolius 
padarytus šaliai laike Lenkų 
užpuolimų, kas be abejo išvys
tys ginčus sekančiose konferen
cijose, nes Lenkai ne tik neno
rės mokėti bet ir neturės iš ko.

Kaslink Vilniaus, Zaleskis bi
jo apie tai užsiminti ir nemato 
kaip bus galima prie geresnių 
santikių sueiti jeigu Lietuviai 
tą klausimą kels. . . .

Pirm išsiskirstymo Valdema
ras pasakė kad dalykai stovi 
“ant netvirtų pagrindų, bet tai 
yra vienatiniai pagrindai kokius 
dabar tos dvi šalįs turi ir turi 
nors ant jų bandyt statyti”.

šiandien išspręsta jog komi
sijos susirinkusios Berline su
darys planus kitoms konferenci
joms ir nuskirs joms dienas.

Ekonominė ir transportacijos 
komisija susirinks Kaune. Ru- 
bežių nustatymo komisija susi
rinks Varšavoje, o komisija iš
radimo kaip turės likti ir būti 
gyventojai kitos tautos kožno- 
je iš tų šalių, susirinks Berline.

Sušaudyta 230 Chinų 
Komunistų

Kanton, Chinija.x — Policijos 
užpuolimuose ir gaudyme ko
munistų tapo sušaudyta .230 y- 
patų, tarp kurių buvo astuonios 
moteris. Valdžia sako susekus 
komunistų suokalbį užgriebti tą 
miestą, panašiai kaip buvo pa
daryta Gruodžio mėnesį.

Atimta komunistų literatūra, 
granatos, ginklai ir amunicija. 
Taipgi atimta 25,000 raudonų 
kaklaraikšči.ų kuriuos komunis
tai buvo pasirengę dalinti kiek
vienam kas stos jų pusėje.

Tai Atsižymėjęs Ban
ditas

Chicago. — Nušauto bandito 
Capone rekordus surinkus pasi
rodo kad jo ir jo gaujos vardas 
laikraščiuose buvo minėta 1,448 
sykius. Jam priskirta 116 žu- 
dysčių; 89 vagystės, keturi už
puolimai ant moterų ir 284 ma
žesni prasižengimai. Jis niekad 
už nieką nebuvo nubaustas.

Senis Prisiėmė Kaltę už 
Tvenkinio Nelaimę

Los Angeles. — Kaltę už žu
vimą suvirs 300 žmonių nuo iš- 
griuvimo tvenkinio Kalifornijoj 
Kovo 13 d. prisiėmė 73 metų 
amžiaus senis, vyriausias inži
nierius Los Angeles miesto van
dens departmento.

Jis pasipylė ašaromis laike 
tyrinėjimo kaltės ir pasakė kad 
jeigu kam nors žmogiškam rei- 
skirti kaltė tos katastrofos tai 
lai priskiria jam. Jo priežiūroj 
buvo tas tvenkinis budavojamas. 
ir jo atsakomybe darbas atlikta.

Apdraudžia varlę. Dalias, 
Texas. — Vienas apdraudos a- 
gentas iš Eastland, Texas, nori 
apdrausti gyvastį raguotos var
lės, kuri rasta nesenai budinko 
kampiniame akmenyje, kur ji 
spėjama išgyveno 31 metus be 
maisto ir vandens. Nori gauti 
apdraudos $100,000.

Nužudė Merginą už 
Brolį

Walkill, N. Y. — Miestelio 
pašto viršininkas nušovė 19 me
tų gražią merginą telefonistę 
už tai kam ji susidėjo su jo bro
liu. šoviko supratimu, ta mer
gina toli jo broliui netiko. Po 
nušovimo, gaudomas jis pats 
nusišovė.

40 Žuvo Žemes Drebė
jime

Konstantinopolis. — Smyr- 
noj, Mažojoj Azijoj, žemės dre
bėjime užmušta apie 40 žmonių 
ir virš 50 sužeista.

Vulkanas Krakatoa | 
Įsiveikė

Ant Java salos, Azijos van- 
denuose, pradėjo veikti vulka
nas Krakatoa, vienas iš žiau
riausių ugniakalnių toje srityje. 
Jis šaudo į orą ugnies kamuo
lius; taipgi liejasi karštas van-1 
duo ir debesįs garų iš jo. Val
džios laivai neleidžia kitų laivų 
link salos kad nežūtų.

Vaizdas yra baisus, gąsdinan
tis bet ir gražus — kaip žiūrė
jimas tiesiog į pragarą.

Aplink vulkaną net jura la
bai karšta, matyt kaip vanduo 
tiesiog verda. Išverda žuvįs ir 
kiti gyviai kurie nespėja pabėg
ti.

To vulkano išsiveržime 1883 
metais sunaikinta 30,000 žmo
nių.

tonai šventė Savo.
Jeruzalis. — Šimtai krikščio

nių verbų nedėlioj turėjo proce
siją šešių mylių ilgio keliu, ku
riuo apie 1900 metų atgal Kris
tus su savo mokiniais ant asilo 
įjojo į Jeruzalį.

Tą pat dieną į miestą buvo 
susigrūdę daug žydų su ilgais 
apdangalais, kurie susirinko ap- 
vaikščiot savo šventę.

žydai švenčia savo paminėji
mą išsiliuosavimo iš faraonų 
nelaisvės Egipte.

Prie tų dvieju tikybų žmonių 
dar maišėsi ir Mohametonai su
plaukę iš visos Palestinos, ku
rie kas metai aplanko pragar
sėjusį Ma/žiaus kapą ir turi sa
vo šventę Nebi Muša.

Krikščionių procesiją vadova
vo Jeruzalio vyskupas. Kelio
nėje sustodinėjo ties įvairiomis 
biblijoje minimomis vietomis iki 
pasiekė Jeruzalį.

Ineinant į miestą, krikščionis 
pasitiko procesiją su painiomis, 
panašiai kaip anuomet patiko 
Kristų. Pasiekę miestą, proce- 
sininkai susimaišė su kupranu
gariais, ožkomis, avimis, asilais 
ir kitais gyvūnais ir su įvairių 
kalbų žmonėmis, kurių buvo pil
nos gatvės.

Per visą savaitę iki Velykų 
visų trijų religijų — Krikščio
nių, Žydų ir Mohametonų — pa
sekėjai turėjo savo apeigas.

lengva atsikratys savo neken
čiamo, seniau garbinto, Trockio. 
Koks tai karštuolis komunistas 
Armėnas kaimelyje Sibire kur 
Trockis ištremtas, prisitaikęs 
paleido į Trockį kelis šuvius ir 
sunkiai sužeidė, žinia apie šo- 
vimą patvirtinama.

Keletą dienų aMskvos carai 
laikė tą žinią slaptoje, bet ji iš
siveržė. Jie nori, jeigu galės, 
užslėpti ir žinią kada Trockis 
mirs. Nori tą savo buvusį die
vaitį taip ištrint iš gyvųjų tar
po kad niekas nei nepasigestų.

Lietuvos Visuomenė Gyvai 
Rūpinasi Amerikos Lie
tuvių Sutikimo ir Pri

ėmimo Reikalu.

Kaunas. — Kultūrinės ir 
sporto organizacijos, o taip

vos Fizinio Lavinimosi ir 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
atstovais del jų ruošiamos 
Sporto Dienos ir Amerikos 
Lietuvių Savaitės, kuri nu
matoma turėti Liepos ir 
Rugpjūčio mėnesio pradžio-

Kokius Nuostolius Pada
re Vejas su Ledais

Pereitą savaitę užėjus audrai 
su ledais ir sniegu, ledu aplipus 
telefonų ir telegrafų vieloms iš
lūžo daugybė stulpų nedalaiky- 
darni sunkumo.

Ohio valstijoje išlaužyta apie
17,000 stulpų ir nukrito apie 
20,000 mylių ilgio vielų. Pa
taisymui to viso Ohio telefonų 
kompanijai atsieis $1,500,000. 
Prie darbo pastatyta 1,200 vy
rų.

pat ir daug atskirų žmonių |je. Tarp komiteto ii- tų or- 
asmeniškai ir per laiškus | ganizacijų bus palaikoma 
kreipiasi j komitetą. Aineri-! kuoartimiausias kontaktas 
kos Lietuviams priimti del j ir visas darbas taip derina- 
informacijų ir su patari-j mas kad Amerikiečių Lietu- 
mais kaip geriau butų į šių I vių priėmimo programas iš
metu iškilmes atvykstančius ■ eitų įdomus ir įvairus.
iš užjūrio svečius Amerikie- Amerikos Lietuvių eks- 
čius sutikti ii- priimti. Kr.i i kursijų šįmet tikimasi turė- 
kas net siūlo komitetui pa-,ti kelias dideles ir daug ma- 
daryti rimtų žygių kad at- žesnių. Klaipėdoj ir Virba- 
važiuoją Amerikiečiai Lie- lyj atvykstančioms ekskur-
tuviai net. apsigyventų Lie- sijems ir atskiriems asme-
tuvoje. nims patarnaus patarimais

Sutikimo Komiteto posė- ir nurodymais komiteto įgū
dyje buvo tartasi su Lietu- boti žmonės. “L. A.”

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 

of Augus t 21. 1912

KATASTROFA TARP 
ŽVAIGŽDŽIŲ

Pietinėje konsteliacijoje vadi
namoje Pictor astronomai pate- 
mijo keistą apsireiškimą: nauja 
žvaigždė staiga prašvito ir pa
didėjo gana žymiai. Po to vie
toj vienos žvaigždės pasirodė 
dvi. Jie nežino kas atsitiko, nes 
dar tokio dalyko nebuvo matyt 
ir niekas apie tai''iš seniausių 
laikų neužsimena. Nenuspėja 
nei kuomet tas atsitikimas įvy
ko, nes tos žvaigždės tolis nebu
vo nustatytas. Gal but 500 ar
1000 metų atgal, tenai įvyko 
didelis susimušimas dviejų sau
lių. Per visą tą laiką šviesa nuo 
tos eksplozijos skubėjo link mu
sų. Kokia permaina tenai įvy
ko šimtai metų atgal mes tik
dabar matom. Gentkarčių gent- 
kartės gimė ir mirė nuo to at
sitikimo, ir tik mes gauname jį 
pamatyti.

Įleis Svetimšalių 
Šeimynas

Washingtone imigracijos ko
misijoje priimta bilius palengvi
nantis ateiviams atsitraukimą 
savo šeimynų: pačių ir vaikų 
nesuėjus 21 metų. Iki šiolei 
leidžiama tiktai piliečių šeimy
nos.

70 prigėrė. Baltosiose jurose 
šiaurėje audroje apvirtus de
šimčiai Norvegų valčių prigėrė 
70 jurų liūtų gaudytojų.

Mirė Senatorius Willis
Delaware, O. — Kovo 30 d. 

staiga nuo trūkimo kraujagys
lės mirė Ohio valstijos senato
rius Willis, kuris buvo parvykęs 
į savo sritį su politiška prakal
ba. Jis kandidatavo prieš kitą 
Republ konų partijos narį, Her
bertą Hoover ir šiuo laiku buvę 
prasidedanti aštri kova už gavi
mą Ohio valstijos nominacijų.

Willis’o mirtis palengvino pa
dėtį Hoover’o, nors buvo tiki
ma kad Hoover butų laimėjęs.

Willis buvo 56 metų amžiaus, 
paėjo iš ūkininkų šeimynos.

Kadangi jau balsavimo balo
tai buvo gatavi, laike nominaci
jų jo vardas vistiek bus ant ba
lotų. Jo šalininkai ir Hoover'o 
priešininkai nori rasti kitą kan
didatą.

Mussolini Susikirto su 
Popiežium

Roma. — Mussolini su savo 
ministerių taryba nusprendė pa
naikint visas Italų jaunimo or-
ganizacijas išskyrus pora kurios 
yra fašistų pusės. Tuo budu 
išardyta ir katalikų vaikų skau
tų organizacija. Tik nesenai 
popiežius kritikavo Mussolini 
už pasiėmimą ant savęs mora- 
lio ir dvasinio auklėjimo Italijos 
jaunimo.

Reikalauja Atidengimo 
Gimdymų Kontroles
Chicagoj Dr. W. A. Pusey 

skelbia kad daktarai turėtų tu
rėti teisę suteikti veidusiems 
informacijas apie gimdymų su- 
kontroliavimą panašiai kaip jie 
pasako ką reikia daryti kituose 
atsitikimuose.

Iki kas panašaus ineis į galę 
praeis dar daug, daug laiko.

Of DIRVA, published1 weekly at Cleveland. Ohio, for APRIL 1, 1923
State of Ohio
County of Cuyahoga ss ■.

Before me, a Notary PubVc in aivl for the Static and county aforesaid, 
personally appeared P. VASILIAUSKAS, who. having been d ily sworn 
according- to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the followin';- is. to the best of his knowledge 
and belief, a true- statement of the ownership, management (and if daly 
Paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication fir the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 21, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresscs of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager .are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISH II.NG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO. INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwoo I Dr.. Cleveland. O.
P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Jokubynas, V. orcestcr, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees. and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: i.If there none, so state) There arc none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or securty holder appears 
jpon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which strckholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other 'han that of a bona fide owner- and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securitie> .nan as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS 1S A WEEKLY PUBLICATION.
p, VASILIAUSKAS, Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 4th day of April, 1928.
A. A. ŽUKAS, Notary Public. 

My commission expires Mar. 16, 1931

K šliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytu Valstijų 
Valdžios!

Pavasaris Oetmroje 2
Dabar galvokite atlankyti jūsų Tėvynę per gražųjį Pavasario 

laiką. Išplaukite United States Line-, labais malonioje draugijoje 
jūsų tautiečių.

Speciale ekskursija
išplauks' iš NTc\v Yorko ant puikiojo labo S. S. George Washington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai vedama \\ . lt. Dycke.«, gerai žinomo 
U. S. Lines Atstovo.

Mr. Dyckes išanksto priruoš viską iiisą kelionei ir parūpins jums 
ir jūsų bagažui nuvežimą iki kur važiuojate Tėvynėje.

S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužis 5d.
Jūsų vietinis laivakorčių agentas suteiks jums pilnas informacijas 

ir pasakys apie speciales kainas dvi šios ekskursijos ir kaip plaukti 
didžiausiu pasauly laivu, arba rašykite pas

United States Lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland
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ARTISTAS ST. PILKA BUS 
PAS MUS

Amerikos Lietuviams jau ži
nomas Lietuvos artistas St. Pil-

senąją valdybą kad komunistai 
neįsigriautų į musu organizaci
ją, nes kada jie įlys tai atsitiks 
tas kas atsitiko su A. P. L. A.

ka, kuris plačiai aplankė kitas 
Lietuvių kolonijas bet mus dar

kuomet jie pasigavo j savo ran
kas. Juozas Virbickas.

____________  DIRVA

Kas Užrašys arba Siunti
nės “Dirvą” Šiam 

Jaunuoliui?
Sveiki, Broliai ir Sesutės, gy

venanti toli nuo brangios tėvy
nės Lietuvos. Nors jūsų nepa
žįstu bet vadinu jus broliais ir 
sesutėmis, kaipo tikrus tėvynės 
mylėtojus-tautiečius.

Neturėdamas Amerikoje gi-

J DETROIT |

“UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS"
Balandžio 15 d., Lietuvių sve

tainėj, nuo 4:30 vai. po pietų, 
statoma scenoje Miko Petraus
ko operetė, “Užburtas Kunigai
kštis”. Prisirengimas eina ge
rai ir yra parinkti geri solistai

APLANKYKIT LIETU
VĄ ŠIĄ VASARĄ

KOKIA DIDELĖ BUS ŠIŲ METŲ LIETUVOS 
DAINŲ ŠVENTĖ

ne, dabar teiksis užsukti ir Į 
Pittsburgą. Nekuriems Pitts- 
burgiečiams jau teko susipažint 
su juo kuomet McKees Rocks 
buvo vaidinta jo parašyta kome
dija “žemės Rojus’’. Dabar gi 
pats Pilka nori pasakyt Alo ir 
Gudbai mums, nes Birželio mė
nesį išvažiuoja į Lietuvą.

Artistas Pilka bus Pittsburgę 
Balandžio 22 d., ’sekmadienio 
vakare, L. M. D. svetainėj.

Tai bus juokų ir nebūtų da
lykų vakaras su St. Pilka. Kar
tu su juo dalyvauja ir kitas 
jaunuolis nesenai iš Lietuvos 
atvažiavęs, R. Juknevičius, ir 
jiedu, su vietinių pagalba, su
darys gana žingeidi] vakarą, 
kurin kiekvienas privalo ateiti.

SLA. 40-tos kuopos mitingas. 
Balandžio 15 d., nuo 2 vai. po 
pietų, S. L. A. 40-ta kuopa tu
rės savo svarbų mitingą, nes 
bus balsavimas Centro Valdy
bos ir rinkimas delegatų Į Susi
vienijimo seimą, kuris bus Bir
želio mėnesį Baltimorėje. Visų 
šios kuopos narių priedermė yra 
dalyvauti Centro valdybos rin
kimuose kad vėl išrinkus tą val
dybą kuri Susivienijimą išaugi
no į milžinišką kaip nariais taip 
ir kapitalu.

Kuris nedalyvaus susirinkime 
tas padės komunistams, nes ko
munistai tai visi dalyvaus.- To
dėl visų priedermė bus šiame 
mitinge atiduoti savo balsą už

GREITA PAGALBA
DEL SUSTYRUSIŲ
SĄNARIŲ, SKAU

DAMŲ MUSKULŲ

Kovo Mėnesio Nelaimes
Kovo mėnesį Pittsburgo dis- 

trikte nelaimingų mirčių buvo: 
17 užmušta automobilių; 11 mi
rė nuo alkoholio; 11 klastingai 
užmušta; 15 ypatų nusižudė; 16 
mirė nuo apdegimo, 5 mirė nuo 
užtroškimo, 2 užmušta rogėm 
važinėjantis; 8 puolime, 4 dirb
tuvėse, 4 kasyklose, 12 nuo ga- 
zų; 7 ant gelžkelių, kitų po vie
ną. Viso 87.

Eksplozijos Atbalsiai
Pereito rudenio gazo tanko 

eksplozijos atgarsiai ir dabar 
tesigirdi. Per visą pusmetį ei
na įvairios bylos už nuostolius 
ir iki šiam laikui padaryta 2,397 
susitaikymai ir išmokėta apie 
$900,000.

Sugadinta arba apgadinta 
suvirs 800 namų laike eksplozi
jos.

Kadangi dar vienas lavonas 
rasta nepersenai, viso tos eks
plozijos žuvusių skaičius siekia 
30 ypatų.

Metai Laiko Angliakasių 
Streiko

Balandžio 1 dieną suėjo me 
tai laiko kaip streikuoja vakari
nės Pennsylvanijos minkštosio: 
anglies kasėjai. Streikuoja ii 
Ohįo ir kitų kelių valstijų ang
liakasiai, bet Pennsylvanijoj jų 
yra daugiausia.

Streikas kilo kai kasyklos 
pradėjo kirsti algas ir atsisakė 
laikytis Jacksonville! nustaty
tos kainos, po $7.50 į dieną bei 
atnaujinti tą sutartį ant toliau.

Pittsburgo distrikte unijistų 
angliakasių yra 45,000.

minių nei pažįstamų, kreipuos 
į jus, brangus tautiečiai, aš mo
kslo, šviesos trokštantis jaunuo
lis.

Gyvenu Lietuvos tamsiam so
džiuje, esu neturtingų tėvų su- 
nus-artojas. Be to, esu tėvų 
apleistas ir neturiu lėšų kad ga- 
'ėčiau lankyti mokyklą. Sten
giuos skaitydamas laikraščius ir 
knygas prasilavinti ir kitiems 
padėti žengti kultūros vieškeliu 
)irmyn, bet čia ir laikraščiai, 
ypač knygos, sunkiai gaunama.

Todėl, gerbiami tautiečiai, 
malonėkite man atsiųsti senų, 
laikraščių, ypač “Dirvą”, arba 
knygų. Manau užjausite man, 
sušelpsite dvasios penu, o aš vi
su tuo pasidalinsiu su kitais ir 
aip mes galėsime visi bendrai 
kviestis. Išanksto tariu jums 
širdingą ačiū.

Jonas Januševičius

rolėms. Detroitieeiams ši ope
retė duos smagaus pasitenkini
mo.

Bijojo priešo — peršovė jį. 
Žinomas čionai prieplaukoj kai
po “Pavandenio Herkulis”, Jack 
Longo, 40 metų, tapo peršautas 
vieno savo priešo kuris jo bijo
jo. Jiedu turėjo keletos mėne- 
rių kivirčius. Dabar šovikas, 
inėjęs į valgyklą, pamatęs savo 
priešą, išėjo laukan, bet apsi- 
mąstęs sugryžo ir priėjęs prie 

j Longo paleido kelis šuvius. Su
nitas, šovikas aiškinosi jog jis 
laukė bile kada to paties nuo 
Longo, todėl jis pirmiau jam 
keršino. Longo yra nepaprasto 
didumo ir stiprumo vyras ir 
gyrėsi kad jis niekad nesinešio
ja šautuvo, pasitiki savo spė- 

i koms apsigynimams.

1 Varžytinės del kurčiųjų mo-
žastaučių k., Biržų v. ir ap.

Lithuania.
I kyklos. Buvo sumanyta numa- 
Į tinti nuo kurčių ir nebilių mo-

Nuo Redakcijos: “Dirvos”! 
kaitytojai jau ne vienam savoj 

kaimo ar parapijos vientuaeiui
Dirvą” užrašė, nors jų ir ne

pažįsta, žinodami kad tuomi pa
daro naudą ir pralinksmina visą, 
savo kaimą.

Kurs nors Jono Januševičiaus

kyklos biudžeto bent $12,000, 
vienok po smarkios kovos mie 
sto taryboje tai įstaigai biudže
tas palikta tas pats kaip seniau, 
$81,220.

Gatvių taisymui ir grindimui 
miesto taryba šįmet paskyrė 
$1,230,000.

ienkaimis nepagailės jam už- 
ašyti “Dirvą”.

BYESVILLE, O.
Jau antri metai užstojo kaip 

jonai streikuoja angliakasiai ir 
covoja už savo būvį, bet beko
pdami per tokį ilgą laiką jau

Detroitiečiai laimėjo. Du Det
roito lakūnai sumušė Vokiečių 

Į padarytą rekordą ilgiausia išbu
vimo ore. Jiedu Floridoj ban
dymuose išbuvo ore 53 valan- 

j das, 36 minutas ir 30 sekundų. 
Pereitą rudenį Vokiečiai lakūnai 
išbuvo ore 52 valandas, 22 mi- 

! nutas ir 31 sekundą.

Nesiblaškyk agonijoj ilgiau, kuo- , 
met Johnson's Red Cross Kidney' 
Plaster gali suteikti Jums beveik | 
ūmią pagalbą. Nenusimink, jei ki- i 
tos gyduoles suteikė jums tik laiki
ną pagalbą. Bandykit Johnson’-. 
Red Cross Kidney Piaster;, kuris 
suteikia patvarią pagalbą — šilu
mą, jiegą ir malonų nuolatinį masa
žą skaudamiems sutraukitems mus
kulams ir sustyrusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus del to 
kad gyduoles yra palaikomos pilnoj 
jiegoj tiesiog prieš odą prie skauda
mų vietų ir nuolat veikia iki plaste- 
ris laikomas prie kūno. Jeigu jūsų 
muskulai ir sąnariai yra sustyrą ir 
apimti skausmo nuo persidirbimo ar 
neįprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizmo ar del kitų priežasčių, 
gaukit Red Cross Kidney Pląster j 
vaistinėj ir vartokit jį — nusistcbė- 
sit jo greitu ir nuostabiu veikimu. 
Parduodamas visose vaistinėse.

Canonsburg, Pa. — Vežant iš 
bažnyčios Prano Milkaus lavo
ną, likus jo našlė pagimdė kūdi
ki- ,

, u vargo.
Kaip girdim, po miestus geri 

įmonės aukauja pinigų ir dra- 
ianų streikuojantiems anglia
kasiams, ir žinoma gauna, bet 
:as gauna? nagi tie kurie ar
iau paėmimo stovi. Pirmiau- 

lia gauna Amerikonai, ir atėju- 
lams nieko nelieka duoti, o jei 
ko reikalausi turi stovėt keletą 
'.ienų eilėje, ir tai kokį suply
šusį rūbą gausi.

Lietuvių čia yra apie 10 šei
mynų, ir tik ką gavo nuo Ak- 
roniečių $7.50 aukų, ką po ly
giai pasidalino.

Čia yra Susivienijimo kuopa, 
joje darbuojasi p. Rudvalis ir 
kiti. Pinavijas.LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS j

PERKAME IR PARDUODAME Į
Del informacijų rašykit—Dept CD

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Breadway New York |
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CHICAGO, ILL.
Lietuviai Amerikonų Scenoje
Jonas Kulis susidėjo su pra

garsėjusiu Amerikonų scenoje 
Lietuviu artistu, Stanley Ged
minu (Galini) kuris turi du ak
tu Ragnovelty Cartuning Act. 
Jiedu Balandžio 17 d. išplaukia 
i Europą, lankysis Londone, Pa
ryžiuje, Berline, paskui važiuos 
į Lietuvą.

Jonas- Kulis, kurs seniau bu
vo Chicagoj ristynių promote- 
riu, sako apžiūrės Lietuvoje ir 
■urengs Lietuviams rįątynes, 
tik tegul Amerikiečiai atvažiuo
ja.

Jonas Kulis jau iš senų lai
kų žinomas darbuotojas tautiš
koje dirvoje. Nuo 1902 iki 1908 
metų rytinėse valstijose lošda
vo teatrus, dainuodavo scenoje; 
nuo 1908 buvo Lietuvių siuvėjų 
biznio delegatu. Nuo 1910 iki 
1913 metų Chicagoj turėjo teat
rą, nuo 1914 iki 1926 metų po 
Lietuvių kolonijas užrašinėjo 
Lietuviškus laikraščius ir kny
gas. Dabar įstojo į Angliškų 
teatrų vodevilį su kitu Lietuviu.

Linkėtina jiem abiem gerų 
pasekmių. C—gietis.

NE-
Na, ir kam žmogus turėtų pasilikt “nesveikuo

jančiu”? Kam čia reikia vargt ir kentėt, kuo
met galima taip lengvai pasigelbėt? Naudokite 
visam pa- šauly
gar - *. SUJ1 vais-

i n 
nu, 
n 'e

ŠNEKĖKITE Š, ’lės ir nuo 
k u m u - ----
mb rūgšties. Jis žiilomas, kai] 
landijos vaistas jau daugiau, kaip 200 metų. 
Gaunamas visose vaistinėse, trejopuose dau-. 
giuose. Žiūrėkite, kad būtų tas vardas ant 
kiekvienos dėžutės, ir neimkite jokių pamėg- 
ždžiojimų. UžpeČėtytose dėžutėse.

APIE

k s- 
pūs- 
svei-

po tautinis Ho- 
kaip 200 metų.

SAVO INKSTUS — GELBEKITESL

NEPRALEISTINA PROGA AP
LANKYTI IR DAUG KO 

PAMATYT

Šie 10-ties metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių me
tai kiekvienam Lietuviui yra 

Į brangus ir neužmirštini metai.I 
| Tas kas pažino Lietuvą prieš! 
Didįjį Karą turėtų pamatyti' 

i Lietuvą po 10 metų neprigul- ■ 
mingo jos gyvenimo. Kam yra 1 į svarbi Lietuvos ateitis privalėtų 

įjos dabartį pamatyti. Jei keti- 
i narna kada nors aplankyti gimi- 
I nes arba biznio reikalais atsi
lankyti tenai, berods nėra ge
resnės progos tą padaryti kaip 
šįmet.

Gaunamomis iš Lietuvos ži
niomis, šią vasarą Lietuvoje 
įvyks svarbios, visuomeniškos 
bei kultūrinio pobūdžio iškilmės, 
kuriomis gyvai interesuojasi vi
sa Lietuvos visuomenė.

1. Gegužės 15 dieną Kaune 
bus iškilmingas Lietuvos Res
publikos 10 metų sukaktuvių 
apvaikščioj imas, daly vau j ant. 
Lietuvos vyriausybei, svetimų 
valstybių atstovams, kariume- 
nei, visuomenės organizacijoms 
r Amerikos svečiams.

2. Birželio 28 iki Liepos 3 d. 
Kaune įvyks Lietuvos žemės 
Ūkio ir Pramonės VII paroda.

3. Liepos 2 d. įvyks Kaune 
antra Lietuvos “Dainų šventė”. 
Milžiniškas prisiruošimo darbas 
pradėta jau senai. Lietuviškos 
dainos galingas aidas atsiskam- 
bės net Gedimino pilyje.

4. Pramintu pernai metais 
keliu, Lietuvos šaulių Sąjunga 
ruošia ir šįmet “Amerikiečių 
Savaitę”, kuri įvyksianti Rugsė
jo 3—9 d. (Ta Savaitė kiek spė
jama bus nukelta anksčiau kad 
spėtų joje dalyvauti ir tie kurie 
anksčiau iš Amerikos parva
žiuos ir jau apie Rugsėjo pra
džią norėtų gryžti.—“Dirvos” 
Red.)

Reikalingas informacijas apie 
tai kaip tuose parengimuose da- 
yvauti kiekvienas' gali gauti 
Lietuvos Konsulatuose, pas eks- 
kursijų vadovus, etc. ir pačioje 
Lietuvoje, valdiškose ir kitokio
se įstaigose.

Pranešdamas apie tai Ameri
kos Lietuviu užinteresuotai vi- 
suomenei, turiu garbės pridurti 
kad Lietuvos Generalis Konsu
latas New Yorke ir Lietuvos 
Konsulatas Chicagoj darys Lie
tuvos svečiams visus palengvi
nimus pasų ir vizų gavimo rei
kale, kiek tai reikalauja apisto- 
’ os ir leidžiama įstatymais.

Patartina nei vienos dienos 
negaišti ir pasirūpinti išanksto 
reikalingus ' kelionei dokumen
tus, kaip tai Amerikos valdžios 
leidimus sugryžti (re-entry per
mit), gimimo bei vestuvių met
rikus iš Lietuvos del gavimo 
Lietuvos paso kas dar jo netu
ri, etc.

Tegul tat bent sykį pagarsė
jus Amerikos Lietuvių kolonija 
pasirodo Lietuvoje savo gale ir 
skaitliumi.

P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Generalis Konsulas

New Yorke.

Kaunas. — Stipriausia ir įs
pūdingiausia musų 10 metų ne
priklausomybės sukaktuves pa
brėš labai gausinga dalyviais 
Antra Dainų šventė. Daugybė 
dirigentų ir armija choristų 
uoliai dirba sunkų prisiruošimo 
darbą. Visų tikslas vienas: ga
linga daina papuošti šiuos nepri
klausomybės minėjimo metus ir 
musų kultūros istorijoj palikti 
neišdildomą žymę.

Šioj šventėj pirmą kart dau
giau kaip 8500 jautrių krūtinių 
viešai, galingai suskambės tau
tos varguose savo Sutvėrėjo pa
sitikėjimo psalmė, “Dievas Mu
sų Gelbėtojas ir Tvirtybė”. Bus 
dainuojama kuklios, mėgiamos 
ir populiarės dainos žadinusios 
ir stiprinusios pereitus du šimt
mečiu musų tautos susipratimą.

600 metų svetimo jungo sle
giami Klaipėdos krašto Lietu
viai, susilaukę brangios laisvės, 
tūkstantinės minios choru ga
lingai užtrauks atgimimo gies
mę ir parodys pasauliui kad nei 
sunkus jungas, nei kieto plieno 
kardas neįstengs palaužti var
gais užgrūdintos tautos dvasios.

Armija Dainininkų
Turimomis žiniomis iki Kovo 

1 d. užsiregistravo 183 chorai 
vedami 164 dirigentų. Atskirai 
tuo tarpu neužregistruoti Klai
pėdos krašto chorai ir dirigen
tai, kurių manoma bus apie 14. 
Tat chorų butų 197 ir dirigentų 
178. Choristų, įskaitant ir Klai
pėdos kraštą užregistruota viso 
8,459.

Čia paduodama organizacijos 
kurių , chorai dalyvaus Antroje 
Dainų šventėje šią vasarą Kau-

ne: bažnytinių chorų 85 su 
2695 choristais; gimnazijų, se
minarijų ir kitokių mokyklų — 
42 chorai su 2737 choristais; 
Pavasario Sąjungos — 22 cho
rai su 768 choristais; šaulių 
Sąjungos — 15 chorų su 582 
choristais; šv. Cecilijos draugi
jos — 10 chorų su 213 choris
tų ; Dainos Draugijos — 4 cho
rai su 193 choristais; Lietuvos 
Universiteto — 2 chorai su 110 
choristų. Keletas kitų chorų 
su po keliais desėtkais daininin
kų, ir Klaipėdos Krašto “Giedo
tojų Draugijos” 900 choristų.

“L. A.”

LONDONAS, Anglija

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.

Jau esu rašęs “Dirvoje” kad 
pas mus žymi dalis karčiamų- 
smuklių užsidarė. Bet del ko
kių priežasčių užsidarė nežinia. 
Kalbama buk čia dauguma me
tė vartoję svaiginančius gėri
mus, per ką nekurtos smuklės 
turėjusios būtinai užsidaryti.

Šiuo tarpu matosi vis daugiau 
Ir daugiau naujai užsidarančių. 
Vienok tokių vietelių kur žmo- 
neliai nori patįs save palinks
mint yra dar apsčiai.

Alus, degtinė čia yra mano 
manymu gana brangu. Nemi
nint kitų svaiginančių gėrimų 
kainas paminėsiu tik apie vieną 
alų, kurį paprastai darbininkai 
vartoja. To alučio puskvortė 
kainuoja šeši penncai, o prieš 
karą kainavo už puskvortę tik 
du penncai. Nesvaiginančių gė
rimų kainos irgi yra aukšto
kos, kaip tai lemonado ir kitų.

Dabar kad ir daugiau uždir
bama, bet tų darbų nevisados 
visiems yra, tai mažai dirban
čiam žmogui vieną kitą paniukę 
rudžio išmovus jau žymi skylė 
kišeniuje pasidaro, o tie penncai 
reikalingi ir kitiems gyvenimo 
mažmožiams.

Pastarame laike siuvėjų dar
bai žymiai pagerėjo.

Kalnavertis.

PĄJIEŠKOJ1MAS

Pajieškau brolio, Antano Sali
kalo, 5 metai atgal gyveno Buf
falo, N. Y., dabar nežinau kur. 
Prašau atsišaukti arba kas iš ži
nančių pranešti. Bus atlyginta.

Pranas Sankalas
R. 1, Box 81, Chesterland, O.

MUSŲ 
DOKUMENTAI

Vieną kartą užėjau pas poną 
Alekną. Mums besikalbant pri
ėjome prie gana rimto klausi
mo. Būtent, Alekna vieną kar
tą kreipėsi prie Amerikos kon
sulo Windsore, Kanadoj, kur 
reikėjo parodyt gimimo metri
kai. Konsulas apžiūrėjęs juos 
užklausė kokioje valstybėje iš
duoti tie metrikai. Jam buvo 
atsakyta kad Lietuvoje.

Tada konsulas vėl klausia kur 
metrikuose pažymėta jog Lietu
vos valstybės metrikai išduoti.

Ir ištikro, vartyk tą popierėlį 
kiek nori bet nerasi nei žodelio 
pasakyta kad tai Lietuvos met
rikai : pažymėta apskritis, vals
čius, parapija, kaimas, o ant žy
minio mokesnio ženklų pažymė
ta: “Valstybės Rinkliava”. Bet 
kokios valstybės tai klausimas.

Antspaudoje yra tik parapi
jos vardas.

Tada buvo tikrinta konsului 
žodžiu, bet jis atsisako tikėti, 
nes formalumas to reikalauja.

Tokiu budu metrikai, kaipo 
tarptautiniai dokumentai, nu
stoja savo formalės vertės.

Viena bėda ne bėda, bet jau 
kaip dvi, trįs tai jau bėda.

Dar Lietuvoje mada savotiš
kai rašyti pavardes. Viename 
dokumente parašyta Tylenytė, 
kitame Tylenaitė. Kaip jau ži
nome, Amerikonai papratę slc- 
bižavoti (spell), todėl pagal jų 
manymą formaliai išeina kad 
asmuo jiems pristatė dviejų as
menų dokumentus, ir pradeda 
rimtai tardyti kodėl dokumentai 
pristatyti su dvejopa pavarde. 
Aiškinimai negelbsti ir konsulo 
akyse reikia liktis asmeniui su 
padirbtais ar suklastuotais do
kumentais.

Turint tokius dokumentus, 
kon/ulas dažnai duoda griežta 
neigiamą atsakymą ir žmogus 
atsiduria apgailėtinoje padėtyj.

Be to, dažnai rašoma metrikų 
ištraukos Rusų ir Lietuvių kal
bose, tuomet reikia padaryt ver
timas į Anglų kalbą. Išvertus 
vien tik Lietuvišką tekstą atro
do Anglų kalboje pusė turinio 
ir reikia daug aiškint kol pa
galios gauni teigiamą atsakymą, 
nes atrodo kad ne viskas išver
sta.

Nesakau kad Lietuvoje tie 
dokumentai išduodami tyčiomis, 
bet tai yra del neturėjimo pil
nai reikalingos sistemos, todėl 
ši klaida būtinai reikia taisyti.
nes Lietuvos piliečius užsienyje 
labai apsunkina. Metrikuose tu
ri būti pažymėta valstybės var
das. Taip pat turi būti, rašoma 
ištraukos tik Lietuvių kalboje.

Gynėjas.



ALELIUJA!

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

Taip, tai toks prakeiktas 
surėdymas šioj buržujiškoj 
Amerikoj. Turi geist, norėt 
ir seilę varvyt, o negali pa
siimt. Turi buržujišku bil
du varyt agitaciją, prašyt 
narių kad balsuotų, o kokios 
pasekmės — nežinai ko. ti
kėtis.

Kad taip Susivienijimas 
butų sovietų rojuje! Aha,

Kokį’Margutį Velykų Vište
lė Musų Bolševikėliams 

Padės

bratiški, tada kas kita! .
Užsinorėjai Susivienijimo

— kepurę Į šoną pakreipęs
(apie SLA. kalbant.)

Laukiant šventų Velykų, 
visi visaip prie jų ruošiasi: 
vieni verda naminę, kiti alų
raugia, kiti pyragus kepa, 
kiti vištas peša, kiti kum
pius šutina; kiti puošia na
mus, popieriuoja, maliavo- 
ja; moterėlės ir mergelės 
perkasi sau suknias, skry
bėles, veidams maliavas kad 
nuėjus j bažnyčią gražiau 
atrodytų arba kad išėjus i 
gatvę visi žiūrėtų.

atėjai sau Į centrą, pasakei, 
Daloi jus iš centro! ir turi 
pildyt kaip pasakyta. O jei
gu ne, tuoj pykšt ir pabaig
ta.

Ten nebūtų jokių ginčų ir 
polemikų su tautininkais, 
nereikėtų jiems prirodinėt 
kad jie Susivienijimą išau
gino.

Tik visa bėda kad Susi
vienijimas randasi toj bur
žujų Amerikoj, kur jeigu 
perdaug šokinėsi gali but iš
varytas Į rojų. Reikia pa-

NĖRA RAMYBĖS 
ROJAUS ŽEMĖJE .

Irakas, istoriška: Rojaus žc- 
I mė, neturi ramybės nuo tyru 
I gyventojų Bedouinų, kuriuos 
j vadovauja sultonas Nejd.

Bagdadas, garsus istoriškas 
miestas, ir Basra, ties susitekė- j 
jimu Tigro ir Eufrato upių, ap-j 
imti nerimasties ir laukia tų 
laukinių užpuolikų.

Anglijos valdžia, kuri garan
tuoja Irako nepriklausomybę, 
pasiuntė orlaivius ir šarvuotus 
automobilius į Persijos užlajos 
pakraštį prieš Bedouinus.

Irak yra dabartinis vardas 
žinomai pasakiškai žemei kur 
spėjama buvo Adomo rojus. Ta 
žemė iš senų laikų žinoma kaipo 
Mesopotamija. Senovės tyrinė
tojai sako kad ta vieta buvo ci
vilizacijos lopšis, kur išsivystė ;

I žmonijos kultūra.
Tenai, žemėje Ur, kaip bibli

ja vadina, gyvepo Abraomas, 
iš kur vėliau iškeliavo Į Kanaa
no žemę. Tenai, ant griuvėsių 
Babilono randasi likučiai Babe
lio bokšto, nesenai atkasti. Ir 
dabar dar Tigro upės pakrašty
je matosi kapas pranašo Erzos.

K. S. Karpavičius Su “Dirvos” Redaktorium K. S. Karpavičium

Birželio-J une
Gerb. Spragilo šonkaulis 

nuvažiavo j 'miestą, nusipir
ko sau naują šlebę, naują 
skrybėlę, avalus ir pąnčia- 
kas ir parvažiavus sako:

— Ar žinai ką, nupirk 
man dovanų Velykoms bu
kietą gėlių, aš noriu pasiro
dyt į balių einant.

— Palauk, kam pirkt,’ pri- 
krėčiau patvoriais mėšlo, 
gal dar iki velykų priaugs 
savų gėlių, — sakau aš.

— Aš iš daržo nenoriu, aš 
noriu pirktų gėlių, — sako 
ji-

Ir ginčykis kad nori.
Kur tik pažiūrėsi, kur tik 

apsisuksi visur ir visi Vely
kų laukia.

Mergelės laukia kad vai
kinai gražią dovanėlę atsiu
stų, kad išsivežtų automobi
liu pasivažinėt. Vaikai lau
kia kad mamos gražių kiau
šinėlių primargintų.

Ale labiausia Velykų Mar
gučio laukia musų raudonu
kai komunistėliai.

Jiems rupi koki Marguti 
jiems Susivienijimo raudo
na vištelė padės.

Jie rūpinasi ir naktų ne
miega. Kasnakt po du sy
kiu išbudę žiuri į Najorkol 
šoną ar negaus kokių žinių1 
kas gavo daugiausia balsų' 
j Susivienijimo Centro Val
dybą.

Tai didžiausias laukėji- 
mas: didesnis negu davat
kai ražancavos atpuskų, ne
gu vaikams kad mokyklos 
užsidarytų; negu katinui 
kad kas netyčia paliktų ati
daręs kamaros duris.

NORI DAGYVENT 
IKI 100 METU

sinaudot buržujiškais išmis
tais ir pildyt ten kokius di
dumos reikalavimus, o dar 
blogiau kad tos didumos ne1- 
turi savo pusėj.

Tik pamislykit kas tame 
užkerėtame Susivienijime į 
bolševikėliams uždaryta:

Suvjrš milijonas dolarių; j 
tai butų'dalinimosi ir lygi-' 
nimo!

Didelis turtingas laikraš-1 
tis kuri kiekvienas turi imt;j 
vaje, vaje kiek butų dykos j 
propagandos, o dabar turi 
iš darbininkų pinigų kaulyt į 
ir jie nenori duot;

Keliolika šiltų vietelių ku
rios jų dykaduoniams labai * 
skaniai kvepia;

Garbė prieš Maskvą kad 
tekie galingi buvo kad už
ėmė didžiausią Lietuvių pa
saulyje tvirtovę;

Puikiausi paniekinimai ir, 
iškoneveikimai Lietuviu pa
triotų ir Lietuvių vardo;

Ir tt. ir be galo.
Todėl tai musų raudonu

kai, kai nudažyti kiaušiniai, 
išvertę akis ir ištempę ausis j 
žiuri kokis kiaušinėlis Susi
vienijime iš po daugybės! 
balsavimo lapelių išsiris... J

Jeigu išsiris raudonas tai 
bus džiaugsmo, o jeigu bal-' 
tas tai vėl bus riksmo kad 
negeras, kad dvokia, ir taip1 
be galo.

Vai tu vištele, tu raiboji,
Kokį kiaušini padėsi, 
Kokį: baltą ar raudoną 
Tu viščiuką išperėsi?
Tai taip musų raudonukai 

gieda Velykų laukdami.

Pittsburgietis Naudoja šias šakneles 
Palaikymui Savo Jaunystes 

Vikrumo

Štai kaip papasakojo II. H. Von 
Schlick, įžymus manufaktorius Pitts- 
burge, Pa.:

“Per praeitus 25 motus aš naudo
jau seną Bulgariškų šaknų receptą 
su stebėtinomis pasekmėmis kad da
bar būdamas GO 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 
310 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 
duoti Bulgarian Herb Tea. Reikalau
kit jų būtinai. Kaina 75c ir $1.25. 
Jeigu jis neturėtų aš prisiųsiu dideli 
šeimyninj pakeli (3 mėnesiams) už 
$1.25, arba 3 už $3.15, arba 6 už 
$5.25. '

PASTABA. Jūsų patogumui aš pa
siųsiu jums C. O. D. ir galėsit užsi- 
mokėt laiškanešiui. Adresuoki! H. 
H. Von Schlick, President, Depart
ment 20, Marvel Bldg, Pittsburgh, Pa.

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

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

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

KURJO JUO N AI? J TU RGUPO N AI
(Lietuviški žodžiai ir jų raidos eina ištisai, be sumaišymo.)

GALVOSŪKIS No. 16 BUVO TOKS:
“Lietuva, Tėvyne musų”.

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
n a turą 1 j f u n k c i j a v i m ą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš- 
šąukštą kelios dienos pir- 
gerkit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

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

“George Washington”, kuriuo 1919 metais Pre
zidentas Wilson penkis kartus važiavo Į Europą. 
Laivas didelis ir greitas, 8-tą dieną pasiekia Eu
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 parankumus. 
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 keturių 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 
ištaisyti. Šviesus, smagus, švarus, ir valgis vi
siems paduodamas prie stalo. Stalai išpuošti ir 
gražiai uždengti. Taipgi yra maži stalukai del 
paskirų būrelių. 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
tavą. 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 ir 
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- ' 
į sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt.
Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno <? 

^ruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai: i

"Dirvos"" Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



D I R V A

DERYBOMS SU LENKAIS PRASIDĖJUS
NjUO to kai 1920 metais 

Lenkai užgrobė Vilnių,, 
jeigu skaitytojai turi geras 
atmintis prisimins kas dėjo
si Lietuvos, ir ataidėjo mu
sų spaudoje: viena partija 
ant kitos, katra tik neturėjo 
valdžios, kaipo vieną prie
kabę turėjo pardavimą Vil
niaus Lenkams; kaipo gąs
dinimą ir demoralizavimą 
musų žmonių naudojo Len
kų grąsininius “užimti” Lie
tuvą. Kada tik koks Lenk- 
palaikis kokioj pakampėj 
burbtelėjo kad jie “nori” 
Lietuvius “suvaldyti” tuoj 
musų spaudoj nuaidėjo kai
po tikras faktas, ir per aš
tuonis metus nieko daugiau

*---------------------------------------
gerai išmokslinto baritono dai
navimo mums netenka girdėti. 
Be to p. Butėno balsas gerai, 
tiksliai lengvai ir pilnai skamba 
visoje skalėje. Lyrinis jo po
būdis ir minkštumas sudaro tą 
savybę kad toks balsas, pasiekę® 
net stiprių fortissimo, malonus 
klausyti. Iš viso p. Butėnas 

] yra kultūringas, nenaudojęs pi- 
i gių efektų dainininkas, gerai 
mokąs naudotis savo gražaus 
balso medega.” šitaip rašo “L. 
žinios”.

Aną metą, sugryžęs iš Itali
jos, Butėnas Amerikoje savo 
draugams sakė: “Kada nors vis 
tik pasieksiu savo tikslą, reikia

[pasišvęsti ir pavargti”. Ir pa- 
I siekė. Linkėtina jam geriausių 
; pasekmių.

▼ ▼ ▼

Nemato kas po Nose
Kiek Chicagoj politikieriai iš- 

sižudo ir kokių niekšysčių pri
daro tai “Naujienos” nemato, 
jos tik rėkia kas Lietuvoj deda
si, jeigu koks socialdemokratas 

[ patenka į Varnius atilsint ger- 
i klę.

| 1931 metų karo Įmonių ma-
1 žinimo pasitarimo konferencija 
paskiriama Japonijai, kur susi- 

I rinks didžiųjų valstybių atsto- 
I vai pasitarimui.

“VAIDEVUTIS”
Marija Ruett. ISTORINE APYSAKA Vertė Brundulas.

)
PAJIEŠKOJIMAI

nelaukta kaip tik Lietuvos 
pagrobimo Lenkais.

Kuo ta paika komedija 
baigiasi? Nagi Lenkų pri- 
silenkimu ir susilyginimu su 
mažiuke Lietuva ir kalbėji
mu taikos keliu suderinimui 
santikių tarp Lenkų ir Lie
tuvių.

Net Pilsudskio andai rik
telėjimas Genevoj ar Valde
maras nori taikos ar karo ARMALIŠKĖNŲ DAINA
šiose dienose nuaidėjo Ka
raliaučiuje Valdemaro pa
reikalavimu kad ponai te
gul pirmiau atlygina de
šimts milijonų . dolarių už 
padarytus nuostolius Vilnių 
užimant ir Lietuvą puldinė- 
jant, negu kalba apie kitus 
karus.

Gal šitą dešimts milijonų 
dolarių kiti musų laikraš
čiai bandys nukreipt kaipo 
Valdemaro kainą už Vilnių, 
ir aiškins kad jis Lietuvos 
sostinę už tiek parduotų, bet 
Valdemaras aiškiai girdi ir 
gerai Lietuviškai moka su
prasti per visą Lietuvą gir
dimą giesmę, “Ei, Pasauli, 
Mes be Vilniaus Nenurim
sim !”

Konferencijose kokios da
bar atsibus tarp Lenkų ir 
Lietuvių ponams nebus va
lia rėkauti, “taikos ar karo 
norit?” ir jeigu jie taip rik
teltų pasirodys kaip vaikai 
kurie nieko nesupranta.

Kas iš' tų konferencijų iš
eis sunku pasakyti, o jau iš- 
kalno Amerikos spauda spė
ja jog tik tada bus prie ko 
nors prieita jeigu Lietuviai 
išsižadės Vilniaus. Žinant 
kuo Vilnius Lietuviams yra 
ir kaip jis Lenkams pateko: 
ne taip sau iš netyčių, bet 
po to kai jie buvo pasirašę 
sutarti ir pripažinę Lietu
viams, aišku kad Lietuviai 
jo niekad išsižadėt negali.

Ar gali pasitikėt Lietuviai 
Lenkų naujais pažadais ir 
sutartimis jeigu vieną taip 
paniekinę visai nenori apie 
ją nei kalbėti?

(Kazys Kalvaitis) 
Ant Pilvės kranto Armališkių kaimas, 
Tam slauniam kaimelyj gegutė kukavo. 
Ne gegutės balsas, ne lakštingalėlės, 
Verkia mergužėlė išleidus berneli. 
Verk anksti ryteli, vėlai vakarėli, 
Nesulauk bernelio gryžtant iš vainelės. 
Anksti rytą kėliau, žiuriu per langelį, 
Vai Dievuliau brangus nėr mano bernelio. 
Akis pražiūrėjau, rankas prarymojau, 
Nematyt bernelio iš karės gryžtančio. 
Einu per dvareli, girdžiu žemė dreba, 
Tai mano bernelis su Lenkais kariauja. 
Kulkos smarkiai ūžia ir kardai švytruoja, 
Tai mus kareivėliai ten priešus terioja. 
Griebsiu ir aš kardą, bėgsiu į pagalbą, 
Gal mus kareivėliams kariaut nusibodo. 
Mes iškirsim Lenkus, musų piktus priešus, 
Kurių net prabočiai musų nemylėjo.
Žemė sudrebėjo, ugnis sužaibavo, 
Musų kareivėliai Lenkus užkariavo. 
Bėgsiu kuogreičiausia pasitikt bernelio, 
Gal mano bernelis parein iš vainelės. 
Išgirdau žirgelį graudžiu balsu žvengiant, 
Tai mano bernelio žirgelis parbėga. 
Sutikau žirgelį tarp dvarelio vartų, 
Ir mano bernelis sėdi ant žirgelio, 
Kraujais aptaškytas, purvais apdrabstytas, 
O šviesus kardelis visas sulankstytas. 
Nusėsk nuo žirgelio, paduok man rankelę, 
Priglausk mane jauną prie savo širdelės. 
Einam per dvarelį, sutikom močiutę, 
Eik čionai, sūneli, nusiprausk veidelį.. 
Suėjom į vidų, gėrėm viną, midų, 
Džiaugės mergužėlė sulaukus bernelio.

Butėnas Kauno Operoj
Lietuvos muzikos kritikai 

gražiai atsiliepia apie Joną Bu
tėną, Amerikietį baritoną, kuris 
Kovo 11 d. pirmą kart;} pasiro
dė Katino operoje.

Jis dainavo Rigoletto partiją 
ir Atliko rimtai ir gražiai, kad J.“ ž ’ ' ■
publika nuoširdžiai jį pripažino 
ir karštai pasveikino.

“Iš šio tik spektaklio neapsi
rinkant galima pasakyti kad 
taip gerai pastatyto balso, taip |

SVAJONĖSE
Aš čia sau vienas giliai svajoju, 
Vaizduojąs akis man jos ugninės, .
Jos žvilgsniai varsto man širdį jaukią, 
Banguoja sunkiai mano krūtinė.

Nors jos prieš mane dabar jau nėra,
Bet jos veidelis akyse stovi,
Akelės žydrios, skruosteliai skaistus, 
Ir lupos rodos kalbėti nori. .. .

Ak, laime, laime, kodėl taip skyrei 
Kad man prie josios sunku prieiti, 
Kodėl ištolo tik leidi džiaugtis, 
O prie krutinės nėra ką glausti?....

Ar tu, brangioji, kur sau buvoji,
Šią valandėlę taip pat svajoji,
Kaip aš į tave mintis .nukreipęs,
Ar ir tu taipgi viena klejoja ? ,s

Žinau, ten yra tokia vietelė
Kur randas, esti mano mergelė,
Prie josios mintis man nuolat skrenda, 
Tenlinkui kreipias mano širdelė.

• Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Ant Mozūrų!

— Mano karalius, o jūsų valdovas, ga
ilingas Mozūrų žemės vadas, Andžislovas, 
nori kad jus, Prusai, Lietuviai ir Žemai
čiai, jam nusilenktumėt ir pasiųstumėt tin
kamą duoklę!

— O kokios duoklės jus norėsite?
— Tos pačios kokią Prusai kasmet jam 

teikdavo. Atiduokit savo vaikus, berniu
kus ir mergaites. Sukraukit žvėrių kailius, 
taurų ir briedžių ragus, karolius ir ginta
rą, — atsakė pasiuntiniai, — ir mes ramiai 
jūsų kraštą apleisime.

— O jei mes neduosime? — paklausė 
Narimantas.

— Būtinai turit atiduot tinkamą duok
lę! — atsakė pasiuntiniai. — Jeigu geruo
ju neatiduosite ateis galingas musų vadas 
ir kalaviju privers tai padaryti. Jis paims 
kiek norės vergijon.... Duoklė tada tris 
kartus bus didesnė!....

Narimantas norėjo į tai atsakyti, bet 
kunigaikštis atsistojo ir davė ženklą kad 
pats nori kalbėti. Jis išėmė dvi vilyčias ir 
pasiuntiniams įteikdamas tarė:

— Už žodžius kuriuos čia ištarėt turė
tų vilyčia jums j širdį įsmigti, bet Prūsų 
ir Lietuvos Kunigaikštis gerbia svetimos 
žemės pasiuntinius. Eikit ir nuneškit sa
vo karaliui musų atsakymą: Prusai ir Lie
tuviai yra laisvi žmonės, jie savo draugams 
dovanas duoda; priešininkams jie turi vi
lyčias. Eikit ir praneškit tai savo vadui.

Jis davė ženklą. Pasiuntinius vyrai 
apsupo ir išlydėjo Vislos linkui.

Vaidevutis padarė savųjų tarpe tvar
ką. Jis drąsino savo kariauninkus nebijoti 
Mozūrų ginklų ir jų skaičiaus.

— Juk dievai su mumis, — kalbėjo jis, 
— tat ko gi mes galime bijoti?

Kaip tik tuo metu atvyko ir Krivių- 
Krivaitis su daugybe kunigų ir vaidilų. Jie 
atnešė dievų stabus. Žmonės puolė žemėn 
prieš dievų stabus, o Krivių-Krivaitis rau
dona vėliavėle juos palaimino.

Priešakyje kariauninkų, ant širmo žir
go, pilnas įsitikėjimo, ramus ir išdidus iš
jojo Vaidevutis. Jis vedė savo žmones į 
kovą už krašto laisvę.

Ir Perkūnas tūrbut padėjo savo ka
riauninkams, nes Vaidevutis veik be kovų 
užkariavo didelius Mozūrų žemių plotus. 
Puikusis Andžislovas. tikėjos kad Prusai 
ir šiandien jam bus nuolaidus ir atiduos 
duoklę ir belaisvius jo pasiuntiniams, ir 
todėl visai nesiruošė karui.

Žinia kad Prusai eina jo žemės užka
riauti taip staigiai jį užklupo jog jis pats 
vos spėjo išbėgti nuo Prūsų ir vos jiems į 
nelaisvę nepateko.

Jo pavyzdį sekė visi jo žmonės. Mozū
rai persigandę bėgo ir paliko Lietuviams 
ir Prūsams visus savo turtus. Prie Lietu
vos kunigaikščio1 kariumenės staiga prisi-. 
dėjo naujos pajiegos. Tai buvo Prūsų ir 
Lietuvių vaikai, kurie ilgus metus išgyve
no svetimoje Mozūrų žemėje kaipo belais
viai. Jie neužmiršo kad juos iš Prūsų na
mų, nuo jų motinų ir tėvų jų engėjai išplė
šė. Dabar išaugę bernai ir mergos didelia
me skaičiuje nubėgo pas savuosius. Mozū
rai juos buvo privertę sunkiai dirbti, bet ’ 
jie užtai išmoko daug naujų amatų. Jie 
mokėjo mitriai vartoti trumpuosius kala
vijus, kurių tuo metu Prūsuose dar nebu
vo, ir mėtė sunkiąsias kuokas. Jie gerai 
žinojo kraštą, todėl savo kariumenei mo
kėjo kelius nurodyt.

Tai visa didžiai padėjo Vaidevučiui, ir 
kada galų gale Andžislovas surinko savo 
kariumenę ir pradėjo kovoti, Lietuviai Vai
devučiui vadovaujant Mozurug nugalėjo.

Mozūrai išsiuntė pasiuntinius prašyti 
taikos.

Vaidevutis pasitarė su kunigais. Jie 
atsakė: •

— Dievai nori taikos.
Tada Vaidevutis priėmė Mozūrų pa-1 

siuntinius. Jie nužemintai nusilenkė Lie
tuvių kunigaikščiui ir visiems kariaunin

kams. Dabar jau jie užmiršo grąsinti kaip 
anksčiau darė, bet prašė tik susimylėjimo.

— Pakaks kariauti ir kraują lieti, — 
tarė pasiuntiniai, — didis kunigaikšti, mes 
pažinom tavo galią ir todėl garbinam ta
ve! Pranešk savo sąlygas, mes jas priim
sime. Liksime draugais ir broliais!

— Tegul sudegina jūsų valdovas An
džislovas musų dievams aukas, — tarė Vai
devutis. Kitaip jis negalės mano broliu 
likti.

Ir buvo priverstas išpuikęs Lenkų ka
ralius Prūsų dievams aukas deginti, turė
jo Vaidevučiui ir jo kariauninkams duot 
turtingas dovanas ir prisiekti kad taikoj: 
ir draugingai su Prūsais gyvens.

Jis taip pat grąžino visus Prūsų nelai- 
svius, ir tuos kurie patįs į Vaidevučio ka 
riumenę pabėgo ir tuos kurie iki tol dar 

; nelaisvėje tebebuvo.
Ir prasidėjo didžiausias Prūsų stovyk

loje džiaugsmas. Jie džiaugės kad perga
lėjo priešininką ir džiaugės kad gavo dauj 
grobio. Daugiausia gi džiaugsmo buvo de 
gryžusių iš nelaisvės brolių ir seserų. Se 

Į nasis Narimantas surado savo vaikus. Jai 
nebe vienas namon jų sugryš!

Puikias vaišes iškėlė Vaidevutis. Pa 
kvietė taip pat ir Andžislovą su jo artimai? 
kariauninkais.

Karalius kartu su savim atvežė ir pui 
kias dovanas.

Gražiausios gelumbės pradžiugino Lie 
tuvių kariauninkus. Tarp gryžusių mer 
gaičių buvo daug tokių kurios Mozūrų že
mėje išmoko verpt ir aust vilnas. Vaide 
vutis pareikalavo kad joms but atleisti i) 
reikalingi tam darbui įrankiai. Prusai iki 
tam laikui avelių nelaikydavo. Vaidevuti? 
kitų grobio daiktų skaičiuje tada ir avis , 
Prusus' nugabeno.

Šitaip pergale džiaugdamiesi ir vežda 
mi turtingą grobį Prusai ir Lietuviai gry 
žo į savo kraštą.

Nušvietė dangų aukų laužų liepsnos 
Romuvoje! Žmonės dėkojo dievams. Pla
čiai pasklido gražios vaidilų dainos api< 
Prūsų kariauninkų žygius. Po visą kraš 
tą pasipylė kunigai pranešdami žmonėm: 
didžią naujieną — kad atėjo laisvė ir. ne 
priklausomybė. Jie garsino Prūsų galy
bę. Nurimo Prūsų motinos. Jau nebepa 
kels jų priešai vidurnaktį ir nebeatims nuo 
jų mylimų vaikų.

Užviešpatavo taika ir ramybė visame 
krašte.

Tik vienas vyras nenorėjo ilsėtis. Ne 
vaišių jis kėlė, nei į medžiokles vyko. Ty
lioje Romuvoje nuoširdžiai dirbo išmintim 
gas Krivių-Krivaitis.

Nusiramino šalis, bet tai dar ne vis
kas. Nebuvo išdirbta tarpusaviu santikių 
teisės, nebuvo suderinta gyvenimas. Žmo
nės tebebuvo neturtingi. Juk stebuklus pa
sakojo Prūsų kariauninkai apie svetimą 
šalį. Štai kokį iš ten grobį atgabeno.

Kaip tik Vaidevutis su savo pulkais at
vyko į Romuvą, Krivių-Krivaitis tuojau 
jam pranešė dievų valią. Karo grobį rei
kia tuojau tarp visų išdalinti. Dievams tu
ri būti paskirta viena dalis, kita kunigams, 
kariauninkams, trečia ir ketvirta tiems ku
rie buvo namie pasilikę ir saugojo nuo ki
tų priešininkų šalies sienas. Ir šitaip turi 
būti visados.' Tokia Perkūno Valia!

■ (Bus daugiau)

Labai naudingas kiekvienam 
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS

Angliškai-Lietuviškos Kalbos.
18,000 žodžių

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

Kaina tiktai 65c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

Praišienč Marijona, gyvenus, 
kur tai apie Washington;}.

Bufas Aliozas, gimęs Liepo- 
juje, prieš karą gyvenęs Wash
ingtone. Dabar giminės žinių 
leturi.

Eitutis Jonas, apie 20 metų 
Amerikoje, gyvenąs Pittsburge.

Gribauskas Antanas, Ameri- 
ikon atvykęs prieš 18 metų, 
gyvenimo vieta nežinoma.

Sidaravičiai Mataušas, Rail
as ir Mare Jarienė, iš Mariam- 
lolės ap., Klebiškio v.

Delikai Adomas ir Aleksan- 
Iras, iš Kruonio m., Trakų ap.

Bražys Vincas, Amerikon at- 
zykęs prieš karą, gyvenęs “Vi- 
iburk” (gal Pittsburg, Water- 
mryje ar tam panašiai).

Dobrikis Andrius, Amerikon 
įtvykęs 1903 m., gyvenęs Gil
bertville, Pa., dabar nežinia kur.

Deringai, Jonas ir Vincas, 
■yvenę ar tebegyvena Bayon- 
le, N. J.

Pilipauskas Aleksandras, gy
venąs Atlantic City ar kur apie 
Jew Yorką. Reikalas svarbus.

Mackevičius Juozas, gyvenęs 
Ynsonia, Conn. Dabar motina 
įpie jį neturi jokių žinių.,

Vaitkevičius Antanas, iš Rie
tavo, Telšių ap. Gyvenęs New 
Yorke.

• Juraitis Antanas, gyvenęs 910 
8. 3rd St. Brooklyne.

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

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
JIEŠKOMA:

Akelaitytė Veronika, kilus iš 
Mariampolės, Suvalkų rėd.

Dautartas Petras, gyvenęs 
'Jew Yorko mieste ir karo me- 
-u mobilizuotas į S. V. kariu- 
nenę.

Giedraitis Adolfas, gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

Jieškomieji arba apie juos ką 
ginantieji asmens yra prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

Lithuanian Legation
2622 — 16th St. N. W. 

Washington, D. C.

Biogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy

Visose Aptekose

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip • 
1 ■* padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no* 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalao, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.



DIRVA

(Tąsa iš pereito num.)

m

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Žmonės nuo neatmenamų laikų ginta
rą laikė labai brangiu daiktu. Lietuviai ir 
kitų pagoniškų šalių žmonės — net taip toli 
kaip Egiptas — naudojo gintarą smalka- 
lams dievams, naudojo jj papuošalams ant 
kūno ir brangiems daiktams išdabinti. Gin
taro buvo keleto spalvų: geltono, debesuo
to, raudono ir maišyto, ir kožna rūšis bu
vo tam tikram tikslui reikalingesnė ir bran
gesnė.

Kailiai taip pat buvo didelė brangeny
bė, už kuriuos, kaip ir už gintarą, kitų ša
lių pirkliai davė jiems gelumbę ir kitokius 
audinius, davė geležį ir gatavus ginklus, li
to visko Lietuviai turėjo kožnas pagal savo 
turtingumo gintaru ir kailiais.

Patįs mito žvėriena, paukštiena ir ju
rų bei upių žuvimis.

Plėšikai prisigrobę kailių ir gintaro 
pardavinėdamo tą viską tolimose šalyse, 
mainydavo j auksą ir sidabrą bei brangme- 
nas iš tolimų rytų. Jie gyveno turtingiau 
ir puošniau negu valdovai, nes po teisybei 
tada plėšikai ir buvo visko valdovai.

— Duokit mums gintarą ir kailius! — 
rėkė užpuolikai, apspisdami pilaitę.

— Ateikit ir pasiimkit! — atsakė Kas- 
'tys, kuriam pritarė ir kiti, manydami kad 
plėšikai pasidžiaugę ką dar rado likusio 
anose bakūžėlėse, netikėdami lengvai dasi- 
gauti į pilaitę pasisalins, nes neužilgo gali 
pribūti kaimynai į pagalbą, kaip jie vieni 
kitiems gelbėdavosi. Taip daug sykių bu
vo kada silpni priešai užklupdavo, arba 
daug sykių patįs pajūrio gyventojai juos 
iki vienam išžudydavo jeigu tie greitai ne
pasitraukdavo, o jų grobį pasidalindavo.

— Duokit ko reikalaujam, o jei ne tai 
į pelenus pavirsit! — šaukė 'Vikingų vadas, 
kurs gerai nujautė kad turės atkaklią ko
vą ir suuodė kad užsidariusieji pilaitėje 
žmonės turi ką ginti ir už ką kovoti.

Kuomet Kastys ir kiti vyresnieji su 
užpuolikais ištolo nuo pilaitės sienos dery
bas varė, kiti tuo tarpu ruošėsi prie kovos: 
virino vandenį, kaitino akmenis ir smaili
no ginklus. Jautė kad reikės savo turtą— 
ir gyvastis už jį—tampriai ginti ir gana il
gai, nes užpuolikai nesitraukia. Tik pilai
tės gynėjams rūpėjo užtęsti laikas kad spė
tų pagalba pribūti.

Širdo plėšikų vadas, ypač gal but dėl
to kad iš kitur jie buvo nuvyti be grobio. 
Tolimas šalis lankyti ir nieko neparsivežti 
butų bereikalingas žygis. Jie turi gauti 
gintaro ir kailių, ko jų šalyje visai nėra ir 
kas pas juos laikoma didžiausia brangeny
be.

Siautė aplink pilaitę užpuolikai dary
dami baisiausį riksmą, gąsdindami savo 
laukiniais balsais viduje esančius, ir ver
žėsi artyn, kas kart su didesne drąsa. Su
prato kad reikia skubiai apsidirbti su gy
nėjais, nes gali tuoj pribūti pagalba ir tu
rės neštis tuščiomis. Prasidėjo puolimas 
ir gynimąsi.

Užpuolikai ėmė daužyt rąstais pilaitės 
vartus — su kiekvienu didelio rąsto sma
giu vartai darėsi silpnesnį ir pagaliaus 
visai buvo išversti. Nors iš sienos buvo 
svaidoma j juos karšti alkmenįs, leidžiama 
vilyčiomis, artimuosius plikinama karštu 
vandeniu, bet užpuolikų narsa buvo nepa
prasta, upas neatbukinamas, ir štai, prie 
moterų ir vaikų kliksmų, Vikingai kai ru
ja vilkų įsiveržė į pilaitę. Prasidėjo ten 
baisi valanda — ir visai trumpa valanda, 
nes nedaug truko iki keli desėtkai pilaitės 
žmonių, su moterimis ir vaikais, buvo išžu
dyta. Nebuvo jų gana nei gintis nei atsi
laikyti, nes ne prieš tokius priešus ta pilai
tė buvo paruošta. Netrukus viskas apsi
gaubė liepsnomis, o paskui liko tik pelenai, 
ir kada atbėgo iš tolesnių apielinkių pulkai 
žmonių, kuriems susituokti į burius ilgai 
truko, jau rado pilaitės tik juodus pama
tus. Juroje matė bures tempiančius, irk

lais mosuojančius plėšikus, kurių valtis 
skubiai nešėsi nuo krašto.

Gailesčiu ir ašaromis akyse žiurėjo 
suėję kaimynai į šį liūdną vaizdą: kiemo 
viduryje gulėjo apie penketas vyrų plėši
kų rūbuose, kurie buvo svetimi — tai Kas- 
čio nudėti, nes ant jų gulėjo pats Kastys 
su kirviu perskelta pusiau galva — galva 
tiesiog buvo iki pat kaklo į dvi dali perkirs
ta — nes matyt jam beblaškant užpuolikus 
vienas jų prisitaikė iš užpakalio ir kirviu 
gerai pataikė. Prie pilaitės vartų gulėjo 
krūvelė vyrų — priešų ir namiškių — vis 
tai ženklai buvusios karštos kovos. Prie 
kiekvienos pašiūrės irgi buvo krūvelės la
vonų, nes vis buvo bandoma priešams ke
lias pastoti, ir tie lavonai kurie radosi prie 
bustyniu vietų buvo apsvilę arba gerai ap
degę, nes plėšikai viską sudegino.

Pavėlavę su pagalba kaimynai dabar 
atliko tai ką atlieka prie lavonų kariauto
jų, paguldžiusių galvas ginant savo gimtinį 
lizdelį arba savo žemę: rinko lavonus sa
viškių, krovė didelį laužą ir sudegino visus 
ant jo. Nerado tiktai lavono Vijonos ir 
jos vaikų ir vieni spėjo kad ją su vaikais 
plėšikai nelaisvėn išsigabeno, kiti sakė kad 
ji gal su vaikais ištrukus kur slapstosi, bet 
tikrai niekas nežinojo, nes jeigu butų spė
jus kur išbėgti tai iki dabar jau butų ban
džius ir sugryžti. Parėjo būreliai kitų mo
terų su vaikais, kurios buvo nubėgusios iš 
savo namelių slėptis kur kitur kada priešus 
pajuto, bet Vijonos niekur nesimatė.

Laidotuvėms atvyko iš apielinkių kri- 
vės ir vaidilos, ir prie kanklių muzikos vie
nas senas krivė kalbėjo žmonėms kaip gar
bingi yra tie kurie kovoja už savo lizdą ir 
gina jį net galvas padėdavi. Lavonų ant 
laužo buvo sudėta apie trejetas desėtkų vy
riškių, kuomet užpuolikų lavonų suskaity
ta beveik dusyk tiek, kurie išmėtyta gry
name lauke, varnoms sulesti, žvėrims su
draskyti, paimant jų ginklus sau.

Kūrė laužą. Pakilo dūmai, pasirodė 
liepsnelė, didėjo dūmai ir ugnis, ir neužil
go liepsnos išsitiesė iki aukštų pušų viršū
nių, o dūmai ėjo toli, toli į Lietuvos gilumą 
apreikšdami kad čionai nesenai atsibuvo 
kova ir kad laidojami narsuoliai kurie už 
savo šalęs neliečiamybę gyvastis padėjo.

Kada leidosi saulė skęsdama kitame 
jurų krašte, jau nyko laužo ugnis ir dūmai, 
ir vakarų vėjelis pradėjo žarstinėti pelenus 
didelio ugniakurio, po kuriais dar buvo 
raudonos žarijos lyg kalbančios kad nors 
iš vienų tos srities gynėjų tik pelenai vir
to, liko dar kitų tvirtų ir smarkių, kurie 
tęs kovas toliau ir guldys savo galvas kad 
tik svetimieji ant jų žemelės kojas užkėlę 
saugiai palikti negalėtų.

Šitaip užsibaigė tų žmonelių pavasari
nė šventė, vaidiloms ir kriviams stiprinant 
likusiųjų dvasią, aiškinant jog dievai buvo 
tokie geri kad neužleido daugiau plėšikų 
ir nesuvedė daugiau čiabuvių į pilaitę pra
žūti to apgulimo metu.

* v- »
Kur Vi joną? Kur vaikai?
Plėšikų vadas su savim turėjo vaikutį 

ir mergaitę — tuos pačius Kasčio ir Vijo
nos kūdikius apie kuriuos jau žinome. Ar 
kituose laivuose buvo paimta ir daugiau 
m^ų vaikų vadas negalėjo tuo tarpu ži
noti.

(Bus daugiau)

SVAJONĖLĖ

Auksuota saulutė 
Leidžiasi žemai, 
Puošiasi sesutė, 
širdis plak’ jautriai.

Atlankys bernelis 
Šį vakarėlį,
Nors už tai ją bara
Senas tėvelis....

Prišersiu šunelius 
Kad jie nelotų, 
Patepsiu vartelius 
Kad negirgždėtų

Ir lauksiu bernelio
Mėnulio šviesoj,
Prie durų svirnelio, 
Vietelėj ramioj.

čia mes pasvajosim
Nakties tylumoj, 
žvaigždėm’s pasidžiaugsim 
Dangaus platumoj.

Pirm negu gaidelis
Raibas . užgiedos 
Mane bernužėlis
Saldžiai pabučiuos.

Paspaudęs rankelę 
Sudiev pasakys, 
Man jautrią širdelę 
Jisai nuramys.

Aš jį palydėsiu
Iki vartelių
Ir jam palinkėsiu
Saldžių sapnelių.

Sugryžus svirnelin
Miegosiu viena 
šiltam patalėlyj 
Kol išauš diena.

Prigausiu tėvelį, 
Nors ir negražu, 
Mat, savo bernelį
Pamatyt turiu.

Laputė.

GANA!
Nelenksiu galvos prieš tave, 
Nors buvai brangi, mano miela, 
Viskas pranyko, ir dabar 
Ne tau valdyti mano sielą.

Dabar aš laisvas, tau sakau,— 
Daiigiau prigauti nesiduosiu, 
Gana dejonėms ir skausmams, 
Niekam jau laisvės neparduosiu.

Veltui praleidau tris metus 
Tik apie tave besvajodams, 
Takus išmyniau kaip kelius 
Pas tave eidams, beklejodams.

Kudlius.

AR PASIEKSIU?
Ar pasieksiu tavo širdį 
Savo žvilgesiais giliais, 
Ar išgausiu tavo meilę 
Dainos žodžiais maloniais?

Aš dainuoju tau be galo 
Daineles gražias, meilias, 
Apie tavo veido gožę, 
Gilias, slaptas akeles.

Akįs tavo mane žavi
Taip liepsnojančios karštai,
Tavo lupos mane traukia
Taip išrodančios gražiai.

Duok pažint man didį džiaugsmą. 
Skirki meilę man tiktai, 
Lai nejaučia širdis mano 
Jokio liūdesio visai.

Ak priimk dainelę mano
Į širdužę sau giliai,
Ir žiūrėk akelėm savo
Į mane gražiai, meiliai....

Adonis.
4/

Nuo Juokų Red.: Galvojam, 
galvojam ką čia padarius. Da 
bar pavasaris, paukščiai ruošia
si sukt lizdus, visus apėmęs at
gijimo ir naujo jautrumo jaus
mas, ar kartais netiktų apšauk
ti Meiliškų Eilių Kontestą, su 
paskyrimu dovanos už gražiau
sias, linksmiausias arba liud-

niausiąs Meilės Eiles. Dar ro
dos tokio Kontesto neturėjome.

Poetų tą galinčių turime ro
dos gana, o atsiras ir daugiau 
kurių širdyse dega meilės liep
snos ir kas nors sukasi, bet be 
pajudinimo į viršų neišsiveržia.

Iš moteriškų poečių jau turi
me į kontestą net dvi, gerb. La
putę ir naują musų poetę gerb. 
Rožę. Tai yra, jos galėtų stoti 
Į kontestą (dar neįstojo).

Iš vyrų turime vieną gerb. 
Adonį, nors kaip kada maišytai 
rašo ir gerb. Radasto žiedas ir 
Ant. Skrinskis ir gerb. Kudlius.

Ir šį sykį jei Kontestą darysi
me darysime kitaip: leisime pa
tiems skaitytojams išrinkti lai
mėtoją, o ne mes patįs skirsime, 
kaip kituose kontestuose pats

Redaktorius arba mes patįs da
rydavome (jei kontestas eidavo 
Juokų kampelyje).

Mes nesijaučiame gana kom- 
petentiški spręsti Meilės Poezi
joje.

Priminimai 
Apie Sveikatą 
Laikykite savo svarbiausius orga
nus veiklius ir švarius, o nerei
kės jums kvaršint sau galvą dė
lei sveikatos. Padėkite gamtai, o 
gamta jums atsilygins, suteikda
ma jums panaujintą gyvenimą. 
Jau nuo 1696 metų drūtieji Ro
landai apsaugoja savo inkstus, 
kepenis, pūslę ir vidurius nuo 
įvairių nesveikumų, naudodami, 
kaipo vaistą savo nacionalę nami
nę gyduolę—original) ir tikrą

METROPOLITAN 
OPERA COMPANY

GIULIO GATTI-CASAZZA, General Manager 
EDWARD ZIEGLER, Asst. General Manager 

SEZONAS IŠ DEVYNIŲ OPERŲ 
duodama pastangomis

PUBLIC AUDITORIUM
Pirmadienio vakare, Bal. 30

AIDA
Ponselle, Martinelli, Tibbett

Antradienio vakare, Geg. 1
MIGNON

Bori, Talley, Gigli

Trečiadienio vak., Geg. 2
NORMA

Ponselle, .Jagel, Telva

Ketvirtadienio vak. Geg. 3
RIGOLETTO

Galli-Gurci, Gigli, De Luca

Penktadienio popieti, Geg. 4 
(Du veikalai)

Haensel und Gretel
Mario. Flcisher, Ludikar

PAGLIACCI
Buri, Martinelli, Basiola

Penktadienio vak. Geg. 1
TANNHAUSER

šeštadienį po pietų. Geg. 5
Tales Of Hoffmann

Talley, Bori, Tokatyan
šeštadienio Vakare, Gegužės 5

IL TROVATORE
Ponselle, Martinelli, Clausen 

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

Pavieniai tikietai prasidės parsiduoti Balandžio 9 d. po 
$7, $6, $5, $4, $3, $2, $1 — TAKSŲ NEBUS 

DREHER’S, 1226 HURON ROAD
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—-jus esat išaugės iš pradi

niu klesos*
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Camels yra padaryti del

rūkytoju kurie pažysta savo
cigaretus.

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų j 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 lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 ............................................. 1-25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

“Aš eisiu mylią kad gavus Camel

© 1R3S, B- J- Reynolds Tobacco 
Company, inston-Snlein, N. C.

I
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savo bažnyčios baigia jau irUNCLE WIGGILY’S TRICKS

snore

in

tinkama kaina

world laughs 
and you sleep

A friend 
to be a friend

We presume snoring might 
properly be called sheet music. 
“Laugh and the 
with you”, 
alone.

¥ ¥

need expects you 
in deed.

Salesman: ‘ 1 suppose youi 
new little son is very intelli
gent ?”

Newlywed Dealer: “Intelli-

he’d 
never be able to understand the 
language my wife talks to 
him!”

gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Mike: “Clothes give a man a 
lot of confidence”.

Ike: “Yes, they certainly do. 
I go a lot of places with them 
that I wouldn’t go without 
them.”

Plumberystes Reikmenys
GELEŽINIAI DAIKTAI—MALIAVOS

Persitikrinkit kokios

... 17.00

10.00

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

žemos musu kainos 
Maudynės Kubilas pilnai $25.00 

Vandens Ši Id y toj as ......... $1.50

Karšto Vandens Tankas . . $6.50 

Klosetas pilnai . ..
2 dalių Skalbyklos ........

Dykai pristatome visur Cuyahoga Apskrityje
THE STONEMAN CO.

7106-10 Superior Ave. Tel. Randolph 1795 
Automobiliams pasistatyti vieta užpakalyje. 

Atdara nuo 7:30 ryte iki 6 vak. šeštad. iki 9 vak.

Akrono Naujienos
! PO BALIAUS
i Kovo 24 d. bolševikų koman- 
■ da su pagalba SLA. 198-tos kp.
1 ir šv. Juozapo draugijos buvo 
! surengus balių pasišienavimui 
j dolarių neva streikuojantiems 
angliakasiams. Bolševikėliai iš- 
kalno džiaugėsi kad bus dolariu- 

' kų, sueis katalikai ir tautinin
kai neva streikerius paremti ir 
jų kišenius pripildys. Bet įvy
ko kitaip: tie kaip bolševikai 
vadina žiopliais jų baliun nėjo

J ir dolarių nenešė. Atėjo tik pa
tįs bolševikėlių generolai be ka
reivių ir dar keletas Rusų. Tai-

Į gi balius davė nuostolių.
1 Iki bolševikai atskaitų neiš
duos iš surinktų tarp Lietuvių 

1 pinigų ir neparodys kas iš Lie
tuvių streikerių pinigus gavo

i tolei Lietuviai jiems pinigų ne- 
į duos. O bolševikai atvirai sa
ko savo spaudoj kad jie aukų 
Lietuviams streikeriams neduos, 

i duos į kokį ten komitetą, o kur 
! tas komitetas pinigus dės ir ką 
jis jais nuveiks tai žiopliams 

Į neturi apeiti.

Iki šiolei bolševikai išnaudojo 
darbininkus visokiais savo su
manymais aukas čiulpdami. Jau 
laikas butų ir šv. Juozapo drau
gijai nustot bolševikams bei
nant ir vaikščiot po namus kau
linant iš žmonių pinigus į rau
donųjų fodną. Dar negirdėjot 
kad bolševikas ką paėmęs duotu 
kitam arba darbininką sušelpęs. 
Kokiais vardais ir tikslais jie 
nerinktų, sugraibytus pinigus 
neduoda niekam kitam kaip tik 
savo ir žydų agitatoriams.

Lietuviai, atsidarykit savo a- 
kis ir užsidarykit kišenius.

Jeigu kur aukaujama pinigai 
streikeriams bandykit aukas pa
siųst tiesiog patįs.

Keliautojas.

mokytų žmonių pamokini- 
jaunuomenė neturi vietos 
teatrams ir baliams; žo- 
nėra to visko ką turėjo, 

ant visados, ir per 
mūsiškiai negiedos

NELINKSMOS VELYKOS
Kas gyvas džiaugiasi sulau

kęs pavasario, žmonės linksmi
nasi pavasarinėmis šventėmis, 
katalikai sulaukę Velykų gieda 
bažnyčiose “Aleliuja” ir jaučia
si pasitenkinę. Bet Akrono Lie

želt, medžiai apie bažnyčią pa
sodinti tapo išrauti; jų įtaisytas 
altorius sugriautas. Pobažnyti- 
nėj svetainėj daugiau nesigirdi 
Lietuviškų sueigų, dainų, nesi
girdi 
mų; 
savo 
džiu
dingo jau 
tai šįmet 
linksmos Velykų giesmės.

Daug tačiau kaltės savo baž
nyčios praradime yra ir pačiuo
se musų katalikuose. Vienas 
Kun. Cybelis nebūtų prie to ga
lėjęs privesti jeigu jam nebūtu 
padėję nekurie klapčiukai.

Nekurie musų katalikai eina 
dabar į kitas parapijas, bet jei 
dar nori atgaut savo bažnyčią 
turėtų laikytis toj pačioj senoj 
parapijoj, nes girdėti Clevelan- 
do diecezijoj baigia vienas Lie
tuvis kunigystę, gal vyskupas 
paskirtų jį Lietuviams jeigu tik 
jie laikytųsi vienybės. Vis bu
tų nors sava vietelė, savo sve
tainė vakarams, ir tt.

S. Rodavičia.

įsteigta 1879

Didžiausias Pasirinkimas

BROTHERS COTHE RICHMAN
Prospect & Ontario

Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Pašto lakūną bėdos. Pereitą
tuviams katalikams šios Vely-i savaitę, penktadienį, kada siau- 

I te vėtra, snigo ir ledais lijo, at
skridę iš Daytono du pašto la- 

' kūnai negalėjo rasti nusileidi
mo vietos. Jau buvo vakaras

kos yra liūdnos, nes neteko sa-' 
vo bažnytėlės, žuvo jų turtą: 
jų sunkiai uždirbtais pinigais j 
įsigytas. Trusėsi, dėjo pinigus,1 
kure bažnyčią, o dabar palydė-j*r tamsu ir jie apsigryžę leido- 
jo savo pinigėlius, negirdi savo 
bažnyčioj savo prigimtoj kal
boj pamokslų, neteko Lietuvio 
kunigo, iš jų turtu naudojasi 
svetimtaučiai.

Lietuvių suminti takai prie

si atgal į Daytoną, kur pasiekė 
laimingai. Čia gi, nesulaukiant 
jų pradėta nerimauti ir klausi
nėta telefonu Day tono apie jų 
likimą iki gabaus patirta kad 
jie gryžo.

KOŽNAS
SIUTAS AR 
PLOŠČIUS

Prospect 2420 /

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

kuojam. išleidžiarr ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Velykoms Siutai
Ploščiai

StyI i ų i r Materijų v įsa me M jeste
Visokių stilių, materijų, arba spalvų kokių tik turit mintyje— 
apie kokias tik girdėjot, galima rasti musų milžiniškame san
dėlyje, jeigu tik yra nauja ir gero skonio. Siutai ir ploščiai 
kurie persi ato gyvumą ir spalvingumą pavasarinio sezono— 
drapanos kokias galit su pasitikėjimu pasirinkti ir pasirėdy
ti kuopuikiausia Velykoms.

Jus galit būti užtikrinti puikia rusimi kaip lygiai ir stiliais 
pirkdami Richman’s Drapanas — mes gaminame jas musų pa
čių milžiniškose siuvyklose, ir parduodame jums tiesiog be 
jokiu tarpininkų uždarbio. 2600 vyrų ir moterų kurie turi 
didelę dali šios įstaigos akcijų ir skaitosi jos savininkais at
sargiai saugoja darbą ii- jo gerumą —r jų geras atlikimas dar
bo leidžia mums teisingai su pasitikėjimu pasakyti — 
RICHMAN’S DRAPANOS YRA AMERIKOS DIDŽIAUSIOS 
VERTYBES.

Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

:=: 725-731 Euclid Avenue

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

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

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

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DU. 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 visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

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

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

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

Nedėldieniaū nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tą.

AP

K 
rašj 
nakl 
žud^ 
bos 
to : 
kasa, 
kam 
rašt

K 
bunc

Iš 
vaisi 
mas 
būvi 
naut
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PO LIETUVĄ j
PASIDAIR IUS į

nėn apliejo sargo Kreptavičiaus 
lavoną ir raštines knygas, ku
riose Kiukiui dar tebetarnau
jant buvo pridaryta suklastoji
mų, ir padegė.

Kiukis nuteistas iki gyvos 
galvos kalėti, ir tribunolas 
gardos teismo sprendimą 
tvirtino. “L.

iš keletos bliudų.’ Pirties nėra, 
pertai parazitų daugybės vargą 
didina dar labiau. Pasitaiko 
sergančių ir lyties ligomis, ir 
tokiose sąlygose gyvenant yra 
pavojus kitiems užsikrėsti.

Tai 
ninku 
doj.

APKALTINTAS Už MIRTIS
Quebec. — Vienas žmogus su

imtas ir apkaltintas už padegi

valsčiaus, Naujasodžio gyvento
ja Anelė Matusevičaitė, nes ji 
pažadėjo Povilui Paužai keršyt.

Ji prisipažino ir paaiškino jog | 
tai padarius iš keršto, nes Po
vilas Pauža žadėjęs ją vesti, bet 
suviliojęs ir pametęs nėščią. Pa
gimdžius kūdikį. Pauža vedė ki
tą merginą.

Teismas Matusevičaitę nu
baudė 10 metų sunkių darbų 
kalėjimo. “L. A.”

mą akademijos budinkų pereitą 
Gruodžio 15, kur gaisre žuvo 38 
ypatos.

Kanados
Naujienos

tri-

ant

ir

api- 
pa- 
A.”

tiek iš gyvenimo darbi- 
kulturingoj šalyje Kana- 

Kanados Bastūnas.

f.o.b.factory
Buick žemai nuleisti virš”i Fisher darbo parodo di
džiausi laipsni grožės ir patogumo.

šių dienų Buick gauna daugiau pirkėjų negu koks 
kitas gražus karas pasaulyje—nes visuose verty
bės elementuose jis stovi toli pirmiau savo pačiame 
rasisekimo lauke.

Each Way Every Night Between

Cleveland and Buffalo

AUTOS CARRIED S6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company
East 9tii Street Pier Cleveland, Ohio

APIPLĖŠĖ, PAKORĖ IR PA- I pries plėšimą buvo paleistas iš 
vietos. Kiukis iš vakaro 9 vai. 
užėjo pas valsčiaus valdybos 
sargą ir radęs jį vieną paprašė 
atnešti papirosų. Kuomet Krep- 
tavičius gryžo su papirosais jį 
jau pasiruošęs Kiukis smugiu 
galvon apsvaigino. Po to Kiu
kis užnėrė Kreptavičiui ant ka
klo diržą ir pakorė. Paskui in- 
ėjo valsčiaus raštinėn ir išplė
šęs spintos užraktus pagrobė pi
nigus.

Po to Kiukis išėjęs miestelin 
lankėsi alinėje ir kitose viešose 
vietose, tyčia rodydamasis, kad 
mažiau butų įtarimo. Naktį 12 
valandą gryžęs valsčiaus rašti-

DEGĖ
Kaip jau laikraščiuose buvo 

rašyta, Rugpjūčio 5 d. 1926 m. 
naktį nežinomas žmogžudis nu
žudęs Pasvalio valsčiaus valdy
bos sargą, jo lavoną pakorė, po 
to atplėšęs valsčiaus valdybos 
kasą pagrobė 6000 lt., ir pėdsa
kams sunaikinti apliejęs visus 
raštus žibalu padegė.

Kovo pabaigoj vyriausias 
bunolas svarstė tą bylą.

Iškarto įtarimas puolė 
valsčiaus valdybos. Bet tardy
mas išaiškino jog tai darbas 
buvusio valsčiaus valdybos tar
nautojo Kiukio, kuris mėnesiu

KAIP LIETUVOS MERGOS 
“ATSILYGINA” VYRAMS 
Mariampojėje kariumenės tei

smo sesija Kovo 6—10 d. nagri
nėjo visą eilš bylų. Iš jų A. 
Kalėdaitės ir A. Matusevičaitės 
bylos už padegimą.

A. Kalėdaitė kaltinta kad ji 
Rugp. 22 d., 1927 m., Kalvari
jos v., Kumečių kaime, tyčiomis 
padegė Jono Bukevičiaus kluo
ną, nuo kurio greit užsidegė 
klėtis, tvartai ir gyvenama tro
ba. Ji prisipažino padegus iš 
keršto, nes ji ilgoką laiką drau
gavo su J. Bukevičium. Jis ža
dėjęs ją vesti, vėliau pradėjo 
flirtuoti su kitomis merginomis.

Kariumenės teismas A. Kalė- 
daitę rado kalta ir nuteisė 12 
metų sunkių darbų kalėjimo. Ji 
yra 26 metų amžiaus, iš Jurge- 
žerių kaimo, Kalvarijos v.

Tą pat dieną išnagrinėta ki
tos, Anelės Matusevičaitės, 26 
metų amžiaus, padegimo byla.

>Lapkr. 8 d., 1927 m., pavaka
rį, Klebiškio v., Mieldažiškių k., 
pradėjo degti Motiejaus Paužos 
tvarto stogo kampas, iš kur ug
nis greit apėmė ir esamą po 
vienu stogu gyvenamą trobą.

Padegime Įtarta to paties

Add enjoyment to your trip East or West,
giving you a delightful break in your journey.

C&B LINE STEAMERS

makes Nash the'favorite

This Sedan with Equipment 
now refceed in price to

Tai nuostabu—kiek daug grožės ir pa
togumų šis didelis Advanced Six mode
lis jums suteikia už tokią žemą kainą. 
Royal įrengimas reiškia šešis žibančius 
vielų ratus; du jų pritaisyti gražiai iš 
šalių. Dvi ekstra tires ir tūbai. Ir pa
togus užpakalyje skryniai padėti prie
taisas. Mažiausia $209 vertės daugiau 
įrengimų pridėta pridavimui gražumo ir 
malonumo jūsų važinėjimui.

Pirkdami galit pasirinkti trijų skirtin
gų spalvų suderinimus—Nash Mėlyną, 
žalią-Pilką arba Arcadian Mėlyną. Tik
ro juodmedžio apvedžiojimai viduje, 
turtingu mohair išmušta visos sėdynės. 
Giliai įleistos, storos, gražiai pasiūtos 
paduškaitės. Sidabruoti visi vidujiniai 
padargai. Ir motoras turi 7 bearingus, 
tas savaimi suprantama. Tai yra 
NASH!

Naujos Žemos Kainos—24 Modeliai—$845 iki $19 90 f. o. b. iš dirbtuvesTHE ZUCKER NASH MOTORS CO.
6816 Superior Ave. RAndolph 1725

Lietuvis Pardavėjas—Antanas Zdanis
Visiems šios srities Lietuviams prie pardavimo Nash pasitar
nauja .jums gerai žinomas Lietuvis pardavėjas ANT. ZDANIS. 
Čia atėję galėsit gauti visas informacijas ir paaiškinimus jums 
suprantama kalba. Antanas Zdanis yra patyręs prie automobi
lių pardavimo ir daugybei savo vientaučių pasitarnavo šioje 
Lietuvių kaimynystėje. Ateikit pasirinkti sau Nash Velykoms.

MIŠKŲ DARBININKŲ GYVE
NIMAS KANADOJ

Vasaros laukų darbams su
mažėjus daug darbininkų dirba 
miškų industrijoj. Bet vargu 
kur yra tiek išnaudojimo
skurdo kaip Kanados miškų in
dustrijos kempėse. Dirbama 10 
valandų už atlyginimą 30-—35 
dolarių mėnesiui. Algos išmo
ka pabaigoj darbo. Sutartin 
įrašoma kad pabaigoj darbo bus 
mokama 5—10 dolarių daugiau 
mėnesiui. Bet pabaigus darbą 
išmokama sulyg darbo ’ rūšies, 
tą priedą gauna tik keli.

Daug darbininkų atleidžiama 
nebaigus darbą, o jų vieton kiti 
imama, nes naujai pribuvę per
kasi vėl drapanas 'Kampanijos 
krautuvėj. O čia už prekes ima
ma tris kartus daugiau jų ver
tės. Iš to kompanija turi daug 
pelno.

Paliuosuotiems darbininkams 
tenka daug vargo panešti iki 
pasiekia gelžkelio stotį, nes rei
kia pėkščiam per 3—4 pėdų gy
lio sniegą eiti ir 20 a- daugiau 
mailių iki gelžkelio.

Sanitarinė padėtis irgi bloga, 
šimtas žmonių gyvena viename 
barake (kempėj). Nakties lai
ke viduje džiaunama drapanos 
ir pakinktai tai oras labai blo 
gas. Visi tie žmonės. prausias;

PREKYBA DIDELĖ
Kanados prekyba per Sausio 

mėnesį buvo $163,934,160. Iš 
tų $84,000,000 buvo eksportas 
ir $79,000,000 importas.

Pereitus visus metus Kanada 
padarė apivartos už $2,325,762,- 
281, arba $25,000,000 daugiau 
negu 1926 metais.

Kadangi importas per metus 
laiko buvo $1,087,000,000, o eks
portas $1,237,000,000 tai šalies 
naudai buvo $150,000,000 balan
sas.

Eksportas vienok buvo $50,- 
000,000 mažesnis negu 1926 me
tais, o importas $70,000,000 di
desnis.

Su Britiška Imperija Kanados 
prekyba 1927 m. siekė $739,- 
000,000, iš kurių eksportas bu
vo $496,000,000; su Suv. Vals
tijomis apivarta buvo už $1,- 
180,000,000, iš tų importas sie
kė $706,000,000, o eksportas 
$474,000,000, kas reiškia kad 
Suv. Valstijose yra daug dau
giau reikmenų kurių Kanada tu
ri sau trauktis.

oner you unlimited facilities, including large, comfort

 

able staterooms that insure n long night’s refreshing deep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14th 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Ask your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C & B Line.

New Low Fare $4.50 way 
W $8.50

Lietuviška Saldainių, 
Cigarų, Cigaretų, 
Aiskrymo ir Malt 

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

P. GRIŠKAUSKAS
7518 Wade Park Ave.

Phone Penn. 2533-M ;

Jo G. Polter :
Lietuvis >!

— POPIERIUOTOJAS — ;
Malta vo ja ir Dekoruoja t 

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

Padarau apskaičiavimus vi- ' 
so darbo. Pašaukit arba 1 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74 th ST.

Buick’s pragarsėjęs Valve-in-Head šešių cilindersų 
inžinas išvysto daugiau spėkos negu kokio kito au
tomobilio inžinas tokio didumo ir suteikia pridėtinį 
pagerinimą veikimo ir prašalina drebėjimą taip kad 
sunku ir tikėti.

Ir dar daugiau Buick duoda Lovejoy hydrauliškus 
kratymo sulaikytojus, cantilcv sarlngsus. ir už
dengtus rėmus, ir prie to daug kit j pažymių page
rinimų.

Pereiki! “Automobilių Gatvę” nuo pradžios iki ga
lo—ir patirsit jog Buick stovi visiškai vienas vei
kime, išvaizdoje ir vertybėje.

THE OHIO

't he Bailey
14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave.

The Broadway
8101 Broadway

4255 Pearl rd.

A S. BARTKi is
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui-i 
kų spalvuotą paveiksią 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

Body by Fisher

SEDANAI $1’95 iki $1995 
COUPES $1195 iki $1850 

SPORT MODELIAI 
$1195 iki $1525

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

pageidauja.

SUICK COMPANY
1900 East 24th St.

nick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400

The Economy Buick Co.
12538 Euclid ave. Cedar 3415

12516 Penobscot ave. Cedar 3415
The Euclid Avenue Buick Co.

6612 Euclid ave. Randolph 6202
The Hertz Buick Co.

1436 West 25th st. Superior 2460

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

SEISES
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VIEŠAS SUSIRINKIMAS .
Visų Clevelando Lietuvių vie-; 

šas susirinkimas įvyks trečia
dienio vakare, Balandžio 11 d., 
nuo 7:30 vai., Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior avė.

Šis susirinkimas šaukiamas' 
reikale leidžiamos knygos ‘Ame-j 
rikos Lietuviai’, surinkimui jai' 
reikalingų statistinių žinių apie 
Amerikos Lietuvius. Dėlto pa- 
sistengkit kiekvienas dalyvauti.'

Statistinių Žinių Rinkinio] 
Komisija, I

/virtlKREIPKIT PRIE PATY
RUSIO TAME DARBE

Antanas Žukas, kuris “Dir
vos” krautuvėje atsidarė viso
kių apdraudų ofisų, turi tame 
didelio patyrimo. Per septynis 
ir pusę metų dirbo prie Cleve
land Railway Co. “claim depart- 
mente”, sužiūrėdamas visokias 
nelaimes ir sužeidimus. Po to 
dirbo du metu kaipo taikinto
jas (adjuster), reprezentuoda
mas dvi dideles kompanijas, 
Union Indemnity Co. ir North
western Surety Co. po visa Ohio 
valstiją.

Dabar atstovauja kaipo tai
kintojas (adjuster) del dviejų 
kompanijų, Ocean Guaranty 
Corp, ir Columbia Casuality Co.

Dabar daugiausia prižiūri 
žmonių sužeidimo ir automobi
lių sumušimo reikalus.

Tokiu bildu yra gerai patyręs 
toje šakoje. Jeigu patektumėt 
Į kokią nelaimę sumušdami kitą 
savo automobiliu arba jeigu jus 
kas sužeistų gatvėje kreipkitės 
tuojau pas jį. Patarimai vi
siems dykai.

MOTERŲ Klubo susirinki
mas įvyks pirmadienio vakare, 
nuo 7:30 v., Onos Mihelichienės 
namuose, 1200 Addison rd. Na
rės kviečiamos ateiti ir kas no
ri gali prisirašyti naujai.

Balandžio 18 d.. Lietuvių sa
lėje tas pats Moterų Klubas tu
rės gražų vakarą su kalbomis, 
dainomis., muzika, šokiais ir už
kandžiu. Viskas tas kainuos tik 
50c. Tikietus pasirūpinkit iš- 
kalno pas Klubo nares ir “Dir
voje”. Sek.

MOTERŲ Ratelis rengia sa
vo vakarėlį šeštadienio vaka
re, Balandžio 14 d., Baltrukonių 
rezidencijoj, 13950 Clifton blvd. 
Šis vakarėlis bus šeimyniškas. ‘ 
Kas nori gali prisirašyti prie 
Moterų Ratelio.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose tetnose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai nuo 10 v. ryte. 
Paskaitos lygiai nuo 11 v. ryte.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 

Ofiso valandos ant 8206 SOWINSKI AVĖ.

Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 4 p p.
Trečiadienį ir Penktadienį G iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 24G7

Ofiso valandos senoj vietoj, 1935 ST. CLAIR AVE.

Rytais kasdien 10 iki 12 išskyrus sekmadienius.
Vakarais: Pirmadienį, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį 6 iki 8

TELEFONAI:
OFISO PROSPECT 0500 Gyvenimo KENMORE 1670

CLEVELANDO LIETUVIAI 
jeigu turit 

$1.000
ir norit uždirbti I 07o 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. 111 St.

Lietuviai su Lietuviais

KAS TAS “D1VORSAS”?
Trumpa ilgo “Divorso” isto

rija yra maždaug tokia, kaip ją 
galima čia perstatyt.

Amerikoj Amerikietės divor
so nesulaukia jeigu neįsimaišo 
burdingierius. O Lietuvoj, kur 
musų dvi butlegerkos lankosi 
dar nuo “Ekscelencijos” laikų, 
i trobelį jos nepapuola tolei ko
lei neįsimaišo Lietuvos Karinin
kas arba Leitenantas.

Visi iš senai jau pasakoja kad 
Lietuvos karininkai labai prie
lankus Amerikonėms moterė
lėms.

Taigi dalykas prasideda kada 
“Ekscelencijos” laivakorčių a- 
genturoj butlegerka Rozalija, 
nors ženota su Styviu, ir jos 
duktė Keidė, nors ženota su 
Džiovu, iš netyčių ima ir susi
duria su Karininku-Oficieriu.

Nebūtų jom bėdos jeigu jos 
neturėtų savo vyrų, bet tame ir 
visa suirutė apsireiškia.

Pirmame akte, kaimietis nuo 
Gargždų atvažiuoja į Klaipėdą 
į Ekscelencijos laivakorčių a- 
genturą, su tuzinu vaikų, su bo
ba ir su maišu litų, pirkt laiva
kortę bėgt į Braziliją, dėlto kad 
Lietuvoj nenori gyvent. Eks
celencija ir jo sekretorius pa
matę kad atėjo mužikai visai jų 
nepaiso: geria arbatą ir sėdi 
Bet kada pajunta jog tie atsine
šė maišą litų tada kita giesmė. 
Trumpu laiku pusė maišo liti, 
išviliota, ir jiedu džiaugiasi. Se
kretorius kalbina jį bėgt su pini- 

• gaiš, bet Ekscelencija dar nori 
'langiau prisipinigaut.

Dabar ateina į ofisą Karinin 
kas. Jį pamato abudu biznieriai 
nusigąsta kada jis ima klausi 
aėti stenografės apie “dvi ypa 
tas”. Kada paaiškėja jog kari- 
linkas jieško dviejų moteriškų 

ypatų kupriams pasidaro leng
viau ant širdies. Jie nusitem
pia jį ir čestavoja arbata.

Tuo tarpu į agentūrą ateinf 
butlegerkos Keidė ir Rozalija 
ir Ekscelencija norėdamas pasi- 
tarnaut karininkui puolasi prie 
durų pažiūrėt kas atėjo, bet pa 
mato kad tai yra tos dvi moters 
kurias jiedu Kaune prigaudinė- 
jo; atšoka nuo durų ir siunčia 
pas jas karininką.

Karininkas jas pažįsta, puola 
si prie jų, tuoj į glėbį, bet tui 
tarpu pamato tą sceną tų mote 
rų kurna Pempienė, kuri irgi sy 
k.u po Klaipėdą daužosi. Pem 
pienė ir pradeda visą skandal; 
ir pletkus. Tą viską pamato i) 
kitas Amerikietis, butlegeris i 
Chicagos, Frenkis Bačkis.

(Bus daugiau)

Iš SLA. 14 KUOPOS
Balandžio 4 d. įvyko SLA. U 

kuopos susirinkimas. Tarp kit
ko rinkta delegatai į seimą Bal- 
vimorėj. Išrinkta astuoni: Kuo 
pos pirmininkas A. Žukas, fin 
sekretorius V. P. Banionis, užr. 
sekretorius A. M. Šmigelskis 
J. V. Mačiulis, A. Baltrukonie- 
nė, A. Grigienė, L. Banionienė, 
L. P. Baltrukonis.

Centro valdybos balsavimuo-

se dabartinė valdyba gavo po 
45 balsus, bolševikų kandidatai 
po 19 balsų.

St. Pilka vienoj iš daugelio 
savo rolių, čia jis vaizduoja
mas Bortelio, “Durkle”.

Smarkiai ruošiamasi Cleve- 
lande prie jo išleistuvių vakaro. 
Vakaras ruošiama antradienį, 
Balandžio 17 d., Lietuvių sve
tainėj, 8 vai. vakare. Dalyvaus 
pats Pilka, artistė M. čižauskie- 
nė. N. ir A. Vilkeliai. A. Zdanis 
ir kiti. Tai bus tikras vodevi
lis su juokais ir ašaromis.

St. Pilka išvažiuoja Lietuvon.

GAVO
-’inigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
)r. J. šliupas ..................Lt. 50
fatrė Kareckienė ............. 250
Elzbieta Maslauskienė .... 100 
Pranas Bakaitis ............. 100
Feliksas Vilimaitės .... Lt. 120 
Pranas Lukoševičius.........  100
Petras Rauduvė................... 800
Ona Puodžiųvaitienė ........ 200
Anna Ankudo (Rusijoj) ..1200 
Stasys Kamaitis ............. 250
Anelė Jonaitienė ............... 300
Petras Vilčinskas ............. 400
Juozas Steponaitis ...........  150

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.

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

Džiulė .Juozukienė , 
7210 St. Clair Avenue

Taipgi yra geras kambaris dviem 
raugam, maudynė, švarus namas, 
inksma Lietuviška šeimyna. Galim? 
raut su valgiu arba be. Kreipkitės 

į Resturantą, 7210 St. Clair avė.

REIKALINGA LIETUVĖ 
VIRĖJA (COOK)

Į Lietuvišką restaurantą, mokanti 
Lietuviškus ir Amerikoniškus val
gius gaminti. Kreipkitės tuojau. 7210 
St. Clair avė._______________

VIETINIAMS |
“Dirvos” krautuvė atdara i 

j vakarais iki 8 vai. Ture- j 
| darni kokius reikalus sten- | 
I gkites ateiti iki tai valan- j 

dai. |
I____________________  I

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

o ROSEDALE
Dry Cleaning Go,:

Rand. 790G Xi c. F. PETRAITIS, Prop. 

+ 6702 Superior Ave..

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 

-Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

A M ELITĄ GALLI-CURCI

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

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

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

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

NORMA, trečiadienio vak. — 
Rosa Pinselle ir Frederick Ja-

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

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

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

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

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

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

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

S. L. A. Jaunuolių 339-tos ir SLA. 136-tos kuopų vakaras
Velykų Dienoj. Balandžio-April 8, 1918 Lietuvių Svetainėje 

Durįs atdaros nuo 4, pradžia koncerto 5 vai. Tikietai 50c. Šokiams 35c 
Bus statome scenoje komedija “Amerikoniškos Vestuvės”; bus dovanos už 

gražiausius Velykų Margučius; bus solo dainų ir ant visokių instru
mentų; bus Įvairių margų juokų ir visko ko tik ausįs girdit nori.

Tai bus pirmutinis ^pasilinksminimas po gavėnios—pačiose Velykose!

Velykoms Rekordai

6820 Superior Avenue

SPORTAS

Apie Lietuvos Kumšti- 
įtinku Karalių

Rašo Spurgis.
(Tąsa)

Ruošiasi Olympiad:>n
Vinča dabar ne bė tas sukal

bamas žmogus. I visų savo 
draugų pasiūlymus, “Einam. 
Juozai, išgerti bonką alaus!” jis 
nekreipia dėmesio. Vinča ge
rai žino kad nuo bonkos ir nuo 
kitos galima laukti K O. Šitas 
priešas nemažiau pavojingas už 
priešą ringe. Be to, jis gerai 
laiko atmintyje savo treinirio 
žodžius. Laužyta Vokiečiu ka’- 
ba jis jam kasdien po treniruo
tės sako:

— Garantuoju kad busi Ams
terdamo nugalėtojas ir pasaulio 
čampionas. Galiu eiti lažybų. 
Tik dirbk, dirbk ir dirbk. Laiko 
mažai liko.

Ir Vinča dirba. Pjuvenų pri
kimštas maišas nuo jo smūgių 
ne kartą buvo nukritęs nuo lu
bų ant žemės. Ne kartą trukęs 
nuo smūgių maišas apibėrė jo 
plaukus ir prakaituotą veidą 
pjuvenomis.

O kiek darbo Vinča turi su 
savo kojom. Boksininkui reika
linga ringe rankų ir kojų darbo 
harmonijos. Ir Vinča kasdien 
padaro nemažiau 4900 šokimų 
per virvutę! Panašiai kaip ma
ži vaikai šokinėja sodnuose.

Vinčos kojos ilgos ir sunkio’ 
pasiduoda treiniructc’. T" '■ ” 
turėjo vargo su jom! Kai Ka
raliaučiuje reikėjo nusinirkt' 
naujus bokso avalus tai jis tu
rėjo apvaikščioti visas krautu
ves.

— Mein Gott! 47 Nr.!!!
Tačiau Vinča pergali visas 

sunkenybes. Jis nori būti čam
pionas. Ir kuomet virvutė jo 
•nnkose jos nematyti ore. Gir
dėti tik jos zvimbimas.

Vinča yra visų mylimas ir 
juo rūpinamasi. Už tai kad jis 
to vertas vaikinas. Rūpinasi 
juo sąjunga — Lietuvos Dvira
tininkų Sąjunga, kurios jis na
rys; rūpinasi jo dalis — artile
rijos mokomoji batarėja, kur 
jis tarnauja; rūpinasi atskiri 

asmens, kuriems jis patinka. 
Grupė žinomų Kaune žmonių 
savo iniciativa renka pinigus 
Vinčos treineriui išlaikyti. Ma
liau šimtinės jie nepriima. Ir 
jiems pinigai noriai duodama.

Yra tačiau žmonių kuriems 
. rupi bendras Lietuvos sporto 

■ irbės kėlimo reikalas o tik sa- 
■ i išrokavimai.

Prikalbinėja Vinča mesti savo 
ąjungą ir eiti pas juos.
— Tre’.ncris! Visas išlaiky

mas! Dešimts .porų pirštinių! 
Pusė gryno pelno!

Tačiau Vinča šiuo atžvilgiu 
reperkalbamas. Jo svajonė — 
Olynapiada, ir apie profesijona- 
les kumštynes jis dabar negal
voja. Be to, jis gerbia ir myli 
savo sąjungą, kuri atvedė jį 
~.r!ė pirmųjų laimėjimų.

Ir morališkai jis visada pa
tenkintas. Kareivinėse jam ne
nuobodu — jei ne draugai tai 
laiškai. O laiškų jis gauna ir 
i . nepažįstamų asmenų. Jam 
r išo eiles, rašo prozą.

Po trijų • savaičių jis“ baigia 
karo tarnybą. Atsirado ir toks 
geras žmogus kuris atsiuntė 
Vincai gražų, naują civilišką 
kostiumą.

Del to kad Vinča yra PabalH- 
jo kumščio karalius. “L. A.”

Vinča Ruošiasi prieš 
Amerikieti

“Lietuvos Aidas” rašo:
k'.’.rpavičius su Dr. Sarpalium. 

Komaru, Šimkum Vyksta 
Kaunan.

Kaunas. — Lietuvos Sporto 
Lygos sunkiosios atletikos ko
miteto pirmininkas J. šulginas 
gavo šandieną laišką iš Ameri
kos nuo žinomo vietos Lietuvių 
sporto veikėjo “Dirvos” redak
toriaus p. Karpavičiaus, kuria
me jis praneša kad Birželio m. 
19 dieną jis kartu pu garsiais 
Amerikos Lietuvių imtininkais 
pasaulio čampionu Juozu Šim
kum, Dr. Karoliu Sarpalium, 
Komaru ir pagarsėjusiu Amerr 
koje sunkaus svorio boksininku 
Jonu Rakausku vyksta Lietu
von. Kaune jų galima laukti 
apie Liepos 1 d.

P. Karpavičius prašo J. šul- 
giną iki tam laikui sudaryti ge
rą Graikų-Romėnų imtynių čam- 
pionatą, kuriame dalyvautų ge
riausieji Lietuvos ir kitų vals
tybių mtininkąi.

Boksininkas Jonas Rakauskas 
turės Kaune rungtynes su Pa
baltijo sunkaus svorio čampio
nu Juozu Vinča.

Visą šių rungtynių pelną K. 
S. Karpavičius skiria didžiau
siam Lietuvoje sporto stadionui 
statyti.

SARPALIUS POPULIARIŠKAS
Oklahoma valstijoj, vakaruo- 

s'e, Tulsa mieste, Balandžio 9 d. 
įvyksta imtynės pasaulinio čam- 
piono Lewis su Karoliu Sarpa
lium. Kada ten Slarpalius nu
važiavo pora savaičių atgal, bu
vo padaryta imtynių mėgėjų 
tarpe balsavimas kurį publika 
nori matyti su Strangler Lewis. 
Balsavimuose Sarpalius gavo 
daugiausia balsų: Sarpalius 318 
bals.; Malcevičius, Lenkas, 285; 
Stecher 175; Mondt 149; Mc
Millen 133; Plėstina 121; Pe- 

, sek 111; Dusek 110, ir Stein
ke 1.

Sarpalius čia ėmėsi su Mal- 
cevičium Kovo 28 d. Savo smar
kiais hedlokais jis Malcevičių 
paguldė, bet kada antru kartu 
jiedu susikibo Malcevičius ker
šydamas Sarpalių sužeidė ir jie 
tree u kartu negalėjo imtis.

Laikraščiai rašo kad Sarpa
lius savo pąsirodymu čionai pa
traukė į save visų širdis.

GANSONUI SEKASI
Bostone pereitą savaitę Gan- 

sonas ėmėsi su švedu Hansenu. 
Jiedu yra pirmiau ėmęsi pora 
sykių, bet vis laiko buvo mažai 
duota ir vienas kitam nieko ne
padaryta. Dabar leista imtis 
iki pergalės ir Gansonas pirmu 
sykiu Švedą padėjo į 46 minu- 
tas, antru atveju pats pakliuvo 
ir į 18 minutų turėjo pasiduoti. 
Mat, Švedas Gansoną primušė 
taip kad net reikėjo jį išnešti 
iki atsipeikės. Bet užtai kada 
trečiu kartu susikibo .Gansonas 
parodė švedui kaip reikia dau
žytis, ir po 19 minutų švedas 
turėjo išsitiesti.

Tą pat vakarą ritosi ir Koma
ras. Jis pasižadėjo paristi du 
vyru į pusę valandos. Vieną 
Anglą paguldė į 11 minutų, o 
paskui susikibo su Juška, bet į 
likusias 19 minutų nieko Juškai 
nepadarė.

Pranešimas

Šiuomi pranešu Clevelando ir 
apielinkės Lietuviams kad ati
dariau Insurance (Apdraudos) 
Ofisą “Dirvos” krautuvėj, 6820 
Superior avė.

Čia galėsit gaut Apdraudą vi
sokių rūšių iš keleto didelių 
kompanijų.

Apdraudžiu (inšiurinu) auto
mobilius ir namus nuo ugnies 
bei nelaimės; krautuves nuo ne
laimės, langų stiklus, taipgi Gy
vasties Apdraudą (Life Insu
rance) ir visokias kitas kokiu 
tik Amerikoje randasi, net ir 
piknikus bei ristynes nuo lie
taus.

Tvirtinu visokius notarialius 
raštus, esu registruotas Lietu
vos Konsulate Notaras ir paruo
šiu visokius Lietuvoje reikalin
gus Lietuvoje dokumentus.

Kolei kas šioje vietoje busiu 
tik vakarais, šiokiomis dienomis 
huo 6 iki 8, šeštadieniais nuo 
2 po pietų iki 8 vakare.

Antanas Žukas.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cash grosernė ir mčsinyčia, $800 

savaitinio biznio, nėra kompetic’jos. 
Trumpos valandos. Telefonuokit pa
siteirauti Broadway 2978. Taipgi 
•saldainių ir delikatessen krautuvė pi
giai. Matykit Zimerman, Notary, 
10711 Superior avė. krautuvėje. ---- __________ _____

9802 YALE AVE.—NAMAS 
parsiduoda už prieinamą kainą.. Dide
li kambariai, plytų fireplace, kny
goms šėpos, valgomame šėpos in 
dams, virtuvė ir šaldykla; 3 miega
mi kambariai ir maudynė, didelis 
priešakinis porčiūs, 150 pėdų jardas, 
tr -gubas garadžius. $8,800. Pama
tymui pašaukit Eddy 5943 W.

yįČTBOLA PARSIDUODA
Parsiduoda visai nauja Victrola su 

40 rekordų, viskas už $25. Nepra
leiskit progos. Šaukit pamatymui 
Garfield 3877-R.

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. furnasas. 
Ddbaltavas garadžius. Lotas 50x100. 
Kr na $12,000. $4,000 įmokėti. Sa
vininkas 509 Cuyahoga bldg., Cherry 
0157, arba GG15 Lawnview avė.

Parsiduoda Namas
2 šeimynų namas, po 5 kamb. 

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

Jau Laikas

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos.

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

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.


