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NESULAIKYS SOVIE
TU AUKSOMaskva Vienaip

IR DARBININKŲ ŽINIOS

KARO REIKALAMS PASKYRĖ $350,000,000 
IR KITĄ METĄ DAR DAUGIAU SKIRS

Paryžius. — Liberatų laikraš
tis “Pax”, pašvęstas Tautų Są
jungos reikalams, skelbia kad 
sovietų valdžia ruošiasi prie ka
ro trumpoje ateityje ir kad jų 
atakas bus padaryta prieš Lat
viją ir Rumaniją ir gal but Len
kiją.

Priekabė prie Latvijos esanti 
ta kad Latvija atmetė komerci
jos sutartį padarytą socialistų 
valdžios su Rusija, o ta socialis
tų valdžia dabar nuversta.

Užėmus Latviją sovietai tu
rėtų Rygos uostą, kuris but pa
togus varymui prekybos su Lie
tuva, kurią sovietai remia del'd

*
Sako Susekė Suokalbi 

prieš Sovietus
Maskva. — Dono srityje ka

syklose susektas suokalbis prieš 
sovietų valdžią sakoma buvęs 
vienas iš didžiausių prieš sovie
tu valdžią bėgyje pastarų sep
tynių metų, nes tarp suokalbi
ninkų esą pažymiausių monar- 
chistų šeimynų iš caro laikų.

Tarp tų suokalbininkų suim
ta šeši Vokiečiai inžinieriai, ku
rių du jau paleisti. Del šių Vo
kiečių net kilo kivirčiai tarp so
vietų ir Vokietijos. Suimtieji 
Vokiečiai laikoma Rostove, kur 
su jais matėsi Vokietijos amba
sados sekretorius.

Kada suokalbis susekta buvo 
. a -Ji r1 rijoje esanti gera priekabė bol- manoma jog jame įmaišyti žmo-

Astuoni užmušta. Nort'h Fork, 
W. Va. — Kasykloj užmušta 
aštuoni darbininkai, o kiti 267 
išliko sveiki.

Wilkes-Barre, Pa. — Nukri
tus akmeniui iš viršaus East 
■Boston kasykloj Luzerne, tris 
darbininkai užmušta.

Pottsville, Pa. — Per keletą 
mėnesių stovėjusios uždarytos 
apie 30 kietosios anglies kasyk
lų pradėjo pernaują veikti.

Prasidėjo gauti užsakymai iš 
didžiųjų ežerų srities.

New York. — Brooklyne ir 
New Yorke buvo sustreikavę į 
2,000 barzdaskučių ir plauku
kirpikų kada tų įstaigų savinin- Lietuvos nusistatymo prieš Len
kai nutarė nuimti po $5 nuo jų kiją. 
savaitinių algų.

ihahanvy City, Ra 
nas Saziekonis, 38 m., ir Joseph 
Alex, 26 tn., užmušti kasykloje 
užkritus ant jų iš viršaus ang
liai ir akmeniui. Kiti darbinin
kai per tris valandas dirbo gel
bėdami juos, bet. matė juos nu- 
mirštant po savo akių kada ant 
jų užkrito daugiau akmens ir 
medžių.

Uniontown, Pa. — Fayette 
koksų gaminimo srityje pradėjo 
atsigaivelioti angliakasyklų dar
bai. Keliolika kasyklų šioje sri
tyje ruošiasi pradėti dirbti.

Budavojimo darbai per Kovo 
'mėnesį visoje šalyje pasidarė 
38 nuošimčiais didesni negu bu
vo tą mėnesį 1927 metais.

Pernai Kovo mėn. buvo pra
dėta naujų budavonių už $213,- 
290,000,’šįmet tą mėnesį pra
dėta už $379,521,000. šįmet 
Vasario mėnesį buvo pradėta už 
$273,438,000. Viso per pirmus 
tris šių 1928 metų mėnesius 
naujų budavonių pradėta už 
$790,795,000, pernai gi buvo per 
tuos tris mėnesius už $630,418,- 
000.

Taipgi šįmet per pirmus tris 
mėnesius budavojama daugiau 
tiltų, gatvių ir kelių negu per
nai tuo pat laiku.

Detroito automobilių išdirbę- 
jas Fordas lankosi Europoje ir 
žada pdaryti sutartis su Angli
jos ir Holandijos gurno augin
tojais gavimui gurno reikalin
go gaminimui automobilių ra
tams gumų. Jis nori išsiderėti 
gauti pigia kaina. Dabartiniu 
laiku gumas labai brangiai at
sieina.

Švedijoj medžio apdirbimo in
dustrijoje darbininkų streikas ir 
lokautas tęsiasi nuo Sausio 2 d. 
Kelis sykius buvo bandyta pa
daryti taiką, bet vis vienų ir ki
tų atstovai pasiūlymus atmetė.

Politiškas sumišimas Ruma-

KARALIUS MAZGO
JO UBAGAMS 

KOJAS

ĮSTEIGTA 15,000,000 LITU FONDAS LIETU
VOS ŪKININKAMS PAGELBĖTI

Iš Amerikos grąžinama sovie
tų Rusijon $5,000,000 aukso, 
kurį Amerikos valdžia nepriėmė 
į federalio rezervo banką.

Prancūzijos Bankas paskelbė 
kad tas auksas turėtų būti pa
imtas ir perduotas Prancūzijai 
už Rusijos skolas. Bet tai buvo 
tik minčių išreiškimas, o ne kas . , ,i žmones praleido diena laikyda-l 
kita. Prancūzijos valdžia nieko! . , ,I nu koplyčias ir meldėsi, link to nesidaro.

Tuo tarpu per visą pasaulį 
komunistų spauda ėmė rėkti 
kad Francuzija ir Anglija už
grobia sovietų auksą.

Madridas. Ispanija. — Ket
virtadienį prieš Velykas Ispani
joj buvo didžiausia jų šalies re
ligiška šventė. Prisilaikant
nu laikų papročių, karalius Al
fonsas numazgojo kojas 24 uba
gų, kaipo ženklą nusižeminimo.

se-

Nori Stulpo Vyrams 
Plakti

Hagerstown, Md. — Nepilna
mečių teismo teisėjas nori kad 
šioje valstijoje butų sugražinta 
plakimo stulpas, kaip buvo se- 
.nuošė laikuose kriminalistams, 
plakimui vyrų už- palikimą pa
čių ir suardymą šeimynų.

Žudystė iš Pavydo

' ) J ‘ L
ti ševikams pulti Besarabijon, ku- nės buvo pasiryžę tiktai šabo-1 f

rios sovietai niekados neišsiža-
za.

‘Tax” tikrina kad dabartinis 
sovietų karo biudžetas padau
ginta aštuonis sykius.

♦ *
Maskva. — Karo ministeris 

Vorošilov pasakė kad “karas tik 
atidėtas, bet jis neiš vengtinai 
bus”. Jo nuomone, dar turės 
kariauti valstybės tarp savęs. 
Sovietai didina savo kariume- 
nės laikymo išlaidas, šįmet pa
skirta $375,000,000, o sekanti 
metą jau bus padidinta li
nuos $500,000,000, pasakė 
rošilov.

kai- 
Vo

Pctvinių Pavojus
Kansas City. — Iš priežasties 

audros, lietaus ir ledų septynios 
ypatos mirė, keliolika sužeista, 
ir padaryta daug nuostolių.

Pradėjo kilti upių vanduo 
apsireiškė potvinių pavojai.

ir

Nušovė Maršalą
0. — Apsiginkla- 
apie atšuoni ban- 
pulruimį, nušovė

Cincinnati, 
vę šautuvais, 
ditai užpuolė 
maršalą, sužeidė dvi kitas ypa-
tas ir apvogę apie dvidešimts 
ten buvusių žmonių pabėgo.

Banditai buvo apsimaskavę ir 
jų niekas negalėjo pažint.

Brangmenų Importavi
mas

1926 metais į Suvienytas Val
stijas buvo importuota 
000,000 vertės deimantų 
$5,357,000 perlų.

$51,- 
ir už

Bulius subadė. N. Amherst, 
Mass. — Ukėje bulius sudabė 
savininką, 74 metų senį.

Galės Gauti Mažų Paskolų už Mažus Procentus 
iš Savo Artimų Skyrių

Koperativas gaudamas pasko
lą turės duoti Kredito komisijos 
nustatytos formos pasižadėjimą 
kad paskola ir priklausanti už 
ją procentai nustatytais termi
nais bus sumokėti, koperativo

tažą daryti ir trukdyti kasyklų 
darbui. Vėliau paaiškėjo kad 
jų žygiai esą politiškos reikš
mės.

Nužudė Kirviu Pačią
Kent, O. — Namuose rasta 

kirviu perskelta galva negyva 
moteris, 48 metų amžiaus. Su
imta jos vyras, 50 metų, tardy
mui. Jis sako neatsimena ką 
padaręs. Girtas buvo nuėjęs pas 
kaimyną pasipasakot kad jis 
turbūt nužudė savo moterį, ir 
prašė kad eitų pažiūrėt. Tie ne 
paisydami jo kalbos nėjo ir jis 
nuėjo pas savo brolį, kuris ir 
davė žinią policijai.

Wheeling, W. Va. — Netoli 
čionai, Jonas Sebert, 50 m., iš 
pavydo kad jo mylimoji, Stella 
Karp, 42 metų, negryžtų pas 
jos buvusį vyrą, sumanė pada
ryti jai galą ir sau. Parsinešė 
iš kasyklos dinamito ir užren- 
gęs jį suplaišė namą, pats tapo 
užmuštas, užmušta tos moteries 
13 metų amžiaus duktė, sužeis
ta ta moteris ir kitas vyras, 
Makoskis; kiti pora žmonių su
žeista lengvai.

V ašarines Automobilistų 
Kelionės

GARSIAUSIOS ŠIŲ 
DIENU MOTERYS

kurios butų po- 
pasaulyje.
gavo Madame

Vienas Paryžiaus laikraštis 
vedė kontestą išrinkimui šešių 
dešimtų moterų 
puliariškiausios

Pirmą vietą
Curie, kuri su savo vyru Pran
cūzu išrado radiumą gydymui 
vėžio. Ji gavo 24,007 balsus.

Garsi aktorė Sarah Bernhardt 
(jau mirus) pastatyta antroje 
vietoje su 21,578 balsais.

Trečioj vietoj išpuolė Edith 
Gavelį, Anglė slaugė, kurią 
kiečiai sušaudė karo laiku, 
ją balsavo 19,616.

Kaip apskaičiuojama, šią va
sarą Amerikoj bent 50,000,00'J 
žmonių važiuos kur nors pasiva
žinėti, kiti pasieks Kanadą, Ku
bą, Meksiką ir Europą.

Keturiasdešimta milijonų gy
ventojų atliks keliones automo
biliuose, kurių bus apie vienuoli
ka milijonų. Jų kelionės išlai
dos sieks apie $3,500,000,000.

Bent 12.000.000 Amerikonų 
keturiuose milijonuose automo
bilių aplankys Kanadą, kur 
liks apie $300,000,000.

Nušovė Banditą

pa-

Astuoni Meksikos Ban
ditai Nušauta

Meksikoj pereitą savaitę 
riumenių susirėmimuose su 
kilėliais užmušta penki sukilė
liai ir trįs kareiviai.

Mt. Vernon, O. — Gelžkelio 
detektivams susišaudžius su ke
letu banditų vienas banditas nu- 

' šauta, vienas sunkiai sužeista, 
o trečias pabėgo. Detektivai

Vo- ........ . , ,. , ,gavo žinią is kito miestelio kad 
Už j matyta trįs vyrai įšokant į tuš

čią vagoną traukiniui išeinant. 
Jie tame miestelyje norėjo ap
vogti restaurantą, bet savinin
kas parodęs revolverį juos nu
baidė.ka- 

su-

šiose dienose Anglijoj par
duota verišukas už $5,500.

I Keletą dienų rengtasi prie ee-( 
remonijų karaliui mazgojimo1 
ubagų kojų. Parinkta dvylika1 
vyrų ir dvylika moterų iš bied- 
niausių klesos ir pranešta jiems; 
kad karalius numazgos kojas ir' 
vaišins. Nuo jų parinkimo juos 
atidžiai ii- švariai užlaikė ii- da-, 
vė vilkėti švariausiais lininiais. 
Karalius su karaliene ir kitais 
dvai'iškiais nuėjo į bažnyčią kur 
abiem pusėm altoriaus buvo su- 
sodyta parinktieji. Jie visi tu
rėjo dešinę koją basą, padėtą 
ant šilkinės paduškaitės. Eida
mas prie kožnos kojos, karalius 
numazgojo ir pabučiavo. T 
kožnam vargšui buvo duota 
didelę kasę Įvairių vaisių.

Miškų Gaisrai

po

West Virginia valstijoj perei
tą savaitę buvo net 160 miškų 
gaisrų, prie kurių gesinimo dir
bo apie tūkstantis vyrų ir šim
tai vaikų skautų.

I.š kasyklų šaukta darbininkai 
gesinti miškų gaisrus.

Tai Giminių Susimezgi
mas

Nebraska valstijoj, keturi vy
rai broliai vienos šeimynos ap
sivedė su keturiomis seserimis 
iš kitos šeimynos.

Dabar tų vyrų motina ir mer
ginų tėvas irgi apsivedė. Moti
na yra 59 m., tėvas 70 m.

Iš uošvio ir anytos pasidarė 
pamotė ir patėvis, o tie vaikai 
iš vyrų ir pačių pasidarė pus
broliais ir pusseserėmis.

Paštu
Washingtone, atstovų bute 

perleista bilius grąžinantis 1921 
metų pačto siuntinėjimo kainas. 
Šalip visų kainų apmažinimų 
atvirlaiškių siuntinėjimas vėl 
bus sugrąžinta nuo 2c ant lc.

Durham. N. C. Suimta vienas 
tėvas, lentpjovyklos darbinin
kas, už nužudymą kirviu savo 
trijų vaikų, 12, 8, ir 4 m.

Ištraukė du lavonu. Netoli 
j Toledo, O., žuvininkai traukda- 
mi tinklą rado jame du vyrišku 

’ lavonu. Du vyrai prieš kelias 
dienas išvažiavo motoriniu laivu 
i ežerą ir jų paskui nesulaukta.

NELAIMĖ ANT GELŽKELIO
15 užmušta. Penkiolika ypa

tų užmušta susikūlus trauki-
Bombay, Indija. — 

...         kaimui gaisre žuvo 30 
niams vežant žmones į arklių 40 kitų sužeista. Du 
lenktynių traktą. jčiai liko be pastogių.

Sudegus 
ypatų ir 
tukstan-

Kaunas. — Labai opus klausi
mas tiekimo ūkininkams smul
kaus kredito jau išspręsta. Ūki
ninkams nereikės važinėt Į Kau
ną .žemės Bankan del paskolų, o 
jie turės pas save vietose ūki
ninkų kredito koperativus, kui -veikimas bus priartintas prie 
ir galės pasiskolinti pinigų. Vy-1 valsčiaus teritorijos ir visi to 
i iausybė, susirupinus šiuo reika- j valsčiaus ūkininkai bus nevaržo- 

I lu, sudarė ūkininkų kredito ko - mai priimami į narius; kad kol 
į perativams pagrindiniam kapi- 
I talui tiekti fondą.

1928 metais į šį fondą skiria
ma iš valstybės iždo 2,000,000 
litų ir kas metai tam fondui pa
pildyti tuo pat keliu mus skiria
ma nemažiau 1 milijono litų ko! 
to fondo bendra suma pasieks 
15 milijonų litų.

Veikiantiems ūkininkų kredi
to koperativams gali būti duota 
jų pagrindiniam kapitalui suda
ryti nedaugiau 50,000 lt., o nau
jai įsisteigusiems nedaugiau 50 
tūkstančių litų.

Kredito komisija, nustatydama 
paskolos didumą, ' __ = ____ ____ ___
į paskolos prašančio ūkininko! laiku Įsisteigė jau per 20 kope-

“L.A.”

išduota koperativo nariams pa
skolų suma pasieks 100,000 li
tų koperativo valdomieji orga
nai dirbs be atlyginimo; kad pa
skolos bus teikiama koperativo 
nariams tik jų ūkio apivartai, 
ūkio pagerinimui, ir inventoriui 
pirkti; kad už visas išduodamas 
paskolas bus imama procentų, 
komisijos ir kitų mokesnių išvi
so nedaugiau kaip 12(Į ; kad 
koperativo narių skaičiui suma
žėjus iki 30 asmenų paskola tu
ri būti grąžinta.

Teko 
rativai 

atsižvelgiant steigtis

sužinoti jog tokie kopė
jau sparčiai pradėjo 
visoje Lietuvoje. Šiuo

; * * ............ | 
kredito koperativo nuosavus ka-.rativu.
pitalus, turimų indėlių sumas.' 
narių skaičių ir jų sudėtį, ben
drovės atsakomybės didumą ir 
bendrai j koperativo finansinę 
būklę ir reikalų vedimą.

Už paskolą koperativai mo
kės 3 nuošimčius, kuriuos Įneš 
valstybės Iždan fondo sąskaiton 
apiskaitos metams pasibaigus.

Kiauies Apmažėjo

Ekstra! Anglijoj kiaulės žy
miai su mažėjo. Nuo 1924 metų 
iki dabar kiaulių skaičius nu
puolė milijonu galvų. Mažiau 
Anglija gali košelienos virt.

1

^•1

Keliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytu Valstijų 
Valdžios!

Courteous attendants.
remember.

Eastern and Canadian Points.

agency

$8.50
AUTOS CARRIED S6.5O AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company

Cleveland, Ohio

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

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a long night’s refreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 

A trip you will long

Connections at Buffalo for Niagara Falls,

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

Ask your ticket agent or touri
for tickets via C&B Line

New Low Fare $4.50 way

Pavasaris 2
Dabar galvokite atlankyti jus’.i J Cvyiu- per gražųjį Pavasario 

laikų. Išplaukite United States Lines laivais malonioje draugijoje 
jūsų tautiečių.

Speciale ekskursi j a 
išplauks iš New Yorko ant puikiojo laivo S. S George Washington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai vedama W. lt. Dyckes, gerai žinomo

Mr. Dyckes išanksto primos viski iusn kelionei ir parūpins jums 
ir jūsų bagažui nuvežimą iki kur važiuojate Tėvynėje.

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

ir pasakys apie specialus kainas del šios ekskursijos ir kaip plaukti 
didžiausiu pasauly laivu, arba rašykite pas

45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland
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PITTSBURGH
LIETUVIAI DAKTARAI IR LIETUVIŲ DAK-'kitas Lietuvis

TARŲ DRAUGIJA

gydytojas-chirur- 
gas, dentistas. Na ir gerai da
ro Lietuviai reikale atsikreipda-

NAUJI TILTAI
Allegheny apskrity], per Mo

nongahela upę šią vasarą apie 
Liepos mėnesio vidurį bus gata
vi du nauji dideli tiltai. Vienas 
jungs McKeesport su Duques
ne, antras Glassport su Clair
ton.

Tų tiltų statymui pinigai bu
vo nubalsuota 1924 metais. Pir
masis tiltas kainuos apie $2,500, 
000 ir antras apie $1,400,000.

McKeesport tiltas bus 2,250. 
pėdų ilgio, 38 pėdų pločio kelias 
ir po 11 pėdų pločio šalikėliai. 
Antras tiltas bus 2,250 pėdų il
gio, 21 pėdos pločio kelias ir po 
astuonias pėdas pločio šalikėliai.

DETROIT
Didina orlaivių išdirbystę. Iki 

šiolei Fordo orlaivių išdirbystėj 
buvo pagaminama po vieną tri
jų motorų didelį metalinį orlai
vį kas dvi savaitės. Bet reika
lavimai yra didesni negu pro
dukcija, todėl nuo pradžios Ba
landžio pradės išdirbti po vieną 
orlaivį kas savaitė. Jau 30 or
laivių užsakyta, kurių nespėja 
padaryti.

Tie Fordo išdirbami orlaiviai 
kuomet gatavi kainuoja $45,000 
už vieną ir kada iškila į orą kai
nuoja po $100 į valandą jų ope- 
ravimas.

Musų Inteligentinės Spėkos
Musų visuomenė nėra ganėti

nai painformuota kokia galinga 
inteligentijos spėka išaugo tarp 
Amerikos Lietuvių.

Rodos dar taip nesenai visoj 
Amerikoj negalima buvo ii- tu
zino suskaityti su universiteto 
mokslo laipsniais, o šiandien 
vienoj Chicagoj tik medicinos- 
chirurgijos ir dentisterijos sri
tyje daktarų medikų ir dentis- 
tų randasi 58 Lietuviai. Kur 
dar advokatai, inžinieriai, archi
tektai, chemikai, aptiekoriai, 
menininkai, artistai, mokytojai, 
komersantai, laikraštininkai, tt.

žingeidu butų ne vienam su
žinot kiek ištikro šiandien Ame- 
i ikoj randasi musų profesionalų 
su universiteto mokslo laipsniu.

Iki šiol man pasisekė surink
ti visoje Amerikoje Lietuvių 
medikų ir dentistų 126, vienok 
ši skaitlinė nepilna. Mat dau
guma savo pavardes taip su- 
amerikonino ir nuo Lietuvių at
sitolino kad jie Lietuvių tautai 
yra žuvę. Ir tokis Amerikoni- 
nimas pavardžių apsireiškia vi-

mi pas savuosius. Tuom su
taupo ir pinigų ir gauna sąži
ningą patarnavimą.

-Šiandien Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija išaugo dide
lė ir galinga intelektuale jiega;! 
jon susispietė geriausios medi-, 
kų-chirurgų ir dentistų spėkos.'. 
Draugijos pastangomis nuveik-! 
ta dideli kultūriniai apšvietosi 
darbai, lyginai ir labdarybės sri-Į 
tyje jie nepasiliko užpakalyje.

Nauji Darbai

T. M. D. REIKALAI
RUOŠKITĖS PRIE
T. M. D. SEIMO

TMD. Seimas šįmet įvyksta 
. i Baltimorėj, Md., pirm SLA. sei- 
' i rno. Tai bus rodos Birželio 17 

d. Apie tai bus plačiau praneš
ta sekančiuose numeriuose.

Viena kas reikalinga tai kuo- 
jpoms rengtis į seimą. Rengtis 
su įnešimais, su aukomis, su de
legatais.

Kadangi SLA. seime dalyvaus

KELIA MAIŠATIENĘ 
UNIJOJE

Bolševikai sumanė kelti mai- 
šatienę angliakasių unijoje ir 
sugalvojo, sudarę komitetą, su
šaukti savo taip pavadintą ‘Uni
jos Gelbėjimo Konferenciją’.

Kitaip negalėdami patraukti 
darbininkus Į save, jie sugalvo
jo šitokiu budu iš vidaus ardy
ti uniją, neva imdamiesi ją gel
bėt. Jie nori prašalint dabarti
nį unijos prezidentą Lewis ir 
pastatyti pirmininku savo žmo
gų-

Jie sugalvojo šaukti į streiką 
nepriklausančių į uniją kasyklų 
darbininkus ir tuo budu patrau
kti juos į save.

Bolševikai “begelbėdami” an
gliakasių uniją greičiau ją pra
žudys ir nustums darbininkus į 
kapitalistų glėbį, kurie su jais 
darys ką norės. Vietoj vienos 
stiprios unijos ir santaikos atsi
ras dvi šakos, kurios ims tarp 
savęs kariauti vietoj kovojus su 
kapitalu.

MIRIMAI PENNSYLVANIJOJ
Pennsylvanijos valstijoj per

eitą metą mirė 110,335 ypatos. 
Penkios vyriausios mirimų prie- 
žastįs buvo širdies liga, nephri
tis, pneumonia, vėžys ir džiova. 
Tos ligos paėmė 58 nuošimčių 

mirčių.
Iš 9,939 susirgusių difterija 

mirė 825.
Gruodžio mėnesį pernai visoj 

valstijoj gimė 16,714 kūdikių, 
o abelnai žmonių mirčių buvo 
9,585, neskaitant negyvų gimu
sių.

Nori dirižablių dirbtuves. Ke
letas Detroito kapitalistų ir au
tomobilių industrijos vadovų 
pasiryžę įvesdinti pasažierinę 
orlaivių liniją per Atlantiką.

Norima sutverti didelę orlai
vių budavojimo korporaciją šia
me mieste, ir savo budavotais 
dirižabliais galėtų užvaldyti 
Atlantiko pasažierių vežiojimą.

Ši kompanija taipgi mano už
imti valdiškų dirižablių budavo- 
jimą.

Lenkų politikieriavimas. Su
manę paimti į savo rankas val
džią Detroito priemiesčio Ham
tramck, Lenkai dėjo visas pa
stangas ir naudojo visus budus, 
kaip tardymų komisija išranda. 
Vienuolika ypatų suimta kurios 
sakė kad joms buvo užmokėta 
kad balsuotų už Lenką Majew
ski ant majoro; jeigu jis lai
mės žadėta dar daugiau mokė
ti. Suimtieji laikoma kaipo liu
dininkai.

Jie buvo papirkti balsuoti po 
kelis sykius ir vaikščiojo iš vie
nos balsavimo vietos į kitą.

Detroito biudžetas. Miesto 
daryba užtvirtino miesto išlaidų 
biudžetą 1928-29 metams, ku- 
is yra $91,781,937.
Mokyklų užlaikymo biudžetas 

yra $19,203,530. Dadėta du mi
lijonai dolarių statymui naujų1 
mokyklų budinkų.

Ku Klukserių niekšystčs. Iš
kilus teismo bylas prieš slaptą 
Klukserių organizaciją, vienas 
liudininkas išpasakojo kaip savo 
akim matė tos organizacijos na
rius pakariant ir sudeginant aš
tuonis žmones, kaip klukseriai 
išdavinėjo įsakymus deginti ba
žnyčias ir tt.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Užmušta darbininkas. Mūri
ninkas dirbdamas penktame au
kšte tapo užgautas akmens ka
ladės ir nukrito nuo pastovų 
mirtinai susižeisdamas; nuvež
tas į ligonbutį jau negyvas.

Nauji keliai. Michigan vaiš
iją šią vasarą budavos 300 my

lių naujų didžiųjų kelių, kam 
bus išleista milijonai dolarių.

Automobilių aukos. Per ketu- 
rias savaites iki Kovo 24 d. De
troite automobiliais užmušta tik 
11 ypatų, kuomet pernai per tą 
pat laiką užmušta 29 ypatos.
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; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3
J organizacija Suvienytose Valstijose, 1
I kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. 1H 2
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pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15. 3
m SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
” imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Ta- J
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygai ui pusę kainas. $

“ Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
! Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
H '1Del platesnių informacijų kreipkitša iiuo adresui *

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA J
J 807 W 30th Street N«w York, N. Y. b3 g1

NEW BRITAIN, Conn.
Streikeriams Prakalbos

Balandžio 1 d. pas mus įvyko 
prakalbos surengtos vietos or
ganizacijų komiteto su tikslu 
surinkti aukų pagelbėti strei
kuojantiems angliakasiams.

Kalbėtojai buvo du, pirmuti
nis buvo vietinis, V. Vitukynas, 
kuris trumpoje savo kalboje pa
sakė kaip angliakasiai ir jų šei
mynos vargsta ir ragino susi
rinkusius kiek galint aukauti ir 
gelbėti musų nelaimingus bro
lius streiko paliestus.

Antras kalbėjo L. Pruseika, 
kuris, žinoma, kaipo darbininkų 
užtarėjas ir mulkintojas, tai nu
dainavo savo prakalbą pipirin- 
lamas kapitalistus, senatorius 
r net patį prezidentą Coolidge. 

Taip jiems ir reikia, ko jie ne
užleidžia vietų tokiems kaip 
Pruseika, Bimba ir kiti jų ka- 
narotai ? Tada tai butų kas ki- 
a: visiems čia Amerikoje butų 
ovietų rojus.
Po pirmos Pruseikos kalbos 

lainavo Laisvės choras ir Hart
ford, vadovaujamas J. Plikiuno. 
Choras yra dar jaunas, o kaipo 
Laisvės choras tai visi jie sau 
aisvai laukiniais balsais be jo
kios harmonijos kriokė. Keis- 
a ir tas kad jie nors vadinasi 
larbininkais (ir yra paprasti 
larbininkėliai), bet darbininko 
ardo nei dainoje nenori minė 
i. Dainuojant dainą “Bet su

vargęs darbininkas” jie rėkia 
‘bet suvargęs proletaras”. Ir 
laug yra musų žmonelių kurie 
nano sau kas do biesas tas 
“proletaras”.

Po dainų vėl kalbėjo “prole 
taras” Pruseika, dabar užkliuvo 
•apie Lietuvos padėtį. Nupasa
kojo kaip vargas Lietuvos dar
bininkams po dabartine valdžia 
r ragino kad visi teiktų finan- 
inę paramą Lietuvoje gyvuo

jančioms bei jų štabo mylimoms 
organizacijoms nuvertimui da
bartinės valdžios ir įsteigimui 
Rusiškos tvarkos. Pasakojo kad 
Smetona ir Valdemaras nemie
ga ir be musų dolarių jie ne
užmigs, o kuomet jie budėja tai 
aišku kad jokie Lietuvoje-truk- 
šmadariai negalės nieko nuveik
ti.

Tai matot ko tokie Lietuvos 
išgamos trokšta. Labai prasta 
kad musų kolonijos Lietuviai, 
užsibrėžę prakilnų darbą strei- 
kerių šelpimo, neapsieina be to
kių gaivalų kaip Pruseika, kvie
čia ir moka jam žmonių suau- 
kautus pinigus, kurie nieko ge
ro nepasako, tik šmeižia šią ša 
lį kurioje pątįs gražiai gyvena 
iš žmonių mulkiniko, ir gimtinį 
musų kraštą ir tuos žmones ku
rio kovojo ir kovoja už Lietu
vos nepriklausomybę.

New Britainietis.

sose profesijose, ypač tarp čia 
gimusio ir mokslą baigusio jau 
nimo. O tokio jaunimo randasi 
Amerikoje ne desėtkais bet 
šimtais!

A. L. Daktarų Draugija

Norėtųsi čia nors dalinai, to
li nepilnai, supažindinti musų

Šiems metams tapo išrinkta 
nauja valdyba, kurion ineina 
darbštųs-energingi nariai:

Dr. M. T. Strikolis, preziden
tas,

Dr. P. Z. Zalatoris, vice-prezi- 
dentas,

Dr. C. K. Kliauga, iždininkas,
Dr. A. L. Graičunas, sekreto-

daug TMD. narių kaipo delega
tų patartina TMD. kuopoms pa
rūpinti jiems mandatus ir pa
prašyti atstovauti jų kuopą T. 
M. D. seime.

TMD. turi priešakyje savęs 
didelius darbus. Nariai ir kuo
pos savo sumanymais ir įneši
mais gali dar ką naujo musų or

tai kad jau mes dabar apsišvie
tę, nereikia daugiau knygų, už
teks ką žinom. Taip mananti 
yra tik tokie kurie nesupranta 
jog sustojęs upelyje vanduo te
kėti tuoj sušvinksta; jog puo
de pastatytas aušti viralas ima 
su laiku gesti. Reikia vis eiti 
pirmyn, reikia judėti, virti, tik 
tada civilizacija ir kultūra pasi
laikys ir progresuos.

Delei šito reikalinga mums ir 
toliau Tėvynės Mylėtojų Drau
giją palaikyti ir jos pradėtus 
darbus tęsti tolyn.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

1420 Howe Street, Racine, Wis.
Lietuvišką visuomenę su Lietu
viais daktarais medikais ir den- 
tistais ir sykiu su Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija, jos 
siekiais, tikslu, kultūrine, ap- 
švietos darbuote ir tt.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija įsikūrė Birželio 9 d.,
1912 m. Prie draugijos priklau
so žymi dalis Lietuvių daktarų 
medikų ir dentistų. Draugija 
įsikūrė tam tikram reikalui at
siradus. Tuose laikuose bujojo 
įvairus šundaktariai? Lietuvis 
daktaras žmonių akyse stovėjo 
prastai. Mat, atsisakė stebuk
lingai gydyti. Būdamas idealis
tu, doru ir atsidavęs mokslui, 
jis nėra biznierius, jis nemoka 
iš žmogaus nelaimės sau pelną 
daryti. Ir jis greit įsitikino 
kad jei nebus jokios atramos 
prašalinimui blogumų tai jis 
bus nustumtas į šalį.“ Kad tą 
viską prašalinus reikėjo vieny
bės, spėkų, organizacijos. Rei
kėjo žmones šviesti, mokinti, 
blaškyti įsigyvenusį prietarin
gumą žmonėse. To vienas ne
padaryti. Tuo tikslu ir susitvė
rė Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija.

Po to dalykai žymiai greitai 
pagerėjo. Krekeriai, šundakta- 
■iai jau kiek nuslopinti; liaudy
je prietaringumas sumažėjo; 
daktarai sugyvena žymiai ge- 
iau; pasidalinę švietimo liau

dies darbu, vieni gyvu žodžiu, 
kiti per laikraščius mokina mu
sų žmones sveikai gyventi, žmo
nės kas kart vis su didesniu pa- 
itikėjimu kreipiasi prie Lietu

vių daktarų, nors Lietuvių dak
tarų skaitlius auga ir auga, 
žmonės kas kart vis daugiau ir 
langiau pamyli Lietuvius dab
artis ir reikale kreipiasi prie 
savųjų daktarų, ir neapsigauna 
Greit įsitikina kad gerą ir sąži
ningą patarnavimą gauna.

Lietuviai Specialistai

Tarp Lietuvių daktarų nema
nai pasirodo ir specialybės sri
tyje nemenkos spėkos. Pavo
jingiausias ir labai lepias ope
racijas Lietuviai daktarai daro 
r geresnes pasekmes turi negu 

seniau svetimtaučiai turėdavo. 
Reiškia, turime specialistų-me- 
dikų-chirurgų ir dentistų ir tai 
ne vieną bet kelioliką. Turime 
krutinės ir vidurių ligų specia
listų, turime odos ir venerinių 
ligų specialistų, turime moterų 
ir vaikų ligų specialistų, ir tt.

Šiandien Amerikiečiai Lietu
viai nebereikalauja svetimtau
čiu gydytojų-chirurgų patarna
vimo. Ir tai ne tik Chicagoje, 
bet kiekvienoj didesnėj Lietu
vių kolonijoj jau randasi vienas

rius.
Numatoma imtis nepaprastų 

svarbių kultūros, apšvietos ir 
labdarybės darbų.

Kadangi šiais paskutiniais 
metais daug naujų daktarų me-Į 
dikų ir dentistų užbaigė pasek
mingai mokslą ir daugumas jų
tapo Am. Liet. Daktarų Draugi
jos nariais, tai pasveikinimui jų 
su laiminga pradžia šioj profe
sijoj, lyginai sueiti į artimus 
santikius su Chicagiečiais Lie
tuviais Draugija rengia banke
tą su programų ir šokiais Chi- 
cagoje, New Bismark viešbuty
je, Gegužės 6 d. A. L. G.

VALPARAISO, IND.
Lietuvių Moksleivių Valparaiso 

Universitete Pranešimas
Valparaiso Universitetui del 

tam tikrų priežasčių panaikinus 
elementarinius ir vidurinius mo
kslo kursus Lietuvių moksleivių 
būrelis šiame universitete žy
miai sumažėjo ir del tų aplinky
bių nėra vilties daugiau Lietu
vių moksleivių patraukti į šį 
universitetą. Todelei Lietuvių 
Moksleivių Literatiška Draugi
ja nebepajiegdama ant toliau 
palaikyti Lietuvių knygyną nu
tarė užsibaigus šių metų mokslo 
kursams, Birželio mėnesį, jį lik
viduoti.

Knygų klausimas yra išrištas 
sekančiai: Angliškos knygos, 
tarp kurių randasi įžymių Ang
lijos ir Amerikos rašėjų veika
lai, kaip ve: Shakespearo, Vol
taire, Victor Hugo, Gibbons’o ir 
kitų, nutarta pasiųsti į Lietu
vos Universitetą Kaune. Lietu
viškas knygas nutarta pasiųsti 
į Argentiną, kadangi ten Lietu
viai dideliais būriais imigruoja 
ir jiems literatinė pagalba yra 
daugiau reikalinga negu Suvie
nytų Valstijų Lietuviams.

Nuoširdų ačiū išreiškiame vi
siems alumnariis prisidė juslėms 
prie įkūrimo ir palaikymo Lie
tuvių knygyno šiame universi
tete ir visoms laikraščių redak
cijoms siuntinėjusioms savo lai
kraščius į šį knygyną.

L. M. L. D. Valdyba:
M. Churlis, 
E. Petrėnas 
B. J. Balčiūnas.

PAJIEŠKOJIMAS

Pa j ieškau brolio, Antano San- 
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.

ganizacijos ateičiai sugalvoti ir 
priduoti Draugijai gyvumo.

Negali būti nei minties apie

V. Sirvydas — Sekretorius
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

A. B. Strimaitis — Iždininkas
G. P. O. Box 127, New York City

Akrono Naujienos
Stasys Kubilius, po No. 400, sis pamatęs aną ateinant pas ją 

Wooster avė., užsidėjo biznį — paleido į jį su plyta. Tas gi 
plaukų kirpimo ir skutimo įs- išsitraukęs peilį puolėsi prie sa- 
taigą. Kaipo gerą biznierių ir vo konkurento ir supjaustė jam 
teisingą žmogų pasitikime Lie- galvą ir rankas. Abudu pakliū
tu viai parems ir prie jo kreip
sis.

Kontraktorius Jonas Ruika 
pradėjo darbą prie apgražinimo 
Aleknavičių namo. Neilgai tru
kus žada pradėt daug naujų na
mų statyt.

Balandžio 1 d. biznieriai M. 
Jocis ir J. Ruika biznio reika
lais buvo išvažiavę j Youngs
town, namon gryžo patenkinti.

Sako apsilankę Lietuvių para
pijoj, ten tvarka esanti gera ir 
jie turi gerą kunigą patriotą. 
Mat, Kun. Alinskas nors ir čia 
augęs nepardavė Lietuvių baž
nyčios svetimtaučiams. Bet Ak- 
roniečiai turėjo Lietuvoj gimu
sį Dzūkelį kunigą, kuris Akro
no Lietuvius pardavė kad šian- 

j dien ir prie didžiusių pastangų 
I butų sunku atgauti kas pra
rasta.

Biznierius J. Apšega perkėlė 
:avo plaukų kirpyklą prie Bur
ges ir Rhodes gatvių.

J. Noreika ir Pr. Staliorius 
parsitraukė iš “Dirvos” gražių 
Lietuviškų rekordų ir jais link
smina save ir savo draugus.

SLA. 198 kuopa Balandžio 14 
d. žydų svetainėje rengia pra
mogą. Balius prasidės 7 vai. 
vakare. Gros V. Vasiliauskas 
ir kiti.

Farmeriui A. Lileikui atsitiko 
nelaimė, sako netyčiomis daug 
pinigų pametę.

Balandžio 1 d. T. Vertelienė 
apvaikščiojo savo vardadienį — 
turėjo svečių ir surengė jiems 
puikius pietus.

J. Rašalas šiose dienose ap
leido Akroną, sustos New Yor
ke, o Balandžio 17 d. laivu iš
plauks Lietuvon. Laimingos ke
lionės. Kairias.

Peršovė vyrą. Ant 327 Sei- 
berling st., Jessie Mayo, 32 me
tų, peršovė miegantį savo vyrą. 
36 m. Jis paimtas į ligoninę, o 
ji vėliau atrasta pamišus ir pa
imta į valstijinę bepročių ligo
ninę.

Kova del meilės. Du negrai j 
susimušė už savo gražuolę. Ji ( 
vieną mylėjo labiau, tai antra-,

vo policijai.

PRAKALBOS APIE ROJŲ

Boba bolševike Mažeikienė, 
buvus Clevelandietė, Balandžio 
1 d. atsibaladojo Akronan ir čia 
bolševikėliams kalbėjo apie Ru
sijos sovietų rojų. Gyrėsi kele
tą savaičių buvusi rojuje, gavus 
žydelių palaiminimą, pasimeldus 
prie Lenino kapo, ir atgal gry
žo Amerikon nuo žioplelių dola
rių vilioti; bolševikų rojuje ne
galėjus apsibūti nes patįs ko
munistai medų sučiulpę, o jai 
liepę į buržujų Ameriką gryžti 
ir ten tamsuolius apgaudinėt, 
ką ji ir padarius.

Nors musų bolševikai džiau
gias Rusų rojum, bet į jį neke
tina važiuot, sako gyvens sau 
buržujų Amerikoje ir automobi
liais važinėsią, nes Rusų rojuje 
darbininkai ir suplyšusių čebatų 
neturi.

Kada Mažeikienė per ilgus 
laikus gyveno Clevelande su ja 
nei vienas Akrono bolševikėlis 
nesiskaitė, bet kada keliems mė
nesiams ji iš Clevelando prasi
šalino ir sakosi sovietų rojuje 
buvus, tai Amerikos Lietuviai 
bolševikėliai tą bemokslę bobą 
į kalbėtojus pakėlė, jai prakal
bas rengia ir jos plepalų klauso. 
Vargiai aklas aklą toli nuves.

Tai šposas. Vienas Lietuvis 
gir.tuoklis gyvenantis pietinėje 
miesto dalyje, nuėjo pas tūlą 
moterėlę, prasilakė, ant galo už
statė laikrodėlį ir tą pralakė, o 
kada nieko neteko pridėčkui nuo 
moterėlės gavo galvą sudaužyti. 
Gydytojai šešias skyles jo gal
voj užsiuvo. To neužteko, jis 
ten lindo ir moteris girtuokliui 
verdančiais kopūstais ranką nu
plikė "ir tik tuokart jis apleido 
namus. Dabar gydosi. Jis tu
ri savo šeimyną. Keliautojas.

Tomasz Pronckietis 
apsigyvenęs Trembowle, (Urząd 
parafialny obrz. Lacinskiego) 
(Poland) pajieško brolių Au
gusto ir Antano Pronckiečių sū
nų Jono, paein. iš Lietuvos. 
Ad?.: Tram bowl, Urzųd paraf. 
obrz. Lacinskiego, Poland.



Gerb. Petras

TETULĖ NORI PATEKT 
Į DANGŲ

Aną šventą Velykų rytą 
suminiau pasikalbėt su dan-

— Ne, gerb. Spragile, jo- 
kis kitas žemiškas žmogus 
turintis kūną negali su ma
nim kalbėtis, tik tu vienas, 
todėl ji irgi negirdės mano 
balso, — sako jis.

— Na tai tuščia jo; bet 
pasakyk man ar ji gali tikė
tis patekti Į dangų, kaip ji 
nori žinot, — sakau aš.

— Ii1 to niekam gyvam 
negalima pasa'kyt, turi rū
pintis ir mislyt, o kaip gale 
bus tai sužinos, — sako jis.

— Na tai ačiū ir už tai, aš 
jai pasakysiu. Iki pasima
tymo, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

— O ką jis sakė? — sako
ji-

— Sakė kad negali to pa
sakyt ir kad turi pati rūpin
tis patekti. Ale aš tetulei 
pasakysiu pats:, kada liau
sies munšainą virus ir kito
kius dalykus darius tada tik 
galėsi tikėt patekti Į aniuo- 
lų karalystę, — sakau aš.

— Kam aš turiu liautis, 
aš galiu daryt ką noriu, o 
kai mirsiu išsispaviedosiu ir 
viskas bus gerai, — sako ji.

Ir tetulė liko nesužinojus 
ar jos dūšia pateks Į dangų.

gaus durų sargu gerb. Pet- čiani nei smagumo, pas mus 
ru, paklausinėt kaip jie Ve- viska-s ūk Yra kad yra, ir 
lykas švenčia. ' iYra kad yra, — sako jis.,

Pasiėmiau savo radio ir Į j kaip jus galit su- 
pašaukiau dangaus priėmė- Į sišnekčt jeigu ten . pas jus 
nę.

— Alo, gerb. Spragile, — 
atsiliepė gerb. Petro telefo
nistė.

— Alo, dūšele, kaip 
einasi? — sakau aš.

— Labai gerai, ačiū, 
nori kalbėt su gerb. Petru?
— sako ji.

— Įspėjai, dusele, meldžiu 
pavadint ji, — sakau aš.

— Jis čia pat randasi, — 
sako ji.

Ir už sekundos pasigirdo 
storas balsas, iš kurio su
pratau kad tai gerb. Petras.

— Linksmų Velykų, — 
sakau aš.

— Ačiū, bet mes čia jokių 
Velykų nešvenčiam ir links
mybių nekėliam, — sako jis.

—■ Kaip tai: ar tai jus ne-t 
turit ten nei Verbų, nei Ve
lykų, nei Kūčių nei Trijų 
Karalių? — sakau aš. ;

— Ne, neturim; mes netu
rim nei dienų nei naktų kaip 
jus ant žemės turit ir nie-l 
kuo savo laiko neskirstom, 
arba tikriau sakant visai jo
kio laiko neturim, — sako 
jis.

— Tai kaip jus galit gy
vent nežinodami nei kada 
subata, nei kada užgavėnes 
nei sekminės? — sakau aš.

— Mes ir negyvenam iri 
nieko to nežinom: mes tik 
esam, o pas mus viskas am- 
žinastis, viena ilga amžinąs
ias, — sako jis.

— Tai jus ant Velykų nei 
kiaušiniais nemušat nei ne
turit plotkelių ant Kalėdų? 

'— sakau aš.
— Viskas tas yra žemiš

ka ir ant žemės palikę, mes 
to nieko nežinom ir netu
rim, — sako jis.

— Tai pas jus labai ne
smagu gyvent jeigu ‘šitaip, 
ir aš labai nenorėčiau ten 
patekt, jeigu tu ir rengiesi 
man duris atrakyt kada at
eis laikas, — sakau aš.

— Ale ir to nesmagumo 
mes nejaučiam, nors nejau-

tau

.Ar

Įsako visi tik gieda ir garbi- 
. 'na sutverto ją? — sakau aš.

— Čia niekas neišduoda 
jokio b|lso ir niekas nieko 
negirdi, ir vienas kito ne
girdi, o giesmės ir garbini
mai atsibuna tik mislia, — 
sako jis.

— Ale tai juokingas 
rėdymas pas jus. Kaip tos 
nabagės davatkos pas 
gali ištrivot, taip pripratu- 
sios pletkavot ir liežuviu 
malt? — sakau aš.

Tuo tarpu žiuriu, per du
ris šmukšt ineina gerb. Te- 

i tūlė ir pertraukė mano kal- 
jbą su gerb. Petru.

— Vaikeli, aš atėjau pas 
tave 
sako

su

jus

iu svarbiu reikalu, —

Na o kokiu, tetule? — 
Uhkau aš.
i — Tu, vaikeli, tankiai pa
sikalbi su šventu Petru; ai’ 

1 negalėtum paprašyt jo duot 
m: n su juo pasikalbėt? —

— O kam tetulei jo prirei- 
Įreikė? — sakau aš.

— Aš, vaikeli, noriu ži
not ar aš nueisiu Į dangų po 
smerčio, — sako ji.

— Na tai palauk, aš tik 
ką kalbėjausi su gerb. Pet
ru, paklausiu ar jis nori su 
tavim pasikalbėt, — sakau 
aš.

— Alo, ar dar gerb. Pet
ras klauso manęs? — sakau 
aš jam.

— Taip, klauso, ale ir gir- 
j dėio kas ten kalbėjo su ta

vim, — sako jis.
— Ne tai gerai, nereiks, 

man aiškint; meldžiu pakal
bėt su ja, — sakau aš.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave.. 
F-112, Bloomington, Ui., yra taip dė-

Art. A. SODEIKOS
Koncertų Maršrutas

Kauno operos artistas Anta
nas Sodeika koncertuos šiose 
kolonijose:

Balandžio mėnesi:
d. — Scranton, Pa.
d. — Wilkes Barre, Pa.
d. — Kingston, Pa.
d. — Binghamton, N. Y.

20 d. — Forest City, Pa.
22 d. — Rochester, N. Y.
24 d. — Cleveland, O.
26 ir 29 d. — Detroit, Mich.

Su Art. Sodeika kaipo pianis- 
tas-akompaniatorius dalyvauja 
žinomas Amerikiečiams M. Yo- 
zavitas.

11
13
15
18

FARMOS
Šiais metais ūkės labai pigiai par

siduoda per trumpą laiką:
140 akrų, su gyvuliais ir gera že

mė ir budinkai, 3 mailės nuo mies
to, $6700.*

325 akrų dvaras, dideli budinkai, 
galybės gyvulių, 1 mailė į miestą, 
kaina $12,800.

60 akrų pačiam mieste, gera žemė, 
geri budinkai, gyvuliai, viskas $4800. ;

68 akrų labai gera žemė ir budin- , 
kai, arti miesto ir mokyklos. $1800.

40 akrų, geros žemės, maži budin- j 
kai, prie cementuoto kelio, arti mies
to, kaina $1200.

120 akrų, labai gera žemė, geri bu- Į 
(linkai, miškas, gyvuliai, padargai, 4 
mailės į miestą. $4900.

Visos parsiduoda su išmokėjimu.
I’. Z. ANDREKUS

Box 107 Pentwater, Mich.

Parsiduoda ūkis arti miesto,
kinira pati išsigydžius jog iš džiaug- 40 akru kaina vįsaį pigi. par. 
smo nori pranešti kitiems kencian- I i • • .... :

atsikratyti to skausmo Į davimo piiezastis. važiuojami 
parduoti, niu 
pasiuskit I no;

tiems kaip 
paprastu budu namie.

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

Lietuvą. Rašykit platesnių ži
nių laišku. Nepraleiskit barge- 

Pasiskubinkit, pavasaris.
Wm. Misevich

R. 3. Scottville, Mich.

SANSKRITO GALVOSŪKIAI j
Sugalvojo gerb. Spragilas |

Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- S 
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito > 
žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus t 
Lietuviškus sakinius. 1

GALVOSŪKIS No. 19 I

PA SKAŠUOLA KATA MIR LO JA

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

GALVOSŪKIS No. 17 BUVO TOKS:
“Kaunas yra slaunas miestas’’

.t

lbsterbnejTWR0AT I
TABLETS d

čMade b)
Lambert Pharmacai Co., Saint Louii, U. S.<A.

e/lnttseptic 
Prevent 

8C Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

Laivas “George Washington”

Laivas “Dirvos” Ekskursijai parinkta garsus 
“George Washington”, kuriuo 1919 metais Pre
zidentas Wilson penkis kartus važiavo j 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 i'gio, 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 hotelyjo.

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 
Ir jų. 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.

atgal *203
“Dirvos” Agentūra išrūpina visas reikalingas kelionei popieras — pa- 

sus ne-piliečiams, gryžimo popierius, vizas Amerikos piliečiams ir tt. 
Būtinai susižinokite su “Dirvos” Agentūra apie kelionę dabar, nes iškalno 

Lruošiantis viskas išeis tvarkingai. Kreipkitės laišku arba ypatiškai: ,

"Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



“VAIDEVUTIS”
■>O~

Marija Ruett. ISTORINE. APYSAKA Vertė Brundulas.

VIENAIP KALBA,
Ą NOT vieno Francuzų lai-*- 

kraščio, kaip paduoda
ma žiniose pirmame pusla
pyje, sovietų carai ruošiasi 
j karą prieš savo kaimynus. 
Tiems gandams tiek galima 
tikėti kiek buvo galima ti
kėti gandams apie Lenkų 
amžiną rengimąsi pult Lie
tuvą.

Karas kada kjla jis pakila 
visai netikėtai ir iš staiga 
išaugusių priežasčių. Tai
gi jeigu Maskva ką ir pultų 
tai karas Įvyktų ne del to 
kad dabar taip pranašauja
ma, bet jeigu pasitaikytų 
tam tikra priežastis.

Kita kalba tačiau yra su 
paties sovietų karo ministe- 
rio Vorošilovo pareiškimu 
jog “karas tiktai atidėta, 
bet jo išvengti nebus gali
ma’’.

Patvirtinimui savo žodžių 
jis pranešė jog sovietai ši- j 
met paskiria $350,000,000 
karo reikalams: kariumenių 
ir laivyno užlaikymui ir rei
kalingai medegai.

Dar tik nesenai Tautų Są
jungos posėdyje Maskvos 
atstovas siūlė taikos planus, 
karo Įmonių mažinimo bu
dus. Bet tuo tarpu Mask
voje kiti susėdę skaitliavo, 
rašė kiek reikalinga išlupti 
iš mužikų pinigų kariume- 
nių ir karo įmonių išlaiky
mui. Dabar tą sumą paskel
bia ir sykiu paskelbia kad 
kitą metą karo reikalams 
suma bus dar daugiau pa
didinta, iki $500,000,000. Pa
sitiki turbut kad mužikai 
šįmet turės gerą derlių ir 
bus galima iš jų tiek iščiulp
ti vien tik karo reikalams, 
neskaitant kitų valstybės 
vedimo lėšų.

Sovietų niekas nesirengia 
pulti. Jeigu ten yra rojus 
galėtų pasitikėt kad prie
šams puolant kožnas roleta- 
ri j ošins šoks savo šalį ginti.

Bet ne tas Maskvos ca
rams rupi. Jie dieną naktį 
planuoja kaip užkariaut pa
saulį. Jeigu jų niekas ne
puls tai jie puls, ir užtai ap- 
dėdami visą šalį sunkiausia 
mokesčių našta ruošiasi prie 
to karo kuris, anot Voroši
lovo, “tik atidėtas ant to
liau”.

Bet ir tas karas gali ne
įvykti, ir tai iš nepermatytų 
priežasčių kokios gali neti
kėtai pakilti. Jos yra: dik
tatūra kuri palaikoma per 
suvirš dešimts metų, nes so
vietų carai ko nors laukia ir 
žino jog kas gali kilt viduje. 
Ir jau daug ko sulaukė ir 
pergyveno: paimkim tik at
sitikimą su Trockiu ir jo pa
sekėjais. Tegul tik įsigali 
daugiau įvairių vadų, tegul 
iš idealizmo šalies valdymas 
pavirsta nauda tam kas val
do ir Rusija turės gana na
minių karų ir visai neturės 
kada pamislyt apie “apver
timą pasaulio” aukštyn ko
jom. 

▼ ▼ 5F

Tai ir Nusigiedojo
Bolševikų “Vilnis” kabinasi j 

“Dirvos” pasakymą kad ąteivių 
registracijos bilius padarys ge
ro patiems ateiviams, nes pri
vers tapti šios šalies piliečiais.

Anot “Vilnies” (kuri gražiai

KITAIP DARO

ir pasidurnina ir pasirodo “svei
ko senso”), tai butų “atėmimas 
ateiviams teisių” ir tt.

žinoma, tai butų atėmimas 
teisių tokiems gaivalams kaip
sėdi “Vilnyje” ir abelnai tiems 

į kurie j ieško griovimo šios ša
lies. Jie bijo tapti Amerikos 
piliečiais, nes tas reikštų pripa
žinimą “buožių valdžios”, kuri 
reikalauja išsižadėjimo savo ša
lies, o priėmimo šios šalies sau 
už globėją. Bolševikai išsižadė
jo Lietuvos senai, o išsižadėt 
sovietų rojaus jie niekad neno
rėtų, o dar už tai pakliūtų j bė- 

' dą. Kaip jie gali pakęsti suma- 
|nymą ateivius registruot. .. .
j Kada ateivis pataps piliečiu

NĖRA LAIMĖS....

prapuls jam tie “Vilnies” gąs
dinami “mokesčių apkrovimai”, 
“teisių atėmimai”, ir tt. O ku
ris norės pasilkti svetimšaliu 
galės ir apsimokėti mokesti ir j 
patylėti prieš šalį tų kurie nori 
joje gyventi kaip žmonės.

“Jeigu piliečiai nesiinteresuo- 
ja balsavimais tai reikia jiems 
Įrodyti svarbą dalyvavimo bal
savimuose, o ne atimt jiems tei
ses”, nei iš šio nei iš to nukalba 
“Vilnis”, čia piliečių niekas ne
liečia, ir jeigu dar “Vilnis” kal
ba kad gal “Dirva” “iš ateivių 
teisių varžymo mano sau kokios 
naudos”, tai taip sako tik paslė
pimui savo tikslų: jeigu ateiviai 
daugiau ims tapti Amerikos pi
liečiais tuo mažiau jų liks bolše
vikams kurstyti ir išnaudoti.

Po pakraščius gražios Dubysos 
Vaikščiojova mudu abu, 
Pažinom laimės jausmą didį, 
Ir gyvent buvo smagu....
Bet tas viskas praeityj liko, 
Mums laimė daugiau neprašvis, 
Jau kitas mane pasirinko 
Kad toli likau nuo tavęs... .
Saulutė liūdna mums tekėjo 
Kada likimas skyrė mus, 
Salt’s lietus mane palydėjo, 
Ir tartum guliau į kapus....
Liūdnumo ranka man’ prislėgė
Ir daugel kentėjau skausmų, 
Palikus visus savo draugus, 
Atskirta viena nuo anų.
Jau laimės daugiau neberasiu 
Nors gryšiu kuomet į savus, 
Karklynai tankus jau užžėlę 
Dubysos malonius krantus.
Daug draugų mane jau pamiršo 
Ir susirado sau kitus,
Ir jų daug jau yra išmirę, 
Nuėję į šaltus kapus... .
Aš čionai viena sau minėsiu 
Dienas jaunystės ten smagios, 
Ir tik tada ilgėt nustosiu
Kada, širdis man plakt sustos....

Rožė.

APLEISK
Apleisk, o Meile, tu mano širdį, 
Nevargink jauną mano galvelę, 
Noriu tik džiaugsmą savyj turėti, 
Dainuoti noriu linksmą dainelę.

Noriu skrajoti svdjų pasaulyj, 
Noriu pažinti svieto platybę, 
Trokštu regėti kas žemėj yra, 
Noriu ištirti žmonių gudrybę.

Ne, neapleisiu tavęs aš tolei
Kolei gėrėsies taja mergele, 
Tolei tau slėgsiu krutinę jauną 
Kol žavės tave josios akelės.

Ne, ne, neleisiu tave į tolius,
Neduosiu minčiai prie kitko linkti, 
Tu vien svajosi apie mergelę. 
Tiktai ją geisi vieną pažinti.

Jeigu bandysi mintis kitokias
Į galvą savo kada įleisti,
Vėl jas prašalins svajonės gilios, 
Kurios neliausis tau galvą slėgti.

Nebus ramumo tau naktį, dieną, 
Svajonės karštos vargins galvelę, 
Kai ją matysi tai linksmas busi, 
O kai be josios — liūdės širdelė.

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)

Vaidevučio Dukters Vestuvės
Dievų valia tvarko žmonių likimą. Die

vai buvo pasiuntę Prūsų vaikus į Mozūrų 
žemę vergauti. Nuėjo ten berniukai kad 
vyrais būdami galėtų saviems padėti prie
šininkus nugalėt, kad nuo jų naujų amatų 
išmoktų ir kad paskui savus pamokintų. 
Ir mergaitės neveltui ten pakliuvo. Ir apie 
tai dievai pasirūpino kad keturios iš gry- 
žusių tarpo butų jiems paaukotos. Jos tu
rėjo šventame miškelyje apsigyventi. Kar
tu su gražia Vaidevučio dukrele jos turėjo 
šventą ugnį kūrenti. O kadangi jos Mo
zūrų žemėje buvo išmokusios verpt ir aust 
vilnas tai tokia buvo dievų valia kad jos to 
viso išmokintų visas Prūsų mergaites. Jos 
turėjo savo krašto žiniją ir turtus padidint.

Ir tuojau buvo pasiųstos prie Šventos 
Ugnies Narimanto duktė Erraa, paskui Ne- 
mėda, kuri jau neberado savo giminių, nes 
juos visus Mozūrai išnaikino, ir dar dvi ki
tos gražios mergaitės, Baniuta ir Aldona. 
Jos visos keturios buvo geriausios verpė
jos.

Vaidilos mokino vyrus, o vaidelytės 
moteris.

Kada išmintingo Brutenio padedami 
Prusai nuramino priešininkus iš pietų nuo 
Vislos, tada jis nukreipė savo akis į šiau
rės užjurinius priešininkus.

Vos suspėjo Vaidevutis atsilsėti nuo 
žygio vargų, jau Krivių-Krivaitis jam pra
nešė kad dievų valia yra pradėti kovas su 
užjuriniais priešininkais. Ir pats kartu su 
kunigaikščiu ir seniūnais nuvyko į Baltijos 
pajūrį.

Šiaurės priešininkai noriai sutiko su 
Prūsais taikintis. Vaidevučio žygių garbė 
pasiekė ir juos. Ramiai buvo susitarta 
kad Prusai kas met teiks užjuriniams kai
mynams gintarą ir brangius kailius, o 
jiems kaimynai atveš iš užjūrio: geležį, 
gelumbę ir tokius ginklus kokių Prusai 
neturėjo. O moterims jie apsiėmė atvežt 
karolius ir įvairius blizgumynus.

Krivių-Krivaičio Brutenio ir kunigaik
ščio Vaidevučio išmintingai vadovaujami, 
iki tol silpni, visų blaškomi Prusai sukurė 
savo valstybę, kuri turėjo savo tikybą, sa
vo įstatymus ir savo valdžią.

Kaip anuomet Krūminė, taip šiandien 
Brutenis ir Vaidevutis matė savo darbo 
vaisius. Žmonės nusiraminę ir neturėda
mi ko slapstytis išėjo iš miškų gilumos. 
Prądėta buvo statyt pirmi miestai, pirmi 
sodžiai. Miškai daugelyje vietų iškirsta, 
padaryta laukai, kas met vis daugiau sėk
lų sėta, žemės ūkis geriau sutvarkyta. Vis 
turtingesni darėsi namai ir vis linksmes
nės skambėjo tamsiose giriose Lietuvių 
dainos.

Vaidevučio namai ruošėsi didelėms iš
kilmėms.

Turtingas, artimas kaimynas Jaunytis, 
drąsus kariauninkas ir sumanus medžioto
jas, atsiuntė pas Vaidevučio dukterį Kadi- 
ną piršlius. Nors Kadina ir nebuvo taip 
puiki kaip Živilė, bet vis del to tai buvo ga
na graži Prūsų mergaitė. Vaidevučio duk
teris, motinos Alanės išauklėtos, buvo vi
suose Prusnose savo darbštumu žinomos.

Prūsų papročiu ne tėvai dukterei krai
tį duodavo, bet jaunasis sau žmoną išsipir
kdavo. Kuo darbštesnė ir protingesnė bu
vo mergaitė tuo daugiau už ją buvo mo
kama.

Ir dabar Jaunytis išsiuntė du vežimu, 
kuriuos vos pavežė dvi poros šėmų jaučių. 
Vežimai buvo pilni medinių įvairiais tur
tais prikrautų skrynių.

Jis siuntė: meškų, lapių ir sabalų kai
lius, taurų galvas ir briedžių ragus. Įvai
rius ginklus, gintaro gabalus, Vaidevučiui 
varinį Skydą ir Mozūruose gautą kalaviją, 
o Ala nei didžiasius plonos drobės rietimus. 
Be to viso jis pasiuntė ir keturis mažus Že
maičių arkliukus.

Vaidevutis kuoširdingiausia tuos pirš
lius priėmė, pažadėjo dukterį, ir puikiai 

juos pavaišino.
Tos vaišės tęsėsi dvi savaites. Nuo to 

laiko Kadina jau nebuvo mergaitė bet nuo
taka. Ar jai tos vedybos patinka, kaip pa
prastai, niekas neklausė. Tėvas arba bro
lis turėjo teisę išduot mergaitę už vyro.

Pasibaigus piršlybų vaišėms, vestuvių 
diena buvo paskirta rudenį, kada bus už
baigta visi darbai ir kada žemė žmones 
praturtins savo vaisiais. Tada sužadėtini: 
su piršliais ir palydovais gryžo namon.

Kunigaikščio šeimyna, prisilaikydamr 
nusistovėjusių papročių ruošės vestuvėms. 
Ir kunigaikščio ir jo žmonos giminių šei
mynų buvo sukviesta mergaitės ir moterį? 
kurios ir ėmė ruošti vestuves. Prisudytr 
ir prirūkyta daugybė įvairių mėsų ir žuvų 
prikepta daugybė duonos ir ragaišio kepa
lų. Kadina visuose darbuose kitas pralen 
kdavo. Susirinkusios mergaitės dainavc 
liūdnas daipas, kurių Prusai daugybę tu 
rėjo ir kurios sudarydavo dalį vestuvių i? 
piršlybų apeigų.

Tose dainose nuotaka gražiais žodžiai 
atsisveikino su tėvu, motina, broliais ir se 
serimis, taip pat ir su visais gimtųjų narni 
padarais ir dargi su savo namų židiniu.

— Kas mano tėveliui ir motutei ran
kas, kojas nuplaus? — dainavo mergaitė 
— kas jiems patalėlį paklos? Mano gai 
džiukai, juoda vištele, kas -jums auksinų 
grūdelių pabers? Mano gyvulėliai, mane 
karvytė margoji, kas jus pagirdys? Ka: 
jums žalio šienelio atneš?

Priėjus prie ugnies, kurią senovės Lie 
tuviai ypač garbino, mergaitė dainavo.

— Kas tave užkurs, kas tave įpus, ka' 
tave naktį apsaugos kad neužgestum?

Šitaip bedainuojant ir besiruošian 
vestuvėms greit lėkė trumpos nuotakos die 
nos.

Jaunyčio namuose taip pat ruošės 
marčią sutikti. Kunigaikščio namuose 
prirengtos vestuvių vaišės neva slaptai nu 
vežta pas jaunąjį. Vestuvių dienoje užkin 
kė į didžiulį vežimą pora stiprių ir greiti 
arklių. Visas vežimas apdengta kilimais 
Vienas jaunojo artimesnių draugų buve 
paskirtas vežėju, arba kaip Prūsuose saky
ta keliavedžiu. Jis turėjo kaip ir pavog 
Kadina ii- atvežt pas jaunąjį.

Šitokios neva vagystės jaunosios vi 
sados Prūsų vestuvėse pasikartodavo.

Kada prie Vaidevučio namų tas veži 
mas privažiavo tada pati Kadina išėjo 
darželį rūtų pasiskinti. Neva vagčiom jf 
pasodinę i vežimą greit iš kiemo vežėsi.

Jie važiavo kiek arkliai įkerta kad jau 
nosios giminės nepasivytų. Du Kadino: 
broliai, kaip tik vežimas iš kiemo išvažia
vo, išbėgo iš namų ir matydami kad jų se
serį pavogė, šoko ant greitų žirgų ir ėmė 
vežimą vytis. Tačiau keliavežis turėjo ge 
rus arklius ir laimingai su jaunaja išspru
ko.

Kada vežimas privažiavo Jaunyčio lau
kų ribas, pats jaunikis išjojo patikti save 
busimą žmoną. Keliavežis sulaikė arklius 
o Jaunytis vienoje rankoje laikydamas de
gantį švyturį, o kitoje alaus taurę, tris 
kartus apėjo aplink vežimą ir priėjęs prie 
Kadinos davė jai alaus atsigerti ir tarė:

— Štai Šventoji Ugnis, kurią turės’ 
taip pat ir mano namuose saugoti kaip sau
gojai pas savo tėvelius.

(Bus daugiau) ,

Labai naudingas kiekvienam
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS 

Angiiškai-Lietuviškos Kalbos.
18,000 žodžių

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

Kaina tiktai 65c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Tas Mums jau Senai 
Girdima

“Sandara” editoriale “Nuže
mintieji ir Nuskriaustieji” štai 
kaip rašo:

“..Bet pastarais metais šir
dį draskančiu choru pasigirdo 
šauksmas liki ‘naujosios eros’ 
Lietuvoje dar negirdėtos rūšies 
tai politiniai pažemintųjų ir 
nuskriaustųjų kalinių, tremti
nių, jų likusių be globos šeimy
nų, sušaudytųjų vyrų našlių 
žmonų ir našlaičių vaikų. ...”

Kadangi ‘^Sandaros” redakto
rius dar visai trumpai tegyvena 
Amerikoj, ir tik nuo tos “nau
josios “eros” pradžios, jis tiktai 
šios “eros” “nužemintųjų” ir 
‘nuskriaustųjų” “chorą” girdi.

Mes kurie gyvename Ameri
koje visu Lietuvos neprikauso- 
nybės dešimties metų protarpiu 
ų “politiniai pažemintųjų” ir 
‘nuskriaustųjų” “chorus” gir- 
lėjome kas savaitė per metų 
netus, ir visada viena partija 
tuomet ji valdė buvo “žeminto- 
a”, o kitos “žeminamos”, o po 
rumpo tokio akto vėl rolės pa- 
ikeisdavo ir “pažemintieji” Irk
lavo “žemintojais”, o “žeminto- 
ai” “pažemintaisiais”.

šitokie aprašymai mums nėra 
okia naujiena, ir norint apie 
Jetuvos partijinj gyvenimą ra- 
yti reikia ką nors naujo su
galvoti.

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveikslų, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jį pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašą, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

DAINOS IR JUOKAI

“MARGUTI S” 
kviečia tamistą tuojau užsi
rašyti metams juoko ir dainų 
su gaidomis laikraštį. Kaind 
metams 75c. Kas prisius $1 
gaus “Vanago Plunksną” ir 
“Snapą”. Antrašas:

Rfdaktorius-Leidėjas 
Art. ir Konip. A. Vanagaitis

“MARGUTIS”
3241 So. Halsted St. 

Chicago, Ill.

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy 

Visose Aptekose

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

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

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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Bėga metai, jie negryžta, 

‘Atbėgs greitai ir mirtis;

(Tąsa iš pereito num.)

KADA BE JOS....
Su manim liūdi 
Miško paukšteliai 
Kai širdis ilgis 
Savo mergelės;

Su manim verkia 
Gėlių žiedeliai 
Kuomet nematau 
Josios akelių;

Neskaisti esti

Reikalaukit “Dirvoje” 
VANAGO 
PLUNKSNA 

po 25c.

Štai kas Vanago Plunksnoje 
telpa:

13) Kelias-Vieškelėlis,
14) Lietuviškas Džiazas,
15) Lietuvoj Mados,
16) Godelės,
Knygelė yra padaryta taip 

kad tiktų j kišenių įsikišti ir 
nešiotis į repeticijas. Prie čia 
paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką
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Bet sunkią kovą Vikingas turėjo su 
Kasčio vaiku. Kastytis, lyg suagęs vyras 
ir- pažįstąs kovos žaislą, neiškentęs ištruko 
iš motinos rankų, kuri jį laikė nuošaliai 
kada užpuolikai per vartus įsilaužė, puolė 
rastu ant žemės ginklu prie vieno Vikingo 
ir persmeigė jam koją. Pasipurtė plėši
kas ir užsimojo kirviu vaikui smogt per 
galvą, kaip štai jį pamatė vadas ir sulaikė, 
sakydamas kad už gyvą daugiau pelno tu
rės. Pribėgęs prie motinos, vadas ištrau
kė jai iš glėbio mergaitę, Pangutę, ir iškė
lęs už vienos kojos j viršų kitoj kardą ga
tavai turėdamas smeigti mergaitei į vidu
rius, reikalavo pasakyti kur yra sukrauti 
jų turtai, nes jie neturi laiko krėsti ir jieš- 
koti.

— Palikit ją gyvą! pasakysiu! — su
klykė motina, o tuo tarpu mažas Kastytis 
taip smarkiai kirto paties vado kirviu jam 
į koją kad vos kaulą nepramušė.

— Iš tavęs bus narsus vyras, vaike, kai 
užaugsi, — sumurmėjo vadas, alkūne muš
damas vaiką į žemę, ir koja primynęs pa
laikė kad nepabėgtų. Paskui paliepė vie
nam savo vyrui vaiką laikyti ir nešti į lai
vą gyvą, o pats su Vi joną ėjo į paslėpimo 
vietas.

Motina paskubino pamoti vadą eiti 
paskui ją į požeminį rusi kur buvo paslėp
ta jų turtai, vis reikalaudama kad paliktų 
jos vaikus gyvus. Plėšikas ir nemanė jų 
žudyti, nes jis jau buvo nusprendęs gaben
tis juos su savim, kas motinai butų buvę 
dar didesnė kančia, bet kas paskui dėjosi 
ji daugiau nežinojo.

Bijodamas klastos,'pavestas iki rūsio 
vadas liepė Vijonai lipti pirma, ir kada ji 
nenorėjo jis smeigė jai kardu į krutinę ir 
nustūmė ją žemyn, paskui nulipęs rado ke
lias pintines gintaro ir pundus brangių kai
lių, susipylęs gintarą sau į odos maišą, o 
kailius suvertęs ant trijų vyrų pečių nešė
si laukan. Vaiką ir mergaitę jau vienas 
vyras tempėsi į laivą.

Po gaisro, kada apgriuvo rusis, o tik
rai žinojo kad viską iš jo plėšikai išnešė, 
niekam nei į mintį neužėjo pažiūrėti tenai, 
ir jame Vijonos lavonas pasiliko ant visa
dos.

Ne visi plėšikai sugryžo į laivus kada 
laikas buvo bėgti, bet kurie liko gyvi džiau
gėsi kad jiems daugiau teko grobio. Smar
kiai jie irėsi į juras tolyn, ir palengva iš
nyko kaip atsiradę — vienas po kito laivas 
užslinko už vandens kalno, ir gal daugiau 
niekados apie juos nebūtume žinoję jei ne 
kitas prietikis su jais kitoje tų pat jurų 
dalyje.

Tais laikais buvo paprasta žmonėms 
turėti kokius nors ženklus ant kūno — įde
gintus, amžinai neišdylančius, kad atsiti
kime nelaisvėn patekimo vėliau vienas ki
tą pažintų. Taigi kokį ženklą turėjo Kas- 
tys ir Vijona, tokį turėjo ir jų vaikai: jie 
visi turėjo ant kairio šono palei kaklą tri
kampį su trimis taškučiais viduje to tri
kampio. Bet tėvai nužudyti, kas vaikus 
kada išskirs ir kam reikės juos išskirti — 
ir ar jie ilgai gyvi bus — todėl nuo dabar 
tie jų ženklai ir lieka be reikšmės — jeigu 
ištikrųjų lieka....

Įsigyventi, o jei kurie ir dpsigyveno tai su 
jais ir baigėsi jų istorija.

Kiekvieno Vikingo vado laivas buvo jo 
tvirtovė: ką jie grobė sau turėjo, ir norėjo 
sau paimti ką kiti buvo pagrobę, todėl tu
rėdavo nuolat tarp savęs mušius atvirose 
jurose arba kur tik susitikdavo pakraš- 
čiose.

Žinojo jie jurų kelius kaip takus ap
link savo namus: dieną iš saulės, naktį iš 
žvaigždžių, o daugiausia iš nuovokos, sau 
kelią nuspėdavo, ir žinojo visas sritis kur 
jiems saugu ir kur pavojinga pasukti, bet 
tas jų neišgelbėjo nuo susidūrimo su kitais 
kurie bastėsi po svetimus vandenis, užtai 
po poros dienų atviroj juroj įvyko susirė
mimas tų musų žinomų plėšikų su kitais 
Vikingais, kurie po smarkios kovos nu
skandino vieną plėšikų laivą ir paėmė ne
laisvėn keletą jų vyrų.

Vienas plėšikas, bandydamas išsigelbėt 
ir paimt su savim pagrobtus vaikus, Kas
tytį ir Pangutę, mergaitę nešėsi ant ran
kos, o kita ranka griebė vaikutį tempti pas
kui save į kitą laivą. Bet naujų užpuolikų 
vienas smarkiai kirviu virto per tą ranką 
ir Vikingo ranka liko vaiko rankoj — jis 
vienas su mergaite pabėgo į kitą laivą ii 
taip jam pavyko pasprukti, o vaikas pate
ko į naujų nugalėtojų globą ir su jais nu
plaukė į Švediją. Kur Pangutė dingo ir 
kas su ja nuo dabar atsitiks mes nieko ne
žinosime iki šios pasakos pabaigos. Ar plė
šikai bėgdami vėl ant ko užplaukė, ar pate
ko nelaisvėn ar buvo nuskandinti ar lai
mingai sugryžo j savo uostą mums jau ne
žinoma.

Gi Švedų, laivai, su dalimi atimto lobio 
ir Kastyčiu, pasukę šiaurvakarių pusėn už 
keleto dienų pasiekė savo reikalingą uostą.

Jaunas Kastytis iš pat kūdikystės die
nų buvo tėvo pratinamas prie vandens: abu 
jiedu plaukdavo į juras žuvauti; sykiu lan
kydavo tolimas pajūrio sodybas ir uostus— 
buriniu laivu dasivarydami tankiai net au
dringais vandenais. Taigi jurų kelionė mu
sų vaikučiui nieko nekenkė ir nepanešė jis 
nieko blogo; tik nabago jauną širdelę grau
žė netekimas tėvų: pats matė motiną nu
žudytą, tėvą nublokštą, ir netikimas sesy
tės, o atsiradimas nežinomame krašte, tarp 
svetimų žmonių, su nesuprantama kalba.

Namie esant, motina ir sesytė ateidavo 
smėlynu į pavandenį juos pasitikti, ir nors 
audrų nukainuoti vėl būdavo palinksmina
mi. Dabar niekas jį nepasitiko, tik keisti 
svetimi veidai jam matėsi, šaltos nedrau
gingos akis j jį žiurėjo, jo ausis nesupran
tamus jų lupų tauškėjimus girdėjo.

Parvežtas į krantą, į tolimą nuo pačių 
jurų uostą netoli Upsalos, kur tais laikais 
buvo gyviausias Švedų gyvenimas ir visas 
jų bruzdėjimo centras.

Pagrobtus iš kitų kraštų vaikus jurų 
plėšikai būdavo parduoda į vergais, ir ver
gija tais laikais buvo plačiame žydėjime 
visose Skandinavų žemėse. Daug jau jų 
pargabeno ir pardavė, daug dar pargabens, 
ir Kastytis tapo parduotas, bet pasitaikė 
kad jį nupirko vienas Švedijos karaliaus 
Eriko giminietis, galingas jarlas Gorinąs, 
ir gal ačiū tam prietikiu! Kastytis ir galėjo 
patapti tuo kuo jį vėliau žinosime.

(Bus daugiau)

Kas aš esu, kas per biesas 
Niekas manęs neištirs.

Šiandien verkiu ir raudoju, 
Rytoj žvengsiu kaip arklys; 
šiandien liūdnas, nusiminęs, 
Ryt giedosiu kaip gaidys.

Šiandien vargšas ir belaisvis, 
žiūrėk, jungan jau kinkys;
O ryt žiūrėk — tikras ponas, 
Turiu tarnus net penkis.

Šiandien mintu sausa duona, 
Ryt valgysiu pyragus, 
šiandien esu aš beginklis, 
Ryt turėsiu jau ragus.

Šiandien skurdas ir nuogybėj 
Ims jau rodos ir ūžės;
O ryt, žiūrėk, mano rubai 
Vienu auksu suspindės.

Kudlius.

Franė Stankūnienė iš Pitts- 
burgo rašo:

“Gerb. Juokų Red.: Mačiau 
Jūsų parašyta kad norit apšauki 
Meiliškos Poezijos Kontestą. Aš 
jau be kontesto priskiriu laimė
jimą visų dovanų gerb. Adoniui, 
kurio meilės dainelės sužavėjo 
ne vieną širdelę ir tų apie ku
rias jis visai nepamislina.

“Ale aš norėčiau sužinoti ar 
yra ant svieto tokia merga apie 
kokią gerb. Adonis kalba (arba 
savo dainose dainuoja).”

X

Nuo Juokų Red.: Palaukit, 
gerb. Tamista, su priskyrimu 
laimėjimo vienam, dar nepaskai
čius kitų Meiliškų Eilių. Rei
kia pamislyt ką gali parašyt tų 
širdžių savininkai kurie ar ku
rios dar neparašė ir kuriems ne 
taip lengvai iš širdies Meilės 
Poezija veržiasi. Bet kada išsi
veržė galim pamatyt ką nors ne
tikėto.

O poetams ir poetėms pasa
kysime štai ką: Nelaukit Kon
testo pasirodymui ką galit i)' 
kas jūsų širdyse ir mintyse da
rosi. Atminkit kad išdėję savo 
širdies jausmą ant popieros pa
jusit daug lengviau širdyje, o 
smertelni skaitytojai ir skaity
tojos kurie apie poeziją nenusi
mano, iš jūsų eilių arba apsi
verks arba nusijuoks.

su manim 
mergelės. . . . 
vaitoja 
vėjelis

Danguj saulelė
Kada
Nėra 

Liūdnai 
Lakštus
Kai negirdėti 
Josios dainelės.

Dainuok man dainą,
Graži mergele,
Lai žodžiai josios
Man meiįę kelia;

Tegul pripildo 
Džiaugsmu širdelę, 
Tegul užverčia 
Svajais galvelę.

Pasaulis mano
Kai tu su manim, 
Didžiausią laimę 
Turiu su tavim.

Bet lai pajusčiau 
Tavęs prastojęs, 
Manyčiau laimių 
Visų nustojęs;

Nemiela butų 
Gyventi sviete 
Jei akįs tavo ' 
Man liautų švietę....

Adonis.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 

panašiai, 
tą nume-tada tikrai gausit 

merį kurio jums trūksta.

Liuosuotojas

Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE-
JAUSIT TIK MĖTŲ

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

City 
šas:
V.

Vikingai
Ta tai buvo garsi Vikingų — jurų bas

tūnų — gadynė. Nors tie žmonės gimė ir 
augo ant žemės, bet jų visi žygiai atsibuvo 
vandenuose, todėl jie ir pragarsėjo kaipo 
jūriniai žmonės, ir tokiu budu jie nešė pra
žūtį ir naikinimą ne tik savo kaimynams 
greta, bet ir tolimiems gyventojams už pla
čių ir audringų jurų, aplankydami net toli
miausias pašvietęs apie kurias niekas nei 
nesapnuodavo.

Jie buvo aplankę Ameriką — ir užva- 
dinę Vinlandu — net penki šimtai metų 
pirm Kolumbo, bet niekaip negalėjo joje

Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

Kalbėdama i mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausi:; 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkeijavimiį.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normali 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
šauksią kelios dienos pir- 
gerkit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

Deklamacija — Pasikalbėji
mas su Pacifiku, — iš garsios 
Vanagaičio ekskursijos į Pacifi- 
ko pakraštį 1925 metais (su ap- 
šlubusiu automobiliu).

Antra deklamacija ar kas pa
našaus į deklamaciją yra vardu 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu
vo dainuota ‘Dzimdzių’ koncer
tuose :

prijuokint naujomis dainomis 
tą gali padaryti įsigydamas šią 
“Vanago Plunksną”.

1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Kanklininko Daina, 
Dolaris, 
Asilas,
Trys Sesutės,
Leiskit iš Tėvynės,
Barbora
Yes, Sir. ...
O, Suzana,

Oi kas bus kad nėr alaus, 
Brigyta
Menas, Mokslas, Sportas 
Pokeris ir Surprise Party.

Netoli 70 Metų Amžiaus 
SAKO JAUČIASI JAUNA

Mrs. S. Wenzel nuo 262 Kingsley 
street, Buffalo, N. Y., rašo: “Meldžiu 
prisiųsti man vienų dėžę jūsų Bulga
rian Herb Tea, nes ati yra gerįausl. 
vaistai kokius aš kada turėjau. Jie 
gelbsti man nuolatos. Aš taipgi tu
riu drauges kurios juos naudoja. Aš 
esu arti 70 metų amžiau^ ir mano 
kaimynai stebisi kad aš taip gerai 
išrodau ir jaučiuosi jauna, o aš vi
siems sakau jog dėlto taip yra kad 
aš naudoju Bulgarian Herb Tea.”

Bulgarian Herb Tea (Bulgariška 
šaknelių Arbata) geriant prieš ėjimą 
gulti prašalina persišaldymus ir ge
ra nuo reumatizmo ir užkietėjimo.

Parsiduoda visose vaistinėse — 75c 
ir $1.25.

Pastaba—Jei norit didelį pakelį 
kad ištektų penkiems mėnesiams Šei
mynai, prisiųskit $1.25. Adresuokit 
man: H. H. Von Schlick, President, 
33 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

H :: g 
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ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

■'SANDARA'’
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

norit kad jūsų gimines pažintų pasauli, suži- 
kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra-
jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie

labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos

Jei 
notų 
šykit 
jums 
saulines . _ 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą 
Amerikoje $2. Vieną numeri pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

"SANDARA"
327 E Street

įsas

bus 
pa- 
ra-

$3;

So. Boston, Massį

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso I 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

Užmokestį siųskit pašto štampais.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS ELEKTRIŠK& PADARGŲ PAGAL
BA NAMUOSE

DO YOU REMEMBER
WHEN—

A man never wakes up his 
second baby to see it laugh.

■—Oyster stews cost 15 cents, 
Į including pickle or pepper-hash?

—The man who always refer
red to the American Civil War 
as “the Rebellion’’?

—A girl that sat with her

METROPOLITAN 
OPERA COMPANY

GIULIO GATT1-CASAZZA, General Manager 
EDWARD ZIEGLER, Asst. General Manager 

SEZONAS Iš DEVYNIŲ OPERŲ 
duodama pastangomis

PUBLIC AUDITORIUM
Pirmadienio vakare, Bal. 30

AIDA
Ponselle. Martinelli, I ibbett

Antradienio vakare, Getf. 1
MIGNON

Bori, Talley, Giffli

Trečiadienio vak.. Geg. 2
NORMA

Ponselle, Jagel, Telva

Ketvirtadienio vak. Geg. 3
RIGOLETTO

Galli-Gurci, Gigli, De Luca
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

■ vii ix i <iii ■ iii ■ w •
(Du veikalai)

Haensel und Gretel
Mario, Fleisher, Ludikar

PAGLIACCI
Bori. Martinelli, Basiola

Penktadienio vak. Geg. 4
TANNHAUSER

šeštadienį po pietų, Geg. 5
Tales Of Hoffmann

Talley, Bori, Tokatyan

I dress up to her knees in a ball-
I room would have a dozen other 
girls rush up to her and tell her 
to “put ’em down”?

■—A full quarter-cut of pie 
cost a nickle, including a piece [ 
of cheese?

—You got six tickets for a 
quarter?

I —You took a girl to the big] 
school dance and you had to 

jarrange with the local under-1 
1 taker for the hire of a cab, j

“Where did you get the mon
ey?”

“Mother gave me a quarter 
for telling her that I saw you 
kissing the maid”.

“Here’s half a dollar, son; go 
back and tell her what an awful 
liar you are”.

▼ 5T ▼

The busy man’s doctor or
dered a change of scenery, so 
he moved his desk to another 
window.

i which, incidentally, cost $4 and 
I was heated with a hot brick ?

—You could see the best show į 
| in town for $1.50 and have a j 
bit to eat afterward without| I
leaving your watch and chain ?j

----- o-----
“What is the population of 

your town?” asked a guest.
“Well, sir”, replied the land

lord of the tavern, “we’ve got 
728 of the most progressive 

| citizens the sun ever shone on, 
[and the gent that wears side 
Į whiskers and suspenders.”

“Ladies first”, said a gallant 
young man to his Flapper girl 

| as they reached the ladder to 
j the observation tower.

. - -

“Where are you going, son?” 
j “Going to the circus, father.”

When a woman makes a pet 
of her husband he generally 
leads a dog’s life. 

----- o-----
Truth is stranger than fic

tion, judging by some of the 
I dumb stunts revealed by ac- 
j cident deports. 

▼ ▼

Gladys knows that the short 
skirt is the real reason why men 
look down on women, 

’r ’r ▼

Lady seeking birthday gift 
for her husband:

“Miss, I would like to see a 
tie for my husband.”

Clerk: “What style?”
Lady: “Well, he is a railroad 

man and I would like to get 
something suitable, preferably 
a railroad tie”.

i “Namų darbas”, seniau bijotas kai- 
I po koks negeistinas blogas, patapo 
j tokiu svarbiu kad net atkreipia val
džios domę į save.

Mokslininkai agrikultūros depart- 
mente studijavo namų darbus su mo
ksliškais instrumentais ir mokslišku 
tikrumu. Paveizdan, naudojo pedo- 
metrą, prietaisą užrekorduojantį kaip 
toli pravaikščiojama. Su juo patirta 
kiek žingsnių padaroma atliekant na
mų darbus.

Vienas žingeidus patyrimas pasi
rodė prie skalbimo ir prosijimo dar
bo. Pedometras buvo pritaisyta prie 
kojų moteries kuri skalbė ir prosijo 
drapanas reikalingas vidutiniško di
dumo šeimynai.

Abu tie darbai dirbta senu būdu, 
be elektriško proso jr skalbtuvo. Pe
dometras parodė kad moteris pravai- 
kščiojo 12 mailių laike skalbimo ir 
astuonias mailes laike prosijimo.

Ta pati moteris kitu sykiu tiek 
pat skalbė ir prosijo su elektriškais 
padargais. Ji pra vaikščiojo mažiau 
negu trečdali reikalingo tolumo.

Tokį tai nuovargį, nusivaikščioji- 
mą ir sunkumą sutaupo kurios šeimi
ninkės turi namuose elektriškus pa
dargus.

Tapo išrasta tam tikras prietaisas 
prie elektriško vacuum valytojo tai
kymui maliavos pagelbėjimui prie 
maliavojimo. Tai yra labai naudin
gas prietaisas kur namų savininkai 
patįs atlieka maliavojimo darbą.

PA.HEŠKAU MERGINOS
Jieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, tarpe 25 
ir 40 metų amžiaus. Aš turiu 
gerą darbą ir gerai uždirbtu, 
turiu savo narna.

ADAMS E. L.
.3401 E. 104 St. Cleveland, O.
GERA PROGA JAUNAI MERGINA!

Jieškau atsivedimui merginos, bile 
tautos, išskiriant Prancūzės. Esu 25 
m. Lietuvis. Prašau atsiųsti foto
grafiją su pirmu laišku, šiuo adresu:

STANLEY BAČIUNAS
174 Mary St. Belleville, Ont.

Canada.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 6 kambarių pavienis 

namas, su maudyne, elektros šviesa, 
du garadžiai, didelis jardas. Parsi
duoda arba mainysiu ant loto East 
Side. Atsišaukit šiuo adresu:

JACOB TISOVIC
1366 Marquette Rd. Florida 3445-M

P A RS ID U O D A K R A UT U V Ė
Cash grosernė ir m ėsi ny čia, $800 

savaitinio biznio, nėra kompeticijos. 
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 porčius, 150 pėdų jardas, 
trigubas garadžius. $8,800. Pama
tymui pašaukit Eddy 5943 W.

VICTROLA 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. 
Dubaltavas garadžius. Lotas 50x106. 
Kaina $12,000. $4,000 įmokėti. Sa
vininkas 509 Cuyahoga bldg., Cherry 
0157, arba 6615 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.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

1 ....... -

Telefonas Main 6111

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

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

ROSA PONSELLE
OPEROS SAVAITĖ ARTĖJA

Vienas iš įvairiausių šio sezono
operos programų bus duodama atsi
lankius Metropolitan Opera Kompa
nijai, penktam metiniam pavasari
niam sezonui miesto auditorijoje, Ba
landžio 30 iki Gegužės 5 d.

Rosa Ponsella dainuoja naujai su
tvertoje rolėje Bellin’io istoriškoųe 
operoje “Norma”. ši garsi opera 
bus pastatyta trečadienio vakare,- su 
Fredericku Jagel, sensaciniu jaunu 
Amerikos tenoru. Ponselle taipgi tu
ri garbę atidarytojos ir uždą ryto jos 
operos sezono, nes dainuos “Aida” ir 
“H Trovatore’ operose. Tos dvi ope
ros yra populiariškiausios.

Amelita Galli-Curci, garsi colora
tura soprano, dainuos “Rigoletto” ke
tvirtadienio vakare, Lucrezia Bori 
turės tris roles operose “Mignon,” 
“Pagliacci” ir “Hoffmano Pasakos”.

Florence Easton dainuos Wagner’o 
“Tannhausser”, o mažutė Queena 
Mario, gimus netoli Akrono, dainuos 
su Editha Fleischer gražoij operoje

“Hansel und Gretel”. Tą pat penk
tadienio popietį bus statoma ir antra
opera, “Pagliacci”.

Marion Talley dainuoja “Mignon” 
antradienį ir “Hofmano Pasakose” 
šeštadienį.

Bus, pilnas choras, orkestrą ir ba
letai.

Tikietai gaunama dabar pas Dre
her’s, 1226 Huron Rd. Kainos $1 iki 
$7. Taksų nebus.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.į

Rand. 7906 X
f C. F. PETRAITIS, Prop.
t 6702 Superior Ave., j

Prospect 2420 . į

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

kuojant,. išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI |
i Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam =
: Biurui atkreipti visuomenės dome i jo pastangas, tarp =
Į tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių 'leidžiamų devyniose E
Į kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra- =
: mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą S
: Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš-
: čiuose. S

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 ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas C 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 5 
ir kitais budais yra beskausmis ir į 
tokis tikras Imd negalima padaryti 5 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į 
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi į 
išegz'aminuoja. S

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tų Į 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- S 
sybę apie savo kūniška stovį ir neuž- į

į Dr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit. nes musų laikais beveik vi- į 
į . ’ sos neoš yra išgydomos. ?
S Jeigu jus turite sifilj, kraujo ar kitokių užkreyiamų liga privalot į 
į būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. ’ į
į Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- C 
S silpnintus kūno organus. 5
J Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. J, 
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Clėveland . S 
Į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. C 
į Nedūldieniaii nuo 10 iki 1. 5



PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

tu. Ir tik dabar išnaujo tepra- 
dėta dirbti tie pilimai, apkalant 
kraštus poliais ir grendžiant ak
menimis. Tikras Lietuviškas 
lėtumas darbe! žirnikas.

DIRVA 7

“VILNIUI VADUOTI SĄJUN-Įo 1927 metų Spalių 9 d. turėjo 
GOS” SKYRIUS TAURAGĖJ

Kovo 22 d. miesto valdybos 
salėj vietos visuomenės būrelis 
(jų tarpe dalyvavo komercijos 
mokyklos ir mokytojų seminari
jos mokiniai) susirinko išklau
syti “Vilniui Vaduoti Sąjungos” 
centro atstovo p. Uždavinio pra
kalbos. Prelegentas savo leng
voj, gražioj kalboj nušvietė Vil
niaus vadavimo reikšmę Lietu
vai, sakydamas kad kiekvieno 
doro Lietuvio pareiga budėti 
Vilniaus sargyboje, kad grobuo
niški Lenkų nagai nepagrobti] 
Lietuvos nepriklausomybės.

Vilnius yra Lietuvos raktas, 
kurį dabar laiko Lenkai pagro-' 
bę; turim tą raktą išmušti iš jų 
rankų.

Vilniaus vadavimo idėjai plė
sti 1925 metais Spalių 9 dieną 
(1920 metais tą dieną Lenkai 
pagrobė Vilnių iš Lietuvos) ta
po įkurta “Vilniui Vaduoti Są
junga”, kuri po metų išsiplėtė 
Lietuvoj įkurdama 26 skyrius,

jau 50 skyrių, ir dabar jau yra 
suvirs šimtas jos skyrių!

Tauragėj vienas skyrius, bū
tent paštininkų, veikia. Prele
gentas ragino įsteigti naują 
“Vilniui Vaduoti” skyrių kurs 
organizuotų plačia visuomenę į 
tą sąjungą.

Tą pat vakarą susikūrė “Vil
niui Vaduoti Sąjungos” skyrius 
su 22 nariais ir išrinko valdybą.

Gir-užis.

KETURI METAI KAIP TILTĄ 
STATO

Pajūris, Tauragės ap. — 1925 
metais čia per upę Jurą pasta
tyta naujas medinis tiltas, net 
dešimties metrų aukštumo nuo 
dugno. Be juo naudotis tepra- 
dėta vos po metų, pastačius lai
kinus prietilčius. Tais pat me
tais (1926) pradėta pilt tų prie
tilčių pilimai iš artimo kalno. 
Bet koks buvo vargas važiuoti, 
kaip į stogą, tais mulvinais mo
lynais rudens ir pavasario me-

KOKIŲ YRA TAMSUOLIŲ
Tauragė. — Čia tūlas laikas 

atgal vaikščiojo per namus či
gonės ir iš rankų spėdamos at
eitį už tai iš lengvatikių ėmė po 
lituką.

Užėjusios pas vieną pilietį su
žinojo kad jis su žmona neturi 
vaikii ir kad jiedu jų nori turė
ti. čigonės tuojau pasisakė kad 
žinančios priemonių kaip turėti 
vaikus ir kad netrukus jie galį 
susilaukti. Kad ta priemonė pa
sisektų gerai čigonės turinčios 
apeiti visą Tauragės miestą, kas 
kainuoją 10 litų. Nelaiminga 
porelė duoda 10 litų. Rytojaus 
dieną atėjusios čigonės jau pra
šo 200 litų. Žmoneliai iš visos 
širdies tikėdami j čigonių bur
tus ir norėdami susilaukti gra
žių įpėdinių surankiojo paskuti
nius litukus kiek turėjo ir dar 
trūkstamus paėmė iš savo įna
mių ir lengva-linksma 
atidavė burtininkėms,
gonėms išėjus susigryžo esą ap
gauti ir ėmė jų jieškoti. Bet 
jos dūmė ir išdūmė šunies ta
kais.... Gir-užis.

širdimi
Bet či-

PAMIŠO Iš DŽIAUGSMO

■■

PUT YOU n SAVINGS

■*

visą amžių galės be darbo gy
venti! Džiaugės, džiaugės ir. .. 
sumišo.

Pamišęs landžiojo į krautu
ves, užėmęs savininkų vietas ti
krino jo krautuvė esanti, ir ga
na. Vežamas į Kalvariją vi
siems sakėsi esąs Lietuvos pre
zidentas ir kai jis atvažiuosiąs 
į Kauną labai nustebsiąs dabar
tinis prezidentas Smetona. .. .

Jo žmona ketinanti išvažiuo- 
į Kanadą. Gir-užis.

Kanados |
Naujienos

DEL SUSISIEKIMO SU JURA

ti

KINIETIS LIETUVOJ

. .Tauragė. — Musų žmoneliai 
viską pametę bėga iš savo tėvy
nės Lietuvos į Braziliją, Argen
tiną, Kanadą ir kitas šalis lai
mės jieškoti; bet vietoje laimės 
ten randa vargą, skurdą arba ir 
giltinę.

Tuo tarpu svetimtaučiai iš ki-_ 
tur atvykę į Lietuvą randa čia 
gražų darbą ir puikų pragyveni
mą, dėlto kad jie moka prisitai
kyti prie Lietuvos sąlygų.

Štai pavyzdis. Čia lankės Ki
nietis pardavinėdamas iš popie
riaus padirbtus žaislukus
puošalus. Pasisakė kad tą tur
gadienį pardavęs jų už 20 litų.

Gir-užis.

SMULKIOS ROKIŠKIO

do nusileidimo budus ir turi po 
orlaiviu vietoj ratų pačiūžas del 
lusileidimo ant ledų ar sniego.

Orlaivis turi tris motorus 
kelia apie 15 ypatų.

ir

BUDA VOS TUNELĮ 
Montrealyj ruošiamasi buda-

voti keturių skylių tunelį po 
Lachine kanalu, kuris darbas 
kainuos apie $2,500,000 ir ims 
kelis metus laiko. Dviem sky
lėm eis tramvajai, kitom dviem 
vežimai ir automobiliai. Viena
me bus platus šaligatvis pėkš- 
tiems vaikščioti.

Tauragė. — Nepersenai išvežė 
iš Tauragės j Kalvariją į psi
chiatrinę ligoninę pamišėlį Joną 
Kybartą, apie 40 metų amžiaus 
Buvo vedęs ir turėjo mažą duk
relę.

Vienas vietos advokatas, šiam 
piliečiui prašant, ketino išrūpin
ti iš valdžios pensiją. Mat, Ky
bartas didžiojo karo metu tar
navo Rusų kariumenėje ir nu
stojo sveikatos dėlto advokatas 
jam užtikrino kad jis tikrai 
gausiąs pensiją. Žmogelis ne- 
trivojo džiaugsmu. Ką manai—

Vasario 16 d. ne tik miestas 
bet ir'kaimai iškilmingai šven
tė. Pastebėta jog krikščioniški 
žmonių tarpe mažesnis patric 
tizmas negu pirmeiviuose. Bu
vo daug tokių daugpoterių ku 

vežė žabus, ar malkas skal
Ypač tokių buvo daug Ka

SAVINGS BANK

rie 
dė. 
majiškiuose.

Vasario 18 d. Rokiškio apie- 
linkėse išdvėsė 8 karvės kurios 
buvo pagirdytos sėlenomis iš 
sudegusio Ūkininkų Sąjungos 
sandėlio.

Vasario 20 d. rinkoje Rokiš
kyje areštuota ūkininkas D., 
kuris į linų pundelį buvo pridė
jęs geležies gruzdą.

Vasario 21 d. Višniausko ma
lūne Rokiškyje sugauta miltų 
vagis kuris tankiai ir daug ūki
ninkų yra nuskriaudęs.

Gučiunai. — Vasario 18 d. 
vakarušninkai bandė prievarta 
Įsiveržti j vidų, bet savininkui 
Šerus kočėlu vienas vakarušnin- 
kas krito negyvas.

P. Kriukelis.

Buk Savo Namų Savinikas

Jeigu jus turit kiek pinigų ir reikalinga

gauti daugiau ant mortgečio sudarymui

reikalingos sumos prie pirkimo namo atei-

kii pas mus apkalbėti apie tai su vienu iš

musų viršininkų. ®[Nera komisinų ir ne-

reikia mokėt bonusų kuomet turit reika-

lą tiesiog su šiuo banku

incorporated i84&

ia the CiU| of Cle veland
PUBLIC SQUARE

Pataria Užrašyt “Dirvą 
i Lietuvą

Priimkite linkėjimus su Vely
kų šventėmis.

Pranešu kad “Dirvą” gaunu 
pilnai tvarkiai. Labai džiaugiuo
si kad “Dirva” nuolat eina ge
ryn ir geryn. Kaip matosi tai 
“Dirva“ užlenks visus Ameri
kos ir Lietuvos laikraščius.

Butų labai gerai kad Ameri
kos Lietuviai imtų kuolabiausii; 
užrašinėti “Dirvą” į Lietuvą sa
vo giminėms, tai greitai apšvie- 
ta pradėtų kilti. Lietuvos liau
dis trokšta tokių raštų kurie 
yra lengvi, linksmi, žingeidus, 
ir nekenčia politinių ir šventųjų 
zababonų.

Padėkokit S. Rodavičiui už 
prisiųstas knygas. Taipgi pra- 
neškit jam jog “Dirvą” gauna 
K. Bimba Panemunėlio stotyje. 
Ji plačiai ten pra skaitoma ir 
mylima.

Gerb. Karpavičiau, praneškil 
ar šįmet apsilankysite Lietuvoj. 
Praneškite gal galėsite pas mus 
būti tai lauksime tamistos.

P. Kriukelis, 
Ulytėlė, Rokiškio vai.

Kanados valdžia yra gatava 
pradėti darbą įrengimo vandens 
kelio iš didžiųjų ežerų per St. 
Lawrence upę į Atlantiką, kad 
galėtų ežerų uostus pasiekti di
dieji laivai. Jeigu Kanada ga
lės susitarti su Suvienytomis’ 
Valstijomis bendrai tą darbą 
dirbti tai bus galima atsiekti to 
senai svajojamo dalyko.

Suvienytoms Valstijoms tas 
yra svarbiau negu Kanadai, nes 
prie didžiųjų ežerų yra daugy
be didelių miestų ir išdirbysčių 
centrų, kurie turi ką siųsti j ki- 
as šalis, o siunčiant gelžkeliais 
r perlioduojant į laivus atsiei- 
la perbrangiai. Ežerais ii- St. 
Lawrence upe tiesiog laivais ga
benant butų kas kita.

& Same
Price 

over 35 years 
^5 ounces for Xc 

USE LESS 
than of high 
priced brands 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

pa-
BANDYMAI ORLAIVIO SKRI 

DIMUI ) PIETŲ POLIŲ

a S. BARTK'
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui-| 
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Body by fisher
S®,

Suv. Valstijų lakūnas Kom. 
Byrd daro bandymus su savo 
orlaiviu Kanados sniegynuose, 
išradimui geriausių būdų kelio
nei į pietų žemgalį. Jis mano 
turės ten nusileisti, todėl ban-

savininkams aukštesnį 
laipsni grožės negu koks kitas karas Buick’o lauke— 
—grože dailių žemų linijų — grožę skaidrių spalvų —• 
ir grožę kunigaikštiško vidaus išrengimo išmušto ir 
apvedžioto parinktinai geru skoniu.
Sykiu su šita grože — ir prĮdavimu jai tikros reikš
mės — yra dar nepapastas gerumas Buick inžinerijos. 
Buick’o garsus Valve-in-Head 6 cilinderių inžinas — 
Uždengti Rėmai — dubeltama apačia — ir Lovejoy 
hydrauliški trankymo sulaikytojai — pastato Buick 
toli priešakyje veikime ir patogume.
Pamatykit Ruiek — pavažiuokit juo — sulyginkit su 
kitais . . . niekad dar nebuvo karo tokio gražaus ir 
niekad tokio gero!

SEDANAI $1195 iki $1995 COUPES $1195 iki $1850 SPORT MODELIAI $1195 iki $1525

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

THE OH0© BUSCK COMPANY
1900 East 24th St. x Prospect 3400

The Bailey
14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Cedar 3415

Cedar 3415

The Broadway
8101 Broadway
4255 Pearl rd.

Buick Co.
Academy 1010 
Atlantic 0118

The Economy
12538 Euclid avė.

12516 Penobscot avė.
The Euclid Avenue Buick Co.

6612 Euclid a ve. Randolph 62C2
The Hertz Buick Co.

1136 West 25th st. Superior 2460

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese j! SPORTAS
dikčiai pažinggjo atgal. Shar- 

; key tada man buvo labai atkak- 
I lūs priešas.” ,

čionai mano svajonės ir 
buvo sustabdytos: toli- 
vakaruose būdamas ma-

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
ATSIRADO VINCAI PRIEŠAS

Bet 
idėjos 
muose 
niau apie Lietuvių draugiškumą Chicagos, Balandžio 14 d. drau- 
tarp savęs, ir dabar negalėjau ge su savo motina iškeliauja

FREIMONTAS IŠVAŽIUOJA
Augustas Freimontas, sunkiu 

vogų kilnojimo čampionas iš

Į tinęs ir nusitęs nuo Euclid 
Prospect avė. ikl|Art. Pilkos Atsisveikini-!

mo vakaras Bai. 17 d.

— jdi, tu, stop! Kur bėgi kaip 
pašėlęs ? 1

— Mister Policman, einu J>a-| 
tus Husišainyt, ba utarninke ei- j 
siu artistui Pilkai gud bai paša- j 
kyt.

— O kas jis toks?
— Mister Policman, ji 

geras grinorius. ... 
kus pasakoja, dainas dainuoja. 
Mums Lietuviams linksmiau gy
venti kad tokius žmones turim. ■ bą. 
Tai aš noriu, kaip sakiau, jam

DIVORSAS”

BRAZAUSKAS ŠOKA GANSO
NUI ANT KULNŲ

Antanas Brazauskas, “Lietu
viškas tigras”, sugryžo j Brook-

Gansoną, da
ir iššaukė jį

mote-Tuoj žinia pasiekia tų 
rų vyrus ir prasideda jieškoji- 
mas pirkt revolverių karininką 

.nušaut. Bet Pempienė bijo šau- 
įsitikimą, tai pataria

Jis mums juo- dymo, bet nori kad kas nors at- 
1 sitiktų, tai pataria Styviui tuoj 
divorsuot tokia neištikimą bo-

Butlegeris Bačkis pradeda ka- 
gud bai pasakyt ir prašysiu gal I bintis prie Keidės, ir Pempienė 
prezentą švogeriui į Lietuvą\ pamato ir šitą atsitikimą, na ir 
parveš....

— Tai orait, gohet! Tik 
rėk kad kitur nenueitum.

j apskundžia jos vyrui. Tada a- 
žiu- i budu nelaimingi Amerikonai,

I netyčia gavę sau Kaune butle- 
gerkas bobas, sutaria šaudyt sa
vo konkurentus.

Ekscelencija, matydamas kad 
tie vyrai susigraužę, ateina pa

su “pagalba”; jis pri-

SuMargarieta Giliejnė, 6824 
perior avė., pirmadienio ryte tu- j 
rėjo operaciją ant goiterio Cle
veland Clinic ligoninėje. Jau- -a(]a h. nuperka revolverį kari- 
ciasi gerai ir šią savaitę giys nįnko nušovimui, bet Styvis už- 
namon. sisako net du. Ekscelencija pa-

taria jam po nušovimo bėgt į
Marė Dagilaitienė su duktė-! Braziliją, kur jo niekas nesu- 

rim, Florence ir Matilda ir su-įgaus. Jis užmoka ir už laiva-

su

lyną, užtiko ten 
bartinį čampioną,

Rengiantiems Lietuvon

seniau šaukė 
ir siūlė jam

sako jis pats.
d. Brazauskas

Nebraskos

Virš dviejų metų Amerikoje 
išbuvęs ir mums gerai jau pa-

jį gerai atsi- 
su Komaru.

Laivas Išplauks Birželio-
June 19

Brazauskas jau
Gansoną persiimt 
tokias sąlygas kokias tik Gan- 
sonas nori. Bet Gansonas, sako 
Brazauskas, atsisakydavo pri
imti Brazausko iššaukimą.

Brazauskas pasitiki jog gali 
Gansoną paristi,

Balandžio 10 
ritosi Brooklyne 
Glen Wade.

Clevelandiečiai 
mena iš ristynių

Kaunan atvyko žinomas Lie
tuvos stipruolis Vladas Laba
nauskas, II artilerijos pulko ka
reivis, kuris dalyvaus Lietuvos 
bokso pirmenybių sunkaus svo
rio rungtynėse. Kalbama apie 
Labanausko nepaprastą iiegą — 
vienu kumščio smūgiu jis galįs 
parmušti buliu. Kažin kaip pa
sibaigs jo susitikimas su Vinča.

"L. A.”

KODĖL LIETUVIAI PRIVALO 
RŪPINTIS ATLETIKA IR 

SPORTU

dinimo artistas S. Pilka atva
žiuoja dabar kad pasakyti Cle
velando Lietuviams savo atsi
sveikinimo žodį.

Atvažiuoja su asistentu R. 
iuu, rivicuLc .i ...CTvi.uu .. ou-.c----  . ............. Juknevičium, kuris prieš porą
num Jonu per Velykas lankėsi I kortę. Vis Ekscelencijai ir jo raėnesių atvyko iš Kauno ir da- 
Detroite pas savo seserį ir švo- sekretoriui daugiau ir daugiau ;)Ur drauge su art. Pilka gryžta 

Kelionę atliko-innigų ateina. atgal Lietuvon.
—„r i__ I Tio rlov ant nralr» ciiirnlvnia ir T . , . •• •I Juknevičius, kaip ji Chicago.) 

., ; praminė, tai tikras “scenos kip- 
:' šas”, juokų ir išmislų pilnas, 

suvestu jjs skambinu dainuo ja, šoka
| deklamuoja, vaidina, — žodžiu 

Tokiems darbams yra tikęs.
Art. St. Pilkai šį jo atsisvei-

gėrį Balčiūnus.
savo nauju Nash. Tenai buvo 
atvažiavęs ir jų brolis Radzevi
čius iš Racine, Wis.

Sugryžo laimingai ir kelionę 
turėjo gerą, nors buvo šalta.

Jie dar ant galo sugalvoja ir 
iš to karininko pasipinigaut, pa
žadėdami sumaišyt Amerikiečių 
vyrų pėdas ir slaptai jį 
su Rozalija.

būtinas laikas ruoštis 
manot šią vasarą su 
s” Ekskursija apsilan-

suprasti kad musų nors toks 
mažas būrelis ir taip išsiskirstęs 
į visokia partijas, ir kaip viena 
partija turėdama savo pasekė
jus darbuojas tik savo partijos 
labui, o kita partija turėdama 
kitus pasekėjus darbuojasi tik 
savo partijai, kaip viena nori 
ką nuveikti tai kita daro kokius 
nors kabliukus kad ta savo tik
slo negalėtų atsiekti, ir taip vi
sokių darbų kad sugriauti žmo
nių draugingumą.

Viena partija eina prieš kitą, 
palikdama musų tautą be jokios 
vienybės, ir mažais būreliais 
yra sunku žengti pirmyn su di
desnėmis tautomis kurios turi 
skaitlingesnes draugijas ir turė
damos daugiau kapitalo gali di
desnius darbus atlikti.

Per penkis mėnesius gyveni- 
! mo rytuose susipažinau gerai su 
Lietuvių gyvenimu, ir aš dabar 
matau kodėl musų jaunimas y- 
ra dar toli nuo to kaip yra Ame
rikos jaunimas, kuris turi savo 
gerus atletikos mokytojus ir tu
ri visokias progas pasiekti kokį 
nors tikslą atletiškoj srityje.

Broliai Lietuviai, ar jau ne 
laikas jums yra susiprasti ir už
miršti savo srovių barnius, o 
ypač musų visuomenės dabuo- 
tojams ir musų laikraštinin
kams, kad duoti progos musų 
jaunimui užaugti į gražius stip
rius ir sveikus žmones, išmo
kinti nuo mažystės kaip reikia 
gyventi ir kokius valgius ir ko
kius žaislus naudoti kad suau
gus butam tikęs visokiam neti- 

' ketam užklupimui. Tada mes 
ir musų tauta galėtų didžiuotis 

' savo jaunimu.
Jack Ganson, 

Liet. Ristikų čampionas.

Latvijon.
Per pastarus septynis mėne

sius Freimontas smarkiai lavi
nosi boksuotis ir jam gerai se
kasi, už tai parvažiavęs į Euro
pą. bandys išmėgint tenaitinius 
bokserius.

Pranešimas

Aš gyvendamas tolimuose va
karuose per ilgus laikus, visą tą 
laiką buvau užsiėmęs visokiais 
sporto žaislais, kaip tai ristynė- 
mis, kumštynėmis, Maratono 
bėgimais, futbolu, basket bolu, 
plaukimu, gimnastka ir kito
kiais sporto žaislais kurie davė 
man progos susipažinti kone su 
visais 
nia's.
užeina noras matyti musų jau
nimą Lietuvoje ir Amerikoje 
darantį panašiai kaip aš.

Per tą visą laiką aš nema
čiau Lietuvių ir maniau kad mu
sų jaunimas turi čionai savo at
letiškus klubus susiorganizavę 
ir musų inteligentiška visuome
nė remia juos kad užaugint mu
sų jaunimą gražų, stiprų, atle
tišką. Aš taip svajojau per 15 
metų, 'būdamas toli nuo Lietu
vių atsiskyręs. Bet mano šir
dis traukė atvažiuoti į rytus ir 
pamatyt savo gimines, savo 
draugus, kurie gal buvo mane 
pamiršę, ir pamatyti savo tau
tos žmones, kaip jie gyvena, ką 
daro, it lt.

Štai praeitą rudenį palikau 
Kaliforniją, kuri yra 3,300 my
lių tolumo nuo Bostono, atvy
kau į Brooklyną, kur maniau 
yra antra iš didžiausių Lietu
vių apgyventa kolonija Ameri
koj. Niekas tada manęs neži
nojo ir aš nieko nežinojau ir su
radęs kur Lietuviai gyvena ga
vau kambarį pas Lietuvius žmo
nes; tuoj susipažinau su Lietu
viškais laikraščiais Brooklyne 
ir New Yorke; po to leidausi 
susipažinti su Lietuvių visuo
mene ir jos vedėjais, lankyda- 

I mosi į visokius Lietuvių suren- 
I gimus, šokius, koncertus, pra
kalbas ir tt. .

atletiškais kūno lavini- 
Kaip kada man būdavo

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 kokių 
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 
nuo 6 iki 8, šeštadieniais nuo 
2 po pietų iki 8 vakare.

Antanas Žukas.

Jau 
kurie 
“Dirvoi 
kyti Lietuvoje. Katrie nėra 
Amerikos piliečiais ilgiau ūž
ti ūks išgavimas gryžimo po
pierių, todėl nelaukit nei die
nos ilgiau, ateikit ir pradėkit 
savo popieras gamintis.

Viskas pagaminama “Dir
vos” Agentūroje: išrūpinama 
Lietuvos pasai, vizos, gryži
mo popieriai.

Kelionėje visų pasažierių 
bus apžiūrėta bagažai, bus 
pataikyta ekspresiniai trauki
niai iš Bremeno į Eitkūnus, 
kur bus pasitikimo ir priėmi
mo komitetas. Ten bus su
teikta visos informacijos apie 
tolimesnius žygius Lietuvoje, 
kur ką aplankyti, ir tt.

Atsilankykit “Dirvoje” die
ną arba vakarais iki 8.

Dėkitės prie būrio savo pa
žįstamų ir draugų.

Brazi Ii- Įveiveriai, laivakortės .. .......... .xrl rlJKal S1 J(J aLBISvel.
ją, susieina ir jų ak) se jų pa- > pipįnio vakaru į pagalba ateina 
čios su karininku ir su butlege- , nlsų žymųs artistai: solistė M. 
riu. Kūmos pletkai ir Eksce-. Bižauskienė, Nikodemas ir Al- 
lencijos tnksai nuėjo jų abiejų dopa vilkeliai, M. Dovidaitienė. 
naudai.

Bet kas nuo to atsitinka ture-1 
sėt ateit į Lietuvių svetainę Ba- j 
landžio iį) d. pamatyti. Kas | Į 

c T . . .. , Has karininkas-Lentenantas, del!;A Jaunokų 339 kuopa j ko la audra ki!o kitm. nieklll.l 
Balandžio 10 d. savo susirinki-1 nesužjnosit kaip tik ta pati va-1 - 
me apkalbėjo busmtį SLA. sei-l]:ara *

’Pk° savo delegatę — jaį )JUS ypatingiausią ir lin- < 
daibscią ir inteligentę panelę I lomiausia komedija iš visu tri- M Innn f nri 114-z\ *

Svečias iš Kauno. Antradienį 
lankėsi “Dirvos” redakcijoj žy
dų veikėjas U. Katzenebeubo- 
gen. Dabar gryžo iš Chicagos, 
kur irgi lankėsi tarp Lietuvių.

Jis Amerikoj vieši jau apie 
metai laiko.

Eleną Grigiutę. j jų kurios perstata Amerikiečių
Jaunuolių kuopa pereitą sek- -lankymąsi Lietuvoje Litu Gady- 

madien; Lietuvių svetainėje tu-1 nėje' ' . ’
rėjo Velykų vakarą. Vakaras Vaidinime dalyvauja: M. Do- 
įsejo gražiai, programas nors. yįdaitienė, L. Banionienė. M. 
buvo ilgas bet žingeidus. Buvo Gilienė, M. Yesiutė, A. Zdanis.! 
gražių dainų ir įvairių juokų. ! A šnligelskis, A. Kulbickas, V.

Dainų ir vaidinimo programs P. Banionis, S. čeriauka, J. V j 
gyvavo šie: J Vasiliauskas, S. Mitchellis, F. J. žiuris, K. S. 
Dubauskiute, Elena Grigiutę, L. Karpavičius ir tuzinas vaiku. 
Jonaitis, J. Kayackas, A. Kaza-i ' — \
kevičia, A. Vasiliauskas, F. Ta- ~
mošiunas, A. Kaitis Lietuvių Moterų Klubas at-Į

Vaidinta komedija “Ameriko- ‘ einantį trečiadienį,' Balandžio 18 j 
niškos Vestuvės”, kuriose daly- j c,-> nuo 7:30 vai. vakare, Lietu-, 
vavo J. Kayackas, J. Vasiliaus-1 vll> svetainėj turės gražų vaka- i 
kas, A. Kazakevičia, S. čerauka,!1 eli su linksmu programų, dai- 
M. Yasaičiutė, E. Grigiutė, T..! n?mis, kalbomis, taipgi bus šo- 
Banionienė. Vaidinimas išėjo ....... ..
gražiai. S. Čerauka labai pui
kiai atvaizdino girtuoklį.

Dainininkams pianu akompa
navo Aldona Vilkelienė.

Po programo buvo šokiai ir 
dovanos už margučius.

1 kiai ir užkandžiai — viskas už 
I 50c. įžangos.

Geistina kad kuodaugiausia 
dalyvautų. Pasistengkit gauti 

’ tikietus iškalno.

Ruošia automobilių numerius. 
Ohio valstijos kalėjimo valdyba, 
kur gaminama automobiliams 
numeriai, jau pradeda darbą ant 
1929 metų numerių. Jau nu
pirkta 1,250 tonu 12 laipsniu 

. 7,000 
Kainuos tarp $15,000.-. galionų žalių dažų ir 1,000 ga- 

kas viskas

Milžiniška krautuvė. Taylor 
kompanija ruošiasi budavoti 17 
aukštų departmentų krautuvę, 
kuri busi didžiausia Ohio vals
tijoje ir tarp didžiausių visoje' storumo plieno plotvių, 
šalyje. ” ‘ ;
000 ir $18,000,000, turės du mi- lionų juodų dažų, 
lijonu ketvirtainių pėdų grindų į buš sunaudota pagaminimui 1,- 
ploto arba 43 akrus, krautuvė 800,000 numerių. Tuos nume- 
bus budavojama vietoje dabar- ' rius suklojus greta vienas kito

Į užtiestam 41 akrą žemės. Už 
numerius bus surinkta dvylika 

j milijonų dolarių, kurių pusė e;- 
I na valstijai, kita pusė miestams 
i kur pirkėjai gyvena.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

u. Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PASKAITOS
IR TYRINĖJIMAI

įvairiose temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra, mažiau 20,000 ypatų.

Statys milžinišką areną. Sker- 
■ sai aikštę nuo dabartinės mies- 
i to auditorijos būrelis kapitalis
tų planuoja statyti milžinišką 

) atletišką areną, kuri kainuos į 
I $5,000,000 ir galės sutalpint ne-

Dr. Isidore Zwick
PRANEŠA PAKEITIMĄ SAVO OFISO VALANDŲ: 

Oiiso valandos ant 8206 SOWINSKI AVĖ.
Pirmadieni, Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 4 pp.
Trečiadieni ir Penktadienį 6 iki 8 vak. Sekmadienį 10 iki 12 dieną.

TELEFONAS PENNSYLVANIA 2467

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

A. Zdanis ir kiti.
šiuo kartu visi žada pasirodyt 

su visai naujais dalykais. Pats 
c it. St. Pilka atvaidins scenas 
iš pragarsėjusių veikalų “Auš
ros Sūnus” ir “Durklas”, 
nuos savo naujas daina: 
jus juokus papasakot, 
“Margutį” pakalent ir....

Bus nepaprastas vakaras, ne
paprastas vaidinimas, ir turime 
parodyt kad ir mes kaip kitos 
kolonijos mylime art. Pilką ir 
įvertinam jo darbuotę.

, padai- 
is, nau- 
V anago

i

Pasakys Lietuvos Valstybes Teatro 
Art. STASYS PILKA

Antradieni, Balaridžio-April 17 d. 1928
Tai Bus Juokų ir Margumynų Smagus V'
Lietuvių Svetainėj

6835 Superior Ave. Cleveland 
Pradžia 8 vai. vakare

Įžanga 50c. ir 75 centai

St. Pilka vienoj iš daugelio 
savo rolių. Čia jis vaizduoja
mas Bortelio, “Durkle”. M. ČIŽAUSKIENĖ — Sopranas

Art. Stasio Pilkos 
atsisveikinimo margumynų ir juokų vakaras. Bus vaidinimo, rimto ir ne
rimto, bus fonių, bus dainų, ir sunku net pasakyti kokių tik dalykų nebus, 
su Art. Pilka pirmu kartu pasirodys ką tik iš Lietuvos atvykęs komikas — 
JUKNEVIČIUS. Vietiniai artistai stoja į pagalbą.

Taipgi dalyvauja solistė M. ČIŽAUSKIENE, smuikininkas N. Vilkelis 
ir pianistė A. Vilkelienė, A. Zdanis, M. Dovidaitienė ir kiti.

Nuo Redakcijos: Sportas tu
ri kokią tai magišką galybę, ko 
neturi nei menas nei daina.

Trumpai kalbant, paminėsime 
štai ką: Kiek sykių buvo deda
ma pastangos tarp musų pada
ryt tai dainininkus tai kitokius 
artistus “bepartiniais” arba pa
statyti juos viršuje partijų, kad 
visi musų žmonės į juos vieno
dai žiūrėtų, remtų ir atiduotų 
jiems prideramą pagarbą. Bet 
to neatsiekta.

Kožna partija varėsi ir varo
si turėti savo artistus, savo dai
nininkus ir juos remia o kitus 
boikotuoja, ir net begėdiškai.

Bet štai pasisuko tarp musų 
keletas musų sporto vyrų, ris- 
tikų ir boksininkų. Ir koks ste
buklas : nei vienas laikraštis nei 
neburbtelėjo apie jo partijos pa
žiūras, jo palinkimus į kokią 
srovę ar kaip kitaip. Visi laik
raščiai kurie tik sportu žingei- 
dauja talpina apie juos 
jie (sportininkai) visose 
cijose apsilanko ir visų 
priimami ir pagerbiami.

Jeigu tas yra iš tikro protin
gumo daroma visų musų srovių 
laikraščių tai yra geras ženklas 
ir parodo kad Lietuviai kur nors 
turi kokį nors bendrumą. Tą 
bendumą galima butų praplėsti 
ir tada kitų profesijų žmonės 
turėtų tarp Lietuvių bendrą pa
ramą ir garbę, ir butų geriau 
jiems ir tautai.

Vienas yra išaiškinimas ko
dėl sportininkai gauna visų ben
drą paramą ir pagarbą: del to 
kad musų sportininkai visai nuo 
musų nepriguli: neprašo jokios 
paramos, nieko rengti, jiems su
rengia miestų promoteriai im
tynes, jie ne iš vienų Lietuvių 
pasilaiko ir gali apsieiti be Lie
tuvių jeigu tik Lietuviai imtų 
elgtis su jais taip kaip daro su 
dainininkais ir kitais.

Kad šitas gali būti teisybė 
liudija bolševikų spaudos atakai 
musų sportininkų pora metų at
gal kuomet ristikai pradėjo ro
dytis tarp Lietuvių. Buvo ap
šaukti “išnaudotojais”, “monky- 
tojais” ir kitaip. Bet kada ris
tikai parodė kad jie gali be Lie
tuvių — ir be tų nedakepėlių 
laikraščių paramos — gyventi 
tai laikraščiai nutilo niekinę, o 
apsižiūrėjo kad publika mėgsta 
skaityti apie sportininkų darbus 
o ne šmeižimus ant jų, ir daly- 
kas pasikeitė.____________

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

Džiulė Juozukienė 
7210 St. Clair Avenue

Taipgi yra geras kambaris dviem 
draugam, maudynė, švarus namas, 
lirikstha Lietuviška šeimyna. Galima 
gaut su valgiu arba be. Kreipkitės 
j Resturantą, 7210 St. Clair avė.

REIKALINGA LIETUVĖ 
VIRĖJA (COOK)

i Lietuviška restaurantą, mokanti 
Lietuviškus ir Amerikoniškus val
gius gaminti. Kreipkitės tuojau 7210 
St. dair avė.

žinias, 
redak- 
lygiai

VINCAS LUOBIKIS
Atidariau pirmos rūšies

(RESTAURANT)
Čion gaunama geriausi švie
ži valgiai. Ateikit persitik
rinti. (16)

6731 ST. CLAIR AVE.

Jau a i k a s

išsirinkt sauateiti pas mus
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

PIKNIKAMS, IŠVAŽIAVIMAS 
ŠEIMYNIŠKIEMS IR VISUO
MENIŠKIEMS PUIKIAUSIA 
VIETA — DAUG ŽEMĖS, ŽO
LĖS IR MIŠKO, ŠOKIAMS SA
LĖ, SPORTO PLATFORMA.

TADAS NEURA
Stop 68

Brunswick, Ohio

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.


