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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Industrijos kyla. Ameri
kos industrijos nuo 1928 m. 
rudens pradėjo rodyti kili
mą: vienos kyla lėtai, o ki
tos ir gana smarkiai, lygi
nant su tuo kaip buvo 1927 
metais. Išdirbimas visokių 
reikmenų buvo geras, jų iš
platinimas ėjo sykiu su iš
dirbiniu, ir dirbtuvėse dar
bininkų skaičius buvo dau
ginama.

$320,000,000 naujiems bu- 
dinkams. S. V. Kongresui 
bus patiekta bilius reika
laujantis $320,000,000 su
mos budavojimui ko ne vi
suose Amerikos miestuose 
federalės valdžios budinkų, 
pačtų, teismabučių ir tt.

Kongresas jau turi pa
skyręs tam tikslui $265,- 
000,000.

Londonas. — Pranešimai 
iš Maskvos sako jog Leo
nas Trockis, ištremtas j Si
birą virš metai laiko atgal, 
gavo pavelijimą išvažiuoti į 
užsienį ir per Konstantino
polį vykstąs į Berliną.

Trockis neteko savo ga
lybės 1926 metais, kuomet 
Stalino grupė paėmė viršų. 
Laimė Trockio kad nebuvo 
sušaudytas.

Rusijoje nuo Trockio iš
trėmimo pradėjo bruzdėti 
Trockio šalininkai ir bruz
dėjimas daėjo iki to kad 
šiose dienose areštuota pa
čioje Maskvoje ir kituose 
miestuose apie 150 Trockio 
pasekėjų ir paimta daug jų 
literatūros. Sakoma kad jie 
ruošėsi prie sukilimo prieš Į 
Staliną ir jo palaikytojus. I Washington. —

UŽMUŠĖ JYSTĖS 1928 RENKA CARO DOKU
METAIS MENTUS

LAIVAS “AMERICA” IŠGELBĖJO 32 SKĖS-
TANČIO LAIVO JŪREIVIUS

Pakėlė algas. Pennsyl
vania gelžkelio linija padi
dino mokestį 36,000 savo 
darbininkų, po 4 centus į 
vai. arba $3,500,000 į metus 
bendrai.

Užmušta 14 angliakasių. 
Kingston, W. Va. — Sau
sio 26 d. kasyklos eksplozi
joj užmušta 14 darbininkų. 
Ten buvo keli desėtkai dar
bininkų, 55 spėjo išbėgti.

Pakorė. Sacramento, Cal. 
— Angliakasis George Ku- 
ryla, 41 m., tapo pakartas 
Folsom kalėjime už nužu
dymą kasyklos perdėtinio.

1928 metų bėgiu, tryliko
je didesnių Amerikos mie
stų žmogžudysčių skaičius 
pamažėjo, 10 kitų miestų 
padidėjo, lyginant su 1927 
metų užmušimais.

Iš tų miestų kuriuose pa
didėjo yra Chicaga su 60 
žudysčių daugiau, ir 
Louis su 54 daugiau :

. metai pirmiau.
I Chicagoje užmušta 
ypatos; Detroite 112; 
____ Atlanta 

dėjimas ir visokių padaužų Los Angeles 101; St. Louis 
veikimas surūpino valdžią j6G: Kansas City 89: Mem- 
ir svetimų šalių atstovybes. Į 
Šalyje negalima pradėt nei j 
susitvarkymo darbo, nes 
pulkai kareivių negauna už- 
mokesnio ir jų vadai atsi
sako kariumenes paleisti.

Kareiviai komunistų kur
stomi užpuldinėja krautu
ves ir kaimus ir plėšia vis
ką. Komunistai organiza
toriai dirba išsijuosę už
valdymui unijų.

BOLŠEVIKAI BRUZDA
CHINIJOJ

Pekinas. — Didėjantis
Chinijos komunistų bruz- yorkc 15g •

SUV. VALSTIJŲ INDUS
TRIJOS ARGENTINOJ

- Pastari!
Nenorėdami kad prieiti!metlJ bėSiu Argenti- 

prie neramumų ir kad ne
įsigalėtų Trockio pusė, ko
munistai nutarė leisti Troc
kini išvažiuoti užrubežin.

Jeigu jį imtų persekioti; 
gali laukti viešo sukilimo ir 
nesmagumų, nes Trockis 
šalininkų turi.

NUSIŽUDĖ DEL BARI
MO

Medina, O. — Viena 17 
metų mokinė, nepakęsdama 
tėvo barimo kad perjauna 
naktimis vaikščiot, išgėrė 
nuodų norėdama “atsiker- 
šyt”, ir mirė.

noj įsisteigė ne tik skyriai 
Šiaurinės Amerikos pramo
nių išplatinimui tenai gata
vų prekių, ‘bet ir išdirbys- 
tės kuriose gaminama arba 
užbaigiama gaminti Ame
rikos produktai viduje, tuo 
budu išvengiant muito.

Su laiku tokių skyrių ii' 
dirbtuvių bus dar daugiau. 
Kada vieni produktai tenai 
įsigaus ir užsives plačiai jų 
platinimas, reikės ir kitų 
visokių Suv. Valstijų pro
duktų, kaip paveizdan raš
tinėms mašinėlių ir visko 
kito.

■ St. 
negu

506 
New 
103;

phis 60.
Tai vis užmušėjystė vie

ni kitų, ne kokiose nelaimė
se ar automobiliuose.

Chicagos policija giriasi 
kad pereitą metą nušovė su
virs 50 žudeikų ir plėšikų.

KAIP PRANCŪZAI GAL
VOJA

Paryžius. — Francuzija 
atmokės Amerikai savo ka
ro skolas tik tada kada Vo
kietija mokės karo nuosto
lius Francuzijai, kaip yra 
nustatyta. Jeigu Francu
zija gaus iš Vokietijos . tai 
ji galės mokėt ir Amerikai. 
Taigi Francuzai nori kad 
Amerika ir< bendrai visos 
didėsės valstybės privers
tų Vokiežius mokėti.

renka 
doku-
caro 
karo

Maskvos despotai 
visokius senus caro 
mentus parodančius 
rolę prie pasaulinio
sukūrimo. Tie dokumen
tai bus išspausdinti ir ap
ims laiką iki 1914 metų.

Ne tik dokumentus bet 
ir viską kitą jie susirinktų, 
ir ne tik caro likučius bet 
ir šiaip žmonių kurie ką tu
rėjo. Bet savo pamišime 
komunistai tada liepė viską 
naikinti iki pat pamatų ir 
taip nuėjo niekais milijomj 
milijonų rublių vertės tur
to. Pervėlai dabar to ap
gailauti, bet vadai jaučiasi 
kokiais kvailiais buvo.

13 UŽMUŠTA
Prie Pacifiko pakraščio, 

Meksikoje, sukilėlių susiko- 
vime su kariumene užmuš
ta trys kareiviai ir dešimts 
riaušininkų. Jie buvo už
puolę gelžkelį, susprogdino 
bėgius ir laukė traukinį su
laikyti ir apiplėšti.

KAIZERIS 70 METŲ
Doorn, Holandija. — Čia 

gyvenantis iš Vokietijos iš
tremtas buvęs imperatorius 
Vilhelmas II Sausio 26 d. 
sulaukė 70 metų amžiaus.

Jis Įteikė spaudos atsto
vams savo pareiškimą, ka
me sako jog aliantai sulau
žė savo pradines taikos su
tartis pasirašytas su Vokie
tija ir Austrija Lapkričio 
5 d. 1918 m., kame buvo nu
statyta ] 
Kaizeris sako visados sten
gėsi plėsti pasaulyje taiką,

NUKRITO Iš 6 MYLIU 
AUKŠČIO

Dayton, O. — Čia yra ka
riškų lakūnų ir lėktuvų 
bandymo punktas, kuriame 
armijos lakūnai laikas nuo 
laiko kuo ypatingu pasiro
do. Sausio 25 d. vienas lei
tenantas pasikėlė į orą iš
bandymui kaip aukštai ga
lės kilti ir kaip veiks nau
jai pritaikytas varymo apa
ratas skystame ore.

Jis pakilo iki 34,000 pė
dų aukščio, arba apie 6 my
lias. Ten nualpo del štoko- 
eksigeno ir jo lėktuvas pa
sileido kristi. Nusileidus į 
žemesnį, orą lakūnas atsi 
peikėjo, sutvarkė lėktuvą 
bet tuoj pamatė kad orlai
vis užsidegė. Būdamas a- 
pie mylia nuo žemės, jis iš
šoko paračiutu iš orlaivio ii 
vėjo blaškomas nusileido ir 
išliko gyvas.

New York. — Sausio 23* 
d. United States Linijos 
laivas “America” išgelbėjo 
iš audros nasrų 32 Itališko 
prekybinio laivo vyrus. Tas 
laivas bangų sudaužytas 
negalėjo daugiau eit ir šau
kėsi pagalbos. Juroje siau
tė 75 mylių į valandą grei
tumo vėtra. Radio žinios 
pasiekė “America” ir kapi
tonas pasuko savo laivą iš 
kelio ir skubino į nelaimės 
vietą. Bangos kalnais ki
lo, ir tokiame vandenyje 
reikėjo nuleisti valtis ir su
imti į jas ano laivo žmones, 
kas yra labai sunku ir pa
vojinga. Du kiti laivai ne 
galėjo to laivo rasti ir gry- 
žo. “America” sekiojo po 
audringą jurą tą mažą lai 
va ir su pagalba savo radio 
aparate esančio kelvedžic 
užtiko Italų laivą, kuris bu 
vo už kelių šimtų mylių iš 
kelio.

PRANCŪZAI VĖL PRIEŠ 
AMERIKONUS

Paryžius. — Amerikos 
laikraštininkai ir šiaip poli
tikieriai patėmija kad į tū
lą dalį Francuzijos spaudos 
spraudžiama prieš-Ameri- 
koniška neapikanta. Nors 
ši neapikantos banga nėra 
tokia didelė kaip buvo 1926 
metais kada žlugo frankas, 
vienok jau gana didelė jog 
pradėjo surupint Amerikos 
ambasados viršininkus.

RUSŲ FANATIKŲ KEIS
TENYBĖS

Grand Forks, B. C. — ši
tame kampe, prie Pacifiko 
okeano, Kanadoj, yra apsi
gyvenę Rusai “duchobor- 
cai”, fanatiška tikybinė sek
ta, kuriai viskas kas šiame 
pasaulyje yra, yra nereika
linga ir jie prieš viską ko
voja. Pereitą savaitę jie 
susitarė ir atėmė iš mokyk- 
lų savo vaikus, kurie turi 
prievarta lankyti 
Pribuvo policija 
tris maištininkus, 
vyko policija į jų 

! rado duchoborcus išsiren- 
laivo gūsius visai nuogus, gata- 
kitų i vus savo fanatišku budu ap

siginti nuo “svieto marnas- 
čių” platintojų. Kas ar-

Karžygiai apdovanoti
Kad karžygiškumas at

žymima ne tik karo lauke 
bet ir šiaip gyvenime, ma
toma iš šito. Sausio 28 d., 
kada laivas “America” at
plaukė į New Yorką, su iš
gelbėtais žmonėmis, 
kapitonas ir desėtkas 
ja pagelbininkų kurie di 
bo prie gelbėjimo, patys s: 
vo gyvastis aukaudami, bu- ' šiau tai kad jie visi buvo 
vo nepaprastai iškilmingai; subridę į sniegą ir prie di- 
priimti, nuvežti į mieste! delio šalčio šoko ir siuto 
rotušę, ten žymesni žmonė'i lyg pamišę, šaukdami kad 

kalbas, padova policija lai atsiveda kiek 
tik vyrų turi prieš juos.

Policijai pavyko perkal-

mokyklą, 
areštuoti 
Kada at- 
koloniją,

Anglijos bedarbiai bruz
da. Anglijoj šiuo tarpu yra 
arti 1,500,000 bedarbių, ne
skaitant jų šeimynų kurias 
jie maitina.

Škotijos bedarbiai pasi
ryžo maršuoti j Londoną ir 
reikalauti parliamento pa
naikinti įstatymą varžantį 
bedarbių pašalpos gavimą 
iš valdžios. Kelionė yra a- 
pie 400 mylių. Prie bedar
bių armijos tuoj prisisuko 
komunistai ir garžiai pasa
kodami apie komunizmo ge
roves ragina darbininkus 
neužsileisti buržujams ir 
reikalauti iš valdžios visko.

Artinasi Anglijos parlia
mento rinkimai,- todėl dar
bininkai mano jog dabar 
geras laikas pradėti spau
dimą valdžios ir parodyti baimės senatvės, gi jo mo- 
partijoms kuo reikia ru- teris buvo pradėjus apakti 
pintis. [ir netekti proto.

BOLIVIJA PERKA GIN
KLUS

Washington. — Gaunama 
žinių kad Bolivija, Pietų 
Amerikos respublika, per
kasi iš Europos ginklus ir 
amuniciją, tokiu budu tiki
masi tolesnių varžytinių ir 
karo su savo kaimyne Pa
raguay. Nesenai tarp jų 
kilo susirėmimai, bet pasi
sekė išvengti karo.

Nusižudė. Boulder, 
lo. — Buvęs distrikto 
kuroras nušovė savo pačią 
ir pats save, palikdamas ra
štą jog taip padarė delei

Co- 
pro-

LIETUiVIšKAS BOLŠEVI
KAS NUKANDO MER

GINAI NOSĮ 
Berlinas. — Iš Lietuvos . . . rkilęs Otto Kancleris, pasi- ir užginčija Vokiečių karei- 

šalinęs nuo bausmės už pla-1 vių žiaurumus laike karo, 
tinimą komunistinės propa
gandos, turėjo Reukoelne 
mylimąją, kuriai nukando 
nosį už tai kad ji susidėjo 
su kitu vyru. Jis pasigavo 
ją gatvėj, įsitempė į vieno 
namo vartus, ir nukando 
galą nosies ir sukandžiojo 
veidą. Jis tapo suimtas.

KUR DINGSTA PINI
GAI

u Mokėdami taksus, 
į I rikos automobilistai 

karo atlyginimai. kalba sakydami kur

sykiu atmesdamas prikiša
mą Vokietijai kaltės pasau
linio karo sukėlime.

štai kas komunistams ne
patinka. Detroite, General 
Motor kompanija, automo
bilių išdirbėjai, 1923 metais 
pardavė savo 12,033 darbi
ninkams savo korporacijos 
šėrų. Kas sumokėjo $300 tą 
metą, dabar gauna $415 pi
nigais ir $2,160 akcijomis. 
Kas metai ta korporacija 
duoda savo darbininkams 
pirkS: akcijų ir dėti į kom
panijos fondą iki $300, ir 
kai sueina penki metai kož- 
no meto sumokąjimas grą
žinama su didele nauda.

11 UŽMUŠTA PER 
KLAIDĄ

Kalkutta, India. — Ka
riškas orlaivis laike mane- 
brų numetė iš oro bombą ir 
užmušė aštuonis kareivius 
ir tris vyresniuosius. La
kūnai per klaidą paskaitė 
būrelį žmonių už punktą 
jiems šaudyt.

Ame- 
rustai 
dings

ta pinigai sumokami keliu 
taisymui arba naujų staty
mui. Iowa valstija paga
mino statistikas parodymui 
kur pinigai nueina, ir pasi
rodo yra šitaip: 52 nuošim
čiai išeina apmokėjimui tik 
darbininkams kurie dirba 
kelių tiesime ir kurie gami
na tam reikalingą medegą, 
cementą, akmenis ir tt.

Ta valstija išleido $100,- 
000,000 paskolą kelių buda
vojimui ii’ bus pagaminta 
bent 3,400 mylių naujų ke
lių. Iš tos sumos virš $50,- 
000 paims darbininkai.

sakė jiem:
nojo medalius ir iš visuome
nės tam tikslui surinktų pi 
nigų dovanojo 1
$5,000, jo pagelbininkui do 
vanojo $2,500, o kitiems po 
$500, kurie dalyvavo gelbė 
jimo darbe.

Kapitonas Fried pasakė: 
“Mes visi darėm tai kas yra

kapitonu' bėti jų vyriausįjį, ir fana-
tikai nutarė sušaukti savo 
posėdžius ir pasikalbėti ką 
toliau daryti, o valdžia ta
riasi ką su jais darys jeigu 
jie neklausys.

musų pareiga jurų nelai-j RUSIJOJ STOKA JAVŲ 
mėje, taip kaip jus darytu -į sovietų Rusijos ateina 
met kituose atsitikimuose, žinios kad ten bus stoka pa- 
To iš musų reikalaujama ir, vasarį sėklos. Tą viešai 
mes darom kaip geriausia skelbia agrikultūros komi- 
galim.” sąrąs.

Laike sveikinimų, išgel
bėtų vyrų kapitonas priėjęs 
garsiai pabučiavo savo gel
bėtojams į veidus.

Kapt. Fried jau antri., 
kartu taip iškilmingai pri
imamas kaipo karžygis: a 
pie trys metai atgal jis iš 
gelbėjo 25 vyrus nuo skęs 
tančio Angliško prekinio 
laivo.

Keliaukite valdžios laivais —“P6 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lines
Hotel Cleveland tJiclg. Cleveland, O.

Didelės vėtros ir šalčiai. 
Vakarinėse valstijose perei
tos savaitės pabaigoj per
ėjo vėtra ir sniego pūgos ir 
žuvo keletas žmonių. Per 
kelis pastarus metus Sau
sio mėnuo nebuvo toks šal
tas kaip šįmet. Tempera
tūra yra žymiai žemiau ze
ro, o Rocker, Mont., siekė 

[net 50 žemiau.

INFLUENZA PASIEKĖ 
EUROPĄ

Londonas. — Europoj in
fluenza pradėjo nepapras
tai plėstis. Labai daug su
serga Londone, darbininkai 
neateina į darbus. Labiau
sia serga kurie dirba vidu
je.

Vengrija, Suomija, Vo
kietija, Lenkija ir kitos ša
lys smarkiai paliestos.

CUNARD LINIJA LIETUVON

i* Greičiausi plaukimai per okean i nasiulyj?. Išplaukimai iš New 
i orko j Southampton kas Sered'. vienu iš milžinų ekspresinių laivų

_ BERENGARIA AQUITANI \ MAURETANIA
j o paskui sausženriu į Kauna. 'i ' orko j Kauną $203 ir bran-
IPamatykit pakeliu Londoną. «n\ 7,au- Atskiri kambariai, er-

Taipgi tiesiai i Londoną kas d”’ Vleta- ceras naminis val-
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi sį-H'ls- mandagus patarnavimas, 
laivai. Trečios klesos laiva- P.el k.tą informaciją klaus-
kertės i abudu galu iš Cunard Agento, ar-

~ ' * ha rašvkit pas:
Į CUNARD LINE K22 chesler A™- , ,; Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Neapsigina plėšikų, šiuo 

tarpu Pittsburgo srityje 
labai Įsivyravo plėšikai ir 
užpuolikai, del ko policijos 
vyriausybė įsakė visiems 
policijantams šaut mirti
nai plėšikus užtiktus laike 
piktadarystės arba bėgan
čius pasišalint.

Banditai savo darbą va- 
i*o šaudydami ir mušdami 
užpultus žmones.

Nakties laiku pastatyta 
gatvėse dvigubai policijan- 
tų ant motorciklių, kurie 
važinėja po gyvenamas gat
ves; 'kožnas turi po nupjau
tu vamzdžiu šautuvą šalip 
revolverio, kovai su bandi
tais. Padauginta naktinis 
detektivų skaičius.

Reikalauja ištyrimu Ci 
vilės Laisvės Unijos valdy
ba pasiuntė Penn. valstijos 
gubernatoriui peticiją rei
kalaujančią ištyrinėti vei
kimą angliakasyklų ir ge
ležies darbų policijos, kuri 
yra nuosava kompanijų lai
koma sargyba. Peticijoje 
išrodoma kaip daugelyj at
vejų ta policija bereikalo 
areštuoja, persekioja, kan
kina žmones ir papildo ki
tokius prasižengimus prieš 
visuomenę.

Ta unija susideda iš biz
nierių, advokatų, dvasiški- 
jos, profesionalų darbinin
kų ir mokytojų ir žiuri kad 
žmonėms butų užtikrinta 
pilietiška laisvė.

-------------- - i
Pennsylvania geležinkelio 

linijos generąliai ofisai su 
tūkstančiais darbininkų, iš
kelti Į Philadelphiją tūlas 
laikas atgal, gal bus vėl at
kelti Į Pittsburgą. Tas rei
kštų miestui didelį dalyką, 
padidėjimą biznio ir viso 
judėjimo abelnai.

Eina gandai kad ir West
inghouse Elektros kompa
nija perkels savo centrą Į 
Pittsburgą.

Palengvina 
gėlimą

f Red Cross, j 
į Kidney Piaster!

Jaučiasi gerai ant nugaros

Babies Love It
o ____ ________

Nuo visu skirvio i- viduriu 
negerovių ir skausmų delei 
dantų aug-imo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kudi- 
kių ir Vaiku Liuusuotojas.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

AKRON, OHIO

Aštuoni metai atgal Ak- 
rone buvo gan žymus Lie
tuvių judėjimas: ir ko čia 
nebuvo, visokių draugijų, 
Lietuvių parapija, biznie
rių. Šiandien jau čia Lie
tuviai mažėja, veikimas ap
sistojo, viskas užmirė, Lie
tuvių bažnyčia teko svetim
taučiams. Ją prašvilpė čia 
klebonavęs Cybelis." Lietu
vių judėjimą ir nekuriu 
turtą Baltimorės Vasiliau
skas su Stakniu suvalgė.

Daug nuveikus Lietuvių 
tautai ir Lietuvių parapijai 
draugystė Šv. Stanislovo 
jau merdėja; ji negali to
liau gyvuoti; pasilikę joje 
Cybelio klapčiukai visokiais 
budais ją išnaudoja. Ji pri
versta yra likviduotis kad 
išsisaugojus nuo skriaudi
kų. šv. Juozapo draugija 
perėjo į S. L. A. rankas, ga
vo skyrium kuopos numeri 
ir tuom tarpu gerai gyvuo
ja. Prie tos kuopos gavo 
prieglaudą ir rimtesni na
riai iš SLA. 198-tos kuopos. 
Jie traukiasi šalin nuo rėk
snių bolševikų, eina į nau
ją kuopą, o 198-toje lieka 
tik Trockiniai raudonukai, 
kurie per dienas ir naktis 
riejasi tarp savęs.

Romos Katalikų Susivie
nijimo 178-ta kuopa vos ko 
jas velka, turi vos keletą 
narių. Prieš aštuonis me
tus ji turėjo suvirs 100 na
rių. Tą kuopą sunaikino 
.fentro valdyba,. nariai ne- 
pasikentė didele betvarke 
viršūnėse. Tie nariai da
bar stoja į svetimtaučių pa
šalpos organizacijas arba 
apdraudos kompanijas.

Kam nežinoma yra ta 
$40,000 paskola ant J. Va
siliausko farmelės, kuris 
vadinosi L. A. P. Bendro
vės prezidentu. Šiandieną 
ta farmelė piktžolėm apau
gus stovi, o' Susivienijime 
nariai rūsčiom akim į ją 
žiuri.

Iš biznierių čia dar gy
vuoja kalvis ir mechanikas 
turintis savo namą ir dirb
tuvę M. Jocis. Jisai yra ir 
geras Lietuvis patriotas.

S. Valentas užlaiko gara- 
džių. Lietu vysti je yra už
kalęs.

Veikėjas 'katalikų tarpe 
yra S. Kubilius, barzdasku- 
tyklos ir pulruimio savinin
kas.

P. Petraitis Lietuvių ko
lonijoj užlaiko valgomų dai
ktų krautuvę.

Benis Versiackas ir Kaz
lauskas turi rūbų siuvyk
las.

S. Rodavičia rekordų ir 
grafofonų krautuvę.

čia yra ir bolševikų or
ganizacijos kuopa, kuri' 
kaip kada pašturmuoja ii 
prisitaikę prie darbininki 
kišenių ištuština. Prie ka 
pitalistų kišenių jie nepri
eina tai savus darbo žmo- 
nelius melžia ir išnaudoja. 
Jie jieško visokių aukų, 
kaulija nuo Lietuvių; ren
gia balius kad savo kiše- 
nius pripildžius, vis darbi
ninkų vardu prisidengus. 
Jie pereitą metą rinko au
kas streikuojantiems ang
liakasiams; daug ir geni 

Lietuvių apgavo kurie da
vė jiems. Visi pinigai jų j 
kiaurose kišenėse sutirpo. j 
Nei vienas Lietuvis anglia- 
kasis nei pusės cento iš jų 
negavo.

Sako esą ir socialistų 
kuopa, kiek narių turi ne
žinia, Jei ar gerai ar blo
gai veikia nesigirdi.

Kiek Akrone Lietuvių 
gyvena tikro skaitliaus ne
galima žinoti, sako esą su- 
virš 400 šeimynų.

Iš laikraščių daugiausia 
skaito “Dirvą”, keli “Vie
nybę”, “Keleivį”, “naujie
nas” ir pora skaito “Darbi
ninką”. Susivienijimų na
riams pareina “Tėvynė” ir 
‘Garsas”. Pareina ir bol 
ševikiškų laikraščių, didu
ma dykai brukamų.

Keliautojas.

Tai bus teatras! Vasario 
9 d., Raymond st. salėj, bus 
linksmas vakaras: S. L. A. 
354-ta kuopa parsikviečia 
Clevelandiečius aktorius ii 
bus suvaidinta “Poni Tipsė 
ir Panelė Pipsė” ir “Nesi
priešink”. Tai yra dvi ko
medijos kurių Akroniečiai 
neregėjo. Vaidins gabesn 
S.L.A. 14-tos ir jaunuolių 
kuopų aktoriai. R.

Pakvaišėlio darbas. Tur
būt pamišęs, tūlas Georgi 
Thomas, 30 m., nušovė sa
vo 4 metų sūnų, peršovė 2 
metų mergaitę, užpuolęs 
savo pačią nykščiais išba
dė akis, nors vėliau gydy
tojai tikrina kad akys iš
gis. Po to viso jis pats nu
sišovė ir dar prieš mirsiant 
išgėrė nuodų. Jų namuose, 
kaip žmona apsakė polici
jai, ėjo nesutikimai ir bar
niai. Jis žmonai vis grą- 
sino išbadyti akis ir suga
dinti jos išvaizdą. Visada 
buvo apimtas pavydo ir ne
pasitikėjimo savo žmona 
kuri yra 22 metų amžiaus.

Jis galėjo ir ją nužudyt, 
bet nenorėjo, jo noru buvo 
sugadinti jos veidą ir pa
likti vieną vargti.

Akronas didėja. Prisidė
jus prie Akrono miesteliu 
Springifeld, Akronas padi
dėjo plotu apie 40 ketur
kampių mylių ir apie 6,000 
gyventojų.

DETROIT, MICH.
šmugelystė per Rubežių
Už upės nuo Detroito ei

na Kanada. Tik kelios mi- 
nutos per vandenį, ir jau 
esi svetimose ribose.

Vienoj pusėj yra “sau
sa”, o kitoj “šlapia”. Ka
nada yra “šlapia”, ir tas 
‘“šlapumas”, kaip papras
tai esti, veržiasi j “sausu
mą”. Nėra tokio' palinkimo 
pasakyti “nenorim“ jeigu 
kam ką uždraudžia. Taigi 
3uv. Valstijų gyventojai ne 
ik kad nenori bet ir labai 
tori gauti Kanados geri
nu, nežiūrint kad ir patys 
gana išdirba.

Sulaikymui šmugelystė: 
iš Kanados užlaikoma ir 
parupbežio sargyba, ir lai
vai, o vienok alkoholiniai 
gėrimai kaip upė plaukia j 
šią pusę.

Šiose dienose prohibici- 
jos viršininkai Washingto
ne pranešė Detroito rube- 
žiaus sargybos viršininkui

jog jis bus perkeltas iš čia 
į Floridą, pamainymui, nes 
jam čia esant negana šmu
gelystė suvaržyta. Jis at
sakė jog prie jokių aplin
kybių nėra galima šmuge- 
lystę sulaikyti. Sargyba 
esanti sulyginamai maža 
prieš šmugelninkų gaujas; 
samdoma sargyba tankiau
sia yra prohibicijos prieši
ninkais ir veikia išvien su 
šmugelninkais. Kada aš už
ėmiau šią vietą 1927 m., sa
ko sargybos viršininkas, iš, 
38 vyrų į du mėnesiu ture-' 
jau 22 paleisti, nes jie dir
bo su šmugelninkais. Ir j 
tas nepagelbėjo, nauji daro 
tą pat. Iki šiol, per trum
pą mano buvimą viršinin
ku jau pavariau 180 vyrų, 
i jų vietą paimdamas nau
jus.

Padaryti sieną užstoji-į 
mui degtinės šmugelystei i 
kelio visai nėra galimybės.

Kor.
Michigan valstijoj perei

tos savaitės pabaigoj siau
čiant šalčiams ir pūgoms 
mirė penketas žmonių.

PAJIEŠKOMA:

Poška Dominikas, gyve
nęs Hastings on Hudson, 
N. Y., spėjama esąs miręs.

Paltanavičius Ant., iki 
1926 m. gyvenęs Brooklyn. 
N. Y.

Daniusevičius Juozas, jo 
Žmona Ona, buv. Razvydai- 
tė, ir Razvydas Kazys, visi
kilę iš Žagarės, Šiaulių ap. 
Jieško Ant. Noreika.

Skipitis J. B., gyvenęs 
Chicago j ir; Valparaiso.

Razvadauskas Petras, iš 
Kėdainių.

Kunevičius Simas ir Kri
ščiūnaitės Anelė, Marė ir 
Mikalina. Visi atvykę A- 
merikon 1904 m. Seniau gy
venę Brooklyne.

Balčius ar Balčiūnas Sta
sys, kilęs iš; Telšių ap., A- 
merikon išvykęs apie 25 m. 
atgal.

Busilas Juozas, kilęs iš 
Rudminos v., Seinų ap., be
ne iš Maišymų kaimo. Gy
venęs Dubois, Pa.

Miltinis-Miltenis-Mills Si- 
nas, Amerikon atvykęs 1924 
m., gyvenęs Brooklyne, vė
liau išvykęs Chicagon.

Cironkai Petras, Pranas 
ir Gabrielius, iš Krakių ko
lonijos “Grinė”. Jieško pus
seserė Julė Lukoševičienė.

Vasiliauskai, Silvestras. 
Antanas, Alena, Agnė, Mi
kolas, iš Krosnos v. Prieš 
karą gyvenę Shenandoah. 
Pa.

Polkauskas Kazys, kilęs 
iš Žiežmarių, Trakų ap., iki 
1922 m. gyvenęs Brockton 
Mass., sirgęs. Jo brolis Sta 
sys gyvenęs Rochester, N 
Y.

Apie jieškomuosius rei
kalingas žinias suteikite:

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New Yorl

J ieškomas Praleika Sil 
vestras, anksčiau gyvenę; 
Washington, D. C. Prašo
ma paties arba apie jį ži 
nančių pranešti jo adresą 
Lietuvos Pasiuntinybei Wa
shingtone:

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

Washington, D. C.

A. a. Mare Karpavičienė
Sausio 22 d. Providence, 

R. L, pasimirė “Dirvos” re
daktoriaus motina, sulau
kus gražios senątvės, apie 
65 metų amžiaus. Palaido
ta Sausio 24 d., miesto ka
pinėse, be bažnytinių apei
gų, dalyvaujant vyrui Si- 
manui ir sunams: Juozui, 
Antanui (iš Hoboken, N. J.) 
Kaziui (iš Cleveland, O.), 
Pranui ir Stasiui, ir dukte- 
rei Marei Griškienei, velio
nės broliui Jonui Sutkai- 
čiui ir jų šeimynoms bei gi
minėms. |

Visa likus šeimyna jau 
pilnai suagus. Iki mirties, 
velionė išgyveno prie trijų 
savo nevedusių sūnų, Juo
zo, Prano ir Stasio. Ji bu
vo motina vienuolikos vai
kų, iš kurių septyni atvyko 
į Ameriką, kiti buvo mirę 
Lietuvoj. Vyriausias sūnūs 
Jonas mirė Lowell, Mass., 
1913 metais.

Velionė buvo apsišvietus 
spaudos nebuvimo laikų 
moteris, užlaikė namuose 
slaptai Lietuviškas knygas 
ir pati iš maldaknygės iš
mokino visus skaityti ir kai 
tik gavo progą leido vaikus 
mokytis ir rašto.

Iki vyresniuosius išmoki
no skaitymo, pati iš atmin
ties išmoko kas knygose 
buvo, ir jaunesniuosius mo
kinant, dar vis prieš spau
dos atgavimą, pati arba

Coupes ..*1195to*1875 
Sedans ... *1220 to *2145 
Sport Cars *1225tos1550 
These prices f. o. b. Buick Fac- 
tory. Convenient temis can be 
arranged on the liberal G. M. 
A. C. Time Payment Plan.

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav

4255 Pearl Road

The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

verpdavo arba ausdavo, o 
vaikams prie stalo garsiai 
slebizuojant ir skaitant pu
tėm yda vo ištolo klaidas ir 
pataisydavo.

Visą savo gyvenimą obal- 
siu turėjo: “Ką mokėsi už 
pečių nenešiosi”. Kuomet 
vyresnieji vaikai bėgdami 
iš kariumenės išvažinėjo į 
Ameriką, likus su keturiais 
jauniausiais, jau po 1905 
metų Vilkijos miestelyje, 
kur buvo mokykla, leido 
mokytis Rusiškai, o vasaros 
įaiku rasdavo mokytojus ir 
mokindavo Lietuviškai ir 
Lenkiškai ir parūpino vai
kams Lietuviškų, knygų ir 
laikraščių. Vilkijoj mirė 
jaunesnė duktė, taigi liko 
šeši sunai ir viena duktė, 
kuri jau buvo Amerikoj.

1909 metų pabaigoj atvy
ko su trimis jauniausiais 
vaikais pas tėvą į Lowell, 
Mass., ir čia vėl žiurėjo kad 
vaikai gautų reikalingą šios 
šalies mokslą, vis prisilai- 

I kydama savo seno obalsio, 
į kuris pasiliko jos vaikų at- 
! mintyje ant visados.

Du jauniausius išleido į 
mašinistus-mechanikus, o 
Kazys turėjo palinkimą į 
laikraštininkystę, ir dirbo 
prie kelių žymesnių Ameri-
kos Lietuvių laikraščių ir 
jau 11 metų kaip redaguoja 
“Dirvą”.

Visa šeimyna yra tautiš-

Kokia gausybė pagerinimu — kokia daugybė Įvairiu 
naujii pridččku motoristams patiekiama šiame ste
bėtiname naujame Buick’c!
Visiškai naujas subilda*, ujimas viršaus ir liniją bei 
išlenkimu — žėrinčios naujos spalvos — kas nusta
to nauja stiiiu — naują pavidalą — karu išdirbinio! 
Naujas ir pagerintas kąrburavimas — naujas nuo
latinio spaudinio gazo pompas — garsiame Buick 
trigubai apdengtame inžine — tai stipriausias auto
mobilio inžinas tokio didumo pasaulyje! Ir prie to, 
nuostabios naujos tvarkos veikimas apie kokį nebu
vo nei sapnuota keli mėnesiai atgal!
Tikras viršiškumas — tikra vadovybe — užsiveria 
šiame epškai naujame Buick’e. .Jis vadovauja naują 
krypti — spėkoje ir pradėjime — stiliuje, patogu
me ir grožėje!

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

kos liberališkos dvasios, kas 
gana ypatinga šiais laikais, 
kuomet tarp Lietuvių pa-
prasta skaldytis: vienas ka
talikas, kitas tautininkas, 
kitas bolševikas, arba kas 
galva tas partija.

Velionė paėjo iš Čekiškės 
parap., Kauno ap., iš senos 
Lietuvių bajorų kilmės, jau
na su tėvais persikėlė į Su
valkiją, ir ištekėjo už Simą- 
no Karpavičiaus, Aukšto
sios Panemunės parapijos.

Visados buvo pavyzdinga 
motina ir šeimininkė, ir gy-* 
vendama Amerikoje per 19 
metų prie vyro ir vaikų, 
užgyveno ir paliko keletą 
namų Providence mieste.

Lietuvoj jos giminių ar
timų jau jokių nelikę.

Ilsėkis amžinai, atlikus 
savo užduotis šioje žeme
lėj.... -X.

MIRĖ SLA. SEKRETO
RĖS TĖVAS

Shenandoah, Pa., Sausio 
21 d. pasimirė Jonas Jur
gelis, būdamas apie 80 me
tų amžiaus. Velionis Ame
rikon atkeliavo gana senai. 
Shenandoah išgyveno virš 
45 metų ir buvo seniausias 
šio miesto Lietuvis gyven
tojas. Čia velionis išauklė
jo nemažą ir pavyzdingą 
šeimą, jų tarpe Petronėlę
Jurgeliutę, dabartinę S. L. 
A. Sekretorę.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
duktė Petronėlė. “T.”

The Bailey Buick Co. 
11400 Detroit Ave.

The Hertz Buick Co.
1110 West 25th St.
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PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Pruseika graudžiai pra
virko “Laisvėje” kad jo pa
sekėjų eilės retėja, kad pas 
“draugus” rrrrevo'liuci j inė 
energija pradėjo nykti ir 
kad jau aiškiai apsireiškia 
krypimas Į dešinę. Reiš
kia, komunistai pajuto kad 
žemelė iš po jų kojų slysta 
ir kad gręsia likimas gene
rolo be armijos.

Ir tiesa, ne visada ir ne 
visus galima mulkinti.

Bet dar yra vilties: susi- 
bučiavus su draugu Grigai
čiu dar butų galima šiek 
tiek mulkių rasti. Pilvas 
padarys judu draugais.

▼ v v

Tūlas SLA. kuopas ko
munistai naudoja grynai 
savo propagandai, rengda
mi kuopų vardu komunistų 
kalbėtojams prakalbas, ku
riose varoma karšta raudo
na propaganda, net kenks
minga Susivienijimui, o S. 
L. A. Pild. Taryba, lyg tas 
vilko pjaunamas avinėlis, 
tyli ir nei žodžio apgyni
mui SLA. narių nuo to ko
munistiško purvo nesako.

Laikas butų....
▼ ▼ ▼

Komunistų išperėto neva 
“prieš-fašistinio” komiteto 
tikslai pradeda aiškėti. Ko
munistams rupi ne Lietu
vos darbo žmonių reikalai, 
kuriais jie prisidengę ren
ka aukas, bet užgrobimas 
SLA. milijono dolarių, kam 
jie ir dirba išsijuosę.

Štai jau pradeda išsiver
žti garsai iš komunistinių 
požeminių rusių kur komu
nistai diskusavo užgrobimą 
pereito SLA. seimo ir vi
sos organizacijos su jos iž
du ir tam tikslui paskyrė; 
$2,000 iš “prieš-fašistinio”į 
fondo apmokėjimui nekuriu 
SLA. kuopų komunistuo
jantiems delegatams kelio
nes į seimą Baltimorėje.

Tie garsai atidarys akis 
nevienam suklaidintam S. 
L. A. nariui ir pamatys ko
munistus nekalto avinėlio 
kailyje, kurie taip “pasi
šventusiai” siulijosi kuopo
se važiuoti į seimą “savo 
lėšomis”....

Komunistai ruošiasi ir 
prie sekančio SLA. seimo 
Chicagoje, kur irgi jų “ge
rieji” siulysis “dykai” va
žiuoti, o jų keliones komu
nistai apmokės iš visuome
nėje renkamų aukų neva 
streikeriams arba Lietuvos 
“kankiniams”.

Nepasitikėdami aukoms, 
šįmet komunistai uždėjo 
savo mulkinamiems darbi
ninkams dar nuo 50c iki $1 
mėnesiui, kad Į sekantį S.

John Schultz, iš Chicago, 
Ill., prisiuntė $1 už “Balti
jos Arą”.

M. Bulkovis, iš Northam
pton, Mass., prisiuntė $1 už 
“Baltijos Arą”.

Petras Baranauskas, iš 
Hamtramck, Mich., prisiun
tė antrą dolarį už “Balti
jos Arą”.

L. Sabaliauskas, iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė $1.

T. Vaitulionis, iš Boston 
Mass., prisiuntė $1.

M. Blumeraitienė iš Van
dergrift, Pa., rašo: Man te
ko paskaityt “Dirvą”, kuri 
labai patiko, o labiausia 
“Baltijos Aras”, todėl pri- 
siunčiu $1 už tą knygą.

Stasys Rudzinskas iš An 
sonia, Conn, rašo: Siunčiu 
$3, iš jų $2 už “Dirvą” ir 
$1 už “Baltijos Arą”.

Simas J. Malinauskas, iš 
Greenport, N. Y., prisiuntė 
“Dirvai” 2 naujus metinius 
skaitytojus, už ką pagei
dauja dovanos “Baltijos A- 
ras”. Jam ta dovana su
teikiama.

Kas dar nori DYKAI įsi
gyti “Baltijos Arą”? Pri- 
siųskit du ar daugiau nau 
;us skaitytojus.

Knygos vieniems jau pa
siųstos, kiti tuojau gaus, 
nes nespėjom gauti iš knyg- 
dario viso reikalingo skai
čiaus.

Šią savaitę bus išsiųsta 
visiems.

Knygų dar yra ir tiems 
kurie iki šiolei neužsisakė, 
bet neužilgo neliks. Pasi- 
stengkite įsigyti dabar.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitj "Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puif kainos

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 6iue adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

L. A. seimą galėtų pasiųsti 
nemažiau kaip 300 delegatų 
“dykai”, 

■w W ▼

“Vienybė” atidengė “Ke
leivio” redaktoriaus S. Mi- 
chelsono šmugelystę Lietu
vos Laisvės paskolos bo- 
nais, kuriuos tas Plečkaičio 
draugas vilioja iš žmonių 
siūlydamas tik pusę kainos, 
sakydamas kad tie bonai 
gali visai žūti....

“Keleivis” į tą “Vieny
bės” patėmijimą atsiliepė 
miglotai, bando teisintis sa
kydamas kad Michelsonas 
tų bonų neviliojus, tik jų 
vertę pažymėjęs, ir tuoj 
bando žmonių akis nukrei
pti nuo savęs pirštu rody
damas į Vienybės Bendro
vės šėrus. Lygiai kaip tas 
vagilis bėgdamas rėkia su
laikyti vagį.

“Baltijos Aro" 
Prenumeratoriai

ŠIRDIES VEIKMĖ 
IR KRAUJAS

Per visą musų gyvenimą 
širdis nenustoja plakus. Kai 
jos plakimas liaujasi gyvas
tis baigiasi. Širdies plaki
mo greitumas priklauso iš 
to kaip žmogus tuo laiku 
elgiasi, vienok suaugusių 
širdies plakimas yra nuo 70 
iki 80 sykių per minutą.

Kokiuose nors sujudi
muose greitumas padidėja.

Širdis yra pumpas kuris 
■varinėja kraują. Kraujo 
cirkuliaciją arba vaikščio
jimą po kūną surado Wil
liam Harvey, garsus Anglų 
anatomistas, kuris gimė 
1578 m.

Iki jo laikų, kraujo cir
kuliacijos sistema buvo be
veik klaidingai suprasta.

Buvo žinoma jog yra dvi 
rūšys gyslų kraujui. Taip
gi buvo žinoma jog vieno
se buvo raudonas kraujas, 
o kitose tamsesnis.

Buvo tikima vienok kad 
kairė širdies pusė varė į 
arterijas skaidrų raudoną 
kraują, o dešinėji busė tam
sesnį kraują j gyslas.

Harvey parodė kad krau
jas teka į arterijas iš kai
rės širdies pusės. Paskui 
gryžta j širdį per dešinę 
jos pusę.

Iš dešinės širdies pusės 
paskui kraujas pereina į 
plaučius, iš plaučių vėl su- 
gryžta į dešinę širdies pu
sę.

Plaučiuose kraujas įsi
traukia oksigeną. Kadangi 
kraujuje yra oksigeno tai 
jis pumpuojamas i arteri
jas esti raudonas.

Vaikščiodamas po kūną, 
kraujas vėl netenka oksige
no ir sutraukia į save dio- 
xido rūgštį, nereikalingą 
išmatą. Nuo to kraujas 
patampta tamsesnis kada 
jis gryžta į širdį.

Iš čia vėl eina į plaučius 
ir vėl prisitraukęs oksige
no palieka skaisčiai raudo
nas. Ir taip be paliovos ei
na gyslomis į kūną ir atgal 
į širdį ir į plaučius.

Dar ir dabar nekurie ma
no kad širdis kuomet plaka 
tai supasi iš vienos pusės į 
kitą, lyg laikrodžio karuok- 
lė. Tikrenybėj gi širdis ne- 
sisupa o tik gniaužėsi, su
sitraukia ir išsipučia ir tuo 
jos veikimu kraujas išeina 
ir vėl ineina į širdį.

DIRVOS"

EKSKURSIJA
LIETUVON

Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat gražias juras, vietas ir žemes kur per
eitą vasarą keliavo “Dirvos” Redaktorius — matysit pakeliu Francuziją, Angliją, 
Vokietiją, trejas juras: Atlantiką, Šiaurės juras ir Baltijos juras — ir Klaipėdą!

NAUJAS MAURETANI- 
JOS GREITUMO 

REKORDAS
Cunard Linijos garlaivis 

“Mauretania”, turintis at- 
sižymėjimą kaipo grečiau- 
sias laivas Atlantike, pada
rė vėl naują rekordą - iš
plaukdamas iš New Yorko 
Sausio 11 d., ir pasiekda
mas Plymouth į keturias 
dienas, 19 valandų ir 55 mi
liutas, kas reiškia dvi va
landos ir dvi minutos trum
piau negu to laivo pirmes
nis rekordas iš New Yorko 
į Plymouth, Anglijoj.

Dabartiniu laiku šis mil
žinas Cunard laivas ir yra 
vienatinis kuris perplaukia 
Atlantiką į mažiau negu 5 
dienas. Šis naujas rekor
das parodo jog taip atsa
kančiai laivo mašinerija už- 
žiurima jog jo greitumas 
nemažėja bet net didėja su 
daugėjančiais metais.

Laivas — Jurų milžinas “Leviathan”
Ir šiems metams ‘‘Dirvos’’ Ekskursijai pa

rinkta tas pats laivas — jurų milžinas LEVIA
THAN, United States Linijos (“Po Amerikoniš
ka Vėliava”). Laivas yra net 950 pėdų ilgio, 
59.969 tonų sunkumo. Perplaukia Atlantiką ir 
pasiekia Prancūzijos pakraščius Į 5—6 dienas, 
Southamptoną pasiekia už 4 valandų, ir pasažie- 
riai išlipa.

Keleiviai laive turi paskirus kambarius po 
dvi, keturias ar šešias lovas, taip kad šeimynos 
ar draugai gali būti patys sau vieni be kitų mai- 
šymosi. Yra prausyklos, ir bendros maudynės.

Valgymo kambarys didelis, gražiai išrėdyti 
stalai, prie stalų švarus patarnautojai.

Ant laivo yra dideli deniai keleiviams žaisti 
visokius žaislus, yra kortavimui kambarys, yra 
šokiams salė, kas vakaras groja muzika, ir susi
pažinę visi keliauninkai turi balius kasdien.

Laivakortė į abu galu tik $183.00
Laivakortę perkant i abu galu — iš New Yor

ko j Kauną ir atgal — atsieina žymiai pigiau: 
tiktai $186.00 (round iii’p). Ta laivakortės kai
na skaitosi per Klaipėdą. (Kurie važiuotų per 
Francuziją i Lietuvą, kainuoja round trip $215.) 

Taksai: Prie laivakortės rė kia mokėti $5.00 
taksų. Ne-piliečiai kurie gryžta turi mokėti dar 
$8.00 pagalvės prie to viso. Bet tą gali užmokė
ti ir gryždami.

Kas nori keliauti Touristų klesa arba Antra 
klesa moka keliais dolariais brangiau už laiva
kortę. (Klauskit informacijų).

Diena — Birželio-June 12
“Dirvos” Ekskursija išplauks iš New Yorko 

Birželio-June 12 dieną, kaip tik pačiu gražiu lai
ku, ir paspės pribūti Lietuvon toli prieš galą 
Birželio, kaip tik į geriausi orą, nes anksčiau 
važiuojant galima pataikyt Į lietų ir šlapumą.

Pavasariai paprastai buna vėlybi ir jeigu per- 
anksti išvažiuoji koki mėnesį laiko turi po šla
pumas vaikščiot ir tiek nustoji malonumo iki 
orai pasitaiso.

Bėgyje 10 dienų atsidursit Klaipėdoj ir pa
čioj Lietuvoj.

Busit Lietuvoj Birželio galą, Liepos. Rugpjū
čio ir Rugsėjo mėnesi — pačius gražiausius mė
nesius.

Kelias: New York—London—Klaipėda
“Dirvos” Ekskursijos kelias bus toks (tas 

pats kuriuo važiavo “Dirvos” Redaktorius ir 
pataria visiems važiuoti) : Iš New Yorko išva
žiavus, į šeštą dieną privažiuoja Francuzijos 
pakraštį, Cherbourg?, kur išsėda Francuzijos 
keleiviai. Ten pirmiausia pasitinka laivą orlai
viai ir sveikina.

Southamptonas. — Išleidęs Francuzus, laivas 
plaukia per Anglijos kanalą į Southamptoną, ir 
beveik visu laiku matosi žemė. Už 4 valandų 
jau Southamptonas — ir visi išlipa.

Londonas. — Iš Southampton© keleiviai sėda 
į traukinį ir vyksta Londoną. Londone iš sto
ties paima busas ir nuveža i laivą “Baltara”, ku
ris gabena į Klaipėdą. Jeigu yra laiko, pasa.- 
žieriams duoda busą ir apvežioja Londone, dykai.

Šiaurės jura. — Laivas “Baltara”, didelis ir 
gražus, turi vietas kožnam keleiviui ar šeimy
nai paskirai. Šiaurės jura plaukiant, matosi 
garsi kaizerio tvirtovė Helgoland© sala, paskui 
pasimato Vokietijos pakraščiai, ir priplaukiama

garsų Kaizerio kanalą. Tai stebėtinas kanalas. 
Sutinka Vokiečiai prie kanalo vartų, vieni juo
kauja, kiti šnekina, kiti ką nors parduoda.

Laivo valdyba atlieka kas reikia su kanalo 
sargyba, ir laivas plaukia kanalu. Paskui išei
na į Baltijos jurą.

Baltijoj matosi Danų salos, paskui Rugija, ir 
paskui Bornholmo sala. Neužilgo ir Danzigo 
pakraščiai (jeigu daug buna pasažierių į Klai
pėdą tai laivas Danzige nestoja),

Klaipėda. — Tada jau nieko nelieka tik lauk
ti Klaipėdos. Ir visi laukia pamatyt savo šale
lę, savo žmones pirmu kartu po daugybės metų.

Čia sutinka viršininkai Lietuviai, kurių ant 
kepurių yra žirgvaikiai ir ant sagučių žirgvai- 
kiai. Visu upas pasidaro geras, ir jau LIETU
VOJ ! < y rt

Pasitikimas Klaipėdoj
Klaipėdiečiai turi pasitikimo komitetus, kurie 

užkviečia karišką orkestrą svečius patikti, nuly
di į Ryto Viešbutį, ten priėmimas, muzika, kal
bom sveikinimai, pirmos pažintys.

Iš Klaipėdos tada važiuoja'kur kas nori: ar 
į Žemaitiją, ar į Pakuršę, ar į Suvalkiją (per 
Kauną), ar tiesiog Į Palangą, nes nuo Klaipėdos 
Palanga yra pirma stotis.

Palangei būtinai reikia aplankyt, ar prieš vy
kimą pas savus ar po. Geriausia po, nes tada 
turi daugiau laiko ir gali ilgiau pabūti. Matyt 
visas Palangos gražybes, pažint jų smagų gyve
nimą reikia pabūt pora savaičių. Pragyvenimas 
Palangoj kainuoja nuo $1 iki $1.59 i dieną su 
valgiu ir kambariu.

(Gryžta kada kas neri, ne sykiu ir ne tuo pa
čiu laivu. Taipgi gali gryžti per Vokietiją ir 
Francuziją, ne per Klaipėdą, ir matys daugiau 
svieto. Taip visi ir daro. Važiuot per Francu
ziją ir gryžt tuo pačiu keliu nesmagu.)

Reikalingi Dokumentui
Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu

sifotografuoki! mažas, del pasportų, kokias 4.
Piliečiai vyrai ir vedę poros ir jų vaikai eina 

į vieną Amerikos pasportą ir buna sykiu vieno
je fotografijoje.

Jeigu vyras pilietis, o moteris ne, tai vyras 
vienas arba jeigu yra vaikų ir su vaikais čia gi
musiais fotografuojasi ant vienos, o moteris pa
skirai. Vyras su vaikais gauna Amerikos pas
portą, moteris turi važiuoti Lietuvos pasu.

Amerikos pasportas gaunama sulyginamai 
greitai, į pora savaičių ir trumpiau.

Lietuvos pasas trunka ilgiau, bet neilgai, jei 
visi dokumentai pristatomi.

Prie Lietuvos paso reikia turėt Lietuvos met
ukus (taigi rašykit metrikų dabar).

Ne-Piliečių Gryžimas
Kurie ne-piliečiai, važiuojanti su Lietuvos pa

su, vyrai ar moterys, nori gryžti, tiems reikli 
dar šalip visko išsiimti ir Gryžimo Leidimas.

Gavimui Leidimo Gryžti reikia žinoti:
1) Laivas kuriuo atvažiavai į Ameriką; 2) 

Kokią dieną, mėnesį ir metais; 3) į kekį miestą 
ir iš kokio atvažiavai.

Nors ką iš tų klausimų atsiminus, galima su
rasti visas informacijas apie įvažiavimą.

Leidimas Gryžimui labai ilgai trunka gauti, 
todėl kurie tikrai pasiryžę važiuoti, o nesat pi
liečiais būtinai imkit jį rūpintis DABAR.

Ne-piliečiams reikalinga turėti liudymai apie 
savo income taksus.

Laivakorte iš New Yorko i Kam iratgal 
$ 186.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Nerio Pasaka
' Rašo Alf. Irčimas.

AR GALI IŠNYKTI KARAI?
Svarbiausias šių dienų’ 

apsišvietusio darbininko ir 
mokytų žmonių pageidavi
mas kad pasaulyje užsibai
gtų karai ir bereikalinga 
žmonių skerdynė.

' Ar gali būti panaikinta 
karas? Tai klausimas sun
kus tiesioginai atsakyti.

Tačiau reikia pažiūrėti į 
esamus pavyzdžius, prie ku
rni galima butų pritaikyt 
ir visų dalykų stovį.

Civilizuotose valstybėse 
kaip Danija, Švedija, Nor
vegija, Holandija, Šveicari
ja ir išdalies Belgija, karo 
klausimas galima sakyt vi
sai išnykęs. Iš jų vienos 
yra mažesnės, bet kitos ir 
gana didelės ir turi dideles 
kolonijas ir salas kituose 
kontinentuose ir jurose.

Beveik tą patį galima pa 
sakyt apie Latviją, Estoni 
ją, Suomiją, Lietuvą. Lai 
jų niekas nekliudo, jos pa
čios neis kariaut su niekuo.

Netoli tokia pat padėtis, 
su mažais išėmimais, yra 
ir Pietų Amerikoje.

Tos visos valstybės yra 
kapitalistiškos, tūlos, kaip 
Danija, buvo seniau galin
gos ir daug pasaulio valdė 
Švedai irgi buvo karingi ii 
savo laiku puldinėjo Rusiją 
ir Lietuvą.

Karo ugnis dar gludi di
džiosiose valstybėse, tačiau, 
kad ne jos vienos kaltos už 
karų kėlimą galima patirti 
iš mažų Balkanų valstybių. 
Ten nuolat verda sumiši
mai, ir iš tenai pakilo bu
vusio pasaulinio karo gais
ras, nors jos mažos.

Kapitalas lošia žymią ro
lę karų kėlime, pasakys ko 
munistai, ir užtai reikia iš
versti kapitalistiškas vai 
džias. Bet darbo žmogelis 
lai pažvelgia ką daro “ne- 
kapitalistiška” Rusija: kas 
viršys Rusijos 'komunistų 
pastangas sukelti visame 
pasaulyje karo ugnis? O 
del ko? Del to kad komu 
nistų godumas visą pasau
li valdyti yra toks pat kaip 
ir kapitalistų turėti viską 
savo saujoje.

Mokslas, apšvieta panai
kins karus, o ne komunis
tai, kurie dirba savo pilvui.

“Keleivis” ir Bonai
“Keleivio” redaktorius, iš 

Lietuvos gryžęs, staiga pa
juto kad Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai, kuriuos di
delis skaičius Amerikos Lie
tuvių pirko 1920 metais, ga
li visai netekti savo vertės, 
užtai sumanė darbininkams 
“pagelbėti”, išpirks iš jų 
bonus už pusę kainos ir lai 
jo, Michelsono, pinigai žus- 
':a, ne darbininkų....

Tai labai gudrus sug-alvo- 
jimas tapti kapitalistu. Bu
vo Michelsonas Lietuvoje, 
matė kaip šalis rimtai ir 
patvariai gyvuoja, ir kad 
už septynių metų nuo da
bar atmokės visiems pasko
los bonų pirkėjams pilną 
sumą. Praėjo aštuoni me
lai nuo bonų pirkimo kaip 
tebuvę. Bonų pirkėjai ga
vo savo nuošimčius regulia- 
ūai. Praeis ir likusieji sep
tyni metai, ir kas turės sa
vo kišeniųje už pusę kainos 
supirktus bonus tas paliks 
iusyk turtingesnis, neskai
tant dar ką gaus nuošim
čių per penkis metus.

Michelsonas, supirkęs bo
nų už $25,000, po 7 metų1 
bus vertas $85,000 su (nuo
šimčiais už 7 metus).

Taigi, darbininkai, pagai
lėki! to “geriausio darbo 
žmonių laikraščio” redak
toriaus: kad nežūtų jo $25,- 
000, pasilaikykit bonus sau 
ir 1935 metais gausit už 
juos visus savo pinigus, o 
per 7 metus dar $35 nuo 
šimto palukų.

Daktarai Seniau ir Dabar
“Lietuvos Žinios” patal

pino paminėjimą nekuriu 
Lietuvių daktarų Varpinin
kų ilgos darbuotės.

Ištiesų, pažvelgus Į pra
eiti randi kad veik visi žy
miausi musų tautos budin
tojai buvo daktarai, skai
tant Basanavičių, Kudirką, 
Grinių, Staugaitį,. Šliupus ir 
keletą kitų.

Kiek jie vargo, kiek, ken
tėjo, net sunku įsivaizduoti.

Už jų tą vargą, turbut, 
lyg atsilyginimui, musų be
veik visi daktarai Ameri
koje miega saldžiu miegu, 
kas liečiasi tautos ir kultū
ros darbo....

KUR TA JAUNYSTĖ?
O kur gi ta jaunystė,
O kur svajonės tos 
Ką širdį džiaugsmu vystė 
Lyg bus taip visados?
O tu, rytinė laimė, 
O tu, dūšių diena.... 
Sudiev, o Mūza, Baimė, 
Ir kančia lik viena!. ...
Tu šiandien mano sargas 
Be pančių geležies... . 
Šalin aušra! O vargas, 
Štai mes draugai širdies. ...
Nėra manos žvaigždelės,
Nėra meilios, gražios....
Tėra skausmų begalės, 
Be krašto, be pradžios.

Alytus. J, Vasiliauskas.

“Sausųjų” Norai
Pereitą metą federalė vy

riausybė turėjo $375,000,- 
000 deficito. Tą nesenai pa
skelbė spauda. Bet štai vėl 
ta pati spauda paskelbia 
kad Senatas užtvirtino pa
skyrimą $24,000,000 priedo 
prie reguliarių prohibicijos 
įstatymo vykinimo išlaidų. 
Reiškia, valdžia ir taip ne
gauna gana ineigų, o sau 
sųjų suagituoti senatoriai 
skiria dar daugiau Į tą ne
užpildomą maišą, profesio- 
naliams ^sausiesiems” tu
rėti dar didesnę savo armi
ją visuomenės pinigais ap
mokamų agentų.

Prezidentas Coolidge pa
siryžęs tą Senato nutarimą 
atmesti. Jau ir taip “prohi- 
bicija” desėtkus milijonų 
dolarių suėda kas metai.

VISUOMET
Ar vasarą medžiai žaliuoja 
Ir gėlės marguoja darželyj, 
Ar žiemą pusnynai baltuoja 
Ir ledo nukloti upeliai,

Ar juros banguoja ir šniokščia,
Ar laksto švelnus tik vėjelis,
Ar debesys dangų nukloję,
Ar skaisčiai pražibus saulelė;

Ar žmonės kariauja ir žudos,
Ar taikiai ramybėj gyvenai;
Ar snaudžia, ar veikia ir juda,
Ar blogą, ar gerą dirbena —

Visuomet tu man maloninga, 
Visuomet tu mano mintyse, 
Visuomet tu man taip širdinga, 
Visur tu man stovi akyse.

Lai dingtų pasaulyj gražybė, 
Tu jį savo grože atstotum, 
Lai liktų viena tik piktybė, 
Tu man gerus norus aukotum.

Užtai savo meilę tau skyriau, 
Užtai tave garbint taip moku, 
Užtai be tavęs taip nerimstu, 
Kuomet tavo meilę patyriau....

Adonis.

GINKLUOTAS RAITELIS.
Tvankią vasaros dieną mėgstu sėdėti 

ant aukšto Nerio kranto po plačia liepa ir 
žiūrėti į tolumoje padūmavusius kalnus. 
Silpnas vėjelis ošia medžių šakose. Vos 
žymiai siūbuoja laibos, žalios šakutės, liek
nos viršūnės. Apačioje zvimbia muselės 
ir mašalai. Kartais pasirodo darbšti bi
telė jiėškodama saldžių dulkelių mažuose 
žiedeliuose, kurie žydi sausoje, nederlingo
je kalno žemėje. Kartais pragysta mažas 
paukštelis nutupės į liepą pasilsėti. Jam 
nuskridus vėl tylu, tik apačioje amžinai 
kunkuliuojąs Nerio vanduo dusliai ūžia. 
Plaukia senas Neris tarp aukštų, žaliais 
miškais apaugusių krantų, iš tolimo kraš
to, kur žmonės jau kitaip šnekasi, kur ne
girdėti Lietuvio artojo atsidusimų ir Lie
tuvaitės grėbėjėlės ilgesio dainų. Jo pa
viršių blizgina ruku apsigobus vasaros 
saulė, drumsčia šokinėjančios žuvys ir lin
ksmai plaukiojančios antys. Slenksčių ak
mens ir aukšti krantų aržuolai seka sene
liui Neriui praeities slaptingas pasakas, 
apie karžygius, mergytes, apie meilę, lai
mę. Ir klausosi Nej’is, iš tolimos šalies 
atplaukęs, nes niekur negirdėjo taip kal
bant. Tada jis nurimsta, palengvėl plau
kia, klausosi....

Gražios yra pasakos kurias Neriui pa
sakoja jo krantai ir slenksčiai, bet gra
žiausia yra kurią sako senoji liepa saulei 
į vakarus bekrypstant. Mielai jos klau
sosi Neris, mielai klausausi aš ir visi kas 
ją iirdi.

Prieš šimtus metų ant to paties kran
to po medžių šakomis stovėjo trobelė. Jo
je gyveno dvi moters: viena sena senutė, 
daugelio metų nusilpninta, o kita jauna, 
lyg žibutė pražydus ankstyvą pavasarį. 
Gyveno viena kitą ramindamos. Močiutės 
sūnūs, b jaunosios brolis, buvo išjojęs į 
tolimą kraštą į karą. Liūdėjo, gailėjo jos 
jaunojo,, nes ir jis gali negryžti, kaip ne- 
gryžo senas tėvelis, daug svetimų pilių 
aplankęs, daug jų sugriovęs. Jos nežino
jo kur tėvelis krito, nežinos kur ir sūnūs 
paguldys jauną galvelę.

Vieną vakarą, žlugtu nešina nuo upės, 
gryžo jauna dukrelė. Liūdnai skambėjo 
jos daina aptvinusią upe, klaidžiojo kai-! 
nuošė ir nyko girių tankumynuose. Ji ne- j 
žinojo kodėl jai liūdna, kodėl nelinksmos! 
dainos lupose pinas.

Jau lipo ji į aukštą krantą, kur tro
belėj prie židinio šviesaus laukė pražilus 
močiutė. Jau žengė per eglių storas šak
nis, kai nuo upės pasigirdo vyro balsas. 
Atsigryžus mergaitė kitame upės krante 
pamatė ginkluotą raitelį. Jis pamojo ran
ka. Mergaitė padėjo žlugtą ant samanų 
žalių ir greit nusileido pakalnėn. Ji atri
šo nuo karklų laivelį ir įšokus pasistūmė 
nuo kfanto. Kai laivelio švelnus dugnas 
užšliaužė ant kranto akmenėlių kitoje pu
sėje, nusėdo jojikas nuo žirgo meiliai mer
gužę kalbindamas:

“Ar perkelsi, mergužėle, mane per šią 
upę? Ar priimsi kareivėlį į savo klėtelę, 
ar pašersi bėrą žirgą grynom avižėlėm?”

Jam atsakė gražiaveidė motinos duk
relė :

“Sėsk, bernuži, Į laivelį; aš perkelsiu 
tave per šią sraunią upę. Motutė priims į 
tave kaip svetelį, aš pagirdysiu ir pašersiu j 
tavo bėrą žirgą.”

Ir susėdo jie abu, pasistūmė nuo kran
to. Bernužėlis ilgus irklus Į savo tvirtas j 
rankas ėmė, o ji laikė kamanėles jo žirgo, 
kurs kartu plaukė šalę valties.

“Kokiu vardu tave šaukti, kaip tave 
vadinti, kaip tave kalbinti, skaisti merge
le? Kaip tave šaukia tavo sesutės, jauni 
broliukai?

“Mano vardas yra Rūta, tik ne bro
liukai, tik ne sesutės, o sena močiutė taip 
mane šaukia. Nėra sesučių kuriuos dai- i 
nuoti, vainikus pinti man padėtų. Nėra į 
brolelių namie nei vieno, tik miela motu
tė. Brangus brolytis karau išjojo, karan 
išjojo ir dar negryžta Gal jis ant tėvučio 
aukšto kapelio galvą paguldė.... Gal jis 
vergauja svetimoj žemėj savo dalelę keik
damas. ...”

“Dėkui, Rūtele, už žodelius! Dėkui, 
brangioji. Aš patsai joju svetimon žemėn 
Lenko kapoti, Totorio mušti. Aš padėsiu 
tavo broleliui, kartu su juo kovosiu, kartu 
su juo gryšiu. Tik neliudėki, graži mer
gele! Musų berneliai nei piktam Lenkui, 
nei bjauriam Totoriui niekad nevergaus! 
Greičiau ir tavo mielas brolelis ant tėvo 
kapo akis užmerks negu be kardo eis var
gti, kentėti svetimam ponui!”

Vesdamies žirgą, abu užlipo ant ankš
to kranto. Juos pasitiko sena močiutė, 
kvietė svetį j seklyčią, nešė midų, alutį, 
nešė duoną ir medutį gelsvą. Pavaišino 
raitelį kaip savo sūnelį iš tolimos šalies 
garbingai namon parjojusį. Ir pataisė pa
talą baltą, minkštų pūkų klotą, kad jauna 
galvelė vidurvasario trumpą naktį spėtų 
pasilsėti, kad širdelė karšta nurimtų.

Bet nenurimo bernelio širdis, nuvar
gęs kūnas patalo minkšto nejieškojo. Ty
lią naktį jis išėjo iš kvapios seklyčios šal
tą rasą krėsdamas, lakštutės klausydamas. 
Atsisėdęs po žalia liepa liūdnai dūmojo, 
dievaičių šaukės.

Taip bedūmojant jį pamatė jauna Rū
telė. Apleidus klėtį, mergišką guolį, jinai 
skubėjo prie brangaus svečio.

“Ar nepatinka, mielas sveteli, musų 
midutis? Ar nepatinka, jaunas berneli, 
minkštas patalėlis? Kodėl nerimsta tavo 
širdelė? Ko ji dar trokšta, ko jai dar 
trūksta?”

“Saldus midutis, minkštas patalėlis 
tai man patinka. Buvau nuvargęs, ištroš
kęs, labai ištroškęs, bet širdį ramią ture 
jau. Dabar vėl sotus, nuovargio nėra, tik 
krūtinė nerimsta, jaunos širdies trokšta.”

Prie jo prisėdo graži Rūtelė, padavė 
ranką, nuleido galvą. Lupos tylėjo, šir
dys kalbėjo meilius žodelius. Jie negirdė
jo Nerio ūžimo, jie negirdėjo suokimo ma
žos lakštutės, tiktai girdėjo, tiktai supra
to širdžių tylią kalbą, švelniuosius žode
lius.

Per visą naktį, iki apiaušrėlio, abu sė 
dėjo ant aukšto kranto. Niekas negirdė 
jo jų žodeliu, niekas nesuprato meilių kal
belių, tik viena liepa šakas išskėtus ant 
suglaustų galvelių visa girdėjo, visa su
prato.

Dienai prašvitus, sužvingo žirgas ra
gindamas skristi, rengtis į karą, į-tolimą 
kelionę. Pakilo bernelis ir pabučiavęs 
mergužėlės skaisčius skruostelius nuėjo 
kardo prie šono sau segti, risto bėrio bal
noti.

Veversėliams linksmai giedant jis iš 
jojo. Toli lydėjo jį jauna mergelė. Ji ne
norėjo taip greitai skirtis, jo narsaus vei
do nematyti, jo meilių žodelių negirdėti.

“Aš turiu joti, raitus pavyti, priešą 
užpulti. Gryžk, mergužėle, pas seną mo
čiutę, dainuoki, lauki manęs sugryžtant. 
Su tavo broliu namon parjosiu, daug šil
ko, aukso tada turėsiu. Tada į savo švie
sią seklyčią tave pakviesiu, šilkais rėdysiu, 
žodelių kalbėsiu.”

Ir jis paspaudė žirgo pašones žiban
čiais pentinais. Pašoko bėris, sudulko ke
lias ir jis, lyg aitvaras greitas, pranyko 
girios vieškelėlyj.

(Bus daugiau.)

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

Įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybes 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

"DIRVA’
5820 Superior avė. Cleveland, O.

SKAITYTOJAMS LIE
TUVOJE

“Dirvos” skaitytojai Lie
tuvoje ir bendrai užrube- 
žiuose (ne Suvienytose Val
stijose) įsitėmykit šitą:

Nerašinėkit ir neprašy
kit informacijų į jokias fir
mas arba gydytojus apie 
sveikatą, jeigu matote jų 
skelbimus “Dirvoje” arba 
kituose laikraščiuose. Tie 
skelbimai taikomi Ameri
kos skaitytojams, daugiau
sia net vietiniams to mies
to skaitytojams kur laik
raštis išeina.

Reikale sveikatos, vietoj 
j ieškoti patarimų ar gydy
tojų per laiškus, kreipkitės 
į savus gydytojus Lietuvo
je arba į redakcijas patari
mų apie ką reikia.

Taipgi nesiuntinėkit ant
rašų Lietuvos gyventojų jei 
“Dirva” prašo kada savo 
skaitytojų, nes tas paliečia 
tik Amerikos Lietuvius, ir 
už Lietuvos adresus negali
ma jokių dovanų duoti.

“Dirvos” Admin.

“TARPININKAS”
VUZBOS, DAILĖS, KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Nejudomą 
Turtą, Apdraudą, Ūkius, Svei
katą; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos Įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t.. 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS” 
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
129-G, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
naprastu budu namie.

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

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

“RIMBAS” 
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

KOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokių Lietuviškų Šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina .............. 75c
1-mai smuikai .............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

r 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu,
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
į O vienok, dažnai koks mažas 

dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin. 

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 

į kaipo užmetimą tam žmogui. O 
I tuo tarpu gal-but toks pat už- 
I metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 

į kurs ištikro šveičia nedrasky- 
i damas dantų cmales — tas sun

kus uždavinis pagalios tapo iš- 
I rištas. 

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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(Tąsa) 
Žemaičių Gudrybės

Laukė, laukė jie pavasario, šiltos sau
lutės, ir sulaukė: artinosi pavasaris, le
dai aplink salą tirpo, nyko, ir atidarė pri
eigą prie salos kam reikia prieiti ir išeigą 
kas norėtų pasišalinti. Atsivėrė kelias i 
jurą. Mažai saloj buvo žmonių, bet ne- 
stokavo vyrų kurie norėjo keliauti Į kitus 
kraštus, todėl Kastys ir milžinai turėjo 
gana vairininkų; tik laivo reikia.

Laukė ir svajojo: kad užplaktų kokie 
pažystami, tie Kasčiui visada pasitarnaus; 
kad užsuktų pirkliai, arba kokie plėšikai 
užeitų, kuriuos sumušus laivai liktų. To
kių svajonių nebuvo galima išvengti, nes 
jiems reikėjo bėgti, o tik tokiu budu te
bus galima.

Laukė jie visi, ir štai ko sulaukė: vie
toj draugų, Į Bornholmą atplaukė pats Eri
kas iš Rugijos, pasiimti Nidą. Jis neži
nojo kad čia ii- tie milžinai yra, bet vargu 
butų juos pažinęs, nes pas ji jie išrodė lep
šiais ii- sykiu nesimaišė, čia gi persirėdę 
i kariauninkus ir visame stirpume vyrai.

Matė Kastys pro šąli jų i šiaurę pra
plaukiant didelį laivą ir pažino jog tai 
Erikas keliauja.

Ar nusigąst ar ką daryt jis dabar ne
išgalvojo. Ko Erikas atvyksta musų nar
suolis gerai žino.

Erikas, mat, nesulaukęs Kasčio su iš
sipirkimu, ir žinodamas kad Nida yra Ei- 
naro žmona, vedė derybas su juo ir pava
sari gavo iš jo atsakymą kad grąžintų jam 
žmoną, o jis atsilygins kaip pridera. Spė
ka bandyt ją atsiimt Einami liepė neban- 
dyt, ir tas žmogus nebandė. Jis prisiun
tė išpirkimą i Rugiją ir ten jo laivai lau
kia Nidos. Erikas atvyko ją parsigaben
ti atgal.

Kuomet atėjęs pas Gunarą patyrė kad 
moteries nėra, plėšikas perkūniškai Įšėlo.

— Ji pati nusiskandino, ką galėjau 
daryti.... Laukė tavęs atvykstant išsi
vežti. nesulaukė, — teisinosi Gunaras.

— Savo kailiu užmokėsi! — sušuko 
Erikas ir užsimojo Gunarui kirviu.

Kas toliau dėsis?
Ardis atmušė Eriko kirvį ir išgelbėjo 

savo šeimininką nuo mirties. Skubomis 
jis ėmė aiškint dalyką ir Erikas sulaikęs 
savo kerštą laukė, tik įsakė savo vyrams 
apsupti Gunaro namus.

Broliai milžinai, laukdami pavasario 
ir dykinėdami, galvojo, galvojo ir ką nors 
gero išgalvojo.

Jie įšnekėjo visiems Gunaro vyrams 
jog Nida yra gyva, paslėpta šiauriniam sa
los gale pas žvejus, nes Gunaras bijojo ją 
laikyti namie, Eriko laukdamas.

Tas gandas tuoj pasklido tarp Eriko 
žmonių ir Ardis tą pasakė pačiam Rugijos 
plėšikų vadui.

— Tas ką aš sakau yra tiesa, nes Gu 
naras -norėdamas pats ją atiduoti Falste- 
ro viršininkui, paslėpė kur tai šiaurinia
me salos kampe, ir tik jis vienas tą vietą 
žino, — kalbėjo Ardis, norėdamas sukir
šinti Eriką su Gunaru, kad jiedu išeitų 
toliau nuo namų neva jieškoti, ir jie galė
tų savo sumanymą vykint.

Erikas girdėdamas milžiną minint Ei- 
naro vardą, negalėjo netikėti jo žodžiams, 
nes iš kur čia butų žinia kad Nida yra ano 
žmona, jeigu nebūtų kokios Gunaro klas
tos ar susinėsimo su Einaru?

Jokie Gunaro pasiteisinimai nieko ne
reiškė, ii- Erikas surišęs jį varė su savim 
į milžinų nupasakotą vietą surasti paslėp
tą moterišką.

— Jeigu suklaidinsi mus, pats busi 
nukirsdintas! — grasino Rugijos smar
kus plėšikas. Su Eriku, žinoma, turėjo ei
ti ir daugiau jo vyrų, nes Gunaras gali 
įvesti jį į pinkles, gali užpulti ir sumušti.

Ir ištiesų milžinų pinklės buvo labai 
geros: kada atsitolino iš namų abudu jų 
priešai, jiedu skubėjo pas Kasti ir Nidą, ir

tą naktį atbėgę su vyrais į Eriko laivą ir 
sėdę leidosi į rytus. Kelis Eriko vyrus, 
kurie naktį laivą sergėjo, pasiėmė su sa
vim, palikdami tik vieną papasakoti kas at
sitiko: kad čia buvo pats Baltijos Aras, 
kurį Erikas savo naguose turėjo, kas bu
vo tie milžinai, ir kam buvo ta moteriška 
iš Falstero salos pagrobta ir kur jie dabar 
gyvens. Jeigu Erikas ten kada atsilankys 
jis galės gauti savo laivą atgal, ir dar pil
ną prikrautą dovanų, už pasiskubinimą 
pribūti, nes jiems labai reikėjo skubintis 
Žemaitijon, kur jie ir taip pusę metų per- 
vėlai gryžta....

Visaip jie juokavo iš Eriko, nes žino
jo kad šioj saloj nėra kito totkio laivo ku
ris galėtij juos pavyti. Jei plėšikai nori, 
lai išsigraibo iš juros kas rudenį laivokru- 
šoj nugarmėjo....

Bet kokia nuostaba buvo sekantį ry
tą: Ardis ir Skardis laive pamatė ir paži
no tą savo pagelbėtoją, brolį Žemaitėlį, ku-j 
ris pasisakė savo vardą, jog esąs Gruzdys. į 
Džiaugėsi juo Kastys, džiaugėsi Nida, ir 
džiaugėsi visi kad vieną po kitam susiran
kioję, jau net keturi narsus Žemaičiai ke
liauja atgal į savo žemę, kurią gins nuo 
svetimi! užpuolikų.

Tiktai pavakare sekančią dieną Eri
ką susirado tas paliktas vyras ii- su bai
me pranešė kas atsitiko, delei ko pasilio
vė jieškojimas Nidos, ir visi plėšikai pasi
juto gudriai kelių Žemaičių apgauti.

Gryžęs, Erikas sėdėjo kai pamuštom 
kojom vilkas, laukdamas iki kas iš Rugi
jos atplauks ir jį pargabens atgal....

Kastys ir jo keleiviai džiaugėsi kad jų 
visas pabėgimas ir klastos apsiėjo be krau
jo praliejimo, ko visai nesitikėję.

III.
Savoj šalelėj!

Graži pavasario saulė švietė jų kelio
nei, jura buvo rami, ir keturi Žemaičiai 
juokaudami tarp savęs savo kalba, kurio; 
Nida nesuprato, kalbėjo ką veiks sugryžt 
į savo šalį.

Kaip džiaugsmingai plakė jų širdy; 
kada pasirodė lytuose tolumoje pilkuma 
žemė — Žemaitijos pakraštis!

Džiaugiasi Kastys pargabenąs save 
mylimąją į savo šalį, kur jis visados apsi- 
liks ir atsiskirs su Danais, džiaugėsi iš jo 
džiaugsmo ir jo draugai milžinai, kurie 
pagelbėjo jam atrasti savo šalį, ir patyi 
sykiu galėjo gryžti, ko vieni niekados ne
būtų darę. Džiaugėsi ir Nida kad par- 
vyksta į šalį savo mylimojo, kur abu ga
lės linksmai ir laimingai gyventi....

Laivas artėjo prie žemės ir viskas di
dėjo: atsiskyrė smiltynai nuo medžių, pa
lengva viskas darėsi aiškesniu ir gražes
niu. Tas dėjosi po keleto dienų kelionės. 
Saulė tekėjo iš to (šono į kur jie plaukė, ir 
tokia graži, skaiti, lyg džiaugėsi iš jų par
vykimo, lyg viliojo juos į tą laimės kraš
tą, gyventi, naudotis ‘jo gerybėmis ir dirb
ti ir kovoti už visa tai.

Bet kas daugiau jų laukia ir kokia 
tragedija, ištiks tenai niekas nei galvoti 
negalvojo.

Subėgo jų patikti kareiviai ir žmonės. 
Išgąsčio nebuvo, nes atvyksta vienas lai
vas, o krašte yra stipri Kanuto sargyba, 
niekas svetimas negali grąsinti.

Bet kokia nuostaba buvo kada visi 
pamatė gryžusį Kasti. Džiaugėsi karei
viai, džiaugėsi Žemaičiai, džiaugėsi senis 
vaidila, nes vėl turės savo žmogų, savo 
globėją, kuris moka apie juos rūpintis ir 
užtarti.

Ir visi nudžiugo pamatę kokią gražią 
žmoną Kastys parsigabeno. Sveikino ją 
Žemaičiai ir vaidila, bet ji tik šypsojosi, 
nes jų kalbos nesuprato. Tik Danų vyrų 
sveikinimai jai buvo pažystami ir ji jiems 
atsakė.

Kas gi daugiau bus jeigu ne linksmy
bė visiems, nes tikrai bus vestuvės.... To

visi laukė ir norėjo kad tik greičiau įvyk
tų.

Tik Kastys ir vaidila nesiskubino. Vai
dilai net labai parupo: juk parvežta visai 
svetimo tikėjimo moteriška, net to naujo 
tikėjimo, kurio Žemaičiai taip nekentė. .. .

Kastys jau buvo atgryžęs prie savo 
tėvų dievų, bet jo moteris irgi turi būti 
išmokinta kalbos ir jų tikėjimo, tada tik 
tiks į Lietuvių šeimyną.

Vaidila trusėsi apie Nidą su atidavi
mu: mokino ir aiškino apie galybę ir ge
rumą savo dievų, ir rukino ją visokiomis 
žolėmis, gintaro dujomis, ir davė gerti vi
sokių gėrimų kokius pats mokėjo padary
ti, išvijimui iš jos to nekenčiamo tikėji
mo; pratino ją globoti rupūžes ir žalčius 
ir užžiurėti namų ugnelę, kas viskas šei
mynoje reikalinga, nes be to laimės dievai 
nesiūs.

Rimta moteriška, Nida atidžiai visko 
mokinosi, iš ko vaidila džiaugėsi.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30'
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

“BALTIJOS ARĄ“ jau 
galit gauti knygoje (du 
tomu) popieros virše
liais prisiųsdami $ 1, ar
ba $ 1.50 kas nori turėti Į 
vienoj knygoj audimo 
viršeliuose.

Bet persergstime vi
sus kad “Baltijos Aro” 
ilgai nebus; nedaug te" 
atspausdinta virš kas rei
kėjo prenumeratoriams 
išdalinti, ir tuoj šios apy
sakos neliks kaip neliko 
“Juodo Karžygio”.

Nauji “Dirvos” skai
tytojai kurie negavo pa
skaityt “Aro” pradžios, 
lai pasinaudoja proga ir 
įsigyja knygą tuojau.

Siųskit pinigus ir aiš
kų savo adresą tuojau.

Knygos išsiunčiamos 
tą pat dieną kai gauna- l 
ina užsakymas.

“DIRVA” i
6820 Superior Av. Cleveland, O. ;

AMŽINAI DEGANTI 
ANGLIAKASYKLA

Netoli Pottsville, Pa., randa
si anglies kasykla kuri dega jau 
kelinta gentkartė. Daug žmo
nių mirė, daug gimė, užaugo ir 
vėl mirė, o ta kasykla vis lieps
noja.

žmonės sako kad tas gaisras 
yra didžiausia misterija ir sun
kiausias išaiškint klausimas ko
kį kada kasyklų inžinieriai tu
rėjo.

Ta kasykla užsidegė 1857 me
tais. Nuo to laiko liepsnos su
naikino nemažiau 10,000,000 to
lų anglies. Dabar Lehigh ka
lyklų kompanijos inžinieriai su- 
nanė naujus planus ugnies su- 
’aikymui ir pradės juos kūnyti.

Gesinant, kelis sykius ka
sykla buvo užleista vandeniu, 
bet vis ugnis atsinaujino kaip 
tik vanduo išpumpuota. Nauju 
planu manoma užtroškinti ugnį. 
Tas ims keletą metų, bet bus 
galima išgelbėt tūkstančius to
nų anglies.

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
'vykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit. 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 cgz. dykai.
“TRIMITO" Adresas:' Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.

&iadc by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louū, U. SiM.

REKORDĄ SUMUŠANTIS NAUJAS NASH “400”
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Daugiau negalima pasakyt už
Naują Nash “400”

kaip šitiek

BIJUR CENTRALI
ZUOTAS CHASSIS

ALIEJAVIMAS

Tik pažiūrėkit Į šias viršiausias ypatybes kokias 
Nash jums duoda ką kiti karai negali.....

Visi reguliariški prietaisai

{N'"' N
X ssSl Paspausk pakojį ir 21 

vieta, lygiai ir sprcnzi- 
nų slinkėjimai, auto
matiškai išsialiejuoja ir 
greitai po 100 svarų 
spaudimu. Sutaupysit 
savo laiką ir pinigus. 
Tai yra vienas iš di
džiausių patogumų ir 

i ekonomijos ką kada tu
rėjo motoristai.

LENGVIAUSIAS VA
ŽIAVIMO KONTRO

LIAVIMAS

Mes šaukiam visus k-i 
tus susilygint su šiuo 
nauju “400” patobulini- 
m u. Nėra kito tokio 
karo taip pastebėtinai 
lengvai valdomo ir su- 
k’nam0 laike pasista- 
tym0’ arba su mažiau 
darbo prie clutch kaip 
naujasis Nash “400”. 

,4 pralenkęs ki-
tus industrijoj len- 
gvame kontroliavime.

If

be ekstra mokėjimo

TVIN-IGNITION
MOTORAS

Daug daugiau 
ir greitumo su 
ne ekonomija 
no negu galima 
vieniu ignition. Visokiu 
greitumu šis naujasis 
Nash Twin-Ignition 
motoras duoda puikias 
pasekmes. Staigus, iš
tikimas pradėjimas ir 
pastebėtinas švelnumas 
delei pilnos spėkos iš
naudojimo ant sykio ir 
taip pat greitumo.

spėkos 
dides- 

gazoli- 
su pa-

HOUDAILLE 
SHOCK 

ABSORBERS

PRIEŠAKINIAI
UŽPAKALINIAI

BUMPERIAI

IR

7-BEARINGŲ 
KRANKŠAFTAS

Houdaiiles specia- 
dirbami prie Nash 

su apden- 
o__ iš lauko, kas
yra nauja šioj indus
trijoj ir tik prie Nash. 
Jie veikia dvigubai — 
švelnina springsų vei
kimą ir kada linksta ir 
kada išsikelia ir duoda 
pilną važiavimo pato
gumą ir ramumą.

Šie 
liai 
naujo “400’ 
gimais

PATOGUMAS 
SĖDĖJIMO

Minkštos, storos sėdy
nės, pritaikytos kūnoTas tai yra puikiausis 

pasaulyje dalykas — formai, plačios ir tai- 
brangus bet vertas — 
nes motoras geriau ei
na negu gali su ma
žiau bearingų. Kožna 
alkūnė paremta ant di
delių bearingų abiejom 
pusėm. Tai yra moder
niškas inžinerijos ti
pas.

naujame N a s h 
, viskas prisideda 

jums visų 
aptogumų 

jame kitaip 
kituose mo-

pios 
“400” 
suteikimui 
važinėjimo 
ir jausitės 
negu kada
toruose patyrėt. Ilgose 
kelionėse pasilsit va
žiuojant.

SEJ5 T5SJE 1WEW

Leads the tibrMinMntor GirValue

Tai puikiausi bampe
riai kokie yra padirbti, 
ypatingai grąžys ir sti
prus. Jie ypatingai pa
dirbti harmonizuotis su 
Nash “400 Salon viršv 
forma. Kaipo regulia- 
rė reikmenis be ekstra 
mokesnio, jie prisideda 
prie padarymo Nash 
pažymėtinai pigia kai
na, pristatant į namus 
šiame mieste.

BRANGAUS KARO 
VIDAUS IŠREN

GIAMAS

Brangus išmušimas ir 
visokie patogumai vi
duje atskiria naująjį 
Nash “400” išsyk nuo 
visų kitų kompcticijos. 
Jus galit pamatyt di
delį skirtumą tuoj kai 
tik atidarot jo duris. 
Nash “400” vidaus iš- 
rengimas tesilygina tik 
su labai brangios kai
nos karais.

T'4

THE REEKE=NASH MOTORS CO.
Distributors, 6607-15 Euclid Avenue

REEKE-NASH RETAIL CO. 
6611 Euclid Ave.

ZUCKER NASH MOTORS CO. 
6816 Superior Avenue

THE SMITH-NASH MOTORS CO.
1.3608 St. Clair Ave.

WACHS-NASH MOTORS, INC.
3308 E. 116th St. at Kinsman
THE CLEVELAND MOTOR 

CAR SALES CO.
E. 40th ir Prospect

ZUCKER NASH MOTORS CO. 
So. Euclid Branch 

Mayfield-Green Rds.
THE KLINE-NASH MOTORS CO. 

5109 Woodland Ave.
THE BROOKLYN NASH, INC. 

3410 Altoona Ave.
LOWE-NASH CO.

13817 Euclid Ave. E. Cleveland
THE NUNN NASH CO.

14312 Detroit Ave., Lakewood, O.

ZINGELMAN NASH MOTORS CO. 
13550 Lorain Ave.

BROADWAY NASH CO. 
4859 Broadway

SHAKER HEIGHTS NASH CO.
13015 Woodland Ave. 
Shaker Heights, O.

BASTA MOTOR SALES 
11903 Miles Avenue

The REGAR HELLER MOTORS Co 
9201 Carnegie Ave.



6 DIRVA

Gerbkime Savo Tautą
Lietuviais esame gimę, 

Lietuviais privalom mirti. 
Tai svarbiausia Lietuvio 
Tai turi būti svarbiausia 
pareiga. Taigi, kiekvienas 
Lietuvis privalo žinoti kas 
jis yra. Jeigu žmogus ne
silaiko savo tautos, savo 
žmonių, savo tradicijų ir 
savo kalbos toks nevertas 
žmogaus vardo. Tokis yra 
arba necivilizuotas gana su
prasti, nežino savo tautos 
garbingos praeites, arba iš
gama, kuris tyčiomis išsi
žada to kas sava.

Kurios tautos žmonės bu
vo tvirti dvasioje, laikėsi 
savo kalbos, savo žmonių, 
jos ii' seniau buVo stiprios 
ir dabar yra tvirtos, šiais

niekad nežemins savo mo
tinos, niekad nepasmerks 
savo tautos.

Sūnų ištikimybė yra an
tra tautos galybė, sako pa
tarlė. Gimtoji kalba yra 
bendras meilės ryšis rišan
tis vienos tautos žmones i 
krūvą, tai yra vienybės mo
tina, pilietybės tėvas ir val
stybės sargas.

Daug yra gerų Lietuvių 
kurie to laikosi, kurie iki 
savo grabo pasiryžę mylėti 
ir branginti savo kalbą, bet 
yra ir tokių kurie laiko už 
garbę jeigu gali savo tautą 
niekint ir savo kalbą pakei
sti kita kalba.

Nors mes gyvenam sveti
moje šalyje, kadangi buvom

Doras Lietuvis negali už
miršti savo tėvynę. Lietu
vio širdis visuomet yra at
vira savo šaliai ir savo kal
bai. Tik išgamų protas už
nuodytas ir jie mano kad 
tik tas gera kas svetima.

Sargas.

Trumpos Žinios
Gruodžio 22 d. iškilmin

gai atidarytas naujas gelž
betoninis tiltas per Nemu
ną iš Kauno Į Panemunę.

Ministerių kabinetas nu
tarė suteikti Šiaulių apsk
rities savivaldybei 65,000 
litų paskolą mokykloms ir 
tiltams statyti. “M.R.”

Pagulėjęs be sąmonės per 
dieną, Juodžiunas numirė, 
palikdamas žmoną ir šešis 
vaikus. “M.R.”

TORONTO, ONT,,
(Canada)

laikais, apšvietai, mokslui 
palkilus gana žymiai, kož- 
nas kas tik nori gali susi
pažinti su savo tauta, su 

, savo 'kaipo tautos vaiko 
pareiga, ir mokėti dar ge
riau tautą gerbti negu se
niau gerbdavo ir laikyda- 

- vosi prie savųjų.
Musų pratėviai mylėjo 

savo žemę ir savo kalbą, ir 
per juos mes esame Lietu
viais. O musų laikuose at
siranda daugiau ir daugiau 
tokių kurie, pasidavę ar tai 
kitų tautų įtakai ar kokių 
neišsapnuotų idėjų, mina 
po kojų savo kalbą, savo 
tautą, tuomi, žinoma, su
trypdami Į purvą ir save, 
paniekindami save.

Toks darbas yra nedoras 
ir peiktinas. Negali būti 
brangesnės šalies kaip ta 
kur mes augom, brangesnės 
ypatos kaip motina iš ku
rios gimėm ir brangesnės 
kalbos kokią mus močiutė 
išmokino, atneštą iš senų 
senovės, iš garbingų praei
ties laikų. Doras vaikas

gyvenimo aplinkybių pri
versti pasišalinti iš savo 
gimtinio lizdo, bet musu 
vietas užpildė kiti ir musų 
tauta nėra nuskriausta. Iš
ėjom mes iš savo žemės gal 
del to kad vėliau galėtume 
pagelbėt savo žmonėms, ir 
taip dėjėsi: karo laiku ir po 
karo geibėjom, gelbstint ir 
dabar saviškius ir savo at
silankymais Lietuvoje pa
liekam jai daug turto, to
dėl niekas negali primesti 
ko ten negyvenam jeigu sa
vo šąli taip mylim.

Bet musų mylėjimas sa
vo šalies ir kalbos turi ir 
kitą svarbą: iš musų gali 
sau stiprybę semti tie ku
rie ten kovoja: žino kad 
mes jiems ranką paduosim, 
jų neišsižadėsim, turės jie 
kam pasiguosti. Kiek pa
siskundimų buvo kada ko
vojo už savo laisvę! kiek jie 
musų rankos padavimo rei
kalavo ! Ir koks jų upas 
butų buvęs jei mes visi, čia 
atvažiavę, butume pametę 
savo kalbą, jų išsižadėję...

Lietuvos Prekyba Lapkri
čio Mėnesį

Per Lapkričio mėnesį iš 
Lietuvos išvežta prekių už 
25,000,000 litų. Per tą pat 
laiką įvežta iš užsienio už 
24,700,000 litų. Tuo budu 
išvežimas viršijo įvežimą 
300,000 litų. “M.R.”

Virbalis, Vilkav. ap.
Gruodžio 10 d. padienis 

darbininkas, Juodžiunas, 
stovėjo arti traktieriaus ir 
laukė ar nepavadins kas 
dirbti. Atėjo ūkininkaitis 
Dlugauskas ir pasiūlė ne 
darbo bet išgerti tiek deg
tinės kiek tiktai Juodžiunas 
įstengs.' Šis sutiko. Išgė
rė tris pusbutelius papras
tos degtinės ir vieną pusbu
telį spirito. Išjęs į smuk
lės kiemą, Juodžiunas su
smuko ir ten išgulėjo visą 
naktį. Prašvitus, žmona 
rogutėmis nusivežė namon 
sustyrusį, pusgyvį vyrą.

DEL PASTABUKĖS
“Dirvoj” tūlas laikas at

gal “Žinučių Rinkėjas” sa
vo pastabukėse rašė: “Pir
miau Kriukelis gyrė val
džią’, o dabar rašo ‘Vieny
bėje’ kad apmiręs gyveni
mas. Gal Kriukelis susipy
ko su kokiu valdininku”.

Aš del vieno valdininko 
niekados nesmerksiu visos 
valdžios. Aš valdžios klai
das paminėjau ne del kokio 
blogo sumetimo, bet trokš
damas jai gero.

Dar ir “Dirvoje” pakar
tosiu. Valdžia ne Dievas, 
pilna klaidų, jaunuomenės 
gyvenimas apmiręs ir jis 
visiškai mirs. Štai del ko.

Visi apskričių viršininkai 
pasiremdami Piliečių Ap
saugos Departamento raš
tu iš Lapkričio m. 6 d. 1928 
m., išleido visoms drugi- 
jonts aplinkraštį, . kuris ši
taip skamba:

“Joks jaunuolis kuris ne
turi pilnų 21 metų negali 
būti jokios organizacijos 
nariu; moksleiviai be suti
kimo savo valdybos kad ir 
butų 30 metų senumo nega
li dalyvauti jokioj organi
zacijoj”.

Organizacijos netenka 70 
nuošimčių savo narių. To
se organizacijose mokslei
viai daugumoj buvo vadais. 
Jų netekus jaunuomenė iš
krinka po Žydų karčiamas.

P. Kriukelis.

Sausio 26 d. Jaunimo 
kuopelė surengė vakarą, 
kuriame buvo suvaidinta 
vieno veiksmo drama “Va
gis” ir komedija “Vargšas 
Tadas”. Artistai atliko sa
vo užduotis pusėtinai ge
rai ; publikos taipgi buvo 
ganėtinai, ir pagirtina kad 
publika taip gražiai laikė
si.

Trumpu laiku yra mano
ma ruošti kitus vakarus. 
Šv. Jono draugijos vakaras 
bus Vasario 2 d., Jaunimo 
kuopelės Vas. 9 d. Abiejų 
tų draugijų atstovai bro
liškai pasitarė ir pasižadė
jo vieni antriems netrukdy
ti ir net pagelbėti.

Draugijos tariasi apie 
steigimą liaudies skaityk
los.

Butų gerai kad Torontie- 
čiai apsieitų rimtai ir šal
tai ir prašalinę tuščius ne
susipratimus, kokių parti- 
viškų agitatorių skleidžia
mus, ir gyventų tarp savęs 
broliškai. Tada ir apšvie- 
ta pakiltų, ir gyventi butų 
smagiau. St. Repšys.

Kekordm Columbia
10 inch 75c. 1
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MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
(Fr. Yotko, Leader)

Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
(Su Orkestros Akomp.)

Močiute širdele
Ispanė- (La Spagnola)

ANTANAS VANAGAITIS
(Su Piano Akompan. M. Yuozavitas).

Nepažintum Tos Vietos
Du Bėga

JONAS BUTĖNAS, Baritonu 
Su Orkestros Akompan.

Pamylėjau Vakar
Išsigėriau Arielkytės

f MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. Šaukeviciua

16115 F ", Jaunikio Polka
Žuvininkų Valcas, Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,

[ Fr. Yotko, Leader

f LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16116-F j Kalakutų Barškalai, Polka

I Nekaltybės Valcas

f ANTANAS VANAGAITIS
i Su Piano Akomp. M. Youzavitat

16117-F 4 Trys Jaunikiai
Mudu Du Broliukai

į Antanas Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas

16111-F
r MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko. Leader. Singing by A. Šaukevlcius
1 Vilniaus Polka
L Petronėlės Polka

( MAHANOJAUS LIETUVIŠK/t MAINIERIŲ ORKESTRĄ
1 c 11 9 T? J Fr‘ Yotko« Leador
1 Oi IX-J | Magdės Polka

L Medžiotojo Valcas

DYKAI PATRUKUSIEMS v _____ i,
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
1 “B” yra atsakančiai nutaikinta. paduškai- 

Šis duosnus‘pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

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

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

rodyt pats savo koš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 
kimą.

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktj” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad _ jus turėtumėt j j 
dėvėt? štai yra ge-

^^THTIMEO^' 
MMICfKPtADEAMMVl

\ PLAPAO-PAD
Path F/PMLYTOTHB
Dn.. • anriv ttfKirmrrr

NW-P1GIO 
PAD AM HM B MH- 

JN IT THAT CWHT5

BODY.YHIKHKttK 
TPLAPAO (Ofr 
UNUALLYAPPUTD 
/WWTMNSHim

tūlotum 
THROUGH TH15 
OPENING

Lengvas
Nau lojimui

riausis kelias, kur j jus galite dykai išmėgint. I 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantj įtaisą ta:p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtaa drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 1 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

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

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

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

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

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

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patent i - 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą.

PLAPAO-PAD jtb padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jj dėvėt. Jo vidurio yra limpantis (nors 
dscg skiriasi nuo limpančio plastcrio), kad 
apsaugojus paduškaitę "B” nuo slankiojimo 
»i „<_,itraukimo nuo tam tikros vietos.

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

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir,' nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—■

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šj dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grjztancia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie šj dideli pasiū
lymą.

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

I SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN

T ZIS AI yra lengva nau- 
’ doti telefonas. Viskas 

ką jums reikia daryti tai 
tik pridėti ragą prie savo 
ausies, pasakyti numerį 
kokio jums reikia, Į kal
bamą ragą, taip kaip kal- 
bėtumetes su kuo nors ta
me pačiame kambaryje. 
Už kelių sekundų jus jau 
kalbėsites su savo draugu, 
giminėmis, bučeriu, kepė
ju arba su kuo tiktai no
rėsite. Net maži vaikai 
telefoną naudoja.

Tik pašaukit MAin 9900 
ir paduokit savo užsakymą 
šiandien. Nieko nekainuo
ja telefono Įvedimas. Mo
kat už jį naudodami jį.

Tol- CHerry 2370
:į P. J. KERŠIS į 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- *£ 
X ’and Universitete, darbuojas su -Į-

Teisių Ofisu advokato X
❖ Anderson & Marriott :Į: 
j 308 Engineers Bldg. ¥

kur su visais teisių reikalais T 
•f Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 4* 
X Rusa’ draugai kreipdamiesi tu- •;*

rėš teisingą patarnavimą. X

AKRONIEČIŲ ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
lainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo Idiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

Panemunis, Rokiškio v.
Gruodžio 4 d., 7 vai. va

kare, Aukštadvario viensė
dyje rastas pro langą nu
šautas St. Kubilius. Jisai 
vertėsi “bankinėmis opera
cijomis” (skolindavo žmo
nėms pinigus)o ir tą darbą 
varė nepaprastu gabumu. 
Sako kad palikęs vekselių 
apie 100,000 litų. Nužudy
tas matyt iš keršto. Nužu
dyme kaltinama jo brolis 
ir kiti. “M.R.”

K. E. YOCH"S
6907 Superior Ave.

Duokit išvalyt ir išpro- 
syt savo senus rubus ii’ 
Štai naujos žemos kai

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir
išprosyt 50c

Siutas prosyt 45c
Kelnės prosyt 20c

Moterims
Moterų fur coats išva

lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės dresės išvalyt 

ir išprosyt 1.50
Atneškit pataisyt ir iš
valyt. Pasipuoškit Ka
lėdoms.
Siuvame naujus siutus 
ir overkotus nupiginta 
kaina beveik iki pusės 
kaip kitur. Atsiminkit.
xzxxrzxxxxxzxxxxxrxxrxxi

JULIA’S FLOWER SHOPPE
4 ■< 6120 St. Clair Ave.

Didelė krautuvė visokių gyvų gėlių del 
įt pekilių, vestuvių, la'dotuvių ir kitų prieti- 

kiti. Kainos žemos. Greitas patarnavimas. 
^Reikale kreipkitės arba telefonuokit:

PENNSYLVANIA 1741.
tixzzxxxzzixzzxxxxxxxxxxnnczxxxxxxxxxxiommxxxxxxxx

Phone Randolph 4G15

[ LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16113-F ; Puiki Porelė, Polka

į Šešupės Bangos, Polka

Pirkit šiuos rekordus iš savo artimų pardavėjų 
arba užsisakykit paštu. Reikalaukit Katalogų.

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

Columbia^Records

ounces for

KC 
BakingiPowd@r 

{double acting)

USE LESS 
than of high priced brands 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

(

Ofidar 
-WFolish

M®ps

1)0 THREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dust, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, §1, $1.25.

Prospect 2420

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

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

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti ’:

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

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

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 
kompetieija.

šio Biuro patarnavimas

PLAPAO LABORATORIES, Ine.
Block 3274, St. Louis, Mo.

Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 
Knyga apie Patrūkimus.

The Ohio Bell 
Telephone Company

S. X WAISVILLA & SON
HARDWARE (Geležių Krautuvė)

Budavotojams, Paintcriams ir kitokios reikmenys. Turim 
kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, šepečių, Vielų 
Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir 
senus. Garantuojant už prekes ir gerą patarnavimą.

Arti Payne Avenue
j;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

visuomenei yra dovanai.

Vardas

Adresas .........................................................
Grjžtantl k r as a atneš dykai umėg. Plapao

1667 E. 55th St.

viską
Durų, 

sutaisom 
Kreipkitės

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)



D T R V A

Serb. Spragilo Koliono
(Tąsa.)

įspūdžiai Berline
Berlinas puikus, puošnu 

ir turtingas miestas; judė 
jimas didelis, žmonės links
mi, nematyt karo žymių, it 
bizniai eina. Kabaretai ii 
zika iš langų ūžia, stiklai 
kafejos pilnos žmonių, nu
žvanga, bonkos tuštėja. Vis 
tai svečiai iš kur nors, ta
čiau nebuvo galima paste
bėti svetimos dvasios ir 
svetimų kalbų, viskas be
veik Vokiška, o jei yra sve
čių iš kiti] šalių tai jie vi
si prapuola tarp Vokiečių 
Amerikonai namie toki 
smarkus ir drąsus, o sveti
moje šalyje ir jie baukštų.- 
ir dar durnesni negu šiaip 
svetimos šalies Europietis.

Paleistum Amerikieti tu
ristą Berline tai prapultų 
ir nežinotų ko griebtis. Už
tai jie moka desėtkais dole
rių visokiems autobusam; 
už apvežiojimą ir parody
mą miesto, kuomet mes už 
kelis fenigius paprastai: 
autobusais apvažinėjom ii 
matėm plačiai ir daug, ir 
nei sykio nepaklydom. Va
žinėjom ir tramvajais, ii 
vis už kelis fenigius.

Berline pirmą syki paty
riau Europiškų miestų puo
šnumą. Ryga irgi tą puoš 
namą turi ir tuo pačiu būdu 
miestas sutvarkytas. Vie
nok Berliną matant, užėję 
i minti štai kas:

Gerai, manau sau, kad 
Lietuvos karšti patriotai ir 
savo šalies garbintojai ne
mato svetimų šalių puiky
bių ir tiki kad Lietuvoj vis
kas gražiausia.... Pama
tę svetimas šalis, pasijus
tų kaip musų šalelė dar ne 
dasiekus kitų puošnume ii 
gausume dailos kokią užru- 
bežiai turi.... Nenorėtų 
jie nei Lietuvoje būti....

Bet vėl atėjo kita mintis 
Juk daugybė musų veikėjų 
buvo visur ir matė kitose 
šalyse viską ką jos ’turi, o 
vistiek neišsižada savo ša
lelės, mato jos prastumą ir 
neturtingumą, o vistiek jo
je laikosi. Ir net kitur gy
vendami kalba apie ją ir 
jos likimu rūpinasi.

Atvažiavę Amerikon, žy
mesni Lietuvos žmonės, ap
sišvietę ir daug matę, vis
tiek sako kad jiems Lietu
voj maloniau, meiliau....

Kiek svetur grožės, kiek 
skarbų, vienok, šiaudine pa
stoge, tu Lietuviams esi 
tokia miela....

Pagalvojus kodėl Vokie
čiai turtingi patiri jog jie 
per šimtus metų kitus en
gė, plėšė, užvaldė juodųjų 
kolonijas, skalbus sukrovė 
kitų krauju ir prakaitu. Ką 
iš Lietuvos gali tikėtis per 
10 metų laisvo gyvenimo?

Rugs. 8 d. Šiandien šeš
tadienis. Oras šiltas ir la
bai gražus, kaip vidurvasa
ri. Pradėjo rupėt ar ir 
Lietuvoj toks oras užėjo, 
jeigu taip tai žmonės spės 
viską susivalyti. Pągados 
Lietuvoje labai reikėjo.

Važinėjam plačiau mies
tą apžiūrinėdami ir foto
grafuojamės. Rytoj aplei- 
sim Berliną ir trauksim Į 
Paryžių.

Apie žmones kalbant, čiž 
zisi labai švarus, gražia 
lešioja. Moterys rėdosi la 
įai rimtai, nors ir dėvi si
jonėlius trumpus bet ne to
kius trumpus kaip Kaune 
Žydelkos ir veidus nesite 
pa taip labai.

Dabar Berline jau matė 
si rudens žymės: jau me 
džių lapai vysta ir krinta, 
parkuose lapai ir krūmai 
marguojasi i rudas ir gels 
svas spalvas.

Voldemaras šiuo tarpu 
buvo Genevoj, Tautų Są
jungos Tarybos posėdyje. 
Berlino laikraščiai plačiai 
įpie Voldemarą didelėmis 
raidėmis rašo. Vieną laik
raštį su tokiu aprašymu 
nusipirkau parsivežti at
minčiai.

Rūgs. 9 d. Sekmadienis, 
oras šiltas ir gražus. Vo
kiečiai pasakojo kad ir čia 
zasar.a buvo lietinga, taigi 
manau sau, jeigu ir Lietu
voj dabar taip gražu kaip 
čia tai butų labai puiku.

Šiandien 10 valandą ryto 
įpleidžiam Berliną. Trau
kinis atėjo nuo Kauno ir 
zina Į Paryžių. Prie jo bu
žo prisegta ir vagonai su 
pasažieriais iš Varsa vos. 
Pataikėm Į vagoną su Len
kais ir Žydais. Girdėt bu
vo ir Rusiškai kalbančių. 
Pagone radosi ir viena 
Lenkė gryžtanti taipgi į 
Clevelandą.

Apie Sovietų Rojų
Šiame vagone važiavo ir 

viena Rusė iš sovietų Ro
jaus. Ji jau senyva mote
ris, pažiliais plaukais, bet 
matyt inteligentė ar bent 
miestietė. Ji keliavo nuo 
Kaukavo, iš Baku, per Mas
kvą ir Varšavą Į Paryžių.

Išgirdau ją kalbant su 
senyva Žydelka Rusiškai. 
Ta Žydelka yra dentistė iš 
New Yorko, lankėsi su savo 
Amerikoj augusiu sunum 
savo tėviškėj, Rusijoj.

Nugirdęs jas kalbant a- 
pie Rusiją, bandžiau gauti 
pasikalbėti su ta Ruse. Su 
Žydelka nesvarbu, nes ji 
buvo Rusijoj kaipo svečias 
ir tik tokį įspūdi gavo te
nai kaip ir bile kuris kas 
ten pabūtų pora savaičių. 
Ši moteris pergyveno viską 
kas nuo 1917 metų Rusijoj 
dėjosi ir dabar ten gyvena. 
Nuostabu buvo matyti pir
mu sykiu savo gyvenime 
tikrą, gyvą sutvėrimą pa
einantį iš tos garbingos “iš
rinktųjų žemės”, iš žemiš
ko rojaus. Žinau kad ga
lėsiu daug ko patirti, tiktai 
reikia taip prie jos prisi- 
su'kt kad nenužvelgtų ko Į 
nors ir bereikalingai. Gali 
pamanyti kad esi šnipas al
kas kitas, o jie ten šnipų ir 
čekistų įgąsdinti iki mir
ties.

Traukinis lekia kur jam' 
reikia. Oras toks vasaris-j 
kai karštas kad vagone net j 
sėdėti ant 'vietos neramu.) 
Langai atviri, o tie langai 
tokie platus kad trys žmo
nės gali ant jų atsiremti. 
Kada stovėjau vienas prie 
lango, ten pat pasitaikė at
sistoti ir ta Rusė pasidai
ryti į gražius Vokiečių lau
kus, upes, šilus, taipgi ap-

sivėdinti. Biskis po biskį 
užvedžiau kalbą, paklaus
damas ar ji keliauja iš Ru
sijos, ką ji patvirtino, o jai 
buvo lengva tikėti kad mes 
važiuojam į Ameriką, nes 
ame vagone buvo ir dau

giau Amerikonų. Kada ji 
patyrė kad aš Amerikonas 
'r ji pradėjo kalbėt Angliš
kai, tą kalbą mokėjo, nes 
zra buvus Anglijoj kitais 
aikais. Ir taip užvedėm 
kalbą.

Išsyk ji atsakinėjo į pa
klausimus tik trumpai, at
mesdama žodį kitą, neno
rėdama eiti į smulkmenas, 
nes matyt prisibijojo ma
nęs. Bet kad nebėgo nuo 
lango ir leidosi toliau klau
sinėti, pradėjau pašneką su 
juokais apie šį ir tą, ir ga] 
but jai rūpėjo patirti kas 
aš: ar šiaip sau keleivis ar 
koks šnipelis.

Kad ji šnipų bijojo gali
ma buvo suprasti iš kitos 
jos kalbos su manim toliau. 
Jeigu pati butų buvus ko
munistė sieloje, nebūtų to
kių dalykų išsitarus kokius 
išsikalbėjo, o butų griebus 
apsakyti apie Rusijos pro- 
letariško “'rojaus” puiky 
bes, kad ir aš taip many
čiau ir Amerikoje apie ta' 
paskleisčiau.

Ji važiavo į Paryžių, bet 
kokiais reikalais tai nesi- 
teiravau ir ji pati neminė
jo. Kiek buvo galima spė 
ti iš vėlesnės kalbos, ten 
galėjo turėti giminių ir va
žiavo bene kokios pagalbos 
gauti jeigu tie ką turi. Ten 
mat gyvena daug Rusų ari
stokratų pabėgusių revoliu
cijai užėjus. ■ i

Nuo Kaukazo, ji turėjo 
keliaut į Maskvą gauti lei-l 
dimą važiuoti į užsienį. Ki
tu keliu, per Konstantino
polį, Vienną dusyk arčiau, 
bet per kitur neleidžia, rei
kia pačioj Maskvoj pasiro
dyti ir gauti leidimą. Iš
važiuojant, galima iš Rusi
jos išsivežti tik $150 Ame-| 
rikoniškų dolarių prie tikie- ’ 
to Jeigu manai to neužteks! 
tai visai nevažiuok. Ji tu
rėjo dar 20 rublių virš tos’ 
sumos ir tuos rublius įsakė j 
siųsti atgal į namus arba 
bus konfiskuoti. Paslėpti 
ką nors ir slapta išvežti nei

nebandyk, nes jei ne geriau 
tai busi sušaudytas. Dola- 
rius pirko Maskvoj iš val
džios banko. Abelnai, Ru
sijoj labai draudžiama gy
ventojams pirkti dolarius 
jeigu nevažiuosi užsienin, 
nes tada puls sovietų pini
gai, červoncai, šiaip čer
vonco vertė yra apie $5, 
bet iš valdžios banko imant 
dolarius už červoncą skai
to tik $4 ir turi tylėt. Be 
abejo bankų komisarai va
ro didelę šmugelystę ir ka
pitalistais virsta. Įvažiuo
ja svetimšalis, turi pirkti 
červoncus ir mokėti po $5 
už vieną, išvažiuodamas tu
ri pirktis dolarius ir gauna 
po $4 už červoncą. Geras 
pelnas....

Kaukaze gyvenimas toks. 
Ten dauguma yra Totoriai, 

L.en jų maldnamiai ir jų pa
pročiai. Rusai gyvena sa
vo gyvenimą.

Baku apielinkėj yra tik
tai aliejaus 'darbai, labai 
sunkus ir purvini. Aliejui 
kontroliuoja valdžia.

Paklausiau apie biznius 
kokius galima po komunis
tų valdžia turėti. Atsakė 
kad biznių privatiškų visai 
nėra. Gali kas nori užsi
dėt biznį, bet taip aptaksuo- 
ja kad turi uždaryt. Tokiu 
budu komunistai mano pa
stot kelią vystymuisi bur
žujų klesos.

(Bus daugiau)

Už S3 praJinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Apsauga prieš 
Influenzą

Apsisaugokite nuo atakų baisiosios 
Influenzos. Atkreipkite daugiai, domės 
į savo kūną. Išsitrinkite PA1N-EX- 
PELLER1U kuomet tik jaučiatės pa* 
ilsusiais arba Kuomet sąnarius gelia. Ūž- 
laikykit savo kraują gerai cirkuliuojan
čiu. Vengkite sušlapimo kojų.

PAIN-EXPELLERIS yra netik geru 
vaistu apsisaugojimui influenzos, bet 
taipgi yra lygiai geru vaistu ir gydymui 
influenzos Tis sustabdo visus Muskulų 
Gėlimus ir Skausmus, Jis oagelbst- su

naikinti Susikimšimą — Peršalimus Krūtinėle
Gerklės Skaudėjimą, Reumatiškus Skausmus Strėndieglį Neuralgiją. 
Sustingusi Sprandą ir t. t.

PAIN-EXPELLER1U ištrynimas
Atnaujina Sustiprina Gyvumo Priduoda.

Todėl nenuostabu, ka'i milijoną' namu nr minutės ne
būna be bonku.- PAIN EXPF.T.LER1O Vr> labai išmin
tinga turėti io oo ranka visuomet Nusipirkite >au bonkutę 
šiandien!

Visiems Muskulu Gėlimams ir Skausmams.
PAIN-EXPELLERIS yra naudojamas oet suvirs 60 

meti; |usu tėvas u motina ir ii? tėvą' ii motinos žinojo 
patenkinančia’ nasrkmes išsitrynimo sv PAIN-EXPEL- 
LERIU. Niekas kitas nesuteikia tokie nmaus pa L n švininio, 
koki suteikia šis viršijantis visus trynimu' sutaisomas.

(Dvejopo didume — 35 ;r /(» centu nonkutėce)
Persitikrinkite kad ant Pakelio butu INKARAS, 

nes. tas užtikrina, kad gaunate tikrąjį.
Gaunama visooc Vaistingas arba prisiunčiama stačiai iš

T'ho Labo.^a/of'/es
F.Acfl. rlichttieg* co.

BERSY AMO SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.Nf

7

Cleveland Press, manydamas 
jog Clevelandiečiams butų žin- 
geidu matyti tą žymų ekspedi
cijos vadovą, pakvietė Dr. F. 
Nanseną i Clevelandą Vasario 
8 d., paskaitai miesto audito
rijos Muzikos Salėj. Prasidės 
3 vai. vakare. Pelnas eis 
velando Gamtos Istorijos 
zejui.

Jis kalbės apie “šiaurės 
eiti”.. Jis kalba puikiai Ang
liškai, nes per daug metų bu
vo Norvegijos ministoriu Ang- 

“Grai lijoje. Jis yra žymiausias šių
Kaipo

I šiaurės tyrinėtojas jis stovi pir-

atsilankys ŽYMUS TY
RINĖTOJAS NANSEN

ši pavasari viso pasaulio a- 
kys vėl bus nukreipta i šiaurės 
Polių kuomet prasidės didžiau
sia šiaurės tyrinėjimo ekspedi
cija milžinu dirižabliu, 
Zeppelin”, vadovaus Sir Fridt-J dienų pasaulio pilietis, 
j of Nansen.

LIETUVOS BONŲ KU
PONAI

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
prenumeratas “Dirvos” ir 
“Baltijos Aro”. Priimam 
jau 1929 m. kuponus, nors 
dar jie sueis tik Liepos m.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

“Dirvos” Admin.

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.

Feeria-mint
Liuosuotojas
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Pečių Gėlimą Paparastą

Delicious
'-Do 0(1

A food for pro
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

do-
Są-

1 moj vietoj, taipgi yra žymus 
mokslininkas, diplomatas. Jis

| buvo vienas iš žymių Tautų Są
jungos rėmėjų ir buvo jos ko
misijose.

Jis gavo Nobelio taikos 
vaną už savo darbus Tautų
jungoje pastumėjimui pasauli
nės taikos. Nuo 1882 iki 1905 
metų jis buvo pasišventęs ty
rinėjimams šiaurės, pasiekda
mas punktą arčiau poliaus ne
gu kas kitas pirma jo pasiekė.

Apie 1905 metus jis jau bu
vo plačiai pragarsėjęs ir Nor
vegijos valdžia pakvietė ji at
stovauti savo šalį dipomatijoje. .

Po Pasaulinio karo, jis buvo 
Tautų Sąjungos vyriausias ko- 
misijonierius atgrąžinime karo 
tremtinių išsimėčiusių po Sibi
rą. -Po to vadovavo Rusijos 
žmonių gelbėjimą. Vėliau vėl 
tarnavo kaipo krikščionių gel
bėtojas Mažojoj Azijoj.

Cle-
Mu-

At-

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sunku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingą, 
pilną gražių skaitymų laikraštį, o 
jie jums atsidėkiios; Už $3 metuo
se praJinksminsit visą kaimą. Ka- 
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur 
visur $3. Pusei metų pusė kainos.

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIŲ

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

PASITARTI

Specialistas

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

' A. S. BARTKŲ5
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos'mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą pateiksią dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai nemažintos 
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 J
“Studija su dviem parodos langais” 

Telefonas Randolph 3535

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

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

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

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

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

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

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedčldieniau nuo 10 iki 1.



DIRVA

SCas Girdėt Clevelande-Apielinkese i| 
----------------------------------- J 
Tel. Randolph 1476 Į

SPORTAS
PAVASARIO BELAUKIANT

| 6820 Superior Ave, Atdara vakarais.
jie*

Lietuviai Dalyvaus Pa
rodoje

Kovo 18 iki 23 d., miesto au
ditorijoj įvyks visų šio miesto 
tautų išdirbinių Paroda ir pri
sidėjusios tautos turės progą 
pasirodyt ir su savo mena, dai
nomis, muzika.

Iki šiol jau prisidėję 33 tau
tos, jų tarpe ir Lietuviai. Lie
tuvių komitete yra, O. Mihe- 
lich, Marijona čižauskienė, O- 
na Stapulionienė. Visos mo
terų draugijos remia parodą ir 
stengiasi kad Lietuvių išdirbi
nių paroda pavyktų. Paramą 
pažadėjo Lietuvos Generalis 
Konsulas P. žadeikis, Klebonas 
Kun. Vilkutaitis, “Dirvos” re
daktorius Karpavičius ir “Cle- 
yelando žinių” leidėjas Šukys.

šioj parodoj vieną vakarą ir 
Lietuviai turės paskirtą laiką 
savo programai. Muzikalę dali 
pasiėmė sutvarkyti ir vadovau
ti Jonas ir Marijona čižauskai.

Dainų išpildymui kviečiama 
prisidėti į bendrą chorą visi šio 
miesto Lietuviai, vyrai ir mer
ginos, kas butų galima tikrai 
gerai nors sykį pasirodyti. Ne- 
pasiydami savo pažiūrų skirtu
mo ateikit. Generalė repeticija 
bus Penktadienį, Vasario 8 d., 
nuo 8 vai., bažnytinėj salėj.

Šią parodą sumanė dienraštis 
“Cleveland Press” su pagalba 
paties miesto. Tėmykit kitus 
pranešimus, ruoškitės dalyvau
ti ir ką turit savo namų darbo 
ir iš Lietuvos atvežto bukit pa-

UŽUOJAUTA
Išreiškiu giliausios savo už

uojautos “Dirvos” redaktoriui 
K. S. Karpavičiui iš priežasties 
mirties jo motinos.

S. Rodavičia.

“BALTIJOS ARAS” 
knygose jau dalinams vieti
niams prenumeratoriams ir 
gali gauti kas nori užsimo
kėdamas dolarį. Telpa visas 
aprašymas iki pat galo.

.JACK SHARKEY LAIMĖJO

O tie ilgi žiemos vakarai, 
įkirėjo jie iki gyvo kaulo.

O tas nuobodumas, nei į far- 
mas negalima nuvažiuoti.

Nespėjo prašvist ir vėl tem
sta, rūdyk kaip kalinyje.

Būdavo išvažiavimai, pikni
kai, ristynės ir kitoki progra
mai. Kad nors greičiau pava
saris ateitų, tikras rojus butų.

Tokių ir šimtus kitokių nu-

kiaules gaudė suvis nesimato 
iš po sniego.

Besidairant, greitai įkirėjo 
vienoda nuobodi sauso miško 
melodija. Geriau atvažiuosiu 
pavasarį kada sužaliuos, sužy
dės miškas, ristikai grumsis, 
Lietuviškos dainos skambės.

Pavasarėli, artinkis greičiau, 
— galvojau Neuros farmą at
sisveikindamas.

Virginijos Dėdė.

KOMARAS IŠVAŽIAVO
Juozas Komaras iškeliavo su 

imtynėmis Į vakarines, pieti
nes ir rytines valstijas ir gryš 
į Clevelandą tiktai apie 15 Va
sario.

LY

hote- 
ban

i Biblija. Ohio valstijos legis- 
paturoj vėl spraudžiama bibli
jos priverstino mokymo bilius. 
j Yra tokių gaivalų kurie nori 
’ Įvesti viešose mokyklose bibli
jos pamokas.

AMERIKOS LYGYBĖS 
GOS VAKARAS

Vasario 12 d., Allerton 
lyje, bus trečias metinis
kietas Amerikos Lygybes Ly
gos. įjos ptimokas. Jeigu įstatymas

Ta Lyga tapo suorganizuota' butų pravestas, kas rytas mo- 
trys metai atgal su tikslu už- 
žiurėti svetimšalių reikalus šio
je šalyje kad jie nebūtų skriau
džiami, taipgi pakėlimui 
vių politikoje. Prie jos 
klauso ir Lietuviai ir turi 
atstovus.

Bankieto kalbėtojais bus žy
mus žmonės, Prof. Herbert A. 
Miller iš Ohio State Universi
teto ir keletas kitų.

Tikietai tam bankietui gali
ma gauti “Dirvoje”. Geistinoj 
kad Lietuvių inteligentija daly
vautų.

atei- 
pri- 

savo

kyklose turėtų būti perskaito
ma dešimts punktų iš biblijos, 
ir jeigu kuris mokytojas ar 
mokytoja to nepadarytų turėtų 
būti patraukiami tiesom

S.L.A. 136-ta kuopa pereitą 
sekmadienį turėjo balių su pro
gramų. Atsibuvo Grdinos sa
lėj, Publikos buvo neperdau- 
giausia. Iš programų liko pel
no.

FOTOGRAFIJOS. Prie ga
vimo Lietuvos paso ir Gryžimo 
Leidimo reikalinga ir fotogra
fijos. Taigi iškalno pasirūpin
kit savo mažus paveikslėlius tie 
kurie ruošiatės važiuoti Lietu
von su “Dirvos” Ekskursija 12 
dieną Birželio-June laivu “Le
viathan”.

Prie Lietuvos paso gavimo 
reikalingi gimimo metrikai, to-u m i^icluvu.-> <xvvcz.lv uuiui | re i kai ingi gimimo metrikai,

siruošę Lietuvių Komitetui pri-,()eĮ rašykit į Lietuvą dabar 
statyti.

Kurios turit puoduose na
mie auginamų rūtų praneškit 
komisijai, nes norima išrydėti 
Lietukų skyrių rūtomis ir ki
tais papuošalais.

Ona Karpavičienė, Spaudos k.

paprašykit kad atsiųstų.
Nepadarysit klaidos kurie 

nesat Amerikos piliečiais jeigu 
paduosit aplikaciją Gryžimo 
Permitui dabar. (Atsineškit ir 
fotografijas).

Ruošiasi į Akroną. SLA. 14- 
tos ir SLA. Jaunimo kuopos 
aktoriai smarkiai ruošiasi su 
dviem komedijom ir Vasario 9 
d., kitą šeštadienio vakarą, va- 

Tos parodos tikslas žinos į Akroną vaidinti. Ten 
vakarą rengia SLA. 354-ta kp.

Sporto Paroda. Jau ruošia
ma planai Atviro Oro Sporto 
Parodai, kuri bus miesto Audi
torijoj nuo Kovo 30 iki Balan
džio 6 d. 
paskatinti žmones prie sporto 
atvirame ore. Prie parodos vi
sokių sporto reikmenų, bus ir 
sporto rungtynės, kumštynės, 
imtynės, atletika, policijos piš- 
talietų šaudymas, visokį kitoki 
įvairumai.

Vokiečių Opera atlankys Cle
velandą Naujoj Muzikos Salėj 
perstatydama Wagnerio gar
sias operas. Tikietai galima iš- 
kalno gauti miesto auditorijoj 
prie ineigos į Muzikos Salę.

Sugryžo. “Dirvos” redakto
rius Karpavičius gryžo iš Pro
vidence pereitą sekmadienį, pa
viešėjęs pas brolius ir seserį po
ra dienų po motinos laidotuvių. 
Kelione pavyko laimingai. Ry
tinėse valstijose orą rado tokį 
pat kaip šiose dienose Cleve- 
lande, šaltoka, bet sniego ma
žai.

Lankėsi svečias. Gryždamas 
iš Chicagos į Pittsburgą, žino
mas Pittsburgo biznierius ir 
geras patriotas, P. Pivaronas 
Sausio 25 d. atsilankė “Dirvo
je”. Gerb. Pivaronas yra uo
lus “Dirvos” rėmėjas ir skai
tytojas, siunčia ją ir saviškiams 
į Lietuvą.
^ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir

A. ALAN MELTZER 
ADVOKATAS 

Patarnauja Lietuviams visuose tei- 
si'i reikaluose, jei reikalas sukalbė
sime ir Lietuviškai. Atdara vakare.

Ofisas 1266 EAST 71st ST.
Sykiu su Koci Real Estate ant In
surance Agency. (4)

Phone Rand. 6241

New York. — Sausio 25 d. 
Lietuvis kumštininkas Sharkey 
Žukauskas sumušė Akronietį 
K. O. Christner 10 roundų ko
voje, ir tuomi laimėjo sau ke-siskundimų girdisi tarp Cleve- 
lią Į Miami, Floridoj, kur Va-j lando Lietuvių.

. ................ žingeidumo delei, nutariau 
važiuoti i farmas persitikrint Apatiniai ir 
ar dar ne pavasaris. Ant Pub- 
lik skvero įkopiau į Southwes
tern karą, už suvirs valandos 11903 PAYNE 
laiko išlipau Stop 68, Bruns-!_ 
wick, Ohio. ■ ! DAINAVIMO Lekcijos

Farmoje, išskiriant parsiu-| 
kų žviegimą, gaidžių 
mą niekas ramybės neardė. Net 
ir kiemo monarkas, sargus ru
dis, žandų neatvėre, nes tai se
nas pažystamas.

Negaišuodamas traukiu pik
nikų daržo link. Miškas ką 
išvien žaliavo, kur tūkstančiai 
paukštelių skraidė, čiulbėjo, 
kur žydinčių erškėčių maloniu 
kvapsniu publika kvėpavo, da
bar tyla užkerėtas ir nei pik
tos 
gas rinkom, tuno sniego kupe
tos; kur baravykus rovėm, nei 
ženklo nesimato. J 

priemonių ir budin- 
daugiau negu p?" , 
Trobesiai baltomis i Electric Shoe Repairing 

kaip Kalėdų Diedu- Į Dan Demand
pasipuošė liūdi prie ! P’rmos klesos darbas garantuojama.

sarto 27 d. mušis su Striblingu.
Sharkey parodė savo smar

kumą tokį kokį parodė kuomet 
sumušė Airį Jim Maloney. Jis 
dabar jaučiasi kad galės lai
mėti pergalę ant Striblingo ir 
paskiau sumušti ir patį Demp
sey.

Per penkis roundus Sharkio 
kova buvo viena iš smarkiau
sių muišų kokius kada Madison 
auditorija matė. Christner pa
rodė daugiau gyvumo ir smar
kumo pirmame ir trečiame 
raunduose, antrą ir ketvirtą 
raundą geriau pasižymėjo Šar
kis, penktas roundas išėjo ly
giomis. šeštas roundas buvo 
didelis Šarkio laimėjimas. Sep
tintas vėl išėjo lygiomis. Aš
tuntasSims, 

kurčią roundai taipgi buvo Šarkio vir-
Policijantas Malcolm 

kuris nušovė 22 metų 
ir nebylį vaikiną matydamas jį šus ir tuo jis laimėjo' išspren- 
vaikščiojant nakties laiku apie, dimą kumštynių savo naudai. 
Plato avė. ir E. 154 st., trau-1 
kiamas tieson ir reikalaujama 
$75,000 atlyginimo.

Sherwin-Williams maliavų iš- 
dirbystė didina savo dirbtuves. 
Nupirko dar šešių aukštų bu- 
dinka ant Canal road.

Pakliuvo.
dininkas
teisman.
papirkti
agentus
kuomet
cinnati
turi ryšių su tais bravorais.

Ohio valstijos iž- 
įBuckley patrauktas 
Jis įtartas norėjime 

federalius prohibicijos 
kad duotų jam žinią 
jie ruošis krėsti Cin- 
alaus bravorus. Jisai

PARSIDUODA
Dailus storas, grdsei-lai, saldai

nis ir minkšti gėrimai. Geroje Lie
tuvių kolonijoje, prie lietuvių sa
lės. Parduosime pigiai. Priežastis 
nesveikata. (G)

JOS. KALAKAUSKAS
1310 Russell Road.

Ima moteris j darbus. Cle- 
velando dirbtuvėse pradėjo im
ti Į darbus daugiau moterų, 
sako Valstijos-Miesto darbinin
kų biuro vedėjas. Darbams ei
nant geryn, Į lengvesnius dar
bus imama moterys vietoj jau
nų vaikų tarp 16 ir 21 metų.
To amžiaus vaikus Įstatyt Į' 
darbus yra sunku, sako biuro l 
vedėjai.

Juozas VAITKEVIČIUS
1165 EAST 71st ST.

užlaiko dailią Saldainiii Krautuvę, 
saldžius 
serius.
kyti pas mus.

gčrymus, rūkymus ir gro- 
Lietuviai kviečiami atsilan-

(4)

REAL RESTAURANT
5205 St. Clair Avenue

Gaminame visokius Amerikoniš
kus ir Europiškus valgius. Daug 
skaniau ir pigiau galite pavalgyti. 
Lietuviai, ateikite! (6)

Pats pasidavė. Centralinėn 
policijos stotin atėjo vienas 
vyras ir priėjęs prie viršinin
ko pasakė: “Aš noriu pasiduo
ti. 1900 metais aš užmušiau 
vieną vaikiną per vestuves Ga
licijoj, ir noriu viską išlyginti.”

Pasisakė jog jo vardas yra 
Michael Jablonski. Prie to dar 
pasisakė kad jis yra policijos 
jieškomas Hammond, Ind.

Policija tyrinėja.

Miesto reikmenų direktorius 
pranešė miesto tarybai jog jis 
paliuosuos iš darbo 50 inžinie
rių ir planų divizijos darbinin
kų iš vandens departmento Va
sario 15 d., kadangi nėra pini
gų išmokėjimui jiems algų, ku
rių už temus reikia $100,000.

DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

7805 Superior Avenue
(Superior prie E. 79th Street)

OFISO VALANDOS 
1:30 iki 3:30 po pietų 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieni).

TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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ir devintas ir dešimtas

Sarpalius ant Komaro!

išKarolis Sarpalius, vienas 
žymiausių Lietuvių imtikų, pa
siskelbia vėl kad j ieško Koma
ro storo sprando ir pats smar
kiai ruošiasi prie imtynių. Jei 
Komaras sutiks rizkuoti savo 
čampionatą tai bus paskelbta 
kada jų imtynė Įvyks.

PA-

MR. GENOFF
SHOE REPAIRING

4727 Payne Avenue
Sutaiso senus avalus ir pagerina

naujus. Turi visokių avalams reik
menų. Kainos pigios, greitas pa
tarnavimas. Lietuvių senas pažys
tamas. Ateikit vėl. (8)

Pranešimas
Šiuomi turiu garbės pra

nešti visiems savo drau
gams, pažystamiems ir kos- 
tumeriams jog atnaujinta 
ir atidaryta valgykla Res- 
taurantas po vardu

VICTOR
RESTAURANT

6510 Superior Ave.
Švari ir graži vieta, žemos 
kainos, įvairus valgiai, ir 
mandagus patarnavimas.

Ačiū už atsilankymą.
Victor Anderson.

JUOZAS ŠIMKUS GERAI 
SIŽYMĖJO

Vėl nori važiuot Lietuvon.
Ristikui Juozui Šimkui Lie

tuva taip patiko kad jis nei 
viename laiške neužmiršta pri
mint kaip ten jam buvo puiku. 
Dabar jis atrašė štai ką.

Man Lietuvoj labai patiko, 
aš galėjau dar svečiuotis apie 
šešis mėnesius laiko ir tai ne
būčiau pabaigęs svečiuotis; vi
sur mane labai gerai priėmė. 
Aš dar manau važiuoti į Lietu
vą už kokių poros metų.

Dabar aš vėl pradėjau imtis, 
jau turėjau keturias imtynes i 
mėnesį laiko po sugryžimo ir 
visas laimėjau. Pirmos buvo 
su Gil Mario, Italu, antros su 
Abe Kaplan, žydu; trečios su 
Frank Malkevičium, Joe Mal
kevičiaus broliu; ketvirtos su 
Bob Johnson.

Aš dabar sveriu 195 svarus. 
Duodu labas dienas visiems sa
vo draugams Clevelande.

Šimkus dabar gyvena Wor
cester, Mass., kur yra jo gi
minės.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

GANSONAS APLEIDŽIA 
RISTYNĖS

Jack Gansonas dabar ritasi 
rytinėse valstijose, daugiausia 
Mass, valstijoje. Sausio 30 d. 
turėjo imtynes Worcester, 31 
Bostone.

Brooklyno laikraščiai prane
ša kad Gansonas yra kviečia
mas vienos. teatrų kompanijos, 
kuri valdo 365 teatrus, daly
vauti atletiškuose aktuose jos 
teatruose per visą Ameriką, ir 
siūlo 42 savaičių kontraktą. -

Jeigu Gansonas į tą sutartį 
įneis tai imtynėse nedalyvaus.

DIDELĖ KRAUTUVĖ
Vyriškų, Moteriškų ir Vaikų 

Reikmenų:
viršutiniiai apvalkalai, 

i kepurės ir kitos reikmenys. Kainos 
j labai žemos. Kalbame Lietuviškai. 
Į Kviečiame persitikrint. (5)

AVĖ. Kampas E. 49th 
Mr. Goldberg’, Savininkas.

paršiu-
giedoji-' DuotIa Italijoj baigęs mokslų profe- i sočius: Suaugusiems $1, studentams 

82 u žlekcija. Sužinokit pas 
LE PETIT SHOPPE, 1191 ~ ’
arti Superior avė., nuo 9 r. 
Nuo 7 iki 10 vak. ant 1532 
Wilsonia apt., Suite 18.

Pasinaudokit Gerumu
Turiu mainose (angliakasyklosa) 

gerų pigių namų. Parduosiu arba 
mainysiu į namą arba lotą Cleve- 
In-nde. Kas darys su manim bizni 
tam darbas kasyklose užtikrintas.

Turiu pardavimui Barber Shop ir 
ruimj, ir daug namų Clevclan- 
Kreipkites —

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE.

Pennsylvania 1481

pool 
de.

dvasios nesivaido. Kur uo-

že žaidimo 
kų žymiai 
nai buvo, 
kepurėmis 
kas galvas

iki (i v.
E. 55th.

(6)

LASCH BAKERY

fsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Kepame visokias kvietines ir rugi
nes duonas, keksus, pyragėlius ir 
kitus kepamus dalykus. Kreipkitės

1465 E. 85th St.
KARŠTOS IR ŠALTOS 

SHOWER BATHS 25c 
' siiiaudina žmogaus energiją ir su- 

to kia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
” ” ’’''i Kiaurai j 1243 Payne avė. arti E. 12

pcr-iž;; : z ~

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiamo Lietuvius atsilankyti 
Į šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

tankaus miško, kaž ko laukia. !Mcs °"10*1”
Einant išilgai šokių sale nie-; 

kas daugiau tik aidas 
turiu sienų, nepaprastai' ska: 
dėjo’ pakliudžius stygas tenai i . vis°V avalai vyrams, 
esančio pijano suskambėjo lyg; senus ir pageriname naujus avalus, 
pačioj miesto auditorijoj.

Sporto platforma kur praei
tą vasarą žymiausi imtikai taip 
gausiai prakaitą liejo, baltu 
minkštu matracu užsiklojus; 
stovi sau viena pakalnėj. Kal-| 
nelio kur per piknikus

4711 Payne Ave.

j A. Liuzzo, Shoe Store 
mote- 

puikiai

1661 E. 55th St.
Tarp Payne ir White avė.

The Nezen Milk Cc.
Visokį pieniški produktai. 

Pristatom šviežią pieną kas dieną.
Reikalaukit:

1054 E. 71st St.
Win. WAREHIME, Savininkas.

Phone Penn. 0324

KARL R. NOLL
Prėskos, Sūdytos ir Rūkytos Mėsos. 

Paukščiai, Oisteriai ir Žuvys.
Pristatom Į namus viską pareikala
vus. Kreipkitės (5)

1463 E. 65th St.
Randolph 1467

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c. i.
yvas!92.1 St. Clair, arti E. 9th St.!

1 Phone Cherry 1310 ir 1311
The M. L. Abrams Co.

' Spaustuvninkų Mašinerijos ir kitos 
I reikmenys. Naujos ir naudotos ma
sines, visokios raidės ir kiti spaus
tuvei dalykai. Ateikit persitikrint.

1639 Superior avė.
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Perorganissvam© išpardavimas

850,000
TURI - TUOJ

THE SPANYE & REICH CO’S
Sandelis Vyrų ir Vaikų 

SIUTU, OVERKOTŲ, KEPURIŲ 
ir SMULKMENŲ

BŪTI - PARDUOTA
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Jeigu sutaupymas Dolarių jums ką nors reiškia, jus nepraleisit šios 
progos — viskas nupiginta 1-4, 1-3, 1-2 ir dar daugiau.

IŠPARDAVIMAS VY RIŠKŲ OVERKOTŲ
Mieros ir Styliai
Tinkami Vyrams 

ir 
Vaikinams

Vyriški $20
OVERKOTAI

$10

Vyriški $25
OVERKOTAI

$14

Vyriški $30 ir $35
OVERKOTAI

$17
IŠF

PATAISYMAI
VISAI

DOVANAI

•ARDAVIMAS
Vyriški SIUTAI

$10
Vertės iki $20

VYRIŠKŲ SIUTL
Vyriški 3 Kelnėm

SIUTAI

$16
Vertės iki $25

Vyriški 2 Kelinėm
SIUTAI

$20
Vertės iki $35

Visas sandėlis 11
$9.95 Vaikų Siutai 

ir Overkotai

$4.48

/AIKŲ SIUTŲ
$12.95 Vaikų Siutai 

ir Overkotai

$6.48

IR OVERKOTŲ
$14.95 Vaikų Siutai 

ir Overkotai

$7.48

PUSE KAINOS
Vienas pundas
Vaikų SIUTŲ

Mieros 16. 17, 18
$2.50

verti iki $15

$1.50 Vyriški union siutai .................. 89e
35c Vyriškos Rayon pančiakos .............. 19c
$1.50 ir $1.65 Vyriški Marškiniai . . . .97c 
$2.00 Vyriškos Kelinės .....................$1.39
$2.45 šilkinės Skarelės .....................$1.29

Vaikų 75c ir $1 pirštinės ......................48c
Vaikų S2.50 iki $5 Sveteliai ..............$1.79
Vaiku 50c Golf Pančiakos ....................25c
Vaikų $1 Marškiniai .............................48c
Veikų SI.00 žieminės kepurės .............. 10c

THE SPANYE REICH CO
7002=04 Superior Ave.,, ir Giddings Rd

Malonėkit paminėt, kad skaitėt musų apgarsinimą “Dirvoje”
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