
“BffiVA" LITHUANIAN WEEKLY 
(THE

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Year’y Subscription Rate:

In the United States......................... $2.00
Canada and Mexico...s..............,. 2.50
Lithuania and other countries  3.00

Advertising rates on application.
! R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO VASARI OFEE. 15, 1929

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRaSTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suv.enytose Valstijose..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje.................... 2.50
Lietuvoje ir kitur............................. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv-
mo, ne nuo Nauju Metu, ir mokas! ižkalno.

Ap'rarsinimu ka'nu klauskit laišku.

“0 ! R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

7 KAINA 5c VOL. XIV (14-TI METAI) 
[■■■Il I—I !!■ ■■■ra II M—*

b‘
b

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nori įstatymo nuo bedar
bės. Washingtone, senato 
darbo ir mokslo komisijos 
posėdyje atsilankė profeso
rius Commons iš Wiscon
sin universiteto ir aiškino 
jog reikalinga padaryti įs
tatymus kurie priverstų 
darbdavius atlyginti darbi
ninkams nuostolius jeigu 
jie atleistų darbininką be 
priežasties. Toks įstaty
mas priverstų darbdavius 
nustatyti geriau darbus ir 
nebūtų tokių 'bedarbių kaip 
dabar yra.

Senato komisija tyrinėja 
bedarbių klausimą ir kvie
čia visuomenės gyvenimą 
studijuojančius žmones i su 
Įvairiais sumanymais.

Profesorius sako geriau 
butų Amerikoje' priversti 
darbdavį išdirbti darbo nu
statymo planus negu laukti 
kaip Europoje kokių ten iš
svajotų arba socialistiškų 
gerovės planų.

Gadsden, Ala. — Akrono 
Goodyear kompanija pra
dėjo čia budavoti milžiniš
ką dirbtuvę, kuri kainuos 
$7,500,000.

New York. — Vario ka
syklų kompanijos veikian
čios Michigan valstijoje pa
kelia savo darbininkams al
gas 10 nuoš. nuo Kovo 1 d.

Hercules, Cal. — Trys 
darbininkai užmušti ir vie
nas sužeistas parako išdir- 
bystės sprogime.

Carson, O. — Du gelžke- 
lio lokomotivo darbininkai 
užmušti lokomotivui spro
gus laike stovėjimo.

Londonas. — Tūlas Ed
gar A. Jones iš Scranton, 
Pa., pasiūlė $12,000 dovani 
šelpimui Anglijos bedarbių 
angliakasių jeigu valdžia 
irgi tiek dadės.

Signi, Italija. — Penki 
darbininkai užmušta spro
gime parako dirbtuvės.

Alkani paukščiai. Chica- 
goj vaikai skautai pradėjo 
lesint badaujančius paukš
čius. Jų esą apie 4,000,000. 
Paukščiai taip buvo alkani 
kad aptūpė net pačius vai
kus barstančius jiems grū
dus ir duoną.
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TŪKSTANČIAI PŪ
DOMI NEKALTAI
Prie sovietų valdžios, Ru

sijos kalėjimai užgrūsti vi
sokių neištikimųjų, ir So- 
lovecko saloj sugrusta apie 
45,000 politiškų nelaisvių, 
skelbia Berline išleistas so
cialdemokratų buletinas.

Maskvos kalėjimuose ne
laisvių tiek sugrusta kad 
jie guli vienas ant kito, di
džiausiame nešvarume, kir
minų ir vabalų ėdami; val
gį jiems duoda tokį kad ki
ti gyvulius geriau šeria.

Politiški kaliniai neatski
riami nuo kitų kriminalis
tų per dvi savaites, ir tik 
tada dar prie didelių pra
šymų.

Visuose Rusijos kalėji
muose komunistai kankina 
daugiau politiškų nelaisvių 
negu visa Lietuvių tauta 
turi žmonių, bet komunistų 
agentai mato tik kelis Lie
tuvoje suvaržytus bolševi- 
kėlius, o ką sovietų rojoje 
darbininkai už savo pažiū
ras kankinami milijonais 
tai tas labai gerai.

GAL PADIDINS LIETU
VIŲ KVOTĄ

Eina kalbos kad Hoover 
turės savo progą pasielgti 
su imigracijos įstatymu pa
gal savo noro.

Hoover yra narys prezi
dento kabineto ateivybės 
komisijos ir jis pritaria kad 
ateivių kvotos butų nusta
tytos pagal 1920 metų gy
ventojų skaičiaus vietoj da
bartinės kvotos paremtos 
ant 1890 metų.

1920 metais darant gy
ventojų surašą Lietuviui 
pasidavė Lietuviais ir to
kiu budu jų daug daugiau 
Amerikoje oficialiai žino
ma, per tai Lietuvių kvota 
galės būti didesnė.

VĖL RUOŠIASI DIDE
LIAM BANDYMUI

New York. — Anglijos 
automobilistas Segrave at
vyko čionai su naujai paga
mintu automobiliu, kuriuo 
bandys sumušti visus grei
tumo rekordus. Jo auto
mobilis kainuoja $60,000 ir 
gali važiuoti iki 240 mylių į 
valandą. Jis bandymą da
rys Daytona pajūryje Flo
ridoj, kur yra tinkamas il
gas lygus kietas kelias.

Pernai vienas automobi
listas padarė rekordą pra
važiuodamas 207 ir pusę 
mylių į valandą.

LIETUVOS KARININKAI 
PAS HINDENBURGĄ 
“Eltos” pranešimu, kelio

lika dienų atgal Vokietijos 
prezidentas Hindenburgas 
priėmė atsilankiusius Lie
tuvos karininkus, Gen. Ta
mašauską, Pulk. Uiboną ir 
Ulonų pulko vadą Pulkim 
Plechavičių, kuriuos lydėjo 
Lietuvos pasiuntinis Vokie
tijai, p. Sidzikauskas ir ka
ro atašė Pulk. Škirpa. Tą 
pat dieną Vokietijos karo 
ministeris Croener prezi
dento vardu iškėlė Lietuvos 
karininkams pagei bti pie
tus. “L.K.”

KUR IŠTIKRO TROCKIS 
RANDASI?

Bėrimas. — Juodosiomis 
juromis turėjo plaukti ko
munistų laivu į Konstanti
nopolį, Turkijoj, bolševikų 
ištremtas buvęs Lenino ge
riausias draugas Trockis. 
Laike to laivo kelionės buvo 
audra. Bet laivas atplaukė 
į Konstantinopolį, o Troc
kio nėra. Ar jis pats iššo
ko ar jį komisarai išmetė į 
juras, auką vėjų dievui kad 
audra pasiliautų?

Iš Kauno ateina žinios 
jog Trockis parvažiavęs į 
Rusiją ir apsigyvenęs neto
li Maskvos.

Gal kas praneš kad matė 
Švedijoj, Alaskoj, Indijoj, 
Afrikoj, iki ant galo visai 
nebus galima jo rasti. (Žiū
rėk pusi. 4-tą.)

NUSIŽUDĖ ORLAIVIŲ 
IŠRADĖJO ŽMONA

New York. — Iš 15-to 
aukšto iššoko per langą ir 
nusižudė jauna, 29 m. am
žiaus moteris orlaivių iš
radėjo Anthony H. G. Fok
ker. Vyras, kuris tuo lai
ku buvo namie, pasakojo 
jog ji per tūlą laiką turėjo 
nervų suirimą ir buvo pri
žiūrima slaugių. Jis taip 
iš tos nelaimės susigraužė 
kad pats norėjo šokti ir už
simušti.

Fokker gimė Java saloj, 
iš Holandų tėvų ir laike ka
ro pragarsėjo kaipo Vokie
tijos lakūnas pats savo iš
dirbtu orlaiviu. Jo vardu 
orlaiviai dabar užima svar
bią vietą orlaivininkystėje.

Sudegė teatras. Mans
field, O. — Sudegus teatrui 
žuvo du žmonės. Nuosto
lių padaryta į $400,000. Su
degė keletas brangių pieši
nių vertės iki $10,000.

2C0 UŽMUŠTA RIAU
ŠĖSE INDIJOJE

Bombai. — Arti 200 ypa
tų užmušta ir 500 sužeis
ta Bombai mieste, kuomet 
kilo muštynės tarp Hindu 
ii' Pathanų, nes Hindai ti
ki jog antrieji vagia jų vai
kus ir užkasa į žemę gyvus, 
aukai savo dievams. Muš- 
tynė tęsėsi keletą dienų.

Anglų kariumenė paėmė 
daryti mieste tvarką.

i BOMBA PO MEKSIKOS 
PREZIDENTO TRAU

KINIU
Mexico. — Vasario 10 d. 

I liglaikinis Meksikos prezi- 
Idontas Gil vos išliko gyvas 
nuo mirties kuomet dinami
tu suardyta traukinis ku
riuo prezidentas gryžo Į 
sostinę. Užmušta lokomo
tivo darbininkas, nuversta 
nuo bėgių inžinas ir du va
gonai. Prezidentas visai 
nenukentėjo.

Spėjama kad tai daryta 
atkerštui už sušaudymą Jo
de Torai, jauno vyro, kuris 
pereitą Liepos mėnesį nu
šovė naujai išrinktą prezi
dentą Obregoną.

OBREGONO ŽUDEIKA 
SUŠAUDYTAS

Vasario 9 d. tapo sušau
dytas Jose Torai, kuris nu
žudė Obregoną pereitą va
sarą. Jis buvo teisiamas ir 
atrastas kaltu. Savo pasi
elgimą teisino jog tai bu
vę del gero Meksikai.

Jis buvo iš katalikų par
tijos ir kovojo prieš val
džią su dvasiškija kam val
džia suvaržė katalikų tei
ses.

Laike šaudymo jis norėjo 
sušukti, “Lai gyvuoja Kris
tus Karalius”, bet visų žo
džių nespėjo ištarti.

Kunigą kuris lydėjo žu- 
deiką į sušaudymo vietą po 
sušaudymo policija sulaikė.

Nors aplink kalėjimą bu
vo susirinkę tūkstančiai 

i žmonių bet jokios betvar
kės nekėlė.

Laike laidotuvių, kuomet 
susigrūdo tūkstančiai žmo
nių, trys žmonės užmušta 
ir keli desėtkai sužeista.

SUĖMĖ 18 ARABŲ
Į Steubenville, O. — Imi
gracijos viršininkai sulaikė 
čia 18 Arabų, kurie esą ne- 

j legaliai į šią šalį įsigavę. 
Po ištardymo jie bus depor
tuoti jeigu bus slaptai įva
žiavę.

ANGLIJOS KARALIUS
.. TAISOSI

Londonas. — Nors jau 
buvo tikėtasi kad mirs, An
glijos karalius Jurgis paga
liau atsitaisė tiek kad ga
lėjo būti išvežtas į pajūrį 
toliau sveikatą gerinti.

Jurgis užėmė sostą 1910 
metais, kada mirė jo tėvas, 
Edvardas VII.

FORDAS SMERKIA 
MIRTIES BAUSMĘ
Detroit, Mich. — Fordas 

pasireiškė jog jis visiškai 
priešingas mirties bausmei 
visokiems kriminalistams, 
net nenori prigulėti tokiai 
partijai ar korporacijai ar 
visuomenei kuri savanoriai 
atima žmogui gyvastį.

Michigan valstijoj įnešta 
įvesti mirties bausmę žude'- 
koms, bet Fordas sako kad 
tas įstatymas nepraeis. Su 
laiku, sako jis, mirties bau
smė bus panaikinta visur. 
Duok žmogui darbą, padėk 
jį ten kur jis galėtų būti 
kuo kitu ir jis nebus tuo 
kuo buvo, sako Fordas.

TAI TAU IR PASKAITĖ!
E. St. Louis, Ill. — Čio

nai vienas nemokantis raš
to skaityti žmogus susitiko 
gatvėje du vyru ir paprašė 
perskaityt jam laišką, kurį 
gavo nuo pačios. Laiške 
buvo pasakyta: “Man be ta
vęs neramu, norėčiau kad 
atlankytum mane, bet po
licija suka aplink namus ir 
jieško tave sučiupti.”

Tiedu vyrai buvo slaptos 
policijos nariai, ir taip na
bagas pats įkišo savo uo
degą. Jis tapo suimtas.

VILKAI BADAUJA DEL 
ŠALČIO EUROPOJ

Londonas. — Pereitos sa
vaitės pabaigoj Europoje 
nuo šalčio ir iš to paeinan
čių priežasčių" mirė 36 ypa- 
tos. Anglijoj per savaitę 
nuo influenzos mirė 650 y- 
patos.

Balkanuose nuo šalčio 
vilkai užpuola kaimus ir 
traukinius. Netoli Graiki- 
jos-Albanijos rubežiaus vil
kai sudraskė 16 vaikų ir 6 
suaugusius.

Baltijos juroj ledai sura
kino 140 laivų. Orlaiviais 
vežiojama jiems maistas.

Lietuvoj ir Lenkijoj di
deli šalčiai;

VOKIEČIAI PIRMI ORO 
REKORDAIS

Berlinas. — 1928 metais 
orlaivininkai pasaulyje pa
darė 82 įvairius rekordus 
viršijančius pirmesnius at- 
sižymėjimus. Iš tų 82 pa
sižymėjimų Vokiečiai pada
rė 30, Suv. Valstijos 20.

Penki užmušta. New Or
leans, La. — Apvaikščio
jant pavasarinę iškilmę — 
Mardi Gras — įvairiuose 
trukšmuose užmušta 5 ypa- 
tos.

Dabar tik pakenkė. Bel
leville, Ill. — Apie 36 me
tai atgal tūlas vyras prari
jo galuką paišelio. Iki da
bar jam tas nieko nekenkė, 
tik šiose dienose prasidėjo 
skausmai ir reikėjo daryt 
operacija. Paišelis atrastas.

ApiePopežiaus“Nelaisvę”
Taika Pasirašyta i šia, šiaurinė Italija sukilo 

! Roma, Vasario 11 d. — prieš Austrijos valdovus, 
'šiandien Vatikano sekreto- iu kuomet sukilimas nepa
inius kardinolas Gasparri ir! vyko, popiežius, kuris ne- 
! Italijos diktatorius Musso- ; pritarė tokiam sukilmui. 
lini pasirašė forraalę taikos1 nustojo prijautimo žmonė

se ir Italai pradėjo bruzdė
ti prieš patį popiežių. Po
piežius nustojo daug savo

sutartį ■ panaikinančią ne
susipratimus tarp Italijos | 
vyriausybės ir Romos ka-l 
talikų bažnyčios, kas tęsėsi; 
per apie 60 metų. 1870 me
tais iškilus nesusipratimui,! 
popiežius Pius IX neteko; 
žemiškų tiesų ir nuo to lai-i 
ko popiežiai laikė save “ne 
laisviais savo paloviuose” ir] 
niekur iš Vatikano šienui 
neišžengė. Dabar gi galės) 
vėl keliauti kur norės ir 
tas nebus priešinga jų nu
sistatymui.

Prie palovių lauke, tūks
tantinės minios tikinčiųjų 
laike pasirašymo giedojo 
“Te Deum”, vadovaujant 
kunigams ir klierikams.

Tarp kitų dalykų, popie
žius turėjo nusileisti Itali
jos valdžiai tai kad katali
kų bažnyčią pripažintų per
siskyrimą vedusių porų, ko 
iki šiolei nepripažino.

Popiežius išsyk siūlė tik
tai tokį punktą, jog katal:- 
kų bažnyčia “toleruos” per
siskyrimą, vėliau turėjo pa
sakyti jog “pavelys”. Vie
nok persiskyrimus arba d!- 
vorsus galės duoti tik vals
tybiniai teismai. 
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Kaip Viskas Prasidėjo
Nesusipratimai kilo štai 

kaip.
Katalikų bažnyčia, tikėj) 

katalikų dvasiškija, esanti 
įsteigta paties Kristaus kai
po nepriklausoma religiška 
draugija ir ji tegali pripa
žint ant savęs vyresniu tik
patį Dievą. Kad bažnyčia 
galėtų prideramai gyvuoti, 
jos galva popiežius, kardi
nolai ii' kiti viršininkai, tu
ri būti liuosi nuo svietiškos 
valdžios žinios. Ypatingai teikia kitas teises, ką baž-
popiėžius negali priimti jo
kios žemiškos valdžios vir
šenybės, kadangi jis yra 
valdovas visokių tautų mi
lijonų žmonių ir todėl turi
būti visai savistovis.

Per 15 šimtmečių popie
žius turėjo visišką nepri
klausomybę, nes jis pats bu
vo ne tik bažnyčios galva 
bet ir valdovas su sostine 
Romoje, iš kurios valdė ke
liolika valstybių ir skyrė 
joms karalius. Paveizdan, 
popiežius buvo įsigalėję; 
viduramžiuose, kuomet net 
pagonų Lietuvių žemes ati 
davinėjo kryžeiviams ku
rias jie sau užims, ir skyrė 
Mindaugui, pirmut i n i a m 
Lietuvos karaliui, vainiką 
kada jis priėmė krikštą.

Vienok 1840—50—60 me
tais Italijoje apsireiškė di
delės permainos. Pirmiau- 

populiariškumo ir įtekmes, 
kuri išsyk buvo didelė.

1847 metais tapo įsteiga 
Romos respublika, ir žmo
nėms užpuolus popiežiaus 
palovius, Pijus IX pabėgo 
į Gacta.

1850 metais Napoleonas 
III pasiuntė kariumenę į 
Romą ir padarė tvarką. Ta
čiau 1870 metais prie Se
dano Napoleonas buvo su
muštas ir Francuzai karei
viai turėjo trauktis iš Itali
jos. Italai po vadovyste ka
raliaus Viktoro Emmanue- 
liaus II įžengė į Romą ir 
karalius pasakė: “Mes esa
me Romoj ir čia pasilksi- 
me.”

Popiežiui IX, už prieši
nimąsi Italų tautiškam ju
dėjimui, tapo apvaržytas ir 
palikta katalikų bažnyčiai 
tiktai Vatikanas ir teisė 
turėti tiesioginius ryšius 
su kitomis šalimis. Taipgi 
pripažinta atatinkanti val
dovui garbė, tai viskas. Iš 
Italijos valdžios $600,000 
metinė mokestis buvo su
laikyta.

Tokį Italijos valdžios pa
sielgimą viso pasaulio ka
talikai apšaukė “bedieviš
ku užgrobimu”. Pijus IX, 
užsirūstinęs, pasiskelbė jog 
jis pasilieka “nelaisvis sa
vuose palociuose”, ir atsi
sakė kada nors kur nors iš 
Vatikano daržų išeiti. Jo 
įpėdiniai laikėsi tos pat tak- 
tikos.

Italijos valdžia dabar pa
veda popiežiaus globon že
mės plotus, atlyginimo apie 
$82,000,000 pinigais ir su-

nyčia sutiko priimti.
Vatikano valdžioje esan

tis distriktas nors bus Ita
lijoje bet, taip kaip Ameri
kos sostinės distriktas, ne
priklausys Italijos valdžiai 
ir valdžia ten nieko neturės 
ir nesikiš.

Nei vienas popiežius, nuo 
Pijaus IX laikų iki dabar, 
daugiau nesvajojo kad Ro
mos popiežiaus valstybė bu
tų atsteigta tokia didelė ir 
galinga kaip ji buvo, vie
nok popiežius Pijus X 1904 
metais išsireiškė sekančiai: 
“Kiekvienas popiežius ge
riau sutiks slėptis katakom- 
buose (požeminiuose lavo
nų urvuose) negu išsižadėti 
savo valdoviškos laisvės.”

Popiežius valdo ir ima 
grašius nuo virš trijų šim
tų milijonų katalikų visame 
pasaulyje.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Iš Sandaros kuopų sąryšio. 
Sausio 31 d. LMD. knygy
ne atsibuvo Sandaros kuo
pų sąryšio atstovų susirin
kimas, kame išrinkta 1929 
metų valdybon: pirm. A. 
Akelaitytė, pagelb. P. Dar- 
gis, seki*. J. Virbickas, ižd. 
F. Pikšris, iždo globėjai J. 
Kuizinas ir P. Marmokas. 
Rengimų komisija, P. Pi- 
varonas ir J. Kuizinas.

Nutarta pasiųst “Sanda
rai” pasveikinimas naujo
je vietoje Chicagoje su au
ka $75; Dr. Pajaujo šelpi
mui paaukauta $5.

Po velykų nutarta suren
gti Talento Vakarą, nes 
musų jaunuomenė lavinasi 
meno srityje, todėl reika
linga duoti jiems progą pa
sirodyt ir visuomenei juos 
pažinti.

Jaunimas rašosi j SLA. 
Vasario 3 d. prie SLA. 40 
tos kuopos prisirašė 12 
jaunuolių ir 5 suaugę; tar 
pe jaunuolių yra jau senai 
žinomi dailos mylėtojai M 
Virbickiutė, pianistė, Vy
tautas Virbickutis, smuiki
ninkas, S. Pauliukonis, a 
kordionistas, abi Rajackai 
tės, viena smuikininkė, kita 
pianistė, V. Petrauskutis 
kuris yra baigęs high school 
ir yra gabus aktorius.

Baigė high school. Vasa 
rio pradžioj baigė high 
school (aukštesnes mokyk
las) šie: Milda Kateliutė su 
aukštu garbės laipsniu ir 
gavo stipendiją Į PittTJni- 
versitetą; Milda Virbickiu
tė, su garbės atžymiu, ir S. 
Norkus. Be to visi trys 
buvo nariai Nacionalės pa
garbos draugijos. Taigi 
Lietuvių vaikai geriausia 
moksle pasižymi.

Kateliutė ir Virbickiutė 
eis dar aukštesnin mokslan 
ir mano tapti mokytojomis.

Norkiutė jau antras me
tas lanko Pitt universitetą 
ir mokinasi ant mokytojos.

Carick high school baigė 
V. Zamblauskutis ir stoja 
Į Pitt universitetą, rodos 
mokysis advokatūros.

J. Virbickas.

dieną ji turėjo išeiti, bet 
vyras nepribuvo laiku jos 
išsivežti, ir kada vyras at
važiavo neužilgo patyrė 
jog žmona užsimušė.

Namie, po tokio atsitiki
mo su pačia, pats vyras pa
sikorė. Liko devyni naš
laičiai.

Kasinės Indijonų piliakal
nius. Allegheny apskrity
je bus iškasinėta visi esan
ti Indijonų piliakalniai ii’ 
bus jieškoma jų istorijai 
reikalingi faktai. Norima 
surinkti ercheologiškus li
kučius iš ankstyvų Indijo
nų gyvenimo.

Sodoma ir Gomorra! Fe- 
deraliai prohibicijos agen
tai paskelbė kad Pittsburgo 
priemiestis McKees Rocks 
yra didžiausias ištvirkimo 
ir girtuoklystės miestas.

Pereitą savaitę uždarė 
15 karčiamų ir kitų gėryk- 
lų ir areštavo 24 ypatas.

Tarp suimtų yra keli ir 
Lietuviai.

Iššoko per langą. Marė 
.Lesjack, 40 m., iššoko iš li- 
gonbučio ant Forbes street 
per langą ir užsimušė. Tą

Sustabdo nugaros 
skaudėjimus

Jaučiasi gerai ant nugaros

SHENANDOAH, PA.

Darbai. Kaslink darbų 
šioje apielinkėje tiek gali
ma pasakyti. Lehigh Vai 
ley Coal Co. jau ketvirta 
savaitė kaip nedirba visai. 
Čia yra aštuonios kasyklos, 
s kurių dvi dirba kasdien, 

o šešios visai nedirba. Pir
miau dirbo nors po tris 
dienas Į savaitę.

Reading Coal Co. tuom 
laiku dirbd kasdien, bet 
darbai eina kas kart blo
gyn ir vis išranda naujus 
ipsunkinimus vargšams an
gliakasiams.

Pereitą vasarą veik viso
se kasyklose Įvedė naują 
sistemą, elektra šaudyt an
glį, nors tas labai daug ne
parankumo pridaro, bet 
angliakasiai turi prie to 
priprasti.

Batareja del šaudymo an
glies kainuoja $15, dar vie
los prie batarejos, špulė 
kainuoja 50c. Pirma tų da
lykų nereikėjo.

Apsaugai, išgalvota kitas 
dalykas: kožnas angliaka- 
sis turi dėvėti akinius kad 
akių nesužeistų, o akiniai 
padaryti iš tokio stiklo ku
ris nesubyra jeigu sumuši. 
Kompanija parduoda aki
nius po 60c.

Dabar kompanijų virši
ninkai visaip išgalvoja, ša
lina nuo dienų dirbančius 
darbininkus ir daugiau .vi
sokių nesąmonių pridirba.

štai vienas pavyzdis. Iš 
Suffolk kasyklos kompani
ja paleido keletą darbinin
kų kurie naktį prižiūrėjo 
kasyklas. Po jų išmetimo 
iš darbo, Sausio 22 d. kasy
kloje kilo gaisras nakties 
laiku ir taip ugnis išsiplėtė 
kad aplinkinės kasyklos 
per penkias dienas turėjo 
sustoti dirbusios. Nuosto
lių padaryta už kelis desėt- 
kus tūkstančių dolarių. Sa
koma gaisras kilęs iš kerš
to.

Žiema pas mus labai pui
ki, sniego iki šiolei beveik 

| nebuvo. Oras šaltas ir la
ibai serga žmonės.
I J. Basanavičius.

PHILADELPHIA, PA._______
Vanagaičio juokų kon

certas. Ir musų koloniją 
aplankė paukščių karalius 
Vanagas-Vanagaitis. Tas 
žmogus yra tikrai gamtos 
apdovanotas žmones juo
kinti ir virkdinti ir paku
tenti' Lietuvių jausmus at
siminti savo tėvynę.

Komp. Vanagaitis vaidi
no Sausio 30 d. Muzikalėj 
salėj. Publikos buvo nema
žas būrelis, bet galėjo būti 
daugiau, tiesiog sarmata 
Richmondiečiams už tokį 
apsileidimą. Kitur tai jų 
pilna, klubuose prie gėrimo 
ii- kortų ir visur kitur.

Vasario 3 d. Vanagaitis 
koncertavo pietinėj mieste 
dalyj, Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Ten publikos 
buvo pilna salė, virš 500 
ypatų. Man nuostabu kad 
Vanagaitis ten kelintą syki 
vaidina, o tik dabar publi
ka ji pamėgsta. Kada pir
mu sykiu Dzimdziai ten at
vyko žmonių atėjo vos apie 
60. Kada Vanagaitis lan
kėsi su Babravičium publi
kos buvo vos 13 ypatų.

Dalykas yra tame. Pir
miau buvo rengiama vaka
ras pasamdžius iš klebono 
salę tai klebonui iš to bū
davo nei šilta nei šalta. Da
bar gi pelnu dalijamasi pu
siau, per tai kunigėlis nė
rėsi iš kailio beagituodamas 
parapijoms ateiti, o kai su
ėjo daug žmonių kleboną: 
iš džiaugsmo tik delnus tri
na. Musų kunigėliai remia 
dailę tik tada jeigu patys 
iš jos gali pasinaudoti.

Su A. Vanagaičiu važinė
ja pianistas M. Yozavitas

Jonukas.

Aukas siųskit finansų ra
štininkui, čekius rašykite 
komitetui vardu, S. K. Gri
sius, 6228 So. Sacramento 
avė., Chicago, Ill.

PAJIEŠKOMA

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Amerikoje visai nei min
ties nėra jaunimui užsiimi
nėti politika, o jų gyveni
mas labai gyvas ir gražus.

P. Kriukleis, atsakyda
mas į mano pastabukę, pa
tvirtina savo pirmąjį strai
psnelį, kurio delei aš buvau 
padaręs pastabą, ir sako:

“Valdžia ne Dievas, pil
na klaidų, jaunuomenės gy
venimas apmiręs ir jis vi
siškai mirs”.

Priežastį to mirimo Kriu
kelis mato valdžios uždrau
dime jaunuoliams prigulė-

Stefanija Filipavičienė- 
Savickaitė, Prano žmona, 
gyvenus Glens Falls. Eina 
gandai kad ji mirus 1920 
m., palikus sūnų Ričardą ir 
vyrą. Gal but mirė Eliza
beth, N. J.

Varpuciauskas P., gyve- ti į organizacijas (politi- 
nęs Elizabeth, N. J., kvie- nes).

Kad valdžia turi klaidų 
aš pilnai su Kriukeliu su
tinku, bet kad jaunuomenės 
judėjimas mirtų del val
džios uždraudimo jaunuo
liams prigulėti tokiose or
ganizacijose kur jie tan
kiausia esti maitinami poli
tiniais nuodais, to iš Kriu
kelio visai nesitikėjau.

Jaunuolis ištrauktas iš 
politiško sūkurio gali lais- 
svai savo protą ir energiją 
naudoti sau pritinkamiems 
darbams: mokslui, sportui, 
svajoti apie gražią ateitį, o 
ne politiška rūstybe perim
tas kasdien svajoti kaip tą 
ar tą partiją iš valdžios iš
vertus.

Jaunuoliai susiras sau 
meno, kultūros organizaci
jas ir jose išsiauklės į svei
kus tautos narius, jose'iš
moks pamesti karčiamas, o 
ne į jas lysti, kaip Kriuke
lis sako.

šiui už štampas $34, kokiam 
ten advokatui $10; streike- 
riams $5; Tarpt. Darb. Ap
sigynimui $5. Viso išleista 
$543.46. “Liko” $391.36.

Bet komunistai atskaito
se neskelbia tų padaužų al
gų, kurias pridėjus pama
tysim kad komunistai patys 
tarp savęs visas aukas išsi
dalina, o tiems Lietuvos 
darbininkams kurių vardu

ŠERNO FONDO KO
MITETO PRAŠYMAS

Broliai, mes veikėme per 
ilgus metus tautos labui ii 
net partijoms. Mes rinko 
me aukas atgavimui lais
vės Lietuvai, ir musų dar
bai davė gražių vaisių.

Po tų sunkių darbų mes 
pradėjom ilsėtis, pamiršda
mi dar vieną svarbų darbą 
kuris jau turėjo būti pada 
rytas. O tas darbas yri 
tai pastatymas musų pačių 
Amerikiečių Lietuvių, rašy 
tojui Dėdei Šernui pamink 
lo. Nuo pat jaunų dienų 
iki gilios senatvės jis dar
bavosi musų labui. Jau še
ši metai kaip jis ilsisi kapi
nėse, visų užmirštas, jo ka
po veik visai negalima su
rasti.

Šerno Fondo komitetas 
darbuojasi jau antrus me
tus ir jau surinko $1,295 
reiškia netoli pusės. Gegu
žės 30 dieną šįmet pamink
las turės būti atidengtas.

Pats paminklas kainuos 
$2,490.

Kadangi dar stoka pini
gų, mes kreipiamės į visus 
musų veikėjus prašydami 
pagalbos šiam darbui už
baigti.

Pagelbėkit mums. Parin- 
kit aukų paminklui, nes 
tik vieną Dėdę Šerną tetu
rėjome. Pažiūrėkime į ka
talikus. Pas juos kiekvie
nas klebonas apvainikuo
tas. Jeigu Šernas butų bu
vęs jų žmogus jie ne tik pa
minklą 'bet ii- koplyčią butij 
pastatę.

čiamas painformuoti apie 
Filipavičienę.

Benušis Antanas, apie 40 
m. amžiaus, išvykęs į Ame
riką 1911 m., iš Vokietijos. 
Esą apsigyvenęs Baltimo
re, Md.

Grybauskas Ant., išvykęs 
Į Ameriką 19 m. atgal, kilęs 
iš Aukšt. Panemunės vai.

Dobrickis Andrius, Jono 
sūnūs, išvykęs į Ameriką 
1903 m. ir gyvenęs Gilber
ton, Pa. Pajieško giminės.

Deringai, Jonas ir Vin
cas, Amerikoje gana senai. 
Iki 1920 m. gyvenę Bayon
ne, N. J.

Jeseiskis Vaclavas, Izido
riaus sūnūs, iš Kurtavėnų 
par., Šiaulių ap. Amerikon 
atvykęs 1907 m. ir dar 1913 
m. gyvenęs Rochester, N. 
Y. Spėjama gal jis buvęs 
paimtas kariumenėn ir ka
ro metu žuvęs, kadangi nuo 
karo laikų giminės neturi 
jokių žinių.

Kunickis Jeronimas, Da
nio sūnūs, Amerikon atvy
kęs apie 20&metų atgal, gy
venęs ' Mahanoy City, Pa. 
Tėvai negauna jokių žinių 
nuo 1923 m.

Misevičiai, Justinas ir Sa
liamonas, į Ameriką atvy
kę 1909 m. Eina gandai jog 
abu tarnavę Amerikos ka- 
riumenėje, ir Justinas esąs 
žuvęs ekspedicijoj į Rusiją. 
Kilę bene iš Kėdainių aps., 
nuo Surviliškio. Pajieško 
motina.

Žukovskis Platonas, kilęs 
nuo Merkinės, Alytaus aps. 
Amerikoje apie 22 metai, 
gyvenęs Bostone.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

Ii NAUJENYBE
ROŽĖ KAIPO 
PRANAŠAS

l« štai didi nepaprasta Naujybė,! 
t! kokios nematėt savo gyvenime. I;1 
į! Nuostabus ir puikus dalykas, ši į} 
d Rožc-Barometras, keičiasi trimis } 
; spalvomis, ružava, mėlyna ir Ir- ! 
{ lijava, prieš oro permainas. Ši • 
} ROŽĖ parodo kožna spalva cro t 
! permainą tikrai 24 valandos iš- }
• kalno. Tai puiki dirbtina Rožė I 
{ puodelyje, kuri visada esti gyva ;

ir parodo orą. Kur ją dčsit. ji } 
« pagražins vietą ir bus žingeidi }
• visiems.. Pasiųsim jums šią Nuo- } 
} štabią Rožę gavę nuo jūsų 50c ; 

1} su užsakymu. Nepriima m stam- j 
•j pu. Trys Rožes už $1.25, Agon-} 
j tams specialė nuolaida.
’ VARIETY SALES COMPANY ; 

Dept. 28
• 1723 N. Kedzie av. Chicago, Ill ;|

Lenkams parsida v u s i ų 
Angliškų korespondentų pa
leista Lietuvą šmeižianti 
žinia. Lietuviški komunis
tai ir socialistai pasigavo 
ją su dideliu džiaugsmu ir 
per kelias dienas savo laik
raščiuose pleškino apie “pu-1 pinigus prašo, pasiunčia tik 
čą” Kaune. Grigaitis ant 
greitųjų iškepė net edito- 
rialą apie naują Lietuvos 
pučą.

Iš tų laikraščių durnava- 
cijos. aišku kaip jų redak
toriams rupi Lietuvos liki
mas. Jeigu galėtų tie re
daktoriai patys organizuo
tų “pučus”. Tą patikrina 
“Naujienos”. Po tai kaip 
jau buvo oficialiai Lietuvos 
atstovybės tie gandai už
ginčyta, “Naujienos' 
dar įtikinančiai rašė kad 
Kaunas pavožtas po puodu 
ir kad Plechavičiaus 
čas” nelikviduotas.

gražią špygą.

“pu-

“Laisvė” paskelbė 
mėnesių kolektą to 
“prieš-fašistinio 
(iš kurio apmokėjo lėšas 
komunistų delegatams į S. 
L. A. seimą iki išsyk pini
gų buvo). Iš atskaitų ma
tyt jog komunistai per tris 
mėnesius iškaulino iš Lietu
vių $934.82. Iš tų pinigų 
alkanai “Laisvei” padova
nota $409.46, dviejų kalbė
tojų kelionėms $80, Alek-

trijų 
neva 

komiteto

ISVYKIT SALTI
Apsisaugckit nuo FIu

ir Penumonijos
Neužleiskit šalčio. Naudokit išban
dytą būdą kovai su “flu” ir šalčiu.
Medikaliai autoritetai išleido per

sergėjimą nuo atsikartojančios ‘flu’ 
epidemijos, panašios kaip buvo už
ėjus 1918 metais. Jie pataria kiek
vienam nerizikuoti su paprastu per
sišaldymu, nežiūrint kaip menkas 
išsyk išrūdytų.

Darykit kas reik dabar—gzrkit 
po puodelį karštos Bulgarian Herb 
Arbatos dusyk į savaite laike šių 
pavojingų mėnesių. Ji pagelbės 
gamtai greit prašalint šalčius ir su- 
drutins jūsų sistemą prieš “flu” 
pavojų. Bulgarian Herb Tea reko- 
menduojama vaistininkų visur.

3S years 
ounces for 

KC 
Baking-Powder 

(double acting}

USE LESS 
than o£ high priced brands 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Qet behind t.

prieš beįit automobilį 
pasaulij e—visuose elemen
tuose Veikimo—lai pasek- 
mes kelyje nusprendžia 
jums pasirinkimą.
Gauna daugiau negu dusyk tiek pirkėjų 
negu koks kitas automobilis parsiduodantis 
už virš $1200 , . . visiškai eksploduodamas 
teoriją jog “visi karai yra tokie patys” ir 
kadangi buvo beveik negalima jokiam ka
rui padaryti jokios revoliucinės pažangos 
Į pagerėjimą!
Tas tai yra laimėjimai šių dienų nuosta
baus Buick’o; ir tas tai yra pamatinė prie
žastis kode! Buick padaro šitą paprastą, at
virą sumanymą motorinių karų pirkėjams— 
Paimkit Buiek’ą—išbandykit jį tiesioginai 
sulygindami su bent kuriuo gitu karu—lai 
bandymai apima visus veikimo elementus.

COUPES, $1195 iki $1875 — SEDANS $1220

Važiuokit per užgrūstas gatves. Leiskitės 
j kalnus. Pataikykite per vaikščiojamus 
tekus. Paleiski!, visu greitumu trumpame 
kelyje. Padarykit pilną spėkos veikimo 
palyginimą, pradėjimą, spartumą, švelnumą 
ir patvarumą, kad tuomi apsipažinus pilnai

su Buick’o veikimo pirmenybėmis.
Atsisėskit už rato ir gaukit faktus. Ture 
darni faktus savo rankose, žinome jog pirk 
site Buick.

Buick Motor Company, Flint, Michigan 
Division of General Motors Corporation

iki
Kainos yra f. o. b. Buick Factory. Galima gauti patogiu

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit Ave.

$2145 -- SPORT KARAI, $1225 iki $1550 
pagal G. M. A. C. plan?.

“Naujas Buick—Naujas Stilius“

WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHER

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav

4255 Pearl RoadThe Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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DRAUGAS STEPAS LA
BAI MINKŠTOS

ŠIRDIES
■— Na, Stepai, kur taip 

skubiniesi per sniegą ir 
pusnis ?

— Alo, ddrauge, tai tu 
čia? Kibą Į fafafašistų mi
tingą eini jeigu ir tu tokiam 
ore vaikščioji?

— Aš einu i redakciją pa
simatyt su redaktorium. O 
kur tu bėgi?

— žižižinai, dddrauge, su 
svarbiais dddarbininkiškais 
reikalais.

— Na o kokie darbinin
kiški reikalai tave po gat
ves vaiko?

— Einu Į dddarbininkiš- 
ką mimimitingą, atvaižavo 
svarbus kkkalbėtojas aukų 
rinkt gggelbėjimui Lietu
vos darbininkų iš fafafašis
tų teroro.

— O, dabar tai jau su
prantu. Tam kalbėtojui pil
ve darosi revoliucija tai su
stojo Clevelande ir sušau
kė jus i slaptą pasitarimą, 
žinoma prisakydamas atsi
nešti dolarių.

— Dddrauge, jeigu taip 
bbburžujiškai Įžeidi darbi
ninkus tai aš su tavim ne
kalbu. Žinai pppats kad 
kkkkraugeris Smetona ka- 
kakaria ir šaudo darbinin
kus, o šitaip iš jų juokiesi.

— Stepai, jeigu tu žino
tum tą kas tau reikia žino
ti, o ne ką jūsų vadai nori 
kad jus žinotumėt, laimin
gas butum ir tie jūsų pa
daužos kalbėtojai eitų j fa
briką ir užsidirbtų sau duo
ną taip kaip tu ir kiti geri 
darbininkai užsidirba, ne

DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA
I LIETUVA 

Greičiausiu Pasaulvje Laivu 

MAURETANIA
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko į Klaipėdą 
per Southampton?

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas 

p. A. T. RAČIŪNAS
po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko

p. Stepono Bergen’o
Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Musu kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos: 

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
puikiu didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų klauskite “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

arba

CUNARD LINE
Lithuanian Dept. 

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

išnaudotų jūsų.
— Dddrauge, tu šmeiži 

dddarbininkų užtarėjus: jie 
užstoja nekaltus Lietuvos 
dddarbininkus prieš kkrau- 
gerius.

— Susimildamas, papro- 
tauk nors kiek savo smege
nimis. Rusijos kalėjimuo
se pusta šimtai tūkstančių 

Draugas Stepas

nekaltų žmonių, bet juos 
jūsų vadai užtyli ir nesako 
kad reikia juos gelbėti, nes 
mat komunistai juos užda
rė ir kankina. Kuo bloges
ni Rusijos darbininkai už 
kitus jeigu jie nusmerkti 
puti ir badu mirti kalėji
me? Jeigu jūsų kalbėtojai 
skelbtų kad reikia lygybės 
ir aniems tada butų teisin
gas jų reikalavimas kad 
Lietuvoj keli nubausti ko
munistai Žydeliai butų pa
leisti. Bet ne tas jūsų kai 
bėtojams rupi ir ne apie 
kokius darbininkus jie ma
no kada renka iš jūsų au
kas. Jie rodo jums kokių 
ten sušaudytų Žydelių atsi
sveikinimo laiškus, kurių 
anie nerašė, ir tuo vilioja 
iš jūsų pinigus ir sau dyk! 
gyvena.

— Dddrauge, aš gggaliu 
prirodyt kad tie sušaudyti 
Lietuvos darbininkai pri
siuntė atsisveikinimo laiš 
kus.

— O aš tau galiu priro
dyti kad visi jūsų kalbėto
jai kurie po visą Ameriką 
važinėja aukas rinkdami 
vienu vakaru visur rodinė- 
ja tuos “atsisveikinimo lai
škus” ir galiu prirodyti kad 
tie sušaudyti nebuvo dar
bininkai bet taip sau dyka
duoniai kuriems dirbti ne

reikėjo. Taigi jau palengva 
kiti darbininkai pradeda su
siprasti kad tai jūsų vadų 
apgavystė ir neduoda pini
gu.

— Kkklysti, ddrauge, jei 
sakai kad neduoda: darbi
ninkai aukauja užtarimui 
savo dddraugų.

— Aukauja tik tamsesni, 
bet pinigų nesudeda gana 
tiems rinkėjams iš vieno 
miesto i kitą nuvažiuot. At
sibodo klausyt tie “atsisvei-i 
kinimo laiškai” ir girdėt a-į 
pie “fašizmą”, jis perilgai 
išsilaikė ir žmonės pripra-j 
to. Išsyk po perversmo tai 
buvo jūsų kalbėtojams ru
giapjūtė, bet dabar jau ir 
jie alkani važinėja, o iš tų 
pinigų nei vienas centas į 
Lietuvą nepakliuvo.

— Mmmeluoji, drauge!
— Kam tu taip sakai, pa

rašyk i savo “prieš-fašisti- 
nį” fondą ir paklausk ką jie 
padarė su pinigais, tai jie 
tau pasakys kad ne tavo 
biznis: jeigu esi geras dar
bininkas tai tylėk ir nesi- 
teirauk, o jeigu “fašistas” 
tai nekišk nosies ne Į savo 
reikalus.

— Aš tau netikiu: ba at
važiavę jie mums papapa- 
sako kad labai reikalinga 
aukų gelbėt dddarbininkus 
iš fafafašistų kalėjimų ir 
vivivisus pinigus ten siun
čia.

— Tai netiesa: pirmiau
sia, iš tų pinigų apsimoka 
savo keliones, paskui mais
tą ir nieko nelieka. Taigi 
iš viso jūsų geraširdišku
mo ir noro pagelbėt kokių 
ten darbininkų išliuosavi- 
mui išeina kad keli dyka
duoniai turi pasivažinėji
mą ir gali atvažiavę jums 
akis užmuilint kad iki kito 
atsilankymo vėl butumet 
gatavi daugiau duoti.

— A, aš su bbbuožiais ne
kalbu ! Gudbai!

U

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

Povilas Vasiliauskas, 
“Dirvos” Administratorius, “Dirvos” Eks

kursijos vadovas.

Birželio-June 12 d.
PRASIDĖJO KARO SKO

LŲ DERYBOS
Londonas. — Vasario 11 

d. čia prasidėjo konferen
cija didžiųjų valstybių at
stovų išsprendimui Vokie- 
tijos karo atlyginimo alian- 
tams.

Vokiečiai nori kad butų 
persvarstyta jų galimybės 
mokėti ir kad reikalavimai 
butų mažinami.

Dabar Vokietija moka, 
pagal pirmiau nustatyto 
Dawes plano, po $650,000,- 
000 Į metus, bet nori kad su
ma butų sumažinta.

Francuzija gi tik viena 
nori $8,190,000,000 iš Vo
kietijos, ir ta suma mokėtų 
skolą Amerikai ir Anglijai. 
Visų aliantų bendra reika
laujama suma iš Vokietijos 
bus apie $12,000,000,000, 
bet Vokiečiai tikisi gerokai 
nusiderėti.

TAI GERAŠIRDIS!
Liverpool, Anglija. — Iš 

kalėjimo, kur laukia mirties 
bausmės, vienas jaunas žu- 
deika prašo valdžios leidi
mo duoti jam vesti dukterį 
moteries kurią jis nužudė 
ir ją kėsinosi nužudyti.

Lindbergh apsiv'eda. La
kūnas Pulk. Lindbergh ve
da p-lę Anne Morrow, duk
terį Suv. Valstijų ambasa
doriaus Meksikoje. Su ja 
susipažino nuskridęs į Mek
siką, laike priimtuvių.

Didžiausiu Pasaulyje Laivu 

LEVIATHANs

I ' Laivakorte iš ta Yorto i Kauna ir algai
$186,00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Dienos Klausimais Prancūzų ir Rusų Revoliucijos
IŠ VALST. LIAUDININKU SUVAŽIAVIMO H Metų

Kaune, Sausio 13 d., Įvy
ko Lietuvos Valst. Liaudi
ninkų visuotinas suvažiavi
mas, pirmas bėgyje dviejų 
metų, po perversmo, kuria
me buvo patvirtinta, nors 
švelnus, Sąjungos nusista
tymas prieš dabartinę val
džią, pasmerkta “fašizmas” 
ir užprotestuota kam prie 
“fašistų” valdžios negalėjo 
jie ’laikyti savo suvažiavi
mo pereitą metą; užprotes
tavo prieš laikomą karo sto
vį ir “atimamas iš piliečių 
jiems Konstitucijoje garan
tuotas teises ir laisvę, rei
kalingas tiek politinei, tiek 
kultūrinei krašto pažan
gai” (tas parodo kad nebu
vo galima politikauti, be ko 
politikieriams ne gyveni
mas) ; galiau užprotestuota 
ir prieš diktatūrą, “kad pra
vedant valdžios centraliza 
ciją visose gyvenimo srity 
se, slopinama vietos žmonii 
iniciativa ir siaurinamo; 
savivaldybių teisės” (reiš 
kia, kam uždrausta paskirų 
sričių viršininkams būti vi
sais ponais ir žmones išnau 
doti ir sau lobius susigrob 
ti, 'kaip pirmiau dėdavosi).

1929 m. valdybon išrink 
ta: J. Vileišis, M. Sleževi
čius, prof. VI. Lašas, Pr. 
Dailydė, F. Bortkevičienė 
J. Strimaitis, B. Žygelis, V 
Oškinis ir J. Kalnėnas. ,

Darinkta ir kiti, garbė; 
teismas, revizijos komisija

Nėra abejonės kad toki; 
vyrai kaip čia vardai sumi 
nėti turi blogus mierius ii 
jų pasireiškimus už demo
kratizmą mes priimam už 
geriausius norus, tik nege 
rai kad jie, tokiu budu, pri 
pažysta suteikimą laisvės 
veikti tokiems gaivalam; 
kurie pridaro daug blogo 
šaliai ir liaudžia, pasilindę 
po partijos sparnu. Tuos 
gaivalus partija globojo lai
ke savo valdymo, visi atme- 
nam gerai.

mybės metų Lietuvos paš
tas davė valstybei per 12 
milijonų litų pelno.

V. K. Račkauskas išva
žiavo į šiltesnį kraštą, Į 
Monte Carlo, gydytis, kur 
jį išsiuntė Lietuvos dakta
rai. Išbus ten iki Kovo pa
baigai.

Džiovininkai Lietuvoje
Draugijos kovai su džio

va žiniomis, visoje Lietuvo
je šiuo tarpu yra apie 35,- 
000 džiovininkų. Nuo šios 
ligos Lietuvoje kasmet mir
šta apie 5,000 ypatų.

“Vėpla”
Šiose dienose gavome ke

lis numerius naujai pradė
jo Kaune leisti satyros žur
nalo “Vėpla”. Tai yra gau
siai iliustruotas, spalvuotas 
Ivisavaitinis žurnalas, juo
kinguose paveiksluose vaiz- 
linąs Kauno ir Lietuvos 
gyvenimą. Prie to turi ga
na daug Įvairių juokingu 
skaitymų ir trumpų juoke
lių.

Amerikon kainuoja apie 
pora dolarių metams, ant
rašas: Laisvės Alėja 11 nr. 
Kaunas.

Vasario 16 d. pasibaigia 
11-tas metas musų tautos 
nepriklausomybės ir prasi
deda 12-tas metas.

Tas nuotikis jau perėjo j 
istoriją. Tik kolei dai’ mes 
gyvi esam ypatinga yra kai 
pažiūrim į praeitį, į tas 
dienas kai Lietuva atgimė 
ir kūrėsi išnaujo, naujojo 
formoje. Kiek mes dirbom, 
kiek dejom pastangų, kiek 
ten Lietuvoje kiti musų 
broliai kovojo, vargo, gal
vas guldė už tautos laisvę. 
Pradėjo, darė ir padarė.

Jei ir dabar mes mokėtu
me tokiais gerais norais 
tautą palaikyti kaip tuomet 
kai jos neturėjom, Lietuva 
su pasitikėjimu galėti! žiū
rėti į ateitį, šalis turtingė- 
ti, jaunimas šviestis, gyve
nimas gerintis.

Laisvę atgavus, prie ko 
prieita? Partijos nauda ir 
savo kišenium per partiją 
besirūpinant, tie karžygiai 
graibstėsi visomis pusėmis 
ir pasinaudodami liaudies 
tamsumu sau gerovę kure.

Vienybės B-vės Seimas
“Vienybės” b-vės metinis 

seimas įvyks Kovo 2 dieną 
Brooklyne. Bus renkama 
nauji direktoriai.

Lietuvių Kalba Vilniaus 
Universitete

Pagaliaus Lenkai nutarė 
įvesti dėstymą Vilniaus u 
niversitete ir Lietuvių kal
bos šalip Vokiečių ir kitų 
kalbų. Ik šiolei Lietuvių 
kalbos dėstymas buvo tik 
ant popierio.

Lektorium bus Kun. Dr. 
V. Zajančkauskas, Vytauto 
Didžiojo gimnazijos Lietu
vių kalbos mokytojas.

KODĖL?
Kada ilgėsis mane kankina,
Kada prailgsta dienos, naktelės, 
Tu spėji mane vėl suraminti, 
Ir rami lieka mano širdelė.

Kokie meilingi tavo žodeliai,
Kokios ugningos tavo akelės, 
Josios išblaško liūdesį gilų, 
Ir suraminti greit mane gali.

Tavęs nematant ašaros byra, 
Liudėsis graužia vargšę galvelę, 
Bet kai išvystu, vėl pragiedrėja 
Lyg pasirodo skaisti saulelė....

Nėra akelių tokių reikšmingų, 
Kurios žavėti taip mane gali, 
Nėra veidelių tokių malonių 
Kaip šios meilingos mano mergelės.

Niekas nemoka taip paslaptingai
Tarti į mane jautrų žodelį, 
Niekas nemoka nei taip mylėti 
Kaip ši maloni, graži mergelė.. . .

Adonis.

Pašto Pelnas Lietuvoje
1928 metais Lietuvos paš

to valdyba turėjo pajamų; 
pašto rinkliavos 7,774,903 
litų, telegrafo 1,290,254 lt., 
telefono 5,020,960 lt., įvai
rių rinkliavų 163,709 litų. 
Išviso per 1928 metus paš
tas pajamų turėjo 14,247,- 
829 litus.

Numatyta gi gauti paja
mų per metą 13,630,000 li
tų.

Visos pašto išlaidos buvo 
11,626,218 litų, taigi pašto 
valdyba gryno pelno turėjo 
2,623,611 litų.

Per dešimts nepriklauso-1

LIAUDIES DAINA
Kur tik einu šią dieną
Vis durnoj u sau vienas,

Dieve mano mieliausis,
Kitos tokios negausiu....

Tūkstančiai yr’ panelių,
Nežinau katra mano,

Katrą reiks man mylėti,
Sau širdelėj turėti.

Kad ėjau per kiemelį,
Pamačiau ateinančią....

Atein mano patieka,
Visi vargai užnieką.

Pasakyk, panytėle,
Kas pasaulyj brangesnis:

Ar auksas ar sidabras,
Ar žodelis meilingas?

Aš auksą ir sidabrą
Taip tuščiai perdėvėsiu,

O su tavim, berneli,
Visą amžių kalbėsiu.

Panašumas tarp Francuzų revoliuci
jos, kuri prasidėjo Liepos 14, 1789 metais, 
ir Rusijos revoliucijos, kuri įvyko 1917 me
tais, yra labai didelis imant revoliucijos 
vadų žygius ir jų likimą.

Francuzų revoliucija įvyko delei di
delio žmonių skurdo ir liaudies slopini
mo. Tuo pat pamatu įvyko ir Rusų revo
liucija. Išskyrus varžytinių tarp valdo
vų, veik visos revoliucijos kyla iš priežas
ties žmonių skurdo. Tačiau Francuzų re
voliucija ir dabar Rusų revoliucija yra dvi 
reikšmingos istorijai revoliucijas ir jas 
galima sulygint.

Francuzų revoliucijai tęsiantis ilgiau, 
pirmutinių jos žymių vadų reikšmė nu
puolė, kaip dabai- Rusijoje. Vienok Fran
cuzų revoliucija turėjo vieną žiaurų vais
tą tiems vadams kurių politiškos pažiū
ros reikėjo pakeisti. Guillotina arba gal
vų kirtimo mašina nuramino visus nepa- 
siganėdinusius darbais tos srovės kuri pa
sitaikė tuo laiku būti valdytojų suole. Net 
milžinas Danton, žymiausias iš visų res
publikos vadų, buvo priverstas pakišti gal
vą po kirviu. Desmoulins, “žmogus kuris 
revoliuciją sukūrė”, kaip jis yra vadina
mas, mirė su Dantonu. Ir vėliau Robes
pierre, mažesnė figūra, bet labai karštas 
partiotas, buvo paskerstas kadangi jis no
rėjo sulaikyti pamišusius kraujo trokš
tančius radikalus.

Kaslink Girondinų, ramesnių konsti- 
tucionalistų, kurie pirmutiniai buvo mo
narchijos nuvertėjai, juos po visą Fran- 
cuziją medžiojo kai žvėris ir žudė be ato
dairos.

Kerenskio pasekėjus galima prilygint 
prie Girondinų, nes jie sulaukė tokio liki
mo kaip Girondinai Francuzijoje. Leni
ną galima lygint su Dantonu, žymiausia 
figūra. Leninas ant laimės mirė pirmiau 
negu revoliucija išėjo iš jo kontrolės. Bet 
Trockis, kuris varė visą judėjimą ir savo 
dideliais plaučiais kėlė lemą panašiai kaip 
Dantonas, paliko nelaimingas todėl kad 
gyvena pervirš savo laiko.

Trockis liko didžiausia užmauda ir di
džiausiu niekšu šių dienų Rusijos valdo
vams, tik tiek dar gerai kad jie nedryso 
jo nužudyti. Pirmiausia jie jį pažemino, 
pašalino “pasilsiui”, bet jo skardus balsas 
veržėsi iš jo gyvenamos vietos. Taigi ko
munistai j nusprendė jį visai ištremti iš ci
vilizuoto pasaulio, ir tas žmogus kuris bu- 
vo vienas iš dviejų žymiausių bolševikų 
vadų ir įkūrė sovietų rojų, tapo išvarytas 
į tolimą Turkestaną, į grynumas ir kalny
nus, ir ten jis išgyveno metus laiko. Te
kis ištrėmimas reiškia beveik kaip nu- 
smerkimą mirtin, nes civilizuotam žmogui 
gyventi tokiame tuščiame, pavojingame 
klimate, tarp Turkomanų ir Totorių yra 
nelengva, ir kitam net neišnešama.

Bet Trockis ten nemirė. Ir neišnyko 
Rusijoje jo šalininkai, taigi dabar Stalinas, 
dabartinis Rusijos autokratas, išdavė lei
dimą Trockini apleisti savo ištrėmimo vie
tą ir išsinešdinti iš Rusijos ribų kur tiktai 
bus priimtas. Ir šiandien Trockis, kurio 
balsas keli metai atgal privertė Rusiją 
drebėti, kurio vienas žodis buvo komunis
tų milžiniškoj karo mašinoj įstatymas, li
ko paverstas į bereikšmį niekšą.

Visi tamsus komunizmo pasekėjai te
nai ir visame pasaulyje, gudrių Maskvos 
carų palaikytojų-agentų palengva išmoky
ti manyt jog Trockis yra nenaudėlis ir 
pavojingas proletaro judėjimui. Tik dalis 
protaujančių žmonių mano kitaip, ir no
ri ką nors daryti, bet sunku. Rusijoje jie 
gaudomi, uždaromi kalėjimuose, varomi į 
Sibirą, šaudomi.

Buvo pranešta kad Trockis keliauja 
Juodomis juromis į Konstantinopolį, Tur- 
kijon, kur sutiko jį įsileisti. Bet lyg tyčia 
tuo laiku kai]) jis turėjo iškeliauti tose ju
rose buvo didelė audra, ar gal tik Maskva 
paskelbė kad buvo audra. Trockis niekur 
dar nepasiekė ir liko paslaptis kur jis da
bar yra. Labai gali būti kad komisarai 
atvarę jį pas Juodąsias juras įsodino į ma
žą valtį ir liepė pačiam irtis į Konstanti
nopolį. Jeigu jis nedasiirtų tai ne Mask
vos kaltė.... Tuo budu Maskvos carai

liktų “nekalti” už Trockio mirtį, jie jo 
nenužudė, nelaimė jurose atsitinka visa
dos. Ir taip, jeigu Trockis greitai kur ne
atsiras galima bus sakyti jog Stalinas po 
metų galvojimo išrado gerą būdą Trockio 
atsikratymui, ir niekas negalės užmesti 
Maskvai jog ji Trockį nužudė.

Rusijos gyvenime liaudis nieko netu
rėjo ir neturi: ką vadai nori tą daro, ką 
norės padarys. Kada vadai norėjo, Troc
kis buvo šventas, kada užsinorėjo kitaip, 
liaudis ji ir jo pasekėjus turi laikyti už 
nenaudėlius.

Taip tai Rusijos revoliucija, kaip ir 
Francuzų revoliucija, naikina savo įkurė- 
ius-vadus ir ryja jos vaikus. Kas gali pa
sakyti kur baigsis šitas dviejų revoliucijų 
palyginimas ?

Francuzijoj šitaip dalykai ėjo po re
voliucijos:

Sausio 21, 1793 m., nužudytas karalius 
Liudvikas XVI.

1799 m., Lapk. 10, Bonapartas apšauk
tas Pirmu Konsulu.

1804 m., Bonapartas patampa Francu- 
zijos Imperatorium.

Per visą tą laiką vadai keitėsi ir vieni 
kitus stūmė šalin, iki Napoleonas Bonapar
tas vėl įkūrė monarchiją, pats būdamas 
revoliucijos vėlesniu vadu.

1830 m. vėl kilo revoliucija, bet ta ne
pavyko; 1848 metais atsteigta respubli
ka, kuri 1852 m. vėl išversta ir Liudvikas 
Napoleonas apsiskelbė imperatorium.

1870 metais įsteigta trečia Francuzų 
respublika, kurios forma užsiliko iki šių 
dienų. —X.

Žmonijos Istorija
“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 

šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė j tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”

“Baltijos Aro” 
Prenumeratoriai

Antanas Kareiva, vieti
nis, užsimokėjo $1.

Kazys Vanagas, vietinis, 
mokėjo $1.

P. Liutkus, vietinis, užsi
mokėjo $1.

O. Grimailienė, iš New 
Britain, Conn., užsimokėjo 
•$1.

P. Stakėnas, Dayton, 0., 
užsimokėjo $1.

A. Rakauskas, Detroit, 
Mich., užsimokėjo $1.

S. Vaidota, Pittsburgh, 
Pa., užsimokėjo $1.

J. Mačiuta, Brooklyn, N. 
Y., užsimokėjo $1.

Pran. Stasiūnas, Boston, 
Mass., užsimokėjo $1. •

J. Stanker, iš Piaport, 
Sask., Canada, prisiuntė $1 
už “Baltijos Arą”.

Juoz. Krasauskas iš Phi
ladelphia, Pa., prisiuntė $8, 
užsirašydamas “Dirvą” sau 
ir dvi į Lietuvą, savo bro
liui ir savo švogeriui. Už 
tai jis gauna “Baltijos Arą” 
dovanu.

SKUBĖKITE!
“Baltijos Aro” išleista 

nedaug daugiau kiek reikė
jo prenumeratoriams užsi
mokėjusiems iškalno išda
linti. Kiti ir dabar siunčia 
reikalavimus ir gauna sau 
tą puikų kurinį, bet knygos 
jau baigiasi ir neužilgo ne
liks jų taip kaip neliko 
“Juodo Karžygio”.

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

“TARPININKAS”
VAIZBOS. DAILĖS, KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Ne jodomą 
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 užsirąšy- 
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, 111., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

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

"TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyveniniu ant žemės nuo pat j 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 i 
puslapių didumo knygą su dideliu pašiau- į 
kaviniu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- j 
stengkit ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko-| 
kius dešimts ar daugiau metų.

Apdaryta audimo viršeliais, $2.25.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior avė. Cleveland, O.

\& 
pražuvęs 
Daugelzs pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
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 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che* 
raikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P b ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.t-
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Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje
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■H[K. S. Karpiusį?-

(Tąsa)
Atėjus vėlyvam vakarui, bobos ir die

dai prievarta varė nuotaką su Kasčiu gul
ti, ir pirma negu paliko juos meilautis vie
nus, jiem padavė keptą gaidį, nes buvo ti
kėta kad tas valgis priduoda vaisingumą. 
Senos 'bobos šnabždėjo nuotakai ką tai į 
ausį ir vedė ją guolin. Prieš gulsiant, Ni
da nuavė Kasčiui kojas, kaipo žymę nusi
žeminimo savo vyrui.

Rytoj dar degins vištą ir gaidį padė
kai dievams, ir bus moterims naujų kalbų 
—ko jiedu sulauks, sunaus ar mergaitės.

Artimesni kaimynai kurie ne taip sku
bus prie darbų, dar sueis baigti valgyti ir 
gerti kas liko, ir matyti vištos ir gaidžio 
deginimo apeigas.

Jį. Jį, Jį

Sekantį rytą, anksti išbudęs Kastys 
paliko savo nuotaką guolyje ir išėjo į orą 
pasidairinėti, nes dar negreit prasidės pas
kutinės iškilmės ir sueis bobos jo pačią 
budinti, bet jau kaipo moterį.

Saulutei tekant, sugryžo Kastys į vi
dų ir priklaupęs prie guolio savo mylimo
sios, prisižiūrėjo jos gražumui. Nida gu
lėjo vos plona balta paklode užklota, ir ją 
skaisčiai per mažą be stiklo langą nušvie
tė patekėjus saulutė. Dabar jis žiurėjo į 
ją kaip i savo brangenybę: ji yra jo, nie
kas neatims, ir jis kovos iki mirties jei 
kas norėtų ją pagrobti. Po visų kelionės 
vargų ji jau buvo visiškai atsitaisius ir 
išrodė vėl tokia graži — dabar dar gra
žesnė — kaip anuomet buvo.

Koks baltas jos kaklas, pečiai, kokie 
skaistus raudoni veidai; kokie gražus tam
sus plaukai, kurie buvo išsidraikę ant pa
galvės; kokios gražios užmerktos akys; 
kokie švelnučiai tiršti antakiai, ilgi tan
kus blakstienai; lupos taip gražiai sudėto? 
ir tokios viliojančios, tik imk ją į glėbį, vėl 
bučiuok, džiaugkis ii' nepaleisk nieka
dos.... Nuotaka dar snaudė, ar gal nu
davė miegančią, nes nepramerkė akių, ir 
Kastys prisižiūrėjo ja ir gėrėjosi, nebu
dindamas jos.

Ant jos kairio peties, šone kaklo, ku
ris nebuvo padengtas, nes oras buvo šil
tas, Kastys pamatė kokį tai ženklą. Pa
matęs tai, įsmeigė akis ir žiurėjo daugiau. 
Tas ženklas buvo įdegintas jos odoje. Žen
klas sukėlė Kasčiui kokias tai mintis: pri
siminė jis, ir tuoj pradengė savo kairį pe
tį ir kiek buvo galima, galvą pakreipęs, 
žiurėjo ir matė: ant jo paties toj pat vie
toj buvo toks pat ženklas.... Suvirpėjo 
vaikinas. Prisiminė jog aplink jo tėvų 
gyvenamą vietą jis net medžiuose matė 
įdegintus tokius pat ženklus. Vienas me
dis su tokiu ženklu, pagal tų laikų papro
tį, buvo net jam auginamas. Tas ženklas 
ką nors reiškė. Taip — tai buvo jų šei
mynos ženklas! Tokius ženklus turėjo jo 
tėvas, be abejo, nes tuose laikuose kada 
buvo madoje vogimas vaikų, tėvai juos 
ženklindavosi kad atsitikime jei atrastų 
vėliau, galėtų išpirkti, arba jeigu suaugę 
gryžtų kad žinotų jog savas gryžo.

Taigi Kastys vedė savo seserį! Savo 
paties kraujo dalį pamilo tolimoje šalyje, 
ir tiek vargo dėjo ją parsigabenti sau — 
net nuo kito vyro atimdamas, — o dabar 
negalės jos turėti....

Suprato jis: gėda bus prieš žmonių 
akis, kada patirs; gėda prieš savo sąžinę 
jeigu ir galėtų nuo žmonių pasislėpti.... 
Ką daryt?....

Susisuko jo mintys kai vėjų sūkurys, 
ir norėjo jis griebti begulinčiai savo žmo- 
nai-seserei už kaklo ir pasmaugti....

Dar, lyg geresniam persitikrinimui, 
atplėšė savo petį labiau ir į tą ženklą žiu
rėjo. Atsiminė, jaunystėje, Šveduose bū
nant,, jam tą ženklą rodydavo Bergla ir 
kalbėdavo kad tai jo tėvo ženklas, tik ji 
nežinojo kaip patirti iš kokios šalies jis 
paeina....

Kasčiui bežiūrint į savo petį, prasi

merkė ir jo nuotaka. Pražibo akys, vei
dai paraudonavo, lupos prasišypsojo ir šir
dis jautriai suplakė pajutus kad jos myli
masis šalę jos.... Bet staiga jos žvilgs
nis metėsi į Kasčio petį kur jis žiurėjo. 
Pamatė ji jo ženklą ir pažino, nes savo 
ženklą tankiai apžiūrinėdavo. Astrida jai 
sakydavo: jei rasi ką su tokiu ženklu tai 
bus iš tavo gimines....

Pabalo nabagės veidai kai lavono, akys 
pametė žėrėjimą ir virto stiklinės, lupos 
neištarė žodžio, tik pirštai įstrigo jai gi
liai į plaukus, ir Nida atsistojo iš savo 
guolio.

— Nida, tu esi mano sesuo, Pangutė! 
Aš atėmiau tave nuo tavo vyro, parsive
džiau į gimtinę, bet pats turėjau suteršti 
ir užtraukti ant mudviejų dievų rūsty
bę... ?

įkniubo jis veidu į pagalvę ant kurios 
nesenai Nidos-Pangutės veidas buvo.

Jų mintys dabar buvo vienodos: Kas
tys galvojo: geriau butų buvę jei jis iš 
anos laivokrušos nebūtų išlikęs — butų 
amžinai užmerkęs akis po to sudužimo, 
ir nepriėjęs prie šito....

Pangutė galvojo: Geriau butų buvę 
jeigu ji butų žuvus ant tos lydies, sušalus 
ar nuskendus, negu būti išgelbėta ir par
vežta patirti tokią baisią savo dalį....

Lėtai bet apsisprendusiai ji žengė ir 
išžengė per duris. Ką ji darė ji nežinojo, 
tik jos kojos nešė ją tolyn, tolyn nuo jos 
vyro-brolio namų, ir ji dingo....

Ilgai Kastys rymojo sau vienas, apsi
ašarojęs, iki pradėjo rinktis žmonės juo
du budinti, bet nustebo atradę jį vieną.

' Apsidairė ir jis kad jos nėra, ir slėp
damas ką patyrė, leidosi su visais jieškoti.

Lakstė visur ir nubėgo į pajūrį, bet 
ten nieko nematė. Kas su ja nutiko nie
kas nežinojo. Niekas svetimi nežinojo ir 
kas ji buvo, ir ėmė kalbėti kad ji paėjo iš 
jurų, ir į juras dievai turbut pašaukė.

Nusigando Kastys kad dings jo sesuo, 
bet jau buvo pervėlai išgelbėti. Nei juro
je, nei upelyje, nei jokioje duobėje jos ne
buvo. .. . Niekas nematė ją nei einančią 
nei.praeinančią, nes dar buvo visai anksti.

— Nėra! Jos nėra! Nidos nėra! — 
kalbėjo žmonės nežinodami ko griebtis nei 
ką daryti. i

— Nėra.... Pangutės nėra.... nėra 
mano brangios sesytės. ... — aimanavo 
sau giliai širdyje Kastys, kuris tik vienas 
visą paslaptį žinojo.

Šoko jis ant žirgo ir paplakęs jį lėkė 
tolyn nuo jurų. Žirgas lėkė, nešėsi kai vė
jas, žemė dundėjo, dulkės debesiais kilo 
paskui jo.

Kur jis lėkė? Kur taikė patekti, ko 
tenai keliavo?

Jo širdis ir mintys jį vijo nuo jurų — 
užmiršti viską kas čia dėjosi. Jis jau gir
dėjo apie Lietuvių karus su krikščionimis 
užpuolikais — į pagalbą savo broliams lė
kė — tenai užmiršti, mirties glėbyje, vis
ką, viską....

Bet savo vadą išjojantį patėmijo tie 
broliai milžinai, ir jie kopėsi ant arklių ir 
leidosi paskui.

Skrisdami paskui tenlinkui, Ardis ir 
Skardis kalbėjo:

— Ar žinai kaip Nida galėjo dingti?
— Ką gali žinoti: tokio atsitikimo ne

matėm ....
— Aš manau kad sugryžę Danai pa

pasakojo Einarui, jos vyrui, ir jis slapta 
atplaukęs ją pagrobė ir išsivežė....

— Ką tu žinai kad taip: gal Rugijos 
Erikas kerštui atsekė ir norėdamas vis- 
tiek gauti iš Einaro išpirkimą ją pasiga
vo ir išsivežė....

— Ii' taip ir taip galėjo būti, bet keis
ta kad niekas nematė jokio laivo, o ji ant 
debesio neišplaukė....

Daug dienų praslinko, išnyko nujoju
siųjų pėdos. Ar pavijo jiedu Kastį? Ar 
sutiksim mes juos dar kada nors vėl?

Visko Pabaiga
Kaip Pangutė galėjo išlikti gyva žiau

rių plėšikų rankose, kaip galėjo išaugti 
svetimoje šalyje, tokia gražia, patekti į 
tuos pat kelius kur jos brolis bus, ir abu 
vienas kitą pamylėti?

Meilė yra tai gamtos paslaptis, kuri 
apsireiškia visuose ir visuomet kada tik 
vyriškis ir moteriška susieina ir pasižysta.

Kada jiedu buvo plėšikų perskirti po 
kovos jurose, Pangutę nusigabeno su sa
vim Jomsburgėnai — nes ištiesų tai buvo 
jie kurie išžudė jų tėvus, ir jeigu Kastys 
suaugęs vėliau gavo jiems atsikeršyt tai 
tas labai tiko.

Kas butų iš jo buvę: paprastas vergas, 
kaip tiedu milžinai, ar kas kitas, jeigu jis 
butų su Jomsburgėnais parvykęs, vietoj 
pakliūti Švedams ir patekti jarlui Gormui 
už augytinį? Visai kitoks likimas butų 
buvę jo ir Pangutės, ir nebūtų įvykę to 
kas dabar įvyko. Gal jie butų augę arti 
vienas kito ir visada žinojęsi.

Mergaitę parsivežė Jomsburgo plėši
kas ir atidavė savo motinai Roeskilde. 
Ten Pangutė užaugo, ir kadangi iš ma
žens rodės businti graži mergaitė, plėšiko 
motina augino ją kad galėtų su gera nau
da parduoti. Bet augino ir pamilo, ir taip 
mylėjo ją jog paskiau pradėjo labai rūpin
tis kad su mergaite kas pikto neištiktų jei
gu turės su ja skirtis, todėl senė pasirūpino 
jai gerą vietą — ir geresnės nebuvo visa
me Roeskilde kaip už palydovę Astridai, 
garsiai to miesto turtuolei.

(Bus daugiau)

BESOTIS
(Liaudies daina)

Nebtarnauja apetitas, 
Neįvalgau taip kaip kitas, 
Oi sunku, sunku gyventi 
Kada žmogus imi senti.

Būdavo seniau nuo ryto
Gėriau kvortą, gėriau kitą
Aš alaus skanaus ne menko,
Sėdau valgyt kaip pritinku 

Stiklinėles tris arbatos, 
Tai nedaug ten taip ir matos, 
Paskui puskapį kiaušinių, 
Pora pusbliudžių virtinių;

Ir spirgučių kokį svarą,
Salcisoną duoda gerą,
Imu žąsį, imu antį,
Ir kilbasą kaipo pantį, 

Ir dar noriu ir dar trokštu 
Ir višklis pilve sukopsta, 
Kaip prisėdau valgyt pietus, 
Ėmiau piškyti katlietus.

Imu sriubą srėbte srėbti,
Nėra laiko atsikvėpti,
Prilindęs prie gardumynų,
Prie visokių saldumynų,

Kemšu net akis pastatęs, 
Paąkui pilvą sau išstatęs 
Einu sodan vaikštinėti, 
Ar su boba kieminėti.

Vėl po tam geriu arbatą,
Valgau vėl ką akys mato.
Apie penktą kavą duoda, 
Geriu baltą, geriu juodą.

Jei mėsos ar taip ko randu 
Tai dar imu ir užkandu.
Sėdu valgyt vakarienės,
Pora bliudų kiaušinienes,

Puspaltį mėsos kiaulienos,
Svarų keletą veršienos,
Diktą gaidį, vištą seną,
Dar labiau ir patį maną.

Bėda mano paskutinė
Kad netikus gaspadinė, 
Pieno yra, sriuba juoda, 
O lašinių ir neduoda;

Šiandien teta virė juką,
Gal vakar skerdė paršiuką,
Virė juką su lašiniais
Ir įdėjo dar taukinės.

Išvirė gi man arbatos
Iš senų žiponų vatos,
Prispirgino man spirgučių, 
Senų rezginių mazgučių.

O nuo vieno rukštaus pieno
Skauda pilvą visą dieną;
Skauda pilvą, viduriuose,
Ką tiktai lovoj turiuosi.

(Padainavo Monika Eremičaitė, 
surašė Pr. Daugininkaitis.)

Cleveland, Ohio

TAUTOS

Reikalaukit “Dirvoj” 
šių gražių eilių — dvi 
didelės tuo vardu ei
lių knygos tik už 50c. 
300 puslapių daugelio 
noetu raštu. Buvo $1.

6820 Superior Ave

NEUŽMIRŠKIT

“BALTIJOS ARĄ” jau 
galit gauti knygoje (du 
tomu) popieros virše
liais prisiųsdami $ I, ar
ba $1.50 kas nori turėti 
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
ma užsakymas.

SAVIŠKIŲ!
“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiekvic-
— jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksleiviuinam

ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, visiems 
suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai paprasta 
apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų tam
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo pago
nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų- laikų šiaurės 
Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Baltiją

žygiai tuose laikuose, ypač juromis, yra visai nežymus, j 
tik vienas Baltijos Aras, jaunikaitis Žemaitis, pragarsi, ' 
bet jo dar visai jauno sparnai lieka pakertami ir nepa- ! 
siekia jis dar didesnės garbės po to kai sugryžta Į sa- j 
vo šalį. Nors tokių žmonių tais laikais buvo labai rei- i 
kalinga, bet Kastys ir jo mylimoji žūsta, kuomet jau j 
sugryžę pasirengia laimingai gyventi ir ginti savo žemę. { 
Del ko taip atsitinka rasit knygoje, tik paskubėkit at- j 
siųsti savo Dolari. {

— Reikalaukit “Dirvoje
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LIETUVOS LAIVYNO UŽUOMAZGA

Nors Lietuviu tauta am
žius gyvena Baltijos pajū
ryje, tačiau ją jau prieš ke
lis šimtmečius Vokiečiai 
nuo tos juros buvo atstu
me. Taip musų tauta at
prato nuo juros. 1923 me
tais atgauta didokas gaba
las juros, su Klaipėda.

Gauta uostas, bet labai 
apleistas ir be laivyno. Ka
dangi esame atpratę jurą 
tinkamai vertinti tai ir mu
sų visuomenė ir valdžia 
mažai tesirūpino juros bei 
uosto teikiamas galimybes 
išnaudoti. Uosto pagerini
mams per keletą metų Įdė
ta keletas milijonų litų. Bet 
nuosavo laivyno įsigijimui 
nieko nebuvo daryta, nors 
tuo tarpu, sakysim nebuti- 
niausių ir brangių trobesių 
■statybai išleista keliolika 
milijonų litų.

Dabai- jau matyti ir vi
suomenės ir valdžios dides

nis susirūpinimas musų pa
jūrio išnaudojimu ir šis tas 
jau padaryta. Taip, užper
nai pradėta ir pernai baig
ta Klaipėdoje skerdyklų iv 
šaldytuvų statyba.

Šįmet jau padaryta pra
džia ir prekybos laivynui. 
Nesenai įsikūrus privatinė 
Lietuvos garlaivių bendro
vė, trumpintai pasivadinus 
“Lietgar”, energingai ima
si šito darbo. Su užsienių 
piniguočių pagalba, ši ben
drovė jau nupirko du dido
kus laivus. Vienas jų bus 
pavadintas “Klaipėda”, ki
tas “Palanga”.

Sausio 20 d. Klaipėdos 
uoste buvo iškilmingos kri
kštynos tų dviejų laivų, su 
didelėmis iškilmėmis.

“Lietgar” bendrovė ne
trukus pirksianti dar du 
laivu. Bendrovė stengiasi 
sutvarkyti savais laivais ne 
tik prekių pas mus įvežimą,

ir išvežimą bet ir keleivių 
vežiojimą.

Pereitą vasarą Klaipėdos 
Lietuvių bendrovė “Sandė
lis” yra nupirkus prekybinį 
laivą “Lydys”, šį laivą iš
tiko keista nelaimė: jį pa
vogė kapitonas Vokietis, 
nuo kurio laivas buvo nu
pirktas. Laivą vėliau su
gavo Danzige, ir jis rodos 
jau grąžintas Klaipėdon.

“M. R.”

Kanados ii 

Naujienos į

TORONTO, ONT.,

Jaunimo vakaras. Vietos 
jaunimo kuopelė Vasario 9 
d. suruošė vakarą su įvai
riu programų, kurį artistai 
atliko gana puikiai. Suvai-

Žmogžudvstė I dinta komedija “Kurčias 
Sausio 4 d. kaž kur din- žentas”, “Stebuklingas bar-

go Ramybalos vai., Pašilė- 
lių kaimo gyventojas Mo
tiejus Povylaitis. Kilo įta
rimas kad jis nužudytas.

Ir ištikro, policija bety
rinėdama išaiškino kad Po- 
vylaitį nužudė jo sūnūs Jo
nas ir posūnis Antanas 
Morozas. Tardomi abu pri
sipažino kalti ir nurodė kur 
lavonas paslėptas. Lavoną 
paslėpė klojime. Galva bu-

[zdaskutis” ir tt. Ypač įs- 
į pudingai atsižymėjo dekla- 
jmacija Margelio vaikutis, 
apie 6 metų amžiaus, už ką 
verti pagyrimo jo tėvai.

Butų viskas buvę gerai 
jei nebūtų įkišta politinis ir 

i koncertinis dalykai. Vienas 
! “artistas” sumanė pašiepti 
i Lietuvą ir “fašistus”, bet ne 
pajuokė “fašistus”, o tik 
užgavo savus brolius. Jo

pasibarti, paterlioti vieni 
kitų pažiūras. Tai bus “iš
kilmė”!

Toronto jaunime! Pasi
rūpinkit kad greičiau butų 
sutvarkyti įstatai ir išda
linti nariams, kad sulyg jų 
galėtų dirbti gražų kultū
ros darbą, kokį užsibriežė. 
Tuomet politikieriai, ergel- 
ninkai ir partijų pakalikai 
pamatys kad neturi savo 
politikoms vietos ir eis iš 
jaunimo kuopelės į savo 
partines draugijas.

Kurie daugiau apsišvietę, 
kultūringesni, dirbkit ben
dromis jiegomis su visais 
nariais, veskit juos į švie
sos kelią.

Girios Volungis.

vo tolimos tėvynės ir jau
čiasi Lietuviais.

Tik bloga kad nors pas 
mus randasi daug jaunimo 
ir galėtų susidėti į chorą, 
bet neturi vedėjo. Mėgėjai 
nenustoja ūpo ir darbuoja
si choro sukūrimui.

. St. R—ys.

Kellogg’o paktas. Kana
dos parliamentas, šešiolik
tas iš eilės kaip Kanada au
tonomiškai gyvena.

Tarp kitų dalykų paim
ta apsvarstymui Kellogg’o 
paktas palaikymui taikos 
tarp Suv. Valstijų ir Kana
dos ir klausimas gražini
mo ir apsaugojimo Niaga
ros vandenpuolio kad ne-

nyktų ir nesusigadintų tas 
stebėtinas gamtos kurinis.

Kanados sostinė yra Ot
tawa miestas.

Reikalauja pensijų. Ka
nados valdžia nori kad Ka
nados parliamentas praves
tų įstatymą mokėti pensi
jas valstybės gelžkelių dar
bininkams kuomet sulaukia 
senatvės.

Jurų smakas. Norwood. 
Ont. — Trent upėje netoli 
Hastings rasta įšalęs į le
dą jurų smakas 30 pėdų il
gio. Šimtai žmonių subėgo 
pažiūrėti. Smakas turi tam
siai rudą odą su vario spal
vos lašais. Nekurie tie la
šai išrodo kaip akys.

“L.A.’vo nupjauta. tema buvo apie medalius, 
tik negalima buvo suprasti

Lengvesnis, Greitesnis 
Skalbimo Budas

pLEKTRIŠKA skalbiama mašina sutaupo 
laiką, sveikatą ir spėkas. Jisai išskalbia 

drapanas visiškai švariai. Nėra jokio sunkaus 
trynime darbo, nereikia gręžti rankomis.

Elektriškas skalbimas einasi ta;p greitai 
kad net didelis skalbimas jau daugiau nėra vi
ses dienes darbas. Skalbiamos mašinos par
siduoda krautuvėse ant lengvo išsimokėjimo 
plane. Kodėl neturėti smagumo iš šito leng
vesnio skalbimo plano išdalinant savo išlsimo- 
kėjimą ant keliolikos savaičių?

Skalbtuvų

ar jis eiles deklamavo ar ką 
tokio maišė ir rezgeliojo, ir 
skambėjo tik “medaliai”, 
“Smetona”, daugiau nieko. 
“Artistas” raitėsi pajuok
damas medalius bei kryžius 
kuriais apdovanota kovoto
jai už Lietuvos laisvę, iš ko 
daugeliui brolių Lietuvių tą 
girdint ašaros byrėjo, nes 
čia yra nemažai kurie po 
iškovojimo nepriklausomy
bės čia atvažiavo, kurie už 
savo žaizdas už tėvynės lai
svę gavo kryžius ir meda
lius.

Gaila kad jaunimo kuo
pelėj randasi tokių gaivalų 
kurie politikas maišo dailos 
darbe ir mano kad patai
kaudami vienai klikai galės 
pasekmingai gyvuoti.

Publikos buvo nemažai, 
tik gaila kad tvarkdariai 
nesistengė sutvarkyti per
daug alučio įsikaušusius 
draugus, kurie vaidinimo 
laike salėje kėlė nepaken
čiamą trukšmą.

Šokiams prasidėjus, Lie
tuviai manė kad ir per šo
kius taip linksmai galės pa- 
siužti kaip laike vaidinimo, 
bet šokius grojo daugiausia 
Angliškus, šoko tik porelės 
čiagimių kurios moka tuos 
šokius, ir Lietuviams nieko. 
Kadangi publiką sudaro at
eiviai, vakarų rengėjai pri
valo žiūrėti kad ir jie turė
tų pasilinksminimo.

Jaunimo kuopelėj yra ga
na darbuotojų kurie norėtų 
prisilaikyti kuopelės įstatų 
ir varyti bepartinį kultūros 
darbą, bet senesnieji gyven
tojai, kurie įpratę politi
kuoti, diskusuoti, rietis, ne
apsieina be to. Štai ir Va
sario 16-tai nutarė kuopelės 
vardu suruošti diskusijas,

Toronto Smulkmenos
Vasario 2 d. Šv. Jono dr- 

ja turėjo viešą vakarą, ku
ris davė geresnes pasekmes 
negu pirmiau kada ši drau
gija turėdavo.

Vasario 9 d. jaunimo kuo
pelės vakare dalyvavo net 
Lietuvos Žydukų, kurie pa
gyrė parengimą. Pelno li
ko $47. Šie pinigai busią 
sunaudoti steigimui skaity
klos. Nutarta išrašyti pen
kis laikraščius, keturis iš 
Suv. Valstijų ir vieną iš 
Lietuvos.

Vasario 16-tai dienai Šv. 
Jono draugija rengia vaidi
nimą ir balių, jaunimo kuo
pelė paskaitas, deklamaci
jas, diskusijas ir tt.

Malonu pabrėžti kad mu-

Elektrcs Pagalba Šei
mininkėms Namuose
Namų valymo pagalba, skalbime 

patarimai ir visokį darbą sumai' - 
nanti pamokinimai randasi nauja 
pagamintoj Electricl League of Cle
veland knygelėj vardu “Ninety-nine 
Helps for the Homemaker”.

Knygutę parašė Edith Raye Tol- 
ton, joje randasi 99 naudingi pata
rimai moterims kurios užžiuri na
mus.

Nekurie skalbime patarimai:
Dideli guminiai patiesalai labiau

sia naudojamose skalbyklos vietose 
ant grindų yra patogesni stovėjimu: 
negu ant konkreto grindų.

Didelės kasės skalbinių yra sun
ku nešti ir keistai išrodo. Patogiau 
turėti kelias mažiukes skalbiniams 
kašes.

Plėtmų prašalinimui yra šitokių 
patarimų knygelėje:

Kramtomo gurno — atšaldyt ik: 
gumas liks trapus. Nugramdyk kiek 
galima. Ištarpyk lipus j carbon tet
rachloride.

Šokolado arba kpkoa — išmazgok 
šaltame vandenyje. Pamerk į bo 
rakso soliuciją, po pamarkymo ver
dančiam vandenyje.

Taikus — patrink kerosinu ir iš
mazgok karštose putose.

Maliavą — naudok terputiną ar
ba alkoholi paskui karštose putose

Kopijas tos naujos knygelės gali
ma gauti dykai atsilankius Į Paro
da Visko Elektriško del Namų, kuri 
užlaikoma per Electrical League ant 
14-to aukšto Hotel Statler.
su žmoneliai nepamiršta sa-

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

••i

Paroda
Apsilankymas į Parodą Visko Elektriško 
del namų, 14-tame Aukšte, Hotel Statler, 
pagelbės jums pasirinkti skalbiamą maši
ną kokia jums labiausia patiks. Čionai ga
lit sulygint visas bendrai naudojamas elek

4* Phone Randolph 4615

t S. J. WAISVILLA & SON
| HARDWARE (Geležių Krautuvė) *
£ Budavotojams, Painteriams ir kitokios reikmenys. Turim viską v
£ kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, Šepečių, Vielų Durų,
X Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir sutaisom £ 

senus. Garantuojam už prekes ir gerą patarnavimą. Kreipkitės ‘į

* 1667 E. 55th St. Arti Payne Avenue Ž
X 5’

triškas skalbimo mašinas, paklausti kas 
jums neaišku ir pasirinkti. Nieko čionai 
neparduodama. Inėjimas dykai.

THE ELECTRICAL LEAGUE
14-tas Aukštas —HOTEL STATLER— Prosepct 3466
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Radio?
ŠTAI JUMS VICTROLA RADIOLA

Victrola ir Radio krūvoje 
Šis modelis $185.00;

Vėliausio išradimo už prieinama kaina kiek
vienai šeimynai—ši VICTROLA RADIOLA 
privalo rastis kiekvienuose namuose. Gro
ja Radio ir Rekordus, kada ir ka norit. Kai
na yra specialiai nupikinta pačių išdirbėjų— 
buvo $250.00, dabar tiktai $185.00. At
eikit patys persitikrinti, daugiau nieko ne
reikia. Radiola yra vėliausio išdirbimo, gro
ja iš elektros vielų, tik reikia sujungti ir vis
kas. Nėra nieko kito šitokia žema kaina.

Dirvos” Patarnavimas Lietuviams
| “Dirvos” Krautuve
<> 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

o<>

o <> 
o o 
o <► 
<*• 
o o o

o
<► o <b o o o o o o o
o o o o o o o o
<> 
O 
O o 
o o

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

❖

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedeldieniaia nuo 10 iki 1. j

■ V--I

1U A. S. BARTKUS)
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki) spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
v 1 1 ’, “Studija su dviem parodos langais”

4 — Telefonas Randolph 3535 —
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DIRVA 7

Gerb. Spragilo Kelione
(Tąsa.) kare gi visai kas kita: žmo

Paryžiuje
Rugs. 10 d. Vakar vaka

re temstant pasiekėm žy
mų Vokietijos miestą — 
Koelną, ir dar spėjom pa
matyt šviesoje garsią Koel- 
no Gotiško stiliaus katedrą. 
Ištiesų tai nepaprasta buda- 
vonė, toli skiriasi nuo kitų 
Koelno budinkų aukštumu ir 
viskuo.

Nakties laiku pervažia
vom Belgiją, kur buvo ka
ras, bet nieko nebuvo ma
tyt. Auštant jau atsidūrėm. 
Francuzijoj ir artinome-- 
Paryžiun. Jau buvo 8 va
landa ryto kaip atsiradom 
tame garsiame mieste.

Traukinis išleido pasažie- 
rius Šiaurinėj stotyj ir to
liau neina, o kadangi rei
kės Į Cherbourgą važiuoti 
iš kitos stoties tai sėdę i 
taksi nukeliavom Į viešbutį 
(Atlantic) pas St. Lazaro 
stoti, taip kad viskas butu 
paranku kada reikės išva
žiuoti.

Paryžius! Laiko čia bū
ti turėjom tris dienas, tai
gi apsidairinėt bus kada ir 
daug ką matysim.

Kas tikėtų kad žmogus 
tik iš vardo žinodamas tokį 
garsų miestą, štai imi ir at
sirandi jame, lyg sapne. O 
kai pagalvoji apie tai, pa
sirodo visai galimu: Lietu
von keliaudamas turi Pary
žių matyti, taipgi ir Berli- 
ną. Gali matyt ir kitus pa
keliui - miestus, tik reikia 
pora savaičių anksčiau ° iš
važiuot iš Kauno prieš lai
vo išplaukimą.

Oras ir čia mums buvo 
nepaprastai gražus ir šil
tas, todėl buvo smagu Pa
ryžiuje svečiuotis.

Papusryčiavę ir pamiego-

nės kur tai dingsta, viskas 
apmirę, krautuvių langa 
tamsus, nes matyt taupo. 
Tik gatvės gerai nušvies
tos. Tramvajuose dirba ii 
moterys konduktorės.

Paryžius turi daug pože 
minių traukinių, viršuje ei 
na tramvajai ir didieji au
tobusai ir vis pilni žmonių

Frankas ir dabar buvo 
nupuolęs, vos 4 centai vie 
toj no emalio apie 25c. Tai 
gi kaip kas Paryžiuje ir vi
sai pigu, o kaip kas bran
gu.

Paryžiuje matėm vien;? 
keistenybę kokios kitur nie
kur nematyt. Tai bučiavi- 
mąsi gatvėse ar šiaip kur 
Eini gatve, žiūrėk kur su
stoję ant pat tako vyras su 
merga ir susispaudę bu
čiuojasi kaip kokie bepro- 

I čiai. Jeigu dar atsistotų 
kur prie sienos ar tvoros 
ir netrukdytų praeinan
tiems butų tiek to. Bet su- 
sikabint ten kur ėjo ir su
lipinus lupas per kelias mi 
autas nepertraukti matan
čiam šlykštu darosi.

Francuzai žmonės matyt 
ir nedavalgę, nes tokie su
nykę,. išblyškę, ir daugiau
sia juodbruviai, kuomet Vo
kiečiai daugumoj šviesus.

Matant Paryžių ir jo 
žmones gali daryt palygi
nimą su Vokiečiais Berli
ne. Ten vakarais kafejos 
gyvos, dar gyvesnės negu 
dieną, ir tai visos. Prie 
kafejų ii' karčiamų ant ša
ligatvių Berline išdėta sta
lai ir sėdynės praeiviams iš
sigerti ir užkąsti ir tos vie
tos labai švarios, staliukai 
ir sėdynės gražios, o Pary
žiuje priešingai: kur tik 
neisi turi apsižiurėt ar ga
na švariai užlaikoma. Net

ję, nes iš nakties traukiny
je išvargę, po pietų ėjom 
apžiūrėt miesto.

Apie Paryžių štai kokį 
Įspūdį galima papasakoti.

Šis miestas istoriškai yra 
senesnis už Berliną, todėl 
visa jo tvarka kitokesnė. 
Gi kaip jis dabar stovi, Pa
ryžius turi prastumo išvai
zdą: dar nuo karo laikų bu- 
dinkai nemazgoti, aprūkę 
ir juodi, ir tik vienur kitur 
matysi nuvalytą arba valo
mą budinką. Francuzai po 
karo liko labai biedni, pini
gai kelis sykius krito, žmo
nės turi mokėti didelius 
mokesnius, taigi neturi iš 
ko viską apsirūpinti. Be 
abejo dar ir dabar Francu
zai moka taksus nuo katės 
ar vištos (to nepatyriau), 
nes jei nori lange išdėti ko
kią paskelbimo kortelę —- 
kambarių išnuomavimą, ar 
ko pašalinio pardavimą — 
ir ant tos kortelės lipina 
taksų markę.

Berline daug dar matėsi 
arklių vežimus traukiant, 
bet Paryžiuje jų matėsi dar 
daugiau. Mieste šiaip au
tomobilių perdaug nematyt, 
tiktai taksi laksto. Nes tik 
gerai turtingi Francuzai 
teįstengia automobili nusi
pirkti.

Paryžius dienos metu la
bai gyvas, pilnas žmonių ir 
vežimų, krautuvės pilnos 
visokių gražių prekių. Va-

garsioj gatvėj Champs Ely- 
sees negali rasti tokio šva
rumo kaip Berline Unter 
den Linden gatvėj.

Viskas tas parodo Fran- 
euzų biednumą ir pasitikė
jimą ant svetimtaučių pini
gų, nes jie patys mažai lei
džia. Bet mums esant jau 
daugybė Amerikonų buvo 
išvažinėjus atgal, nes mo
kyklos prasideda šį mėnesį. 
Bet galima spėti kad ne vi
si ir Amerikonai mėto pi
nigus, nes ne visi turi per
daug mėtyti. Išskyrus tur
čius, kurie randa sau pasi
linksminimo vietas, kiti vi
si turistai irgi žiuri kur pa
dėt centą.

Paryžiuje bananų matyt 
gana daug, taipgi vynuogių, 
bet obuolių ir šiaip vaisių 
tai ir jieškodamas negali! 
rasti. Gal but ir čia neuž-

kus. Pirmame aukšte, iš 
kurio beveik visas miestas 
matyt, yra restoranas ir 
visokių gėrimų. Paryžiuje 
bendrai pilna Francuziškc 
/yno ir jis gana pigus.

Versalyje
Paskutinę dienę buvimo 

Paryžiuje, Rugs. 12, nuva
žiavom apžiūrėt garsų Ver
sali, kur buvo pasirašyta 
žaikos sutartis.

Apie Versalį verta pla
čiau papasakoti.

Dabar ta vieta yra viešas 
muzejus ir parkas ir visi 
gali laisvai lankyti. Vidu
je po palocius vaikščiot rei
kia užsimokėti įžangą, nes 
yra užžiurėtojai ii’ jie kai- 
įuoja užlaikyti.

Iš Paryžiaus Į Versali y- 
ra apie valanda kelionė 
traukiniu. Iš miesto tena' 
eina turistų autobusai ir 
ima po $5 už nuvežimą ir 
parvežimą. Bet ką ten su 
jais tampysies. Mes važia
vom traukiniu ir mums kai
navo po apie 50 centų i abu 
galu.. Taigi atliko po $4.50

Versalį aplankyt veika 
linga kiekvienam. Jeigu 
kuris žmogus visai niekui 
nesti nustebinamas, matęs 
Amerikoj visokių ypatingų 
dalykų, nesistebės nei iš Ei-j 
felio bokšto, nei iš kitų da-’ 
lykų, bet kai i Versali nu
vyksti tave sudrebina.

Pamačius tą viską pavir
šutinai tuoj pagalvoji, ne- 
dykai kilo garsi Francuzų 
revoliucija, nedykai kara
liams ir karalienėms gal
vas kapojo.

Versalio palocius būda- 
roti pradėjo karalius Liud-j 
vikas XIV 17-me šimtmety- Į 
je. Išleido stebėtinai dide-; 
les sumas pinigų, apsunki
nant gyventojus mokes-! 
niais ir darbu. Paryžiauje 
turėjo irgi puošnius palo
cius, bet tie buvo perpras
ti, ten mat matė jie mai-l 
šantis prastus žmones, ku-1 
rių nenorėjo akyse matyti.\ 

(Bus daugiau)

Pasinaudokit Gerumu
■ Turiu mainosc (angliakasyklose) i 
gerų pigių namų. Parduosiu arba 
mainysiu j namą arba lotą Cleve- 
lande. Kas darys su manim bizni 
tam darbas kasyklose užtikrintas. 1 

Turiu pardavimui Barber Shop ir i 
pool ruimį, ir daug namų Clcvclan- 
de. Kreipkitės —

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE.

Pennsylvania 1481

Akrono Naujienos
Smagus vakaras. Vasa

rio 9 d., Raymond st. salė
je, SLA. 354-ta kuopa tu
rėjo smagų vakarą, kurio 
programą išpildė Clevelan- 
iiečiai suvaidindami dvi ko
medijas, “Poni Pipsė ir Pa
lelė Tipsė” ir “Nesiprie
šink”. Vaidinimai išėjo ga
la gerai prie tokių patogu
mų kokius buvo galima tu
rėti šioje mažoje scenoje.

Prie to, vietinė mergaitė 
pašoko klasiškus šokius.

Programą vadovavo J. 
Ramoška.

Publikos buvo daugiausia 
negu kada šioj salėj Lietn- 
tuviai turėjo, ir kuopai li
ko gražaus pelno. Savaitė 
mrmiau čia turėjo vakarą 
bolševikų valdoma S. L. A. 
kuopa, bet sako turėjo nuo
stolių.

Po vaidinimo buvo šokiai 
ki 12 vai. nakties. Grojo 

puikiai Lietuvių orkestras.
Šalip aktorių, iš Cleve- 

lando atsilankė dar keletas 
svečių veikėjų.

Tautininkai čia jaučiasi 
gana energingi ir pasiryžę 
dirbti ir toliau meno srity
je. Linkėtina gerų pasek
mių. - Svečias.

ant jos svetimas automo
bilis ir sulaužė jai koją. Ji 
gydosi miesto ligoninėje.

Gaškam važiuojant auto
mobiliu, ant jų užvažiavo 
kitas automobilis ir juos 
sužeidė, taipgi jų automo
bilį gerai apdaužė. Jie gy
dosi namuose; aną automo
bilistą patraukė į teismą 
reikalaudami $13,000 atly
ginimo už nuostolius.

Labai apsirgo Kazys Bar
tkus ir jo žmona. Linkėti
na greito pasveikimo.

Keliautojas.

Taiso dirbtuvę. Pereitą 
savaitę eksplozijos sugady- 
tą Firestone anglies smul
kinimo dirbtuvėj ištiko ek
splozija, kuri sukratė visą 
pietinį kraštą miesto. Vie
nas darbininkas sunkiai su
žeista, kiti trys lengviau.

Trijų aukštų budinkas la
bai sugadytas ir imamas 
atstatyti.

Kada užsidegė ir sprogo 
anglies dulkės tuo pat sy-, 
kiu sprogo ir garo katilas. 
Išlakstė langų stiklai viso-! 
je plačioje apielinkėje. Ka
dangi eksplozija įvyko vė-|

Padėka. Šiuomi išreiš-| 
kiu širdingiausią padėką1 
būreliui Clevelandiečių S. i 
L. A. narių kurie teikėsi j 
atvažiuoti Į musų SLA. 351 
kuopos surengtą vakarą ir 
savo vaidinimu pralinks
minti Akroniečius. Dėkuo- 
ju varde savo vientaučių ir 
musų kuopos narių.

J. Ramoška,

Smulkmenos
Garnys atnešė gražų sū

nų Elzei ir Vincui Puišiam. 
Vasario 10 d. buvo krikšty
nos, kuinais buvo Petras 
Tarytis ir M. Puišienė, Ig
no Puišio žmona.

V. Slesoraitienei atsitiko 
didelė nelaimė: užvažiavo

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

I

derėjo ar ką.
Šalip šitų mažmožių, ap

lankėm ir garsias istoriš
kas Paryžiaus vietas kiek 
jų buvo galima per tris die
nas matyti. O jų yra labai 
daug. Paryžius, kaip ir 
Bėrimas, visai neklaidus ir 
be jokių vadovų ir klausi
nėjimų suradom kur kas 
reikėjo.

Prie kitko, apsilankėm 
garsiame Louvre muzeju- 
je, prie Eiffelio bokšto, to 
aukščiausio dalyko pasau
lyje. Ten keltuvai veža net 
Į pat viršų, už kelis fran

Nuo '
Peršalimu;

Naudokite PAIN-EXPELLERI
laisvai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 
Po vieno ar dviejų ištrinimų stebė
sitės kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu laiku 
tiek daug gero padaryti.

Paklauskite savo tėvo ar dieduko. Jie jums pasakys, kad PAIN- 
EXPELLERIS buvo pagclbingu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jūsų tėvai naudojo jį nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie

surasdavo urnų palengvinimų nuo Rcumatškų 
Skausmų, Neuralgijos, Strėpdieglio, lengvų ir di
delių Peršalimų, Išsinarinimų, Nusirausimų, Sus
tingusių ir Skaudamų Muskulų ir t. t.

Pareikalaukite PAIN-EXPELLERIO pas ar
timiausi vaistininką.

INKARAS ant pakelio garantuoja, kad gau
nate tikrąjį. Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų b’onkutės.

77ie Labor-afor/'es crF
F.Ad. R.ICHTE61 &;ČO) 

BERRY AND SOUTH FIFTH STSZ 

BROOKLYN,iN..¥'

lai vakare, nelaimių buvo 
mažai. Sprogimo ugnis bu
vo matyt per keletą mylių.

Ugniagesiai per penkias

valandas dirbo iki užgesino 
iš sprogimo kilusį gaisrą ir 
išgelbėjo kitus budingus 
nuo ugnies.

Velykas 
Praleiskite

LIETUVOJE
Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS EKSKURSIJOS
Asmeniškai prityrusių jūsų kalba kalbančių kelionės žinovų 

vedamos.
S. S. AMERICA .................. Išplaukia kovo 2
S. S. PRES. HARDING ..... Išplaukia kovo 13
S. S. LEVIATHAN ............ Išplaukia kovo 20

S. S. Leviathan—didžiausias pasauly laivas, plaukia per Cher
bourg. pristatys jumis ant sausžemio taip kad lengvai gimtinę 
pasieksite pirm švenčių.

Kiti United States Lines Laivyno laivai, plaukdami tiesiai į 
Bremen, taipgi leis jums būti savo gimtinėse vietose pirm Velykų.

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
Del smulkių informacijų ir kainų klauskite jūsų vietos agentą, 

arba rašykite:

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

P'URNASAl ir visi kiti namų apšildymo pečiai dirbo 
sunkiai ištisą žiemą užlaikymui jūsų namų šiltai.

Jie kaip kada ir persidirbo. Juos reikalinga nuodugniai 
peržiūrėti šiuo laiku ir persitikrinti a jier yra

GERAME, SAUGIAME STOVYJE.

Atminkis jog žiema dar nepasibaigus. Todėl tai

Išegzaminuokit visus Šildymo 
Prietaisus ir su jais sujungtas 
dujų išeigas arba kaminus. Ap- 
žiurėkit kad kapinai ir suveda
mos paipos yra atviros ir neuž- 
sikimšusios ir kad dūmams ir 
garams yra Kuosa išeiga per jas.

Nenaudoki! viršutinių gazinio pečiaus ugnių virtu
vės apšildymui kurie yra virimui. Uždegkit virtuvės pe
čių jeigu norit šusišildyti kambarį, ir laikykit pečiaus du
ris uždarytas.

Pašaukit mus jeigu nesat tikri atsakantumu ir ge
ru stoviu bent kurių jsų šildymo prietaisų.

THE EAST OHIO GAS CO.
E. 6th ir Rockwell __MAin 6640



į 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

Kas Girdei Clevelande-Apieiinkese

------------~--------—
11 METŲ SUKAKTUVĖS

Šį sekmadienį, Vasario 17 
d., Lietuvių salėje ruošiama 
paminėjimas Lietuvos nc- 
įjriklausomybės 11 metų su
kaktuvių. Programas bus 
turiningas, prasidės apie 
6 vai. vakare. Dalyvauja 
keletas žymių kalbėtojų, o 
dainų dalį išpildys St. Grei- 
čienė, J. Krasnickas ir kiti.

Geistina kad kuodaugiau 
visuomenės atsilankytų pa
siklausyti žingeidžių kalbų 
ir gražių dainų ir bendrai 
paminėti brangią tautos 
šventę.

vaikai del pasipinigavimo, 
ir organizuoti vagys kurie 
turi miesto rinkose parda
vimo stotis.

ypatiškai atsilankius jis su
uos del ko negalauia, ar iš 
girtumo ar šiaip nuo ko.

Valstijos sveikatos 
parhnentas ragina C 
lando miesto tarybą 
Įrengimo $25,000.000 
tęs vandens nuobėgų 

šventė savo naujus metus ga Nottinghame prie 
ir pagal savo kalendoriaus rd., kad apsaugojus 
jie gyvena jau 2480-tą me- užteršimo ėrie ežero 
ta. " 1 dens. Tas projektas

------------------j tų ir vandens valymo

šį trečiadienį užstojo ga
vėnia. Velykos bus Kovo 
31 dieną.

Chinai pereitą savaitę

de- 
jleve- 
imtis 
ver- 

istai- 
Noff 
nuo 

van- 
tnrė- 
iren- 

į v. ; i girną išbudavotą keletą my-
* Kn i Liiuiha

su

žiaurus imtikai, todėl kova 
bus kaip po Vilnium, ir vi
si Lenkai ruošiasi eiti pa
sidžiaugti kaip jų tautietis 
Litviną nukamuos.

Komaras pasiryžęs laiky
tis, o jei kokios parodyti 
prošepanui kur pipirai au
ga.

Komaras jaučiasi gerai, 
jis per kelias pastaras sa
vaites turėjo daug .imtynių 
kituose miestuose ir sako

Komaras Susikimba
Lenku Stasiaku 
Si Penktadienį

Didžiausios šios žiemos 
imtynės kokias Clevelande ______ ________ .. ___
buvo galima surengti busjnuo to jam net lašiniai bis- 

kj apmažėjo.
Prie jų bus dar dvi poros 

gerų imtikų: Young Gotch 
imsis su George Vassel, la-

bai smarkiu Graiku, Char
ley Fox su Villamotte.

Tikietai galima gauti 
“Dirvoje”.

ir

Sharkey su Dempsey
. Eina gandai kad Šarkis 

pasirašė sutarti dar syki 
sitikti su Jack Dempsey šią 
vasarą.

Var. 27 d. Šarkis mušasi 
su Striblingu Floridoj.

DAINAVIMO Lekcijos
Duoda Italijoj baigęs mokslų profe
sorius: Pradiniams $1.00, pasimoki
nusioms $2 už lekcijų. Sužinoki! pas 
l.E PETIT SHOPPE. 1-191 E. 55th 

Phone Randolph 8560
arti Superior avė., nuo 9 r. iki G v. 
Nuo 7 iki 10 vak. ant 15:12 E. 55th.
Wilsonia apt., Suite 18. (j)

Dainininkams. Visuotino 
choro repeticija ši penkta
dieni nebus, kita repetici
ja bus Vasario 22 d. (penk
tadieni). Jaunimas kviečia
mas prisidėti, nes Lietuviai 
užkviesti dalyvauti miesto 
auditorijoj Visų Tautų pa
rodoj, todėl reikia tinka
mai pasirodyti. Dalyvauki! 
reguliariai repeticijose, nes 
paskui nebūsit j chorą pri
imti tik pasirodymui.

Kiek politikierių dykai1 įsouoavotą Keierą my- 
minta. Ohio valstijoj yra u? i ežerą, kuriuo trauktų 
’0 užžiurėtojų medžioklių,nnestui ’’^kalingą darniem, 
ir žuvininkystės, kad nebu-i
tu gaudoma ne laiku. Jie Noii palengvint divorsusį 
per metą padaro 875 areš-' Common Pleas Teisėjas Ewing 
tus. Už‘toki savo trusą ai-! nustebino visus savo diskusijo- 
gų gauna Į $100,000 per me-' ' 
tus (per visus).

Dar yra 35 gaisrų tyrinė
jimo deputatai, kurie gau- 
ne sykiu $70,000 algų.

PADĖKA
Šiuomi išreiškiu gilios 

padėkos žodžius Clevelan- 
diečiams už 1

Miesto knygynas ruošia 
minėti 60 metų savo gyva
vimą. Pradėjo gyvuoti su 
5,800 knygų. Dabar turi 
milžinišką skaityklą su apie 
pusantro milijono knygų.

Vėl skandalas miesto ta-

mis teisme gimdymų kontrolia
vimo klausimu, ir dabar skelbia 
jog persiskyrimai turėtų būti 
palengvinti. Nesą reikalo kad 
valstija laikytų sukalus rete
žiais j krūvą vyrą ir moterį 
kurie pasirodo negali viens ki
to mylėti ir gerbti. Kuri pora 
negali susitaikyti, jo nuomone 
turėtų gauti persiskyrimą len
gviau negu dabar gauna. Jis 
sako jog neužilgo Ohio valstijoj 
bus įvesta įstatymas kuris pa
velys persiskirti porai jeigu jie 
abu to norės ir bus bevaikiai.taip puikią ryboj. Tik spėjo išrasti kai- 

“surpraiz party”, kuri bu- tu viena miesto tarybos na- 
vo surengta man Lietuvių j H už išnaudojimą raišo ir 
salėje Vasario 2 d. Man negalinčio dirbti detektivo, 
buvo labai ’malonu matyti, kuris nukentejo einant par- 
tokį dideli buri pažystamų eigas, pakilo kitas skanda- 
ir draugų Clevelandiečių ; Jas. Negras tarybos narys 
velijančių man geriausių 
pasekmių atsiekimui mano 
užsibriežto tikslo. Nežinau 
kuo galėsiu atsitarnauti už 
tokią gausią dovaną, kuri 
ne tik sustiprina mane fi
nansiškai, bet ir priduoda 
daugiau energijos ir dides
nio pasiryžimo užbaigti 
pradėtą medicinos mokslą.

Už toki Clevelandiečių 
prijautimą mano tikslui dar 
kartą reiškiu nuoširdžios 
padėkos. Dėkuoju ir tiems 
kurie rengė ir darbavosi. 

Vladas Malinauskas.

šį penktadienį, Vasario 1

pa:-.v»-;
(S)

MR. GENOFF 
SHOE REPAIRING

4727 Payne Avenue
Sutaiso senus avalus ir pagerina' 

•naujus. Turi visokių avalams reik-1 
menų. Kainos pigios, 
tarnavimas. Lietuvių 
tarnas. Ateikit vėl.

NEUROS DARŽAS 
PIKNIKAMS

Ateina vasara, draugy
stės žinokit kad viena
tinė geriausia vieta da
ryti piknikams yra ant 
Neuros Farmos, New 
Brunswick. Ohio.

T. NEURA 
2074 Hamilton Ave.

LIETUVOS BONŲ KU
PONAI

Nepaprastas Išpardavimas 
Ketverge, Pėtnyčioj ir 

Su baloj I 
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
John Jacoby & Son 

» ' įsteigta 1881
7036-7038 Superior Ave.

HARRY WOLFSON
/ 1199 Addison Road

Užlaiko didelę krautuvo grošoriu, 
vaisių, daržovių ir kitų žalumynu; 
duonos, pieno, saldainių ir rūkymo. 
Specialūs miltų kainos numažintos 

net iki 90c už 25 svarų maišų.

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

1465 E. 65th St

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklų. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai Į 1243 Payne avė. arti E. 12

GALAS JAU ARTI!
Gailėsites

Visas

TURI

praleidę šitą didelę progą sutaupyti pinigų

musų Sandėlis Vyrų ir Vaikinų
SIUTU ir OVERKOTŲ

BŪTI
OVERKOTAI 
numažinta iki 
Pirmiau jie 
parsidavė 

nuo 
$20 iki $35

i

PARDUOTA trumpu
SIUTAI 
su viena ir dviem

Poromis
kelinių

j verti S20 iki $35

laiku

no 
’14

TO
T6

rastas kaltu paėmime $200 
iš sužeisto detektivo už pa
žadėjimą nutarti jam mies
to pašalpą.

Dabar paaiškėjo kad kr 
tas tarybos narys norėjo 
dar gražiau miestą aplupti: 
už $22,750 vertės sklypą že
mės reikalingos vaikų žais- 
lavietei, tas tarybos narys 
norėjo išgauti iš miesto pi
nigų $47,500. Eina tardy
mas.

Juozas Komaras
d., miesto auditorijoj, Ma- 
rottos globoje.

Komarui jis užkvietė ži
nomą Lenkų stipruolį Stan
ley Stasiaką iš Bostono. Vi- 
: sa žiema Štasiakas jieško 
. ’ _ \ ' 1 ir vis

dar jie sueis tik Liepos m.j prašėsi sustatyti ji su Ko- 
Nukirpkit 1929 ar anks

tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Bonų kuponus galit pri- 
, siųsti kaipo užmokestį už' 
prenumeratas “Dirvos” ir > 
“Baltijos Aro”. Priimam' d I £>čX zacmci kJ LCIOICIIlCAO

jau 1929 m. kuponus, nors | imtynių Clevelande i

maru, ir Marotta tą pada
rė.

Abu jie yra smarkus ir

Už $3 pralinksminsit visų kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje melams “Dirva”

Elizabeth
Flower Shoppe

Gėlės Visok'ems reikalams, Vestu
vėms, Laidotuvėms ir kitokiems. 

Taipgi parsiduoda puoduose.
1383 East 55th Street 

Randolph 6471.

International Dry 
Cleaning

6122 St. Clair Ave.
I.švalom ir perdažom senus Siutus o 
ir išprosyti atrodo kaip nauji. Siu- H 
varne Siutus ant užsakymo. Atci-iH 
kit išbandyti. Darbų garntuojame. ts 
S. TYULUMAN, Sav. (11) ,|f..

Vaiku siutai ir

Visi už kainos

įr , Gražios geros Vyriškos
Overkotai' Minkštos Skrybėlės $1

$3 iki $5 vertės

Vyru $1.50 Union Siutai ....89c 
Vyrų $1.65 Dress Marškiniai 97c 
Vyrų 35c Rayon Kojinės 
Vyrų $1.95 Kelinės . .. 
Vvru $1.50 Overalls ..

. 19c 
81.39 
$1.19

Vaiky 
Vaiku 
Vaiku 
Vaiku

81 Jekutės ...........
75c ir $1 Pirštines .
81 Pajamas ..........
$3 iki $5 Sveteriai .
81 Lindy kepurės

...18c 

...18c 

... 69c
$1.79
. 69c

The Spanye & Reich Co.
7002 Superior avė. kampas Giddings Read

3

Lietuvon? O, tas visai 
lengva. Su “Dirvos” eks
kursija Birželio 12 dieną iš
važiuokit, to pat mėnesio 
22 dieną busit Klaipėdoj.

Viskas ko reikia, atsineš- 
kit fotografijas ir pradėkit 
rūpintis sau pasus ir gryži 
1110 popierius (kurie nesat 
pilni piliečiai). Už laiva
kortę užmokėsit prieš va
žiavimą.

“Dirvos” Agentūra 
vakarais iki 8 vai.

atda-

Ohio 
vasa- 
ukes

Mirė Mrs. Mary C. Gan
nett. Pereitą savaitę mirė 
daugumui Lietuvių moterų llJos $90- 
žinoma Mary C. Gannett,! .......
79 m., Goodrich House ve-'(lžiai 
dėjos motina. Lietuviai ka- j ' 
da dalyvavo Goodrich įstai- į 
goj tankiai su ja susieidavo.,

NAMAI NAMAI
2 šeimynų, 6 kambariai, netoli 

Superior, ant E. 90 st. Neša ren- 
Pirmas mortgage $6,000. 

Kaina pardavimui $8.500.
8 kambarių 1 šeimynos, 2 para

ant Piermont avė., netoli E. 
Kaina $9,500. Mainysim 

• 2 šeimynų namą.
ir 2 suites po 5 kamb
Park avė., netoli E. 89 

i $16,000. Mainysim ant 
namo.

Pas

s
5 st. ] 
lotus ar 
2 storai 

ant Wade 
st. Kaina 
2 šeimynų

130 akrų ūkė netoli miesto, prie 
litikierių daugiau negu bu- j «rysto kelo, geri budinkai, sodas, 
vo kuomet majoru buvollla"R gyvuJ“-’- 
Kohler. Viso šiuo laiku ”..... .
miesto darbus turinčių yra1
8413 ypatų. Žinoma, 258!
vyrai dadėta policijos de- 
partmentan, kas reikalinga. 
Viso policijos departmente 
yra 1,576 nariai.

Miesto darbuose šiuo lai
ku yra prisodinta 1310 po-i t , 1 r , n z-1 t , i 1a -i i geri budinkai, 

Kaina $12,500.
! mainysim ant namo jei tiks.

MITCHELL 6820 Superior av.
Main 0755

Kiek išvagia vištų, 
valstijos farmeriams 
ros lai.ku suvažiavę i 
miestų gyventojai pavagia 
$1,000,000 vertės produktų. 
Daug pavagia vištų. Vals
tijos legislaturoje siūloma 
įstatymas kad butų privers
ta reikalauti priparodymo 
jog parduodami naminiai 
paukščiai yra paties parda
vėjo, o ne vogti. Taip kaip 
karvę ar arklį parduodant 
turi įrodyti savininkystę 

’Vištas vagia ir parudo- 
da šiaip sau padaužos, ūkiųsiprašyti, o ne telefonu, nes j

GAVO
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:“Ežerų karalius” Coulby! 
miręs Londone, paliko virš 
S3,000,000 turto, kuris di- Jonas Stanislovaitis Lt. 400 
durnoj paskirtas Clevelan- Martynas Jankus ........200
do labdaringoms Įstaigoms. Į Elzbieta Akinskienė ....50

--------------- Ona Visockienė ............ 300
100 
.50 
500 
150 
200

Vat ir policijai! Policijos Karolis Stašaitis ... 
viršininkas įsakė visiems Petras Arlauskas .. 
Dolicijantams ir vyresniems į Mare Jasaitienė .... 
kurie nori pasiliuosuoti ku- :Pra’ias Viščiunas... 
rią dieną nuo pareigų del Juzė Stelmokienė .. 
negalės, ateiti ypatiškai pa- 
cnnraSvri n np fplpfonn nps I
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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 trečir dieniais 10 iki 12 dienų.

TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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Yį'

Jis yra taip
Parankus

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave.

Telefonas yra didelis 
patogumas visu lai
ku. Jis sutaupo taip 
daug bereikalingo bė
giojimų, ypač blogam 
ore. Jis lengva nau
doti. Viskas ko rei
kia tai tik nukabinti 
ragelį ir pasakyt rei
kalingą numerį. Be
veik tuo pat sykiu ir 
kalbi su kuo nori.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Lengva yra turėti 
telefoną savo namuo
se. Nieko nekainuo
ja įdėjimas.

Pašaukit MAin 9900 
šiandien ir užsakykit 
sau telefoną.

The Ohio Bell 
Telephone Company

Išpardavimas jau atsibuna. Apsimokės 
dumi Ateiti į Musų Pardavimo Vietą

VAIKU OVERKOTAI 
Vaikų nuo 2 iki 6 metų, regulia
ru kaina $5.95 už .............. $2.98 Į

KOJINĖS 
puikios šilkinės pančia- 

kos, reguliariai 50c., dabar 39c.
. .$1.00

VAIKŲ SIUTAI
Vaikų siutai su dvejom ilgom 
kelinėm, 16 iki 20 metų, regulia
riai $16.95, dabar .............. $12.95

VYRAMS
Vyrams

Trys poros už .

VYRU APATINIAI
Vyrų apatiniai, marškiniai ar ke
linės švelniais virduriais. Rcg. 
kaina 98c. Dabar ..................59c

VAIKŲ BLIUSKOS
Vaikų bliuskos, baltos ar spal
vuotos, reguliarė kaina 89c., da
bar .............................................69c

VYRAMS FLANELINIAI 
MARŠKINIAI

Šilti patogus flaneliniai marški
niai, reg. $3.95. Dabar ..$2.69

VA IK U TRU M POS K ELINĖS
Specialė kaina ........................98c

VYRŲ SVETERIAI
Vyrų stori vilnoniai Shaker ko
tai, rcg. $7.50, dabar ....$4.95

VAIKŲ SIUTAI
Vaikų siutai, 1 ilgos ir 1 pora 

trumpų kelinių, arba 2 trumpos, 
nuo 9 iki 14 metų, reguliarė kai
na $9.75. Dabar ................ $7.85

i!

VYRU UNION SIUTAI 
Vyrų Ribbed arba Fleeced lined 
Union Siutai, reguliarė kaina bu 
vo $1.75. Dabar ................$1.29

VAIKŲ KELINĖS
Vaikų ilgos vilnonės kelinės, re
guliariai $2.50, dabar .......... 81.98

VAIKŲ OVERKOTAI
Vaikų overkotai nuo 21^ iki 7 

metų, rcg. $8.50, dabar ....$4.95

VAIKŲ LUMBERJACKS
Vaikų vilnoniai Lumberjacks, re
guliariai $3, dabar .............. $1.95

VAIKŲ UNION SIUTAI
Vaikų apatinio! Union Siutai 

minkštais viduriais, amžiui nuo 
2 iki 10 metų, reguliarė kaina 
79c. Dabar ............................. 59c

VAIKŲ OVERKOTAI
Vilnoniai overkotai amžiui nuo 
10 iki 18 metu, reguliarė kaina 
$12. Dabar ..........................$6.95

VAIKŲ SIUTAI
Vaikų vilnoniai siutas, iglom 

r trumpom kelinėm arba 2 porom 
trumpu, reguliarė kaina $12 iki 
$16.50.’ Dabar ....................$9.95

VAIKŲ KEPURĖS
Kepurės labai dailios mados, 

reguliariai $1, dabar ............ 79c

VYRŲ KELINĖS 
Vyrų kelinės, labai drūtos prie 
larbo, reg. $3, dabar ..^....$2.39

VA IK AM S M A RŠKINIAI 
Spalvuoti arba balti marškinuv, 
reguliariai $1, dabar ...............79c

VYRŲ SPORTINIAI KOTAI 
Reguliarė kaina $5. dabar parsi
duoda po ............................... $3.98

VYRŲ SIUTAI 
padaromi ant užsakymo, už tik 

$25.00
Vyrams ir Vaikinams siutai pri
taikomi pagal jų mierą iš gerų 
materijų už tokią žemą kainą 
kaip $25.

Ateikit ir duokit primieruoti 
jums Velykoms siutą, šventė jau 
netoli. Dabar laikas užsisakyti 
pavasarinius siutus.

VYRU MARŠKINIAI
Vyrų broadcloth puikus marški
niai, reguliariai $2.35, dabar par
siduoda po ........................... 81.1 S

VAIKŲ SIUTAI
Vaikų siutai su 2 ilgom kelinėm, 
nuo 14 iki 20 metu, reguliariai 
$14.95, dabar ........................$9.95

VYRŲ MARŠKINIAI
Vyru flaneliniai marškiniai, re
guliarė kaina $1.50, dabar ..89c

Nupiginimai kuriuos jus visada atminsite kainos sumažintos net žemiau pusės. Gal 
daugiau neturėsit tokios geros progos sutaupyti kaip dabar — prisipirkit dabar sau 
reikmenų — dabar jums proga sutaipyti dolarius! Ateikit neatidėliodami!

JOHN MOCNIK
rubsiuvys

Del Vyrų ir Vaikų — Apatinei ir Viršutinei Apredalai

6517 St. Clair Ave. 6517 St. Clair Ave


