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IR DARBININKŲ ŽINIOS

SENATE IR VISUO
MENĖJE ATAKAI

BANDITAI SUŠAUDĖ ŽUDYNĖS MEKSIKOJ} 
ATSIKARTOJA

Chicago. — Garadžiuje, 
kur buvo vieno garsaus plė
šiko ir butlegerio prisilai
kymo vieta, kita plėšikų 
gauja užklupus septynis 
vyrus savo priešus suko
mandavo visus prie sienos 
ir be jokios atodairos auto- 

j matiškais šautuvais sušau-
TROCKIS ATSIRADO ir pabėgo.

TURKIJOJ Pastarų kelių metų bėgiu
'plėšikų gaujos tokiu budu 
išnaikino vienos kitų 135 
vyrus.Automobilių i.šve ž i m a s 

1928 m. Per 1928 metus iš 
Amerikos eksportuota j už- 
rubežius automobilių ir tre
kų už $522,000,000, arba 
už $118,000,000 daugiau 
gu 1927 m.

Eksportuota 368,328 
sažieriniai karai (1922
išvežta tik 66,791) ir 138,- 
782 trekai (1922 m. išvežta 
tik 11,443 trekai).

Tiek tai buvo daugiau už
darbio ir darbų Amerikoje 
pereitą metą. To pat ar 
dar geresnio tikimasi šįmet.

net
nc-

pa
in.

Anglijos bedarbiams ang
liakasiams laikina pagąioa 
atėjo iš priežasties didelių 
šalčių Europoje, nes prasi
dėjo dideli reikalavimai an
glies. Nekurios kasyklos 
gavo užsakymų kad užteks 
darbo aštuoniems mene ■ 
siams.

Washington. — Vienu sy
kiu atidaryta karas prieš 
prohibiciją trimis frontais.

Senatorius Reed iš Mis
souri viešai pradėjo smerk
ti kongresmanus ir politi
kos vadus abiejų partijų už 
jų “bailių veidmainystę” iš- 
rodinėdamas jog jie, sėdė
dami prie atdarų bonkų 
svaiginančių gėrimų abie
jose visuotinose konvencijo
se rašė prohibicijos plat
formas priviliojimui “sau
sųjų” balsų.

New Yorke Bažnytinė 
Blaivybės Draugija pradė
jo ataką reikalaudama pa
keitimo prohibicijos Įstaty
mo.

Washingtone irgi prasi
dėjo bruzdėjimas tarp baž
nytinių žmonių pageidau
jant to įstatymo pataisy
to.

Pereitą savaitę įvairino- ■ 
!se Meksikos užpuolimuose! 
j nužudyta 35 ypatos. Vienoj 
I vietoj susprogdinta trauki- 
' nis ir užmušta lekomotivo 
lužžiurėtojai ir lydinti ka- 
! reiviai.

Kitoj vietoj kareiviai tu
rėjo susišaudymą su užpuo
likais ir keliolika žuvo.

jsto darbininkus šelpti ir be- 
I darbe sumažėjo.

Nesenai dabartinės vy
riausybės padaryta didelis 

I žingsnis darbininkų būvio 
i pagerinimui. Išleista nau
jas Įstatymas aprūpinąs 
i darbininkus nelaimei išti
kus. Tai vadinamas ligo- 

’ nių kasų Įstatymas.
nebuvo. Darbo biuras (bir- j bininkai

Bedarbiai Kaune 
Darbai ir ūkis 
Ligonių kasos. 
Spauda 
Bylos.
Vilkai Kaune.

Bedarbės pernai Kami

Konstantinopolis.
vietų išvytas komunistų bu
vęs caras Leonas Trockis 
atsirado Aziatiškoj Tuiki- 
joj ir apsistojo pas An
gora. Jis nori gauti leidi
mą išvažiuot į Berliną, nes 
civilizuotoj šalyj gal kiek 
pasitaisys. Dabar jis išro
do suvargęs, menkos svei
katos. Spėjama kad jis tu
ri džiovą.

Atsiradus jam Turkijoje, 
Turkai turėjo suvaržyti sa
vo komunistų teises kad 
neimtų dūkti.

Tai nors tiek laimingas 
Trockis kad išnešė kaulelius 

; iš to savo sukurto rojaus.

Iš KUR “PROLETARU O- 
ŠIAI” GAUS PINIGŲ?
Per Londoną ateina ži

nių jog Sovietų Rusija pa
siryžus bėgyj sekančių pen
kių metų praleisti Ameri
koje $300,000,000 pirkimui 
ūkio mašinų ir $100,000,000 
vertės kelių dirbimo maši
nų.

Kažin ar ne verčiau butų 
ovu.xcj, 'tuos pinigus praleisti pro- 

nai gi per tą pat laiką te-!pagandai ir agitacijai už 
buvo pradėta už pusę tiek, komunizmą tai musų ‘drau

gai’ Amerikoje turėtų pui
kų gyvenimą per penkis me
tus ir gal surengtų revoliu
ciją, tada tuos dalykus iš 
Amerikos kapitalistų galė
tų dykai pasiimt... .

Budavojimo darbai Suv. 
Valstijose jau prasideda su 
dideliu pasišokėjimu. Sa
vaitėj pirm Vasario 16 d. 

, per visą sali budavojimo ir 
inžinieriškų projektų- vy
kinti paimta už $89,029,000, 
kuomet pernai metą tuo 
pat laiku tokių darbų buvo 
pradėta už $52,002,000.

Nuo pradžios šių metų, 
budavojimo darbų užvesta 
už $633,089,000 sumą, per-;

NENORI LEIST LIND- 
BERGHUISKRAIDYT 
Clewiston, Fla. — Nau

jai ■ išrinktas prezidentas 
Hoover išreiškė pageidavi
mą kad garsus lakūnas Pul
kininkas Lindbergh mažiau 
skraidytų ir daugiau butų 
ant žemės ir užsiimtų dar
bais aviacijos gerinime nuo

ALIEJAUS SKANDALAS 
RUSIJOJE

Maskva. — Keturiolika 
ypatų, kurių septynios yra 
nariai komunistų partijos, 
atsidūrė teisme Baku alie
jaus distrikte už nusukimą 
valdžiai pusės milijonų ru
blių kuriuos jie užmokėjo 
iš valdžios iždo už naudoji
mą aliejaus žemių, kurios 
priklausė valdžiai.

Ten yra tokia mada: jei
gu kurio ūkininko žemėje 
užtinkama aliejus, ta žemė 
paimama valdžios nuosavy
bėn, o už žemę ūkininkui 
atlyginama. Taigi komisa
rai ir “lygino”: padaro do 
kumentus kad ten ir ten at
rasta aliejaus ir tokiam ir 
tokiam ūkininkui už žemę 
tiek ir tiek atlyginta, o nei 
to aliejaus, nei ūkininko, 
nei ūkės pasaulyje nėra. 
Arba dokumentus padaro

NUŽUDĖ MILIJONIERIŲ
Los Angeles, Cal. — Va

sario 17 d. privatinis sekre
torius milijonieriaus alie
jaus magnato Doheny nu
šovė jauną 36 metų Edvar
dą Doheny, ir pats nusišo
vė. Senis Doheny figūravo 
dideliame aliejaus skanda
le Teapot Dome, kurią ’rie
tą jis gavo išsinuomuoti iš 
vidaus reikalų sekretoriaus 
laike Hardingo prezidenta
vimo.

Sako kad šovikas buvo 
pamišęs, nes jam nieko 
stokavo ir per 15 metų 
rai dirbo tų milijonierių 
muose.

ne, 
ge- 
na-

Youngstown, O., plieno ir 
geležies išdirbystės laikosi 
tvirtai. Geležies plotvių iš- 
dirbime veikia 123 dirbtu
vės iš 125. Geležies tarpi- 
nime veikia 45 iš 51 tarpy- 
klos. Dirba su apie 80 nuo
šimčiais normalio.

Butler, Pa. — Du vyrai 
užmušti sprogus dinamitui 
kuomet jie ruošėsi pradėti 
dai bą savo mažoj anglia- 
kasykloj.

Yorkville, O., kasykloje 
užmutšas 58 metų darbinin
kas.

NEIŠSIŽADA ROMANO 
VU GIMINĖS

Vienna. — Rusų dvasiš 
kijos galva pranešė savo 
pasekėjams kitose šalyse 
melstis ir remti didkunigai- 
kštį Kirilą, buvusio caro 
pusbroli, kaipo Romanovų 
eilės įpėdini ant Rusijos so
sto, jeigu ji kada atgaus.

ŠTAI KUR TIKRAI KO
MUNISTIŠKAI!

Maskva. — Čia patrauk
tas į tesimą tūlas Svare už 
“pažeminimą savo komu
nistinės partijos nario gar
bės”. O viskas kuo jis pra
sikalto tai per pusantrų me- 

“u^itu apsivedė su keliais šim- 3700 puodininkystes darbi-L \ 1 , . . . 1cn
ninku reikalaudami algų'tais moterų. Apie 150 mo- 

■ padidinimo ir pagerinimo terų sutiko teisme liudyti 
gyvenimo sąlygų. |kad jis jas vedė.

Los Angeles, Cal. — Trys 
darbininkai tapo elektros 
užmušti kada jiems dirbant 
prie garinio kastuvo juos 
pasiekė nutrukus elektros 
viela.

Belgijoj sustreikavo apie

Ddr- 
nebuvo. Darbo biuras (bir-j Mninkai bei tarnautojai 
ža) paskelbė tokią 1928 mc-| privalomu budu surašomi į 
tų apiskaitą: j tas kasas. Lėšas sudaro

Bedarbių užregistruota valdžia, darbininkai ir fab- 
1526 ypatos; iš jų 74 vyraiĮpikantai (darbdaviai). Vi
ii- 1452 moterys. Pareika- si moka tam tikromis dali- 
kalauta Į darbus 2377 dar-1 mis. Pačias kasas valdo ir 
bininkų, iš jų 407 vyrai ir prižiūri išrinkti darbininkų, 
1970 moterys. } darbdavių atstovai ir val-

Tokiu budu, kaip matyt džios agentas. Kasos jau 
iš patiektų davinių darbi- savo darbą pradėjo. Susi- 
ninkų pernai pareikalauta tarė su ligoninėmis, su gy- 
daugiau negu pasisiūlė be- dytojais, vaistinėmis sutei- 
darbių.

Geriausia darbai ėjo sta
tybos (budavojimo) srityje.}

Klaipėdoj 
darbą prie 
mišku,ose.

Bedarbių
kentėjusiose nuo nederliai: 
srityse. Dalis gaus miš-Į Kalbant apie musų 
kuose darbo. Dalis bus nu- cialistūš j 1 ----- 
gabenta į Suvalkiją, kur kad jie neturi sau panaši^, 
kur ūkininkai jaučia lauko j Musų socialdemokratai jau 
darbininkų stoką. SuyaL _ ,
kijos ūkininkai net per la:- x _____ y
kraščius į ’ " v' “ ~~
darbininkų ir nurodė kiek © 
mokės už darbą. ©

Pas mus 1______ ____ .
bas rišamas su žemės tikiu 
Miestuose tik tada gera kai 
gera ir kaimui: uždera ja
vai, linai; kaimas turi daug 
ko parduoti. Tada fabri 
kai ir darbininkai ir šiaip 
amatninkai darbo turi 
nemaža uždirba.

Šįmet, aprūpinimui mie 
i tų bedarbių, pa v. Šiaulių 
I miestui, paskirta 150,000 !.,'(§) 
Panevėžio 100,000 litų or-1©

bedarbiai gavo 
nusausinimų ir

šįmet bus nu-

kimui mediciniškos pagal
bos savo nariams.

Darbininkai turi savo 
spaudą, savo laikraščius. 
Socialistai turi savo savai
tini organą “Socialdemok
ratas”, katalikai — “Darbi
ninką”.

Į SO-
reikia pasakytiKALBOS APIE TUNELĮ 

PO ANGLŲ KANALU 
Per 30 metų vienas Ang

las inžinierius tyrinėjo pla
ną kasimo tunelio po Ang
lijos kanalu, sujungimui 
Francuzijos ir Anglijos ge
ležinkelių linija. Kanalas 
butų 44 mylių ilgio. Pla
nuojamoj vietoj vandens 
plotis yra tik 24 mylios, bet 

i reika
linga užleist 11 mylių Ang
lijoj tolyn Į sausžemį ir 9 
mylias Francuzijoj.

, Tunelis turėtų dvi skyles, 
IĮ vieną galą ir Į kitą, trau- 
| kiniai butų varomi elektra.

žemės, nes gali pasitaikyti, an^ valdžiai priklausančiu
, įr pasiunčia aukš- traukinių iškilimui 

tesniems komisarams pa-'1----- 11 —1
tvirtinti, ir rublių “jest”.

kaip su laiku pasitaiko, su žemių, 
juo kokia nelaimė ir jaunas 
narsuolis gali žūti. Jis yra 
vos 27 metų amžiaus.

Eina kalbos kad gal jis 
bus paimtas Į prezidento 
kabinetą kaipo komercijos 
sekretoriaus padėjėjas, bet! 
dar aiškių žinių nėra.

FANATIZMAS CIVILI
ZUOTOJ AMERIKOJ 
Wapakoneta, Ohio. —Tu 

las Fred Conrad, 27 metų, | Kainuotų $1,000,000,000 ir 
“atsivertė” ir tapo karštu butų darbo del 50,000 dar- 
tikinčiu, ir užsispyrė kad ir 
jo tėvas “atsiverstų” ir pri
sidėtų prie bažnyčios neto
li šio miestelio. Priverti
mui tėvo, sūnūs pradėjo ba
dauti ii- pasiryžo išbadanti nelis gali pagelbėt priešams 

Jos abi yra nepilno 40 dienų ir “išvyti velnią” j karo laike, kada prie jo ga- 
lo stovėdami Anglai galėtų 
išlendantiems iš tunelio po 
vieną galvas nukapoti arba 
susprogdinus prigirdyti.

NUŽUDYTA 8 KŪDIKIAI
St. Joseph, Mich. — Mo

tina ir duktė areštuotos ir 
laikomos kalėjime sąryšyje 
su nužudymu astuonių ku- 

‘dikių. 
proto ir kaltina viena kitą 
už tą darbą. Kūdikiai bu
vo tai duktės tai motinos ir pastorius nepritaria jo ba- 
jie buvo nužudomi tuoj po | davimui, jis pradėjo dūkti, 
gimimo. } (Jis jau bus išbadavęs 40

--------------- j dienų kada išeis šis “Dir-
Nepriiina skelbimų. Fin- vos” numeris.) 

dlay, O. — Netoli čia vieno 
miestelio taryba nusprendė 
neleisti iškabinti skelbimus 
cigaretų kompanijų kuriuo
se atvaizduojama jaunos 
merginos rūkančios tam ti
krus cigaretus. Sako tai 
yra pastangos pripratinti 
merginas prie rūkymo, o 
tas nepageidaujama.

bininkų šešiems metams.
Anglija bijo tą planą pri

imt, nes sako atsitikime ka
ro priešai galėtų ją pasiek
ti. Bet ką tokis mažas tu-

iš savo miestelio. . Kada jis 
patyrė kad jų bažnyčios

kad

paskelbė jiešką @@©@@@@@©©©@© 
’ ©!
©

bendrai nedar-.^ 

© 
© 
© 
© 
© 
©

Gražųs Nauji

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš-ir,@

(g) kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą iv 

čia Amerikoje.

© 
I© 
©

©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©No. 1

SVEIKINIMASganizuoti viešus darbus.
Bedarbiai" paprastai bu

na juodo darbo daibinin- 
kai. Amatninkai, specia
listai labai retai pasitaiko 
bedarbių skaičiuje.

Darbo birža, kur bedar
biai registruojami, yra val
džios įstaiga. Už registra
ciją bedarbiai moka 50c. 
Darbdaviai paimdami dar
bininką iš darbo biržos mo
ka 2 litu.

Be Kauno, darbo biržą 
turi Klaipėda. Kitose Lie
tuvos vietose bedarbius, re
gistruoja ir jiems darbą 
parūpina (kiek galint) sa
vivaldybės.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
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© 
© 
© 
© 
© 
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No. 2

KAIP MIELA YRA ©
LIETUVOJ ©

©

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

©
©

No. 4
MUSŲ ŠALELĖPOTVINIAI MAKEDONI

JOJE
Istip, Jugoslavija (Make

donija). — Staiga paleidus 
sniegus ir ledus pakilo upės 
ir vanduo užlieja ukius.

Struma upė, kur aliantai 
per karą neteko 250,000 vy
rų, prasiliejo per krantus 
ir nunešė tiltus, gyvulių ir 
keliolika kaimiečių. Serbų 
ir Graikų 'kareiviai stengia
si išvien gelbėti gyvento
jams.

KAINA
Laiškas ir vokas ... .5c 

(su persiuntimu 7c)
Už
Už

© 
© 
©du laišku.......... 12c

visus keturis.... 24c 
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

GIRIŲ RALSRAI 
IR NUOSTOLIAI

Girių žinovai sako 
išvengimui Amerikos girių
išdegimo valdžia turėtų iš
leisti $3,000,000 Įrengimui 
girių gaisrų gesinimui prie
monių ir butų sutaupyta 
milijonų dolarių vertės me
džių. Valdžia norėdama su- 
taupyt lėšas perka kas me
tai tik mažą dalelę tų prie
taisų. 1910 metais girių iš-

©

Pamatinis kapitalas 
cionaliuose bankuose 
Valstijose, Alaskoj ir 
waii perviršijo $30,000,000,- degė už $15-,000,000, kitais
000 sumą, pirmu sykiu ka- metais irgi siekia milijonus 
da nors tiek 'pasiekiant. dolarių.

na- 
Suv. 
Ha- Argentinoj,1 sudegus val

diškam sandėliui sudegė 
1000 automobilių milijono 
dolarių vertės. -

Prie socialistinės valdžios 
labai daug buvo privisę be
darbių. Plačiu mastu bu
vo organizuojama, ypač 
Kaune, kalnų kasimas, kad 
pavasarį vanduo darbo tu
rėtų. Tokiu budu daug dar
bininkų pribėgo iš kaimų. 
Paskui susigriebta tik mie-

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuoki!:

©

©

©

©
© 
©

“DIRVA”
6.820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. talentingi jaunuoliai ir ap

sivedę tęs pradėtą visuo
meninį darbą; to mes iš šir
dies jiems linkime!

Tautietis.

namų jie išsitempė Beres- 
ki, sako detektivai kurie 
tą žudystę tyrinėjo, ir 
ręski mirtinai sumušė.

PAJIEŠKOMA

Be-

Praeitu

Lietuviški vakarai. Pas 
mus netrūksta įvairių pra
mogų. Nesenai turėjom ar
tistą St. Pilką su “jaunu” 
Skinderiu. Turėjom Vana
gaitį, na ir Nepriklausomy
bės šventę, Vasario 17 d.

Jaunieji jungiasi Į poras. 
Jauni Pittsburgh Lietuviai 
veikėjai jungiasi šeimyni
niam gyvenimui.
metų pabaigoje ir šių" metų 
pradžioje suėjo šeimyni
niam gyvenimui eilė pasi
žymėjusių veikėjų Lietuvių 
visuomeniniam darbe. Jų 
tarpe yra Povilas Dargią, 
teisių studentas, lankęs Lie
tuvos Universitetą, dabar 
gyvenantis -U. V. ir lanko 
universitetą Pittsburge. P. 
Dargis yra pasižymėjęs vi
suomeniniu ir organizaciji- 
niu darbu ne tik Lietuvoje 
bet ir čionai. Jis apsivedė 
su p-le Gertruda Platakiu- 
te, Pittsburgiečiams žino
ma smuikininke, kuri savo 
muzikaliais gabumais yra 
pasižymėjus Lietuvių ir ki
tų tautų tarpe. Platakiutė-

• Dargienė yra daug pasidar
bavus lavinime smuiko mu
sų jaunimo, teikdama jiems 
privačias pamokas ir links
mindavo Lietuvius jų pa
rengimuose.

Poni Dargienė ir toliau 
turės smuiko pamokas Lie
tuvių jaunimui, taip pat ne
pamirš ir musų tautiškų 
parengimų.

P. Dargis tęsia toliau sa
vo mokslą, ir mes Pittsbur 
giečiai tikimės sulaukti sa
vo tarpe pirmo Lietuvio ad
vokato. Laimingos kloties 
jaunavedžiams.

Praeitų metų pabaigoje 
apsivedė p-lė Lukšiutė su 
p. Kaspučiu iš Bridgeville, 
Pa. P-lė Lukšiutė Pitts
burgiečiams labai gerai ži
noma kaip talentinga daini
ninkė, kuri tankiai mus 
linksmina musų vakaruose

Ją pasekė kitos daininin
kės: pp. Liepiutė ir Lelio- 
niutė; nuo jų neatsiliko ir 
Jonas Kazlauskas, plačiai 
žinomas real estate biznie
rius. • Viršminėtų jaunave
džių porų pavardžių nepa
menu todėl ir nepažymė
jau.

Mes Pittsburgiečiai pa
sitikime kad šie gabus ir

Jaučiasi gerai
ant nugaros

Red Cross Ink
stams P leist c- 
r i ai Gaunama 
visos'' apticko- 
se. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson. New 
Brunswick,N.J.

Geri biznieriai. Pittsbur- 
gas miestas nemažas, taigi 
yra ir Lietuvių biznierių 
nemažai, kurie užlaiko vi
sokiausius biznius. Pavyz
dingiausias tarp jų yra tai 
Petras Pivaronas, duonke- 
pyklos savininkas. Jis ir 
jo žmona yra susipratę in
teligentiški tautiečiai. Po
ni Pivaronienė neapleidžia 
nei vieno tautiško parengi
mo ne tik savo atsilankymu 
bet ir darbu, ypač Lietuvos 
našlaičių labui: rengia ba
lius tam tikslui, duoda dy
kai savo duoną bei valgy
mus svečiams kad tik dau
giau pinigų sukėlus Lietu
vos -našlaičiams.

Pivaronai turi visuome
nės prijautimą, visi Lietu
viai kiek galint perka jų 
duoną, kuri kepama gera 
ruginė, tinkanti Lietuviams 
ir sveika.

Metai suvirš atgal P. Pi
varonas buvo išvažiavęs į 
Lietuvą, bet ne pagirtauti 
kaip daro tūli kiti musų biz
nieriai ar šiaip pasiturinti, 
bet išsivežęs pluoštą pini
gų nuėjo kur seneliai skur
sta, neturi ką .valgyti, kur 
našlaičiai likę be tėvelių 
vargsta, ir visiems paauka
vo po pluoštą pinigų. Gry- 
žo atgal ir vėl dirba ir rū
pinasi tais varguoliais.

P. Pivaronas nėra mili
jonierius, bet turi užtekti- 

Į nai; didelių lobių nekrau
na, žino jog yra žmonių la
biau reikalaujančių pagal
bos.

Poni Pivaronienė yra čia 
gimus ir mokslą ėjus, bet 
Lietuvystėje nei viena iš 
ateivių moterų negali su ja 
susilygint, kaip kalboje taip 

; ir darbuose savo tautiečių 
tarpe. Ir čia vietoje, koks

• tik Lietuvis suserga jinai 
atlanko, reikale suteikia

■ pagalbą, ir numirus nei vie- 
i nas nenuvežamas Į kapus jų
■ nepalydimas.

Jie niekuo nesididžiuoja.
■ prieš savus žmones nesipu-
■ čia, kiekvienas jiems geras, 

ir kiekvieną Lietuvi pamatę
. einant gatve savo automo-
• biliu pavežėją.

Yra musų tarpe daugiau 
biznierių kurie pinigų pa
daro nemažai, bet sunku 
užeiti tokių kaip Pivaronai, 
kurie gyvena daugiau del 
kitų ir turi sau iš 
gumą. Patartina 
iš jų pasimokyti.

Zaveckas Pranas, Jono 
sūnūs, kilęs iš Audiciškės, 
Pilviškio v., Vilkaviškio ap. 
Prieš karą gyvenęs Brook- 
lyne. Turįs brolį Vincą ir
gi Brooklyne. Tėvai nega
vę nuo jo jokių žinių nuo 
pat karo pradžios. Karo 
metu buvo stojęs kariume- 
nėn.

Vileika Aleksandras, iš 
Linkonių k., Adutiškio vai.. 
Švenčionių ap. Amerikos 
išvykęs prieš karą. Jo Vai
kai neturi apie jį jokių ži
nių.

Vaškevičiai, Juozas, Vin
cas, Ona, Juzė, kilę iš Viš
tyčio, Vilkaviškio ap., visi 
apie 50 m. amžiaus, gyve
nę New Yorko apielinkėse.

Vitkevičiai, Jonas, Mai
tinas, Kazys, iš Mazgalių 
k., Josvainių v., Kėdainių 
ap. Amerikoj apie 20 metų.

Varaškevičiai, Motiejus, 
Ignas, tėvas ir sūnūs, gyve
nę New Yorke. Jieško bro
liai.

Vitkauskai, Petras ir jo 
vaikai, Juozas ir Anelė Ba- 
banienė, gyvenę Athens, Ill.

Jochimavičius Jonas, ku
rio jieško sesuo Stasė Rin- 
kevičienė, Kaune.

Umbraziunas Kostantas, 
iš Šaplių k., Tverečiaus pa- 
rap., Švenčionių ap. Jieškc 
brolienė.

Stroga, Juozas, Jono sū
nūs, iš Šapių k., Traupiu 
v., Ukmergės ap. 'Gyvenęs 
Pittsburgh, Pa. Karo metu 
tarnavęs kariumenėje. Po 
karo viminės negauna jokių 
žinių.

Antanina šilauskienė-Ge 
čauskaitė, Valterio žmona 
Amerikon atvykus 1910 m 
ir Jonavos, seniau gyvenus 
Sturgeon, Pa.

Consulate General 
Lithuania

15 Park Row, New

vaikai suradę parvedė.
Velionis palaidotas Vasa

rio 7 d.
Ta moteris dabar laksto 

po žmones ir prašo. duoti 
jai gerti, saiko gaus iš kom
panijos atlyginimą už vyro 
mirti ir atsiteis. Bet jai 
iš kompanijos duota žinia 
kad ji nematys nei cento tų 
pinigų, paskirta globėjai 
kurie sužiuręs likusius vai
kus.

J. Basanavičius.

DAYTON

Vitautas 
taipgi ir 
mergai- 

gavo po

Lietuvių vaikai pasižymė
jo. Vasario 12 d. vietinė 
Kiser pradinė mokykla tu
rėjo taip sakant iškalbumo 
kontestą iš septinto1 ir aš1 
tunto skyrių mokinių. Ge
riausia pasižymėjo Lietu
vių vaikai, Antanina But- 
kiutė, 12 metų, ir 
Viliamaitis, 12 m., 
viena svetimtautė 
tė. Jie visi trys 
aukso medali.

Ta mokykla yra didelė, 
turi 1,200 studentų, bet vi
suose mokyklos parengi
muose musų jauni Lietuviai 
užima pirmą vietą. Vitau- 
tas Viliamaitis taipgi grie
žia smuiką ir yra narys Ki
ser mokyklos orkestro. Jis 
taipgi yra nariu SLA. 105- 
tos kuopos jaunuolių sky
riaus. Garbė Viliamaičiamš 
kad 
lėja

taip pavyzdingai auk
savo šeimyną.

Vietinė.

of

York

SHENANDOAH, PA.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Iš to aišku dar vienas da
lykas: musų socialistėliams 
Sandariečiai labai, labai rei
kalingi ir naudingi.

L. A. nariai gerai žino ir 
neskaito tokių komunistų 
rašomų nesąmonių.

to sma-
kitiems

P. R

g- RedCross
į Kidney Plaster

Jaučiasi gerai ant nugaros

Policijantai pateko. Pri
vatiniai policijantai Pitts
burgh Coal Co., H. P. Watts 
ir Frank Šlapikas, tapo a- 
reštuoti už mirtiną sumu
šimą John Bereskio, Tyre 
ūkininko. Patirta kad tie
du policijantai laike savo 
žiauraus darbo buvo girti 
ir dėvėjo uniformas, tuo gi 
tarp apkaltintas ir sumuš
tas žmogus neužlaikė jokių 
gėrimų savo namuose ir ne
turėjo ginklo. Policijantai 

j rado Bereskį namuose jo 
i uošvienės, kur jie atėjo jie- 
Iškoti pirkti degtinės. Iš tų

Negyvas gavo mušt Ne
toli nuo čia yra vadinamas 
kaimukas William Penn ii 
ten gyvena daug Lietuvių 
Vasario 1 d. buvo toks atsi
tikimas. J. V—ta eidamas 
Į darbą traukė gelžkelio bė
giais kuriais iš kasyklos iš
vežtus akmenis traukiama 
į kalną. Nelaimingas nepa- 
tėmijo ir iš užpakalio ant 
jo užlėkė tuščias vagonas 
ir taip baisiai visą sulaužė, 
abi kojas nulaužė ir šon
kaulius išlaužė, žodžiu sa
kant visą sutrynė, kad ne
laimingas nuvežtas Į ligoni
nę trečioj dienoj pasimirė 
dideliuose skausmuose.

Kada lavoną parvežė na
mon, prie negyvo prišoko 
jo nelaba moteris ir pradė
jo daužyt per žandus rėk
dama: “Tu, šetone, daugiau 
ant manęs nebosausi”, ii 
dar kitaip. Tai vis degti
nėlės vaisiai.

Bobelė labai mėgsta ger
ti, ir per šermenis tiek pri
krėtę juokų, o lavonas ga
vo visokių žodžių nuo gir
tos bobos. Ji kelis sykius 
buvo pabėgus iš namų, bet

Kaip tik “Vienybėj” tilpo 
žinia apie “Keleivinių” so
cialistų užareštavimą San
daros mašinų Bostone, tuoj 
Chicagos socialistinės ‘Nau
jienos” rėkia gevalt! Brook- 
lyno fašistinė “Vienybė” 
nori supjudyt Sandariečius 
su socialistais.

Matote kaip socialistai iš 
i “Keleivio”, nekreipdami a- 
| tidos į Sandariečių pasiū
lymą taikiai ir povaliai at- 

j siteisti, puolė Sandariečius 
[ir kando jiems į pačią skau
džiausią vietą tai “Naujie
nos” nepasakė savo sėbrui 
“Keleiviui” kodėl su taip 
nedraugiškai pasielgei su 
Sandarięčiais, juk tuom ga
li suardyt vienybę ir bend
rą frontą kurį mes su San- 
dariečiais taip puikiai su
darėme ir atsiekėme savo 
tikslą, ko 'be Sandariečių 
nebūtume atsiekę: Sanda
ra nebūtų skilus ir tauti
ninkų vienybė nesuirus. Jau 
mes socialistai buvome pri
ploti prie matraso....

Tačiau kada kas 
tautininkų parodo 
piečiams ką nors 
tiškai-“draugiško” 
laimingų Sandariečių tai 
socialistai tuoj moka ap
ginti savo frontą ir socia
listų “draugiškumą” linkui 
Sandariečių apšaukia norė
jimu supjudyt Sandariečius 
su socialistais.

“Tėvynė” labai tankiai 
mėgsta pagarbavot Lietu
vos valdžią ir išvadinti des
potais ir kitokiais vardais, 
o kai už tai gauna šiokį-to- 
ki atlyginimą, konfiskavi
mą, tai ir vėl esti nepaten
kinta ir vėl rėžia valdžiai! 
pamokslus ir įtikinančiai 
kalba buk Lietuvos valdžios 
viršūnės nelabai saugiai 
jaučiasi savo pozicijose.

Vargšė ta musų “Tėvy
nė”, iš to taip didelio savo 

. patriotiškumo kiek jau kar
tų bandė mus įtikint ne tik 

j apie viršūnių bet ir paties 
i kelmo silpnumą savo pozi- 
. cijoje.... Iki ji nepakeis 
. tos savo taktikos, prisieis 
. jai dar daug tokių antipo- 
. nų atkalbėti, ir visi bus tik 
> tušti žodeliai....

iš pačių
Sanda- 

socialis- 
link ne-

d. mirė Ja 
Mirė nese

Kaip tik SLA. Pild. Ta
ryba paskurė A. Žuką ge- 
neraliu organizatorium, ko
munistų laikraščiai sušuko: 
žiūrėkit kaip SLA. viršinin
kai aikvoja SLA. iždą. Žu
kas mokysis, o Susivieniji
mas jam mokės.

Kad Žukas keliaudamas 
kolonija nuo kolonijos ne
gali nieko daugiau mokytis 
kaip tik organizuoti Susi
vienijimui didesnę armiją, 
prirašinėjamas prie jo dau
giau narių, o ypač jaunuo
lių, tai visi Lietuviai ir S.

THOMAS, W. VA.
Šiame mieste ir jo apie

linkėse naujienos nekokios, 
bet nekuriems ir gana liūd
nos. Vasario 1 
nušo moteris.
nai pagimdžius dukterį. Ji 
buvo dar jauna moteris. Po 
ja liko vyras su pulku ne
didžių kūdikių. ,

Netikėtai angliakasykloj 
užmušė Miką Kalinaušką. 
Pataikė jam akmuo kris
damas iš viršaus. Liko mo
teris su daug vaikų. Velio
nis per daug metų vis ren
gėsi važiuot iš angliakasy- 
klų kur į miestą ar j uikę, 
ir taip besirengiat važiuot 
turėjo iškeliaut į amžinastį.

Strumilai kasyklose ak
muo sulaužė koją. Žemai
čiui sulaužė nugarkaulį.

Čia labai žmonės serga 
influenza; šalčiai yra ne
maži. Netikėtos mirtįs ir 
ligos įbaugino vietos Lietu
vius kad likusieji žiuri kaip 
greičiau galėtų iš kasyklų 
išsinešti. Pinavijas.

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos 

John Jacoby & Son 
Jsteifjta 1881 

7036-7038 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Vanagas prijuokino vi
sus. Vasario 11 d. White 
Eagle salėje komp. 'A. Va
nagaitis krėtė šposus ir dai
navo gražias dainas, o M. 
Yozavitas tikrai artistiškai 
pasirodė prie piano.

Klausytojų buvo du šim
tai ypatų, kurie visi nepa
pratai patenkinti. Teko nu
girsti kalbant kad Vanagai
čio atvaizdintas Žydas vie
nas buvo vertas delario. 
Nekuriems kritikams paru
po kodėl Vanagaitis viską 
atliko džiaziskai, nepadai
navo jokių rimtų liaudies 
dainelių.

Kerštavimai. Nekurie iš 
musų tautiečių nesilankė 
p. Vanagaičio koncerto del 
tos priežasties kam koncer
to rengime darbavosi Ur
bonas, nes mat pykauja ant 
jo. Kada SLA. 105-ta kuo
pa nesiėmė koncerto reng
ti tai Urbonas pasitaręs su 
katalikų veikėjais vistiek 
surengė, ir koncertas visais 
atžvilgiais pavyko.

Ne visi tautiečiai taip pa
sielgė : pav. gerb. M. K. 
Mockevičius visais budais 
gelbėjo ir artistus priėmė į 
savo namus; kiti tautiečiai 
rėmė atsilankymu į koncer
tą.

Šitokis atsine'šimas į dal
ią yra neapgalvotas, išeina 
lyg norėdamas akmeniu už
gauti Urboną pataikai Va
nagaičiui.

Vienas iš Rengėjų.
PAJ IEŠKOJIMAS

Antanina Vercinskaitė pajieškau 
sa\o pusbrolio Bernasiaus Darkau - 
ko, sunaus Vinco, gyvenusio Mak- 
aiunu dvare, Merkinės v., ir 1908 m. 
išvykusio Amerikon.

Prašau atsiliepti arba kas apie ji 
žino pranešti, už k$ busiu dėkinga.

Antanina Vercinskaitė
Aytus, Jezno gątyė (Daugininkaičio 
namas) Lithuania seh

fj ATSISĖSK PRIE RATO A 
IR GAUK -FAKTUS! I

patemyk spėką, pradėjimą, greitumą 
kalnąnJipima=tiėsioginais bandymais 
viskas ko reika prirodymui Buick’o

Viršenybės!
naujas—taip neaprašomai viršijantis ki- 
dusyk tiek žmonių pirkti Buicks bėgyje

Rūšis ii1 laipsnis veikimo taip 
tus—prikvietė daugiau negu , __
praeitų metų negu bent kokių kitų automobilių parsiduodančių auk
ščiau $1200. Štai yra priežastis atmetimus seno pirkimo papročio.
Paimk Buick’ą. Važiuok juo per susigrūdimą. Bandyk jį ant kalno 
tiesiu šoviniu. Išbandyk jį savu budu ir savu greitumu. Tėmyk at
sargiai kiekvieną veikimo elementą.
Atsisėsk prie rato ir gauk faktus . . . tada tikrai pirksi Buick’ą! 
Buick Motor Company, Flint, Michigan, Division of General Motors Corporation

“The New Buick—The New S:y!c”

Coupes..£1195 to £1875 
Sedans . . £1220 to £2145 
Sport Cars £1225 to£1550 
These prices f. a. h. Buick Fac
tory. Convenient terms can be 
arran&td on the liberal G. M. 
A. C. Timo Payment Plan.

WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHES
The Ohio-Buick Co.

1900 East 24th St.The Hertz Buick Co.
1110 West 25th St.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Bailey Buick Co.
11100 Detroit Ave. The Broadway Buick Co.

8401 Broad wav
4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
EE



.DIRVA

GERB. SPRAGILAS SU
GERB. PETRU APIE 

GAVĖNIĄ
Sėdžiu aną šventą pono 

Dievulio vakarą namie ir 
apmislinėju apie Lietuvą 
kaip ten gerai buvo kada 
pereitą vasarą parvažiavom 
pasižiūrėti. Ale tik dabar 
prisiminė ir blogumai ko
kius Lietuvoj turėdavom 
kada maži buvom.

— Gerb. Spragile, nekal
tink manęs: kada aš ant že
mės gyvenau mes nešven- 
tėm nei Kalėdų nei Velykų 
ir tą išmislino kiti vėliau 
po musų, — sako jis.

— Na bet vistiek iš jūsų 
eilės ir jūsų partijos žmo
nės tą išmislino. Kodėl ne
paskyrė kurią vieno mėne
sio dieną ant visados? — 
sakau aš.

— Gerb. Spragile, jeigu 
tu pabartum popiežių kuris

T. M. D. REIKALAI

Dr. J. Šliupo Knyga 
“Hygiena” Atėjo

Pereitę savaitę T. M. D. 
Centro Pirmininkas K. S. 
Karpavičius gavo iš Lietu
vos dėžę knygų, Dr. J. šliu
po “HYGIENA” arba svei
katos dėsnių mokslas. Ki
ta dėžė knygų pristatyta T. 
M. D. Centro Sekretoriui 
V. Sirvydui Brooklyne.

Iš Clevelando knygos bus 
išsiuntinėjamos kuopoms ir 
pavieniams vakarinėse val
stijose, o iš Brooklyno — 
rytinėse valstijose.

Ar visos kuopos pridavėt 
Centro Sekretoriui savo 
valdybų paskiausius ir ge
rus antrašus? Jeigu ne tai 
knygų negausit, nes nežinia 
kam siųst.

Žinios apie labdaringas 
'draugijas Didžiojoje Lietu- 
jvoje 1927 ir 1926.m.
Į Sąrašas’ veikiančių Lietu
voje ligoninių ir ambulato- 

jrijų 1928 m.
Šios knygos kaina ne na-j 

riams bus $2.50. Taigi na-' 
■riai matot jog gaunat už 
j savo metinę mokestį knygą! 
(brangesnę negu neša jusi] 
(mokestis. Todėl paskubėki
te sumoikėt savo mokestis 
už 1928 ir 1929 metus ir į i 
galą vasaros galėsim išleis- ( 

iti Trečia tomą “Pasaulio:■,. , j
i Istorijos.

DAYTON, OHIO
Iš T.M.D. Moterų 8 kp. 

susirinkimo.. Vasario 3 d. 
1 įvyko šios kuopos susirin
kimas, ir buvo gyvas ir 

i skaitlingas. Visos narės 
. užsimokėjo už 1929 m., ir

TKVUS’1

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

Svarbiausias blogumas i 
galvą sugryžo tai pilvo 
skaudėjimas per kelias die
nas po Užgavėnių, ba kai 
ateina gavėnia tai Užgavė
nių 'vakare maži ir dideli, 
seni ir jauni, kad rydavom 
tai rydavom mėsos, skilan
džių, dešrų, kumpių, blynų, 
ir kitokių prismokų, norė
dami atsiėsti keturioms de
šimtims dienų....

Mat tai taip geroj kata
likiškoj šalyj, kur turėjom 
pildyt krikščionišką moks
lą, mes prisiruošdavom pas
ninkams, prisiminimui kad 
Kristus per 40 dienų ir 40 
naktų pasninkavo. Ale nei 
vienas kunigėlis nesakyda
vo mums ikad nereikia per 
užgavėnias persiėst, ba ii 
Kristus išeidamas Į tyrus 
to nedarė.

Daugumas suaugom ii 
pasenom, ir Amerikoj gy
vendami taip darom....

Ale man prireikė sužino! 
gavėnios tiesų ir kode! Ve
lykos nebūna nustatytą die
ną, ir sumisliau pasišauk 
per radio gerb. Petrą dan 
gaus priemenėje. Sudumo 
ta ir padaryta.

— Alo! — atsiliepė dan
gaus priemenės telefonis
tė dūšelė: — Tai čia gerb. 
Spragilas? — sako ji.

— Taip, dūšele, tai aš. Ai 
gerb. Petras randasi tenai? 
— sakau aš.

— Randasi, ale užimtas: 
skaito pasus Čikagos atke
liavusių butlegerių nušau
tų dūšių, — sako ji.

Mat, pasitaikė pašaukt tą 
pat vakarą kai Čikagoj nu
šovė septynis butlegerius.

— Alo! — išgirdau storą 
balsą. — Sveikas gyvas, 
gerb. Spragile. O ką pasa
kysi? — sako gerb. Petras.

— As turiu klausimą, — 
■sakau jam kaip visur sako 
musų bolševikai mitinguo
se.

— O ką, gal jau nori ži
not kada pas mus atkėliau 
si? — sako jis.

— Ne, man čia geriau, 
nors sako pas jus smagiau. 
Prie to, aš ne Čikagoj gy
venu tai ir stroko nėra, — 
sakau aš.

— Tai ką nori klausti? — 
sako jis.

— Aš noriu žinoti kodėl 
jus tokią prastą madą pa
likot su Velykomis? Kodėl 
neprisegėt prie kokios vie
nos kalendoriaus dienos 
kaip kitas šventes ir Kalė
das? — sakau aš.

mano vietą dabar turi, dau
giau gelbėti] negu disku- 
suotis su manim, ba aš nie
ko pagelbėt negaliu. Prie 
manęs ir pirm manęs nebu
vo Velykų. Pagonys turė
jo savo pavasarinę šventę 
Balandžio mėnesi, Žydai tu- 
"ėjo savo paminėjimą Mir
ties Angelo pralenkimo ją 
namų kada Egipte skerdė 
pirmgimius; Žydai rodos ir 
dabar savo Velykas šven
čia to paminėjimui. Musų 
įpėdiniai irgi norėjo pasi
daryt šventę Prisikėlimo 
paminėjimui, ir ją taikė vis 
po Žydų šventės. Po to su
sipešė už sekiojimą Žydų, 
ir rengė Velykas kada kat
ra bažnyčia norėjo. Tik po 
kelių šimtų metų tokių ne
sutaikomų Velykų surado 
koki ten Įsivaizdintą mėnu
lį ii' pagal jo nustato Vely
kas, bet tas mėnulis nėra 
nei jūsų matomas mėnulis 
nei kalendorinis mėnulis, ir 
aš po šiai dienai nesupran
tu kam taip buvo padary
ta ir kaip jie tą nematomą 
mėnulį pamato, — sako jis.

— Nesupratai gal, ale ga- 
'ėjai pasiteiraut, juk su tais 
dideliais bažnyčių galvomis 
nataisi, — sakau aš.

— Gal tu taip manai, 
gerb. Spragile, ale aš tau 
pasakysiu kad ne su visais 
matausi, — sako jis.

— Na o kodėl? — sakau 
aš.

— Ba ne visus po mirčiai 
juos aš čia įsileidau, — sa
ko jis.

— Tai gal ir gavėnios ne
palikot, o mes turim pas- 
ninkaut? — sakau aš.

— Ne. Bet aš nenoriu 
tau visko išpasakot, ba tu 
i “Dirvą” parašysi. Aš la
bai užimtas. Iki pasima
tymo, — sako jis.

— Na, aš užimtas. Iki 
pasimatymo, gerb. Spragi
le, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

Už $3 pralinksminsi! visa kai 
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave 
129-G, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius iotr iš dž'-no 
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skaustu, 
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.

Taipgi surinkit narių mo-, prisirašė nauja narė, Elena 
kesnius už pereitus metus Stulgaičiutė.
ir bandykit siųsti ir už da-: Visos narės su nekantru- 
bartinį metą, tas paskubės Imu laukia Dr. šliupo kny- 
Ccntro tolimesnius darbus.(gos “Hygiena”. Ištikro šią

Kaip knyga išrodo naudingą knygą turi įsigy- 
Pirmiausia, knyga yra di-iti ne vien TMD. nariai bet 

dėlė, apdaryta tvirtuose au-'ir visi Amerikos Lietuviai.
dimo viršeliuose, 254 pus-j Nors 8-ta kuopa nėra 
lapių, stambaus druko, su'taip skaitlinga narėmis — 
daugeliu atvaizdų. Kadan-( šįmet turi 16, bet užtai bus 
gi Dr. šliupas yra Ameri-j'bene turtingiausia T. M. D. 
kietis, jo kalba (knygoje) kuopa, nes šių metų pra
yra mums Amerikiečiams į džioje ižde turėjo $200, ne
gerai suprantama, todėl vi- (žiūrint kad nuolatos auko
si turės iš jos naudą. Į ja įvairiems tautiškiems ti- 

Telpa joje sekanti apra-j kslams.
šymai: Kadangi T.M.D. yra be-

1. Hygienos. plėtotė, partivė, grynos apšvietus
2. Asmens hygiena, (draugija, kviečiu Daytono
3. Užsikrėtimas ir imu- i moteris rašytis į šią kuopą.

nitatė, j Už $2 metinės mokesties
4. Animaliai parazitai, Įgausite visas knygas ko-
5. Dirviena arba žemėsikias tik TMD. išleidžia.

paviešis;
6. Oras,
7. Vanduo;
(Priedas: Druskininkai, 
Birštonas, Smargonė)
8. Maistas;
9. Amatų ligos ir indus- 

trialė hygiena;
10. Asenizacija arba sar- 

valų išvalymas;
11. Numirėlių laidojimas;
12. Mokyklų hygiena;
13. Kalėjimų hygiena;
14. Naujasai namas;
15. Ventiliacija,
16. Šildymas;
17. Švitinimas ir pažibi- 

nimas;
* 18. Rasės (veislės) hygie- 
na-eugenika;

19. Biologiški daviniai;
20. Išvados ir pasiūlymai.
21. Lietuvos Respublikos 

sveikatos reikalų sutvarky
mas;

Sekantis 8-tos kuopos su
sirinkimas įvyks Kovo 3 d., 
2 v. po pietų, Barney Com 
munity salėj. Narės ir ku 
rios norite prisirašyti daly 
vaukite.

Šios kuopos valdyba 192? 
metams yra ši, pirmininkė 
Johanna Varašienė; sekre 
tore Julė Sakalienė; iždi
ninkė Ona Gužauskienė.

Kur dingo T.M.D. vyrą 
kuopa. Kiek žinoma, apari 
moterų kuopos Daytone ra
dosi ar randasi ir vyrų kuo 
pa; bet musų vyrai turbut 
taip apsnūdę kad jau tre 
čias metas nei valdybos ne
rinko, nei susirinkimų ne 
laiko. Vyručiai, subruskit. 
atgaivinkit kuopą ir pradė
ki! šį tą veikti’. Moterys 
jus aplenkė. Ar ilgai taip 
snausite?

TMD. 8 kp. Narė.

Velykas 
Praleiskite

LIETUVOJE
Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS EKSKURSIJOS
Asmeniškai prityrusiu 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 j 
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.

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

kursijos vadovas.

Birželiu-June 12d.

Laivatote iš few Torte itaa ir atgal
$186.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

d ------- " ' ------------- U
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Žvėris kuris pats save suede “KELEIVIO” REDAK
TORIAUS NESĄ

ŽININGUMAS

DELEI “TĖVYNĖS” UŽS1VARINEJIMŲ
Tėvynė” prievarta tieši-¥

ja save visokiausiais kad ir
menkučiais keno nors prie
kaištais Lietuvos vyriausy
bei ir šaukia jog tai “negir
dėtas jokioj kultūringoj pa 
šaulio valstybėj valdžios pa
tvarkymas 1”

Musų Susivienijimo orga
nui “sunku net suprasti ko
kiais sumetimais Lietuvos 
valdžia toki jokiais moti- 
vais nepateisinamą Lietu
vos jaunuomenei suvaržy
mą uždėjo” — reiškia už
draudė jaunimui mėtytis po 
visokias partivrškas organi
zacijas ir jose peštis.

Šitą “Tėvynė” pasakė nr. 
7-me editorialuose.

O dalykas kilo iš musų 
bendradarbio iš Lietuvos 
P. Kriukelio pastabų kad 
“valdžia ne Dievas, gali su
klysti”. Savu 'keliu gi P. 
Kriukelis susiginčijo su ki
tu “Dirvos” bendradarbiu. 
Žinučių Rinkėju.

Mums nesinori daryti jo
kių išvadų iš paskirų kores
pondentų pareikštų minčių 
ir už tai su “Tėvyne” gin
čytis, vienok negalime pra
leisti nepastebėję kad “Tė
vynė” iš paskiro asmens iš
reikštos minties susidarė 
sau “negirdėtą pasaulyje” 
baisybę....

_ Gaila ikad “Tėvynė” like 
- tokia užsispyrus vienpusė 

ir tiki kad jeigu dabartinė 
vyriausybė (‘despotiška’ ai 

„dar kitokia, kaip kartais 
..“Tėvynė” mėgsta ją papra- 
'vardžiuot) uždraudė moks 
leiviams daužytis po poli 
tiškas partijas tai tą pada 
re “nepateisinamais moti- 
vais”, taip sau iš paselinu 
viską demokratiško griau 
ti ir slopinti.

Jeigu Valst. Liaudininkai 
su socialdemokratais būti; 
tą padarę, permatydam’ 
kas darosi jaunimo tarpe 
tai butų gavę “Tėvynės” 
antspaudą ir titulą, “Pada
ryta didelis 'kultūriškas žy
gis”.

Žiupsnelis faktų
Lai “Tėvynė” paima “Lie

tuvos Aido” Sausio 31 die
nos num. ir paskaito straip
snelį, “Dar Del Kapelionų 
Taktikos”.

Kapelionai yra tai kuni
gai kurie paskirti ant kiek
vienos mokyklos prižiūrėti 
mokinių dvasiškus reikalus

Tarp kitko štai kas pasa
koma kas Lietuvos mokyk
lose dedasi:

“Nereikia klaidžioti pro
vincijos užkampiuose ir jie- 
škoti vieno kito partijos 
biznierio mokytojo. Užten
ka mums jų ir Kaune, juo 
labiau kad čia yra partijų 
užlaikomų gimnazijų. Kai 
kurie mokytojai daugiausia 
dėmesio kreipia j tai kokiai 
partijai mokinis priklauso, 
o ne j dalyko žinojimą. Už
tenka prisikabinti prie kru
tinės kryžių ar raudoną vi- 
lyčią ir gausi geresnį pažy
mį negu gerai išmokęs lek
ciją.”

Del ko taip yra? Del to 
kad mokyklos buvo pilnos 
jaunimo partijinių draugi

jam vietą kitoj gimnazijoj.
Ar reikia “Tėvynei” ler- 

muotis jeigu kas nors tą 
permatė ir jau uždraudžia 
jaunimui prigulėti j parti
jų organizacijas?

Ar matė ką panašaus ci
vilizuotoj Amerikoj “Tėvy
nė” ar kas kitas, kur nėra 
visai mados jaunimui į par
tijas dalintis? Ir ar ilgai 
tą pakęstų Amerika jeigu 
kunigai, socialistai, ir kito
kie gaivalai lystų į mokyk
las ir organizuotų jaunimą 
j partijas?

(Bus daugiau)

jų: tai krikščionių, tai so
cialdemokratų, tai komu
nistų, tai liaudininkų, tai 
dar kitokių. Ir laimės sau
lutė žibėjo tiktai tiems mo
kiniams katrų partija kurį 
metą buvo Valdžioje, o visi 
kiti turėjo būti ujami ir že
minami nors ir geriausi mo
kiniai.

Keitėsi partija, keitėsi di
rektoriai ir mokytojai, ir 
mokslas koks buvo buvo tik 
partijos naudai.

Atėjo mokinis įstoti į
gimnaziją, tuoj rūpėjo ži
noti ne ką jis moka, bet į 
kokią partiją įstoja ar pri
klauso (tą patvirtins tokie 
Amerikiečiai kurie net pa
čią “Tėvynę” redagavo ar
ba jai bendradarbiavo.)

¥ ¥ ¥

Tame pat straipsnyje pa
sakyta kad tik del tų pačių 
kryžiukų ar vilyčių neturė
jimo vienoje gimnazijoje du 
mokiniai kokios ten pusda- 
vatkės mokytojos Įskųsti 
buvo prašalinti, vieno mo
kinio tėvas puolė sūnų už
mušti manydamas kad jis 
ingėjo mokytis. Vyrukas 
lusipirkęs brauningą ėjo 
nokytoją nušauti, bet kitas 
mokytojas sutikęs pažadėjo

“Sandara” rašo kad N. 
Radys (radikalis valstietis- 
liaud.) nepakęsdamas Var
nių nelaisvės pabėgo iš ten. 
Už tai, po sugavimo, gavo 
kalėjimo (dar blogiau).

Bet Radys kai buvo lais
vas jis nepakentė ir laisvės | 
ii- bėgiojo-rėkavo kad reikia 
valdžią nuversti ir sukišti į 
kalėjimus arba sušaudyti 
“fašistus.”

Ar toks noras kitiems y- 
ra pakanta laisvės? (Kad 
toks buvo jo geismas jis iš
sireiškė Amerikoje važinė
damas, “neilgai jie sėdės, 
kariumenėj eina bruzdėji
mas ir iki aš sugryšiu ten 
bus kitaip”.)

JAUNYSTE, PALAUK
Jaunystėje tu graži,
Kur taip greitai tu skumbi?
Tau nereikia nei sparnų, 
Bėgi žaibo greitumu.

Čia rodos buvom maži,
O štai jau ir dideli,
Kaip bematant reiks pasent,
Nebus laiko nei gyvent.

Palauk, jaunyste, nebėk,
Mus palikti neskubėk,
Taip maloni ir graži,
Laimę kur nuo mus neši?

Žiūrėk kaip yra gražu,
Kolei jauni, kaip smagu,
Rods gyvenk tik ir norėk, 
Senatvės nei neminėk!

Rožė.

PAVASARIO DAINA 
Kai saulė skaisti švietė, žėrėjo 
Vasarą, tave aš pamylėjau, 
Tavo akelės mane žavėjo, 
Slaptai širdyje tave turėjau.

Su manim džiaugės medžiai, gėlelės, 
Upeliai, pievų žalios žolelės, 
Ir man vėjelis štai ką kuždėjo:
Vai myli tave toji mergelė. ...

Tirpo širdis man tave pamačius, 
Kai šaltas ledas kaitrioj saulelėj, 
Laukiau, vis laukiau tų valandėlių 
Kad pamatyti tave, širdele....

Žiema atėjo, gamta užmigo,
Viskas pastiro šalčio glėbyje,
Bet tu esi man vis taip maloni, 
Karštai myliu vis tave širdyje.

Ir vėl ateina pavasarėlis,
Vėl naujo džiaugsmo sulauks žemelė, 
Bet aš tą patį džiaugsmą nešioju — 
Kad karštai myliu tave, mergele.

Ir vasarėlė užstos išnaujo,
Vėl su puikybe gražių žiedelių, 
O aš tik džiaugsiuos giliai savyje 
Jog meilę tavo turiu, širdele....

Nepakeis gėlės man tavo grožės, ' 
Nei balso tavo dainos paukštelių, 
Nei erdvių žvaigždės vasaros naktį 
Žavingų tavo, brangi, akelių....

Adonis.

Ar galit įsivaizduoti gyvūną 800 pė
dų ilgio, tokį ilgą jog jo nervų sistema tu
rėjo būti padalinta į dvi dalis ir smegenys 
patalpinti ties kūno viduriu kad galėtų 
valdyti užpakalinę dalį, ir toki sunkų-di- 
delį kad jis taip sakant pats save išėdė iš 
šio pasaulio? Jeigu įsivaizdinti negalit, 
neužilgo turėsit progą pamatyti jį atsta
tytą Amerikos Gamtos Istorijos Muzejuje 
New Yorke. Nes tapo atrasta skeletas ar
ba kaulai to milžino, užsilikę iš gilios se
novės.

Net didžiausis Amerikos įsivaizdini- 
mas, kokis pastarais metais daug ko dide
lio pądarė, kada atkreiptas į šitą dalyką, 
pareiškė jog “netikiu kad toks gyvūnas 
galėjo būti”.

Tačiau nėra nieko išgalvoto ar tuš
čiai skelbiamo apie šitą milžiną, nei nėra 
vietos abejonėms apie jo atradėjų netei
singumą. Šis baisūnas, kuriam dar var
das neišgalvota, atrastas nepersenai Azi
joje, besidarbuojant 'ketvirtai Centralinės 
Azijos ekspedicijai išsiųstai iš Amerikos 
Gamtos Muzejaus New Yorke. Ekspedi
cijos vadovu buvo garsus pasaulinis moks
lininkas, Dr. Roy Chapman Andrews, su 
pagelbininkais kitais garsiais tyrinėtojais 
ir profesoriais. Tyrinėtojai per didžiau
sius vargus ir trukdymus prasimušė ir 
parsigabeno aštuoniasdešimts skrynių tų 
brangių liekanų praėjusių amžių.

Ekspedicija kuomet išsirengė, turėjo 
tikslu pasiekti didelius Gobi tyrynus vi
durinėje Mongolijoje. Čionai, 20,000 me
tų atgal, žmonių buvo užsikimšę beveik 
perdaug, nes viskas ten augo ir gyvenimas 
ėjo gyvas ir laisvas. Vienok bėganti me
tai nesiskaitė su žmogaus patogumais, ir 
žali, derlingi kloniai tapo paversti Į tuš
čius, užleistus smiltynus.

Pasiekimui tų užleistų smėlio jurų 
ekspedicijos nariai turėjo panešti daugy
bę vargo. uKelionė buvo lėta, ir jų moto
rai, su plačiais traktorių ratais, vos no 
vos galėjo užsikrapštyti ant smėlio kalnų. 
Aukštyn ir žemyn smėlio laukais jie rito
si, ii’ nieko kito nematė kaip tik smiltynus 
ir dangų, nakties laiku žvaigždėtą, o die
ną skaistų,; saulę karštą, net kepinančią.

Ekspedicijos vieta beveik buvo pasiek
ta, kaip štai jų kelionėje ištiko pirmas tik
ras sutrukdymas. Toli, toli jie pamatė ei
lę kareivių. Kareiviai atsisukę pasileido 
bėgti ant ekspedicijos abazo, kuris buvo 
apsistojęs pasilsiui. Netoli nuo jų karei
viai susilaikė ir taipgi pasistatė savo pa
lapines.

Vienok kaip matėsi nebuvo ko bai
mintis. Kariumenė išrodė drauginga, ir 
už kelių valandų po jos apsistojimo pri
buvo i ekspedicijos stovyklą būrelis vyrų 
su žinia pas Dr. Andrews. Tai buvo už- 
kvietimas nuo kareivių vado ant arbatos.

Tas išrodė gana puiku, bet Dr. An
drews žino perdaug apie Gobi tyryną ir 
jo bastūnus 'kareivius kad duoti apsigau
ti tokiu senu nudėvėtu budu. Tie “karei
viai”, jis patėmijo, buvo niekas daugiau 
kaip bastūnai ir plėšikai uniformose, ir 
“užkvietimas ant arbatos” buvo niekas 
daugiau kaip tik užprašymas patiems ra
miai ateiti ir būti sušaudytais!

Amerikos Muzejaus ekspedicija daly
vavo arbatos pokilyje, bet keistu budu. 
Jie susikrovė viską ant savo trekų ir ve
žimų, viską susidėjo Į reikalingas vietas, 
ir leidosi važiuoti. Kiekvienas vyras tu
rėjo gatavai rankose šautuvus. Kuomet 
privažiavo prie bastūnų stovyklos, šofe
riai staiga paleido trekus smarkiai va
žiuoti. Ekspedicija pralėkė pro bastūnų 
stovyklą, ir nors jie vėliau griebėsi vytis 
bet jų pastangos nuėjo niekais.

Tai buvo pirmas nuotikis. Neužilgo 
priėjo ir antras nuotikis. Savu keliu tai 
nebuvo nuostabu, nes smėlio audra Gobi 
tyryne nėra nieko ypatingo. Vienok šita 
audra buvo ypatinga delei savo ilgumo. 
Smulkus smėlis pakilo Į orą ir pradėjo 
neštis link jų stovyklos. Vėjas darėsi di
desnis ir smėlis pradėjo kirsti ir ėsti odą. 
Galiaus vėjas pakilo su vėtros spėka.

Mažai kas galima išaiškinti apie smė

lis prasiveržė per tandžius įvyniojimų 
viršus; sugadino maistą ir vaistus, ir eks
pedicijos žmonės negalėjo išeiti iš savo pa
lapinių.

Smėliui siaučiant ir dūkstant, tyrinę 
tojai pamatė kad neišgelbės nei savo gink
lus nuo visiško sunaikinimo. Tankiai juos 
valė, ir viename apvalyme Dr. Andrew? 
patiko nelaimė kuri vos nepadarė galą vi
sai ekspedicijai. Šautuvas netyčia iššovė 
ir peršovė vadovui koją. Su jais buvę 
daktaras bandė žaizdą užtaisyti, bet ėmė 
kelias valandas, nes buvo labai sunku net 
iš žaizdos smėlį išsaugoti, ir visi gydytoje 
instrumentai smėlio beveik sugadinti.

Galiaus, po kelių dienų kovos su smė 
lio audra, keliolika Mongolų kurie ekspe 
diciją lydėjo norėjo nusižudyt. Dr. An 
drews vos sulaikė juos nuo to, ir pagaliau' 
audra apsistojo.

Dar sykį ekspedicija pasivarė pirmyn 
i ir pasiegė Kaiganą, iš kur patraukė tie
siog į tyryno vidurį. Paskui pasuko į pie 
tus link Erhlein srities, kur atrasta tas 
žingeidžiausias dalykas — to milžino ske 
lėtas, kuris yra didžiausias- iš visų koks 
tik kada atrastas.

Supratimui koks tas gyvūnas buvo di 
delis galima padaryti šitą palyginimą 
Woolworth budinkas New Yorke yra 791 
pėdų aukščio, aukščiausias pasaulyje bu 
dingas. Tas gyvūnas milžinas, kuris vai 
klojosi ant žemės dar prieš tuos laikus 
kuomet žmogus žemę prisisavino, negalė 
tų į Woolworth budinką tilpti.

Gyvūnas buvo toks didelis kad jo to 
limos dalys buvo sujungtos su nervų “te 
lefonais” kaip paveizdan yra ant didžiųjį 
laivų. Net tada, tas gyvūnas negalėjo at 
sakančiai veikti ir buvo reikalinga smege
nis išdalinti į dvi vietas, ir gamta tą pa 
darė, ir jo smegenys buvo vienos galvoje 
o kitos ties strėnų viduriu.

Antros smegenys, mokslininkai tiki 
kontroliavo paskutinę kūno dalį ir sutai
kė paskutinių kojų judėjimą su pirmuti
nėmis.

Jo pėdos buvo 24 colių pločio.
' Kodėl šis milžinas sutvėrimas, kuris 

! be abejo išdidžiai valdė toje srityje kurioj 
gyveno, turėjo išnykti? Dr. Andrews ši
taip j tai atsako: “Tas gyvūnas gyveno 
ir mito viskuo geriausiu toje žemėje. Jis 
su kiekviena gentkarte augo didyn ir di
dyn, iki po milijono metų patapo toks teš
los šmotas kad negalėjo nei paeit. Paga- 
liaus jo dvasia jį apleido, nes jis nebuvo 
žemei reikalingas.”

Išsyk tas gyvūnas buvo vegetaras ir 
mito tik žolėmis ir lapais.

Žmonijos Istorija
“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 

šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karaliene į 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”

“Sandaroje” Vasario 8 
d. “Keleivio” redaktorius 
šitaip rašo: “Tūlas kvailys 
pasiūlė man savo boną.”

Labai gaila kad ponas re
daktorius tokią piktą sąži
nę turi ir paprastą darbi
ninką “kvailiu” vadina. Aš 
visai jam savo bono nesiu- 
'iau. Aš “Keleivyje” radau 
naskelbimą kad perka Lie
tuvos bonus, ir buvo paduo
ta tiktai bakso numeris.

Aš norėdamas tokį bonų 
pinkiką sužinoti, parašiau 
'aišką jog turiu Lietuvos 
Laisvės paskolos boną par
duoti. Ir gaunu atsakymą 
nuo “Keleivio” redakto
riaus, kuris jau “Vienybė
je” tilpo ir kuriame ponas 
redaktorius niekino musų 
brangią tėvynę.

Taigi p. Michelsonaš ir 
“Sandaroje”, kaip ir “Ke- 
’eivio” nr. 3, pakartoja di
delę melagystę, jog aš jam 
Juliau boną. Jis pats jų 
’ieškojo, pasislėpęs paskel
bime “Keleivyje”, o paskui 
siuntinėja žmonėms laiškus 
baidydamas juos Lietuvos 
Hkimu, kurį juodžiausia 
niešia. Ar pridera taip re
daktoriui daryti?

Antanas .lauras.

“Baltijos Aro”
Prenumeratoriai

W. Martin iš Baltimore, 
Md., prisiuntė $2, vieną do- 
'arį prenumoratai už pusę 
netų “Dirvos” ir vieną už 
‘Baltijos Arą”.

M. A. Mizer iš Chicagos 
j prisiuntė antrą dolarį rei- 
ikalaudamas dar vieno “Bal
tijos Aro” ekstra.

Jonas Daukša, iš Varė
nos, Alytaus ap., pats užsi
rašė “Baltijos Arą” prisiųs- 
damas Amerikonišką dola- 
rį. Nelaukia iki jam kas iš 
giminių, atsiųs.

J. Krasauskas, iš Toron
to, Kanadoj, prisiuntė $1 ir 
išrešo “Baltijos Arą” vie
nam knygynui, kuris pagei
davo.

J. Mažeika, iš Philadel- 
phia, Pa., prisiuntė $1 už 

t Baltijos Arą”.

SKUBĖKITE!
“Baltijos Aro” išleista 

nedaug daugiau kiek reikė
jo prenumeratoriams užsi- 

, mokėjusiems iškalno išda
linti. Kiti ir dabar siunčia 
reikalavimus ir gauna sau 

j 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.

TbAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra-j 
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 Į 
puslapių didumo knygą su dideliu pašiau-1 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- į 
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 I

JEIGU jums brangus Lie
tuvos krašto atsiminimai 

išsirašykit pavei k s 1 u ot ą 
žurnalą “Naują Žodį”, ku
riame pamatysit visos Lie
tuvos gyvenimą. Garsus 
asmenys, Lietuvos įvykiai, 
Lietuvos artistai, miestų ir 
kaimų gyvenimas —• viskas 
“Naujo žodžio” Paveiksluo
se.

Amerikoje “N. Žodžio” 
kaina metams tik $2. Ra
šykit: “Naujas Žodis”, Mai
ronio 6 nr. Kaunas. Lit-

lio audrą tokiam 'kuris joje nebuvęs, Smė- 6820 Superior avė. __ Cleveland, O. huania.
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DIRVA

(Tąsa)
Su Astrida esant, ji su Kasčiu susipa

žino Kanuto vainikavime keli metai atgal, 
ir susikūrė tarp jų tokia didi meilė jog 
niekas perskirti negalėjo, bet po laiko jie
du vienas kitą atrado kaipo brolį ir sese
rį....

Kur Pangutė dingo? Eikime į pajūrį.
Ji, išėjus iš Kasčio trobelės, ėjo tiesiog 

į juras ir brido gilyn ir gilyn iki vanduo 
palengva apsėmė ją ir ji prigėrė — bet ne 
prigėrė: ją pasitiko ir į savo glėbį paėmė 
Baltijos Dieve Jūratė, kuri su savo paly
dovėmis nusinešė ją į savo gintaro rumus 
jurų dugne, ir ten ji po šiai dienai gyve
na... . Nešdamos ją, undines dainavo:

“Marių, dugnelis tavo lovelė,
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis, 
Baltos bangelės tavo pagalvėlė....”
Jūratė labai gailėjosi Pangutės, nes 

kitados ji pati turėjo liūdną savo meilės 
prietikį su jaunu žveju, kurį dievas Per
kūnas prirakino prie uolos jurų dugne, o 
Jūratę paliko sudaužytuose gintaro rū
muose. ... Dabar ji savo rumus buvo at- 
sistačius, bet senųjų rūmų skeveldros ir 
dabar išplaunama Palangos pakraštyje.

Kai jura ūžia, Pangutė aimanuoja; 
kai vanduo tykus, saulei leidžiantis, kada, 
per jurą tiesiasi šviesos takas nuo saulės 
pakraščio, tame take Pangutė išeina pa
sivaikščioti ir ateina pasižiūrėti kapo sa
vo brolelio-mylimojo, kurs netoli pajūry
je palaidotas.... Tik per didelį saulutės 
skaistumą jos niekas tame take negali ma
tyti. Tas takas nuo saulės gražiai matosi 
kiekvienam kas buna ant Birutos 'kalno 
saulei leidžiantis, kada buna pagada; niū
riose dienose Pangutė visai neišeina, liūdi 
sau gilybėse viena....

Keletą metų kariavo Kastys su savo 
draugais milžinais prieš Mozūrus ir gel
bėjo Lietuviams gintis nuo tų priešų, bet 
pats mirties nesutiko, nors išvyko jieškoti. 
Užgijo jo širdyje žaizda jo didelės meilė; 
prie sesers-mylimosios, ir iš to džiaugėsi 
Ardis ir Skardis, tačiau tas prietikis ką 
jis nedarė negalėjo Kasčiui išdilti amžinai 
ir jis jautė savo sieloje dėmę kurią tik 
mirtis galės nuvalyti.... Nei gyvenimo 
jis nebrangino it kitą moterį rasti minties 
niekados neįgavo.

Kad mirti, reikia kuodaugiausia savo 
šalies priešų išnaikinti tik tada dievai pri
ims pas save ir nereiks sielai klejoti, po 
žemę blaškytis be vietos. Taigi mušė jis 
Mozūrus visu įnirtimu, kovojo, ir tą pat 
darė Ardis ir Skardis, bet jiedu slaptai 
saugojo Kasti nuo mirties: puldavo ir ap
gindavo jį nuo priešų jeigu pamatydavo 
didesniame pavojuje esant — ir štai jie iš
girdo kad jų gimtinis kraštas vėl pavoju
je: Žemaitijon užplaukė Norvegų kara
lius, Olavas šventasis, Danų išvyta^, ku
rio sostą Kanutas paglemžė, todėl reikia 
gryžti į savo -kampelį ir padėti savo žmo
nėms gintis nuo naujų užpuolikų, kurie 
sau lizdą tenai norėjo sukti.

Lekia trys vyrai kai trys perkūnai at
gal į Žemaitiją — lekia per Nemuną, per
visas kitas upes ir kalnus; lekia per lau-| 
kus ir girias. Prie jų visu keliu dedasi 
daugiau ir daugiau kariauninkų. Parlė
kę j savo kraštą jie sukėlė visus Žemai
čius, ir jau debesys ginkluotų vyrų — rai
tų ir pėkščių — eina ir eina ant Norvegų 
šventojo karaliaus, kuris skubomis pasiūlė 
Žemaičiams taiką, norėdamas gauti teisę 
tik krikščionybę čia platint, vienok Kastys 
gerai .žinojo užbaltijo atėjūnus ir nepa
geidavo nei jų nei jų tikėjimo, ir sukėlė 
mūšį kokį pirmą sykį taip atvirai su už
puolikais Žemaičiai turėjo. Narsus kovo
se vandenuose kaip ir ant sausžemio, Kas
tys naikino Olavo vyrus ir laivus, į pink
les juos įvesdamas. Krito Norvegai, kri

to Žemaičiai, bet į Žemaičių eiles vis nauji 
ir nauji pulkai stojo, ir Olavas, negalėda
mas laikytis pasiryžo trauktis ir vykti į 
Rusiją pas savo švogerį Jaroslavą, kur 
tikėjosi prieglaudą gausiąs.

Paskutinis mušis: Norvegai kraunasi 
j laivus, skuba nuo kranto, bet dar eina 
kova, dar šaudomasi ištolo iš laivų ir į lai
vus, ir nematyt noro paliauti kovos iki 
paskutinis atėjimas išnyks Žemaičiams iš 
akių.

Visi laivai jau stūmėsi tolyn nuo kran
to, paliauta šaudymas, ir Kastys priešaky
je savo vyrų ėjo artyn vandens palinkėti 
Olavui, karaliui be sosto, laimingos kelio
nės ii' rasti sau vietą kitur, kaip štai įvy
ko nelauktas dalykas: įširdęs Olavas, už
sislėpęs laive už savo vyrų, staiga ištem
pė saidoką ir paleido užnuodytą vilyčių į 
kraštą. Vilyčia pasiekė savo mierį — pa
taikė Kasčiui į kaklų prie paties jo ženk
lo, ir šį jauną aržuolų kai kirviu pakir -1 
to.... Nespėjo nei jis nei kas kitas už
stoti šydu vilyčiai kelią.... Suriko per
sigandę visi jo žmonės, bet jau buvo per- 
vėlu.... Ištraukta vilyčia, griebta gelbė
ti. bet nuodai veikė ir pavojingoj vietoj 
žaizda, ir Kastys jautė savo gyvenimo ga
lų prie savęs. Kraujas srove pasipylė ir te
kėjo jo kunu žemyn, permerkdamas jo vi
sus apvalkalus, ir liejosi ant smėlio.

— Duokit saidoką! — suriko jisai.
Padavė jam saidokų, ir Kastys išleido 

paskutinę vilyčių į jurų, atsisveikinimui 
su ja, nes joje jis daug žygių turėjo, joje 
pragarsėjo. Vilyčia krito vandenyje ne
toli krašto. Kastys kalbėjo:

— Broliai mano: Saugokitės priešų | 
iš sausumos, bet visados bukit gatavi su- į 
tikti juos iš užjūrio. Už jūsų pečių gyve
na jūsų žmonės, Lietuviai, kurie veda mir
tinas kovas ir užstoja jus. Gelbėkit jiems 
kada galėsit, ir jie gelbės jus jeigu šauk
sitės. Patys neišeikit toliau į jurą kaip 
ta vilyčia nukrito, nes toliau eidami eisit 
kitų plėšti ir žudyti, kuomet čia turit ga
na visko, tik mokėkit tinkamai sunaudoti 
ir nuo priešų apginti....

Ir nestebėtina kad ir vėlesniais laikais, 
kaip ir iki tolei, Lietuviai ir Žemaičiai ne
paliko jokių padavimų apie savo palinki
mų kariauti jurose ir istorija nemini jo
kių jų žymių nuoveikių Baltijoje, nors prie 
jos amžius gyvena.

Kuomet vaidila sukinėjosi arti merdė
jančio vado, Kastys sugriebęs jį pritraukė 
senio ausį sau prie lupų ir ką tai pakuž
dėjo. Jeigu dabar vaidila sužinojo kas 
buvo Nida-Pangutė tai jis tą paslaptį nu
sinešė pas dievus, nes niekam iki savo gy
vos galvos apie tai neprasitarė.

— Mirė Kastys! Mirė musų vadas! — 
verkė didelės minios Žemaičių, grusdamie- 
si artyn pamatyti jį, ir griebdami kruvi
nos smilties saujomis visi barstėsi sau ant 
galvų, kad butų tokie drąsus* ir narsus 
kaip buvo jis....

Broliai milžinai uždėjo savo vadą ant 
šydų ir ant pečių nešė, visiems lydint, į tą 
vietų kur buvo aukuras. Nešė į šventą vie
ta kur degė amžina ugnis, ir vaidila ruošė 
iškilmingai laidotuvių apeigas.

Vieni vyrai nešė sausus medžius ir 
krovė milžinišką laužą, kiti rinko, nešė 
lavonus savųjų ir sukrovę ant laužo, sykiu 
su Kasčiu, užkure. Pasiraitę durnai, pa
kilo į dangų, supiškėjo liepsnos; pašoko 
iki medžių viršūnių, ir dievai aukštumoje 
būdami žiurėjo ir džiaugėsi iš karžygių 
kurie taip narsiai gindami savo šalį pa
dėjo savo galvas....

Galima paminėti jog Olavas vėliau 
gryžo Norvegijon, bet kovose tapo Kanu
to užmuštas.

Lietuviai tikėjo į nemirtinumą. Kitas 
gyvenimas buvo tąsa pirmesnės buities, 
tiktai pakylėjęs į didesnę galybę. Šalis 
gerųjų, narsiųjų, laimingųjų dvasių buvo

tai gojus ant aukšto kalno, Anapile vadi
namas, rytų žemėje. Ten atsibūdavo po- 
kiliai, medžioklės, narsuolių žaislai.

Broliai milžinai apsakė apie Kasčio 
garsius žygius Baltijos juroje ir kitur ir 
kaip jis buvo visų mylimas ir garbinamas, 
kaip aplankė tolimas žemes už didžių van
denų, ir sugryžo savo šalį ginti. Tas kė
lė dvasių visų tų kurie aplinkui stovėjo ir 
girdėjo, o jaunieji ir vaikai troško grei
čiau užaugti ir būti tokiais kaip buvo šis 
laidojamas vadas.

Vaidila, gi kankliuodamas, apdaina
vo gražiais žodžiais Kasčio garbingus dar
bus po jo sugryžimo savo žemėn, ir kaip 
juomi džiaugsis dievai Anapilėje sulaukę.

Šveduose, Gorinąs, išmokinęs savo ti
kėjimo, sakydavo Kasčiui kad už narsy
bę jo siela bus Vaikyrų ant žirgo nunešta 
į Valhallą, dievų bustynę, ir apturės am
žiną palaima ir garbę. Dabar vaidila sa
kė gyviems likusiems Žemaičiams jog jis 
mato Kasti sėdintį ant balto žirgo, kylan
tį iš liepsnų į aukštumų, ir lekiantį į rytus, 
Anapilės linkui; paskui jį ant žirgų kįla 
visi su juo žuvusieji ir keliauja pas die
vus į amžinas linksmybes, kur be paliovos 
puotaus ir midų gers; tarp savęs ves žais
lo kovas, ir nepaliaujamose linksmybėse 
gyvens.

Daugybė gyvųjų, ašarose stovėdami, 
net pavydėjo žuvusiems, patys norėjo su 
jais į Anapilę pas dievus keliauti. ...

— Pateksit ir jus tenai, rasit savo vie
ta, kuri jūsų laukia, — sakė vaidila iškil
mingai, — jeigu narsiai savo žemę ginsit 
taip kaip darė jie!

— Kovosim ir ginsim! — suriko per
kūnišku garsu minios ir oru nuaidėjo jų 
galingas garsas per tolius ir pločius.

į:

Toj vietoj kur Kastys ir jo vyrai su
deginti buvo, supilta dideliausias kalnas, 
kuris ir po šiai dienai stovi, Birutos kal
nu pramintas, nes nuo to laiko iki Birutos 
dienų praėjo apie 400 metų ir žmonės už
miršo tikrų to kalno reikšmę.

Kalno budavojimu užsiėmė Ardis ir 
Skardis, kurie visa darbų tvarkė ir varė 
pagal savo išmanymo. Jie švetuF matė 
tokius kalnus, matė pabudavotas pilis ir 
žinojo kam tas viskas buvo reikalinga.

Kalnui vietą parinko už keleto šimtų 
sieksnių nuo vandens; netoli kalno kasė 
platų, gilų ir labai ilgą griovį, kurį prilei
do vandeniu; iš griovio žemes ėmė ii' py
lė kalną: pylė ir pylė vis aukštesnį ir auk
štesnį, iki iš jo viršūnės jau buvo matyti 
toli ir plačiai. Iš jo galės matyt užeinan
čius priešus, iš jo duos gandus kaimynams 
apie pavojų; ant jo kūrins amžiną ugnį, o 
kalnas liks amžina atmintis tiems vyrams 
kurie narsiai apgynė Žemaitiją nuo Nor
vegų atvykusių su nauju tikėjimu, ir ačiū 
tam Žemaitijos kampelyje Lietuvių dievų 
garbinimas užsitęsė dar keletą šimtmečių, 
po to kai visa Europa apsikrikštijo ir Lie
tuviai aplink Nemuną patapo naujo tikė
jimo išpažintojais.

(Bus daugiau)

ŪŽIANČIOJ JUROJ
It milžinas, laivas per jurą
Ein lipdams per bangų bangas, 
Putoja nuo laivo smarkumo 
Didus okeanas, platus.

Liūliuoja gausybė, daugybė 
Keleivių įvairių tautų, 
Viliojamų laimės auksinės 
Jieškoti kitokių kraštų.

Taip žmogus gyvendams klaidžioja 
It laivas ant'juros bangų, 
Paniuręs gausiose svajonės’, 
Jieškodams lengvesnių takų.

Taip mano jaunystė siūbavo 
Bežengiant audringu keliu, 
Sapnus ateities tik sapnavo, 
Kurių aš pasiekt negaliu.

Ir meilė nuo manęs neliko,
Viliojo pažvelgti ant jos,
Kerėdama savin tik kvietė, 
Žadėdama laimės tikros. ..

Bandau aš pasiekti tą visą, 
Žengiu keliu savo pirmyn, 
Bet laimė, svajonių n’atsiekiu, 
Nuo manęs jos bėga šalin. .. .

St. Repšys.

Taigi užadresuokit “Dirvai” kon
ventą, Įdėkit Dolarį ir savo adresą, ir 
užlipinę štampą laukit kito numerio 
kuriame viskas bus pasakyta, o tada 
Įmeskit laišką ir paieiskit su savo už
sakymu tos knygos.

ĮSI IR VISOS! Atidarykit savo akis 
ir pakrapštykit savo kišenius! Štai 
jums naujiena! Ant Velykų bus 
gatava žingeidžiausia K. S. Karpavi

čiaus apysaka kurios per per pasta
rus tris metus visi reikalavot ir tais 
reikalavimais “Dirva” buvo privers
ta tą apysaką išleisti.

Knygos vardas ir viskas kitkas 
bus pranešta kitame numeryje. DA
BAR gi štai ką pasakome: Bus dide
lės LENKTYNĖS kas pirmutinis pri
sius savo dolarį už tą knygą. Jo var
das bus paskelbtas kaipo pirmutinio 
ar pirmutinės.

I
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“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.

! NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU!
i
! “Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiekvic- 
! nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksleiviui 
j ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, visiems 
! suprantama kalba. “Baltijos Aras nėra tai paprasta 
j apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų tam- 
! sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo pago- 
j nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų šiaurės 
! Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Baltiją 
j ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais.

j -------- Reikalaukit “Dirvoje” ----------
! 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



6 DIRVA

LAIŠKAI IŠ LIETU
VOS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

skiriasi nuo Lenkų social
demokratų, kurie yra dide
li tautininkai. Vienas Len
kų socialistų partijos vadų 
Moračevskis (Pilsudskio ša
lininkas) pasakė kad jokia 
Lenkijos valdžia, ar tai kai
riųjų ar dešiniųjų, neišsi
žadės Vilniaus, o tuo tarpu 
iš musų socialistų išeina to
kie išgamos kurie nesidro
vi dirbti didžiausiems Lie
tuvių tautos' priešams. Ir 
nelabai girdėti kad sociali
stai piktintųsi Plečkaičio ir 
Ko. žygiais.

Bendrai, dar ne visi dar
bininkai Lietuvoje yra sa
vo krašto patriotai. Nemy
li tos vargšės savo žemelės.

Bet pamaži ir Lietuvoje 
viskas pasikeis Į gerąją pu
sę. Bus visiems gera ir ma
lonu joje gyventi. Bet da
bar — daugiau darbo ir pa
sišventimo !

(Kitame laiške aprašysiu 
pačią pramonę ir darbus.)

cijos sulaikyti ir prisipaži
no kad besiginčydami tėvą 
užmušė.

Nesenai Šiaulių apygar
dos teismas nagrinėjo ūki
ninko DunaVičiaus bylą del 
nužudymo jo mylimosios, 
Mastauskaitės. Teismas jį 
nuteisė 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. 

v tr v

Esant dideliems šalčiams 
Lietuvoj vis dažniau pasi
kartoja vilkų užpuolimai 
ant atskirų ūkių. Bet da
bar nesenai išalkę vilkai 
net išdryso Į Kauno prie
miesčius su “vizitais” atsi
lankyti. Žmonės taip išsi- 
gąsdinę kad kai kur bijo 
naktį. išeiti j gatvę. Ant 
vieno vilko kuris yasirodč 
netoli gelžkelio tilto Fredoj 
buvo padaryta medžioklė. 
Bet viskas paspruko, 

v ▼ ▼

Kaunas sekdamas did
miesčių pėdomis turi nema
ža auto katastrofų. Ypač 
pasižymėjo metinės šventės 
kada įvyko net sunkių susi- 

| žeidimų. Pačių nelaimių 
pastaru laiku Lietuvoj vis 
daugiau įvyksta.

ti. Patikrinus, ant miru
siojo kaklo rasta virvės įs- 
paudimo žymės, iš ko ma
tyt kad jis buvo nužudytas. 
Nužudyme įtartas vienas iš 
šeimos narių.

Posylių kaime, netoli Pa
nevėžio, Broliai Antanas ir 
Jonas Povilaičiai nužudė 68 Paslaptinga Mirtis 
metų savo tėvą. Jie taikė- Sausio 5 d. Vendžiogalos 
si jau senai tėvo atsikraty- v., Žiogaičių kaime, staiga 
ti, bet vis nepavykdavo. Ir mirė Pr. Klimantavičius, 
kai pavyko nužudyt kaimy- 22 m. amžiaus. Kauno po- 
mynai negreit patyrė, nes j licija gavo žinių kad ši stai- 
jie gyveno viensėdyje toli gi mirtis įtartina ir kad 
nuo kitų žmonių. ! Klimantavičius buvo nužu-

Sužinojus policija apie dytas. Namiškiai gi tivir- 
senio pražuvimą pradėjo tino kad jis mirė savo mir- 
vesti tyrinėjimą ir pagaliau timi.
rado lavoną smarkiai suža-1 Vietos policijai buvo duo- 
lotą, Abu broliai tapo poli- ta parėdymas dalyką ištir-

rzxxxxzxxxxxxx
JULIA’S FLOWER SHOPPE 

6120 St. Clair Ave.
Didelė parduotuvė visokių gyvų gėlių del 

pokilių, vestuvių, laidotuvių ir kitų prieti
kių. Kainos žemos. Greitas patarnavimas. 
Reikale kreipkitės arba telfonuokit:

PENNSYLVANIA 1741

KLAIPĖDOS SKER
DYKLŲ VEIKIMAS

Kaip bus superkama 
kiaulės

Klaipėda. — Pradedant 
nuo Sausio mėn. skerdykla 
pakeičia savo darbo kryptį. 
Iki šio laiko kiaulės buvo 
superkamos per privačius 
pirklius, kurie kartais iš
naudodavo ūkininkus. Da
bar Klaipėdos skerdyklos 
susitarė su “Maisto” ben
drove ir pasiskirstė pirki
mo rajonus. Pati skerdyk
la paėmė rajonus geležinke
lių linijomis: Tauragė-Šiau
liai, Šiauliai-Biržai, šiau- 
liai-Joniškis, Šiauliai-Tel- 
šiai, Šiauliai-Kretinga ir 
visas Klaipėdos kraštas. Ki
tose vietose superka “Mai
stas”.

Stotyse tinkamas beko
nui kiaules sulyg nustaty
tu tvarkraščiu pirks sker
dyklos atstovai, kurie skir
stys jas į tris rūšis:

I rūšyje bus grynos jork
šyrų veislės kiaulės iki 8 mė
nesių amžiaus nuo 85 iki 
100 kilogramų gyvo svorio

II rūšį sudaro gryni jork 
širai nuo 100 iki 120 kilo
gramų gyvo svorio ir kitų 
grynų veislių kiaulės nuc 
85 iki 100 kilog. gyvo svo
rio;

III rūšį — pagerintos vie 
tinęs veislės kiaulės nuo 80 
iki 15 kilogramų gyvo svo- 

[ rio.
Už pirmos rūšies bekoni- 

nes kiaules mokės ūkinin
kams po 105 litus centne 
riui gyvo svorio; už antros 
rūšies po 100 litų centne
riui, ir už trečios rūšies — 

i po 90 litų centneriui.
M. R.”

I------ ."" ------- j
| Kanados I
i Naujienos |
i ....... s

TORONTO, ONT.

Laikraščiai. Kanadoj nei
nant Lietuvių kalba jokiam 
laikraštėliui, čionaitiniams 
Lietuviams prisieina: ten
kintis visa spauda iš Suvie
nytų Valstijų arba iš Lietu
vos. Daugiausia, supran
tama, skaitoma Amerikos 
laikraščius, kuris kuriam 

i patinka ir sekama tų laik
raščių politiką. Bet paėmus 
Toronto Lietuvių koloniją, 
pažiurėjus į tulus musų 
žmonelius ir jų nusistaty
mą pamatai kad yra ir to
kių pažiūrų Lietuvių kokių 
nei laikraščių nėra musų 
kalboje. .. .

Paskutiniais laikais To
ronto Lietuviai imasi sekti 
daugelį įvairių laikraščių, 
kadangi tuose laikraščiuo
se vis daugiau telpa žinu
čių iš musų miesto gyveni
mo. Šv. Jono draugija net 
įvedė laikraščių ‘korespon
dencijų skaitymą tam tikru 
laikotarpiu susirinkimuose.

Korespondentai. Čia yra 
keturios Lietuvių draugi
jos, bet jei iš spaudoj plin- 
ančių žinučių skaičiaus a- 

pie musų koloniją spręstum 
turėtų but sutverta dar vie
na — tai korespondentų 
draugija. Štai jau 1 “Lais
vėj” buvo rašyta kad vie
tos Literatūros draugija iš
rinko penkis koresponden
tus, kurie, sulyg organiza
cijų tvarkos, gali sudaryti 
jau korespondentų draugi- 
ios valdybą, o tos draugi
jos narių skaičių gali suda
ryti kitų draugijų kores
pondentai, nes ir kitos dr- 
jos turi korespondentų po 
kelis, be abejo. Štai tos ki
tos draugijos: Sunų-Dukte- 
rų, Jaunimo Kuopelė, šv.

Jono pašalpinė. Tai butų 
garsi draugija ne tik Ka
nadoje bet ir visame pasau
lyje.. ..

Dabar, kada laikraštyje 
pasirodo žinutė apie Toron
to Lietuvių gyvenimą, tuoj 
randasi žmonių kurie bur- 
noja korespondentus kad 
tai melas, neteisybė, iškrai
pymas faktų, ir tt., o nėra 
kam korespondentus užtar
ti. O kada jie turės orga
nizaciją, ji turės vienybės 
ir teisybės įstatus, ir galės 
atsispirti prieš visus kurie 
zurzėt, nes čia Lietuvių gy
venimas kunkuliuoja, visi 
verdą politišku karščiu kai 
kleckai ir virsta vieni ant 
kitų ir ant korespondentų. 
Vertėtų Torontiečiams pa
mesti tą kariavimą prieš 
korespondentus: koks kolo
nijos gyvavimas toks ir ap
rašymas. Korespondentai 
negali prisitaikyti kiekvie
nam : vienas komunistas, ki
tas klerikalas, trečias lais
vamanis, ketvirtas beparti- 
vis, kitas dar kitoks, tai ar 
galima kiekvienam asme
niui tinkamą koresponden
ciją parašyti?

Jeigu tokie įstatymai vir
stų tai Toronto kolonija lik
tų be korespondentų.

Linkėtina Toronto kores
pondentams rašinėti Lietu- 

ivių spaudoje iš šios koloni 
J jos gyvavimo, o iš pačių 
I Torontečių pageidaujama 
kad nesikarščiuotų pamate 
ne sau pataikytą žinutę iš 
šio musų pilno bruzdėjimo 
miesto.

Girios Volungis

Akrono Naujienos

se- 
ne-

zmo-

PAIN-EXPELLER 
fįUS TODAY A

BROOKLYN

Naudojamas Visame Pasauly.

tiems.
Persitikrinkit kad gaunat tikrąjį su INKARU ant Pakelio.

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centu bonkutes.

Saugokitės Influenzos
NEKUOMET nerizikuokite. Sušlapę kojos šiuo metų 

zonų yra labai pavojingas dalykas. Net ir paprastas 
didelis peršalimas, jeigu apleidžiamas, gali privesti prie pavo

jingos ligos. Influenza ir plaučių uždegimas šiais laikais pla
čiai siaučia. Todėl ypatingai dabar privalote būti savo svei
katos sargyboje.

Kuomet pareinate namo šlapiomis kojomis ir perdėm per
šalę, tad išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU. Trinkite iki 
oda pradės raudonuoti. Taip pat nepamirškite vikriai ištrinti 
kojų padus. Jūsų kraujas pradės smarkiau tekėti. Jus jausi
tės visai nauju žmogumi.

PAIN - EXPELLERIU ištrynimas yra Gamtos geriausis 
yaistas. Jis pagelbsti sunaikinti paprastus peršalimus ir kosu

lius. Jis taipgi yra neįkainuojama
pagalba gydymui paprasto gerkles 

Jus negalite rastiskaudėjimo.
tinkamesnio ir saugesnio trynimui
sutaisymo apsisaugojimui nuo In-
fluenzos, Reumatiškų Skausmų,
Strėndieglio, Peršalimų Krutinėję,
Sustingusio Sprando ir 1.1.

PAIN-EXPELLERIS teikė pagalbą ir apsaugojimą
nėms visuose kraštuose per suvirs 60 metų. Muskulų gėlimas
ir skaudėjimas urnai pranyksta po vieno ar dviejų išsitrynimų 
.... _ _'_TT ~ ~ Išvaro lauk visą sustingimą ir
skaudėjimą — tinkantis jauniems ir seniems, silpniems ir tvir-
su PAIN-EXPELLERIU.

Galite gauti vaistinėje, arba rašykite stačiau į

'The or
KJCHTEIR. £5 CO

BERRY AND SOUTH FIFTH STS

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS J 

Ą baigęs Teisių Mokyklą Cumber J 
•j- land Universitete, darbuojas iv X 
į" Teisių Ofisu advokato
* Anderson & Marriott j; 
f. 308 Engineers Bldg. $
Y kur su visais teisių reikalais 

j X Lietuviai, Slavai, ■ Lenkai, ir X 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- X

Į J; rėš teisingą patarnavimą

Nori ir blogo. Nekurie 
“Dirvos” skaitytojai užme
ta man delko “Dirvoj” Ak
rono žiniose nerašoma ne
kuriu Lietuvių blogi dar
bai. Tai jau čia ne mano 
dalykas, Akroniškiai patys 
žino kas ką blogo padarė, 
taigi apie juos rašant jų 
nepataisysi. Nekartą pri- 
rodinėjom ir rašėm kad 
musų bolševikėliai darbi
ninkus išnaudoja ir viso
kius iš darbininkų iškauly
tus pinigus patys suvalgo 
ir neperduoda tam tikslui 
kam rinko, o ar klaųsot to 
persergėjimo? Ateina bol
ševikas prašyt aukų neva 
streikeriams, ir jus kišat 
jam dolarius, nepaklausiat 
kur tie pinigai sutirpsta.

Bolševikai rengia balių ir 
jus ten jiems pinigus nešat, 
parėmimui jų blogų darbų, 
užgiriat jų pliovones jų 
prakalbose plojimais ir au- 
kavimais. Ką gelbės rašy
mas, iki patys nepajusit 
kad komunistai jums įgylė.

Jeigu kokis vaikėzukas 
pasigriebęs svetimą auto
mobilį važinėjasi ir buna 
nubaudžiamas, argi rašyda
mas Lietuviškuose laikraš
čiuose jį pamokysi?

“Dirvos” tikslas yra pla
tini apšvietą, paduot beša
liškas pasaulines žinias, per - 
sergėt tokius kurie jos pa
klauso darbininkus nuo iš
naudojimo, aprašyt apie vi
sų gerus pasižymėjimus ir 
tuomi pastūmėti kitus prie 
naudingų darbų, ir žiūrėt 
viską kito kas yra reikalin
ga pagerinimui darbininkų 
būvio ir Lietuvių švietimosi.

Apsivedimai. Pastaru lai
ku ištekėjo trys Lietuvai
tės, Matukoniutė, Kazlaus- 
kiutė ir Jurgeliutė, ir visos 
Išėjo už svetimtaučių vyrų.

Keliom dienom pas tėvus 
atsilankyt buvo parvažiavęs 
p. Sketrių sūnūs studentas 
iš Pittsburgo Carnegie uni
versiteto. - Paviešėjęs vėl 
gryžo mokyklon.

Kažin kur dingo muzikos 
mokytojas Povilas Drus- 
kis? Akroniečiai jo pasi

genda. Buvęs veiklus vai
kinas. Keliautojas.

Dar apie S.L.A. 354-tos 
kp. vakarą. Parengimas Va
sario 9 d. puikiai pavyko, 
už ką, mano manymu, gar
bė priklauso Clevelando su- 
gabiems aktoriams kurie 
puikiai suvaidino dvi kome
dijas.

“Poni Pipsė ir Panelė 
Tipsė” atliko šios, Florence 
Dagilaitė, Elena Grigiutė, 
L. Banionienė, O. Karpavi- 
čienė.

“Nesipriešink” vaidino:
L. Banionienė, A. Zdanis,
M. Jasaičiutė, A. Mažeikiu- 
tė, J. Kajackas, A. Šmigel- 
skis.

Protarpiais dėklą m a v o 
Jievutė Kazlauskaitė, kuri 
buvo publikos plojimais iš
šaukta. Pabaigoj jauna, 
linksma mergaitė Rusų tė
vų parodė seniems ir jau
niems kaip galima kojas ir 
rankas išmiklinti. Ji irgi 
publikai patiko.

Visais atžvilgiais viskas 
buvo naujiena.

B. Vasiliausko orkestras 
palinksmino šokikus Lietu
viškais šokiais, ir visi link
smai ūžė iki vėlyvo vakaro.

Ant rytojaus Clevelan- 
diečiai dar pasivaišino su 
Akroniečiais veikėjais ir 
tik po pietų išvažiavo at
gal.

Vasario 17 d. susirinki
me SLA. 354-ta kuopa nu
tarė išreikšti artistams pa
dėkos žodį per “Dirvą”.

____________ J. Ramoška.
SVARBU tiems kurie 

PROTAUJA!
q DAR SVARBIAU kas moki- 

naš. Jei norit išmokti Mc- 
kanizmo, artavojimo visokių 
įrankių, arba suvirint bent 
kokį plieną, špižą, misingį, 

arba aluminą, arba elektros srityje, 
išmokinu trumpu laiku, per 10 die
nų. Kaina $25 arba pagal sutartį. 
Jeigu atsiras kas iš senų kalvių ku- 

i ris viršytų mane ant mekanizmo 
gaus $25, arba mokinsiu dykai.

Norinti mokytis praktiško meka
nizmo rašykit arba atvažiuokit ypa- 
tiškai pas (10)

MIKE JOCIS
J54 Wooster Ave. Akron, Ohio

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

i 
♦ 
i
♦ 
♦ 
i
♦ 
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♦ 

♦

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 
.r kitais budais yra beskausmis ir 
cokis tikras kad negalima padaryti 
Klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą ir kitus dalykus 
segzaminuoja.

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas ‘įleiskit, 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. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos- ’° nu < 6 iki 8 vakare.

NedėldieniaU nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tą

■4.

WATCHMAKER
Taisome laikrodžius, laikrodėlius ir visokius 

graždaikčius kokius kiti nesutaiso. Atneškit 
pas savo seną pažystamą — Mr. GOLDBERG, 
per 37 metus patyrusį laikrodininką, kuris jus 
pilnai užganėdins savo užtikrintu darbu. (17

5812 St. Clair Ave. arti E. 55th St.

Phone Randolph 4615

Į S. J. WAISVILLA & SON
J HARDWARE (Geležių Krautuvė)

Budavotojams, Painteriams ir kitokios reikmenys. Turim 
4* kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, Šepečių, Vielų
4* Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir sutaisom Y 
❖ senus. Garantuojam už prekes ir gerą patarnavimą. Kreipkitės T 
j 1667 E. 55th St. Arti Payne Avenue |

į
X
T 

viską ••• 
Durų, -į

o o

Radio? įO
<> ŠTAI JUMS VICTROLA RADIOLA g
4> • __ _______ ... <>

Radio ir Rekordus, kada ir ka norit. Kai- 
yra specialiai nupikinta pačių išdirbėjų— 

vo $250.00, dabar tiktai $185.00. At-

o o o T

£ Vėliausio išradimo už prieinama kaina kiek-
O vienai šeimynai—ši VICTROLA RADIOLA <►

privalo rastis kiekvienuose namuose. Gro' o
O iaja
C na
S bu

eikit oatvs persitikrinti, daugiau nieko ne-
reikia. Radiola yra vėliausio išdirbimo, gro- <> 

J- ja iš elektros vielų, tik reikia sujungti ir vis- o
kas. Nėra nieko kito šitokia žema kaina.

<> . ' . 1
“Dirvos” Patarnavimas Lietuviams x

| “Dirvos” Krautuve |
T 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

Geri). Spragilo Kelionė
(Tąsa.)

palociai ir jų parkai
kelis šimtus margų

Palociai iš grani-

Suv. Valstijų nepriklauso
mybę.

1871 metais Versali buve 
užėmę Vokiečiai ir iš čia 
atakavo Paryžių. Toje sa- 
!ėje Prūsijos karalius buvo 
apšauktas tais metais Vo 
kieti jos imperatorium.

Palociai stovi ant aukš
tumos, naturalio kalno, iš 
kur Į visas puses matyt la
bai toli. Čia tai gyveno iš
dykę karaliai, atsiskyrę 
nuo savo maitintojų, neap
kenčiamų piliečių, iki su
laukė savo liūdno galo.

Sugryžę Į Paryžių, dar 
šio to apsipirkinėjom ir be
vaikščiojant mieste dar su
tikom p. M. šalčių, iš Kau
no, “Lietuvos Aido” redak
torių, kuris važinėjo po Is
paniją ir kitur.

Visi 
užima 
žemės, 
to, dideli, milžiniški, pui
kus. Priešakyje jų yra di
delė aikštė ir nuo vartų iš
eina link Paryžiaus trys 
kaip šakės gatvės. Prieš 
tą aikštę yra budinkai ka
reivinių, kur ir dabar dalis 
kariumenės laikosi.

Palociai nuo aikštės ati
tverti aukšta geležine tvo
ra ir ten vėl yra didelis kie
mas. Paskui jau patys pa
lociai ir ineigos į juos. De 
šinėj kieme, prijungta prie 
palocių, yra vėlesniu laiku 
išbudavota karališka baž
nyčia, kurios vidus žėri au
ksu ir brangiu marmuru. 
Iš priešais eina didelis il
gas budinkas kurio galai iš 
kito šono nusukti tolyn i 
piečių. Kada pereini peri 
palocių bromą į kitą pusę 
ten pamatai visą stebėtinu- 
mą. Tenai yra didžiausias 
parkas su visokiausiais fon
tanais kurie ir anuose lai 
kuose jau vandeni mušė Į 
orą. Ten ištaisyti miškai, 
takai, maži palociukai, po
žeminiai daržai, dirbtinas 
didelis ežeras, kuriame va
sarą plaukiodavo, o žiema 
čiuožinėdavo arba rogėmis 
važinėdavosi.

Parkas nubudavotas že
myn Į pakalnę, visi takai 
per visą parką ir mišką nu
statyti marmuro kaltų sto- 
vylų visų mitologijoje žino
mų dievysčių ir karžygių.

Parkas toks didelis ir iš 
palocių matyt, tai nesinori 
jį visą pereiti, užtenka pa
žiūrėti. Kiek vaikščiojant 
apeini, matosi už medžių 
vėl koks naujas įrengimas, 
koks fontanas ar portikai, 
marmuro ir žalvario, vis
kas taip brangaus ir amži
no kad per tris šimtus me
tų išstovėjo ir nesunyko.

Paskui ėjom į palocius 
pažiūrėti. Palociai dabar ’ 
paversti į muzejų ir juose 
išlaikyta anų laikų puoš
numas. Per revoliuciją 178) 
metais, kada Paryžiuje iš
griauta Bastilija ir revo- 
liucijonieriai atbėgo į Ver
sali pas karalių, palociai 
buvo gerokai apgadinti, bet 
nesugriauti ir juose viskas 
palikta nesunaikinta. Vė
liau, palocių atnaujinimas 
Į tokius kokie jie buvo kai
navo keli milijonai dolarių.

Juose yra. atvaizduota vi
sa Francuzijos istorija pa
veiksluose ant aukštų dide
lių salių sienų, nuo pat an- 
kstyviausiii laikų. Tą su
rengė patys karaliai kurie 
ten gyveno. Dabar dar da- 
dėta vaizdai iš Napoleono 
laikų, ir šalip kitų dalykų 
laikoma ir Napoleono ir ki
tų po jo buvusių valdovų 
palaikai.

Karaliaus dvarą suėmę, 
revoliucijonieriai patys už
ėmė palocius ir juose laikė 
savo posėdžius.

Matėme garsią veidro
džių salę, kurioje pasirašy
ta taikos sutartis 1918 m. 
Toje salėje 1783 m., keliais 
metais prieš Francuzų re- _____ ____ ______  ___
voliuciją, buvo pasirašyta i vis gražus, visa savaitė toks 
taikos sutartis Amerikos buvo kaip tik Lietuvą ap- 
su Anglija, kuri pripažino į leidom. ‘ Vėl aplink laivus

Rugs.

5 vai. ryte, 
Cherbourge.

laikrodžiai

ore skraidė orlaiviai ir iš
lydėjo mus. : •

Laivas “America” yra 
pusiau mažesnis už “Levia- 
haną”, kuriuo nuvažiavom, 

bet ir jo mažumas toks di
delis' kad nejunti jog ant 
mažesnio laivo keliauji.

Turistinė klesa labai pui
kiai Įrengta ir kadangi jo
je gryžo taip pat Ameriko
nai kaip mes tai visi jautė
mės jau kaip Amerikoje.

Laive matėm iškabinta 
net Lietuviški paaiškini
mai, kas parodo jog kom
panija atkreipia domę Į 
Lietuvius.

Rudens Orai
Rugs. 14. — šiandien jau 

traukiam juromis. Prieš 
pietus pradėjo lynoti ir ap
sireiškė vėsus rudeniškas 
oras. Apie 12 vai. dieną 
priplaukėm Airiją, Kobh 
uostą, ir čia Įlipo daug ku
nigų ir minyškų. Turbut 
Airijoj buvo kokie atpus
imi ir vasarą buvo atvažia- 
Vę kunigai ir minyškos da
lyvauti.

Šis Airijos kraštas labai 
aukštas ir status, tiesiog 
lyg nuskeltas ir apačioje 
vanduo. Yra vietos ir že-

mesnes, nuolaidesnės, per 
kur žmonės pasiekia paju-

(Bus daugiau)

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.

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

1465 E. 65th St.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

ISVYKIT TA SALT|
P. Muiiolis

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Išvarykit 
Nuodus 
iš Savo 
Sistemos

SAUGUOKITES NUO

Lengvas
Veikius
Ištirtas

Metodas

A. S. BARTKUS
CIevelande Lietuvis Artistas
tografas

Vienintelis
F o

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3535 —

INFLUENZOSIRPNEUMONIJOS
Medikaliai viršininkai visur išleido persergėjimą nuo užėjusios pastaros 
“flu” epidemijos. Jų patarimas yra niekad neužleisti persišaldymą, nes14 
tas tankiai išsivysto į “flu” ir pneumoniją. Laikykit vidurius liuosus.

Motinos—geriausias būdas apsaugot save ir šeimyną nuo to pavojaus 
yra naudojant kiekvienam po puoduką Bulgarian Herb Tea dusyk į savai- ” , 4 
tę, laike šių pavojingų mėnesių. . :

Gausios sultys iš tų šaknų, žiedų, žievių, lapų ir kitko, išgėrus karštą - 
einant gulti pagelbsti gamtai greitai prašalint šaltį ir apsaugot nuo Gripo, ■ 
Influenzos r Pneumonijos. Ši nuostabi Arbata išvaro nuodus iš sistemos.41'' 
Jeigu turėjot “flu” arba blogą šaltį, ši stebėtina Arbata apsaugos jus nuo,. . 
naujo užpuolimo ir pagelbės sugrąžinti sveikatą.

Apsilankykit savo vaistinėje—jie nuoširdžiai rekomenduos

Bulgarian Herb Tea
Prospect 2420

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio

Cherbourgas
Paryžių apleidom

12 d., 9 vai. vakare, ir iške
liavom Į Cherbourgą, kur 
jau sėsim į laivą ir trauk
sim Amerikon.

Rugs. 13 d., 
jau atsidūrėm

Cherbourgo
eina sykiu su Kauno, taigi j 
nors Lietuvoj jau saulė už
tekėjus, čia 5 vai. ryte bu
vo dar tamsu.

Šis miestas taip sau mie
stelis, daugiau fortu mieš-Į 
tas, ne pramonės. Iš jo pa- j 
togu susisiekti su laivais ei
nančiais iš Anglijos i Ame-' 
riką, todėl čia padaryta pa- j 
sažieriams isėdimo ir išsėdi - Į

ii
sažieriams i 
mo punktas.
” Cherbourgas kainuotas ir1 

akmenuotas pakraštis, kur 
susiduria Atlantikas su An-l 
glijos kanalu.

Čia matyt kaimiškas ir 
paprastas Francuzų gyve
nimas: buvo turgaus die
na ir žmonės net su šuni
mis atvežė savo prekes. Ir 
čia nematėm jokių vaisių, 
obuolių ar kriaušių, saky
tum kad jie Francuzijoj vi
sai neauga. Taigi išvažinė- 
jom Lieuvą ir kitas šalis ir 
per vasarą 
gaut jokio Europiško vai
siaus. Lietuvoj tai prasta 
vasar buvo ir neužaugo, bet 
čia turėjo būti kitaip.

Susiregistravus laivakor
tes, po pietų ruošėmės ma
žu laivu plaukti link didžio
jo laivo, kuris veš Ameri
kon. Laivai priestotės ne
turi, nes pakraštyje nega
na gilu.

“America”!
Po pietų, mažu laivu nu

gabeno mus į didįjį laivą, 
gabeno kiti laivai pasažie- 
rius kitos linijos į jų lai
vą. Apie 5 vai. pasirodo 
už akmeninės sienos juroje 
atplaukiantis musų laivas, 
vardu “America”. 5:30 va
landą jau mes lipam į jį. 
Dar neįlipę, vos priplaukę 
prie didžiojo laivo matėm 
jame pora kunigų kuriuos 
sutikom Palangoje. Jie ir
gi gryžo. Laive paskiau 
suėjom kitus Lietuvius ir 
nekuriuos ką sykiu su mu
mis atvažiavo, šitie at
plaukė iš Bremeno, kur yra 
paskutinė to laivo stotis.

Laivas buvo pilnas. Oras

negavom para-

ES ne tik panaudojam griežtus rūšies bandymus 
visų materijų naudojamų siuvimui Richman’s 

Rūbų, bet ir pilnai sumirkinę sutraukiame kiekvieną 
yardą materijos — ir mes palaikome aukščiausią ru
si nustatytų reikalavimų kiekviename iš 232 paskirų 
operacijų reikalingų pagaminimui siuto.

Mes didžiuojamės savo reputacija kurią būdavo ja
me per pusę šimto metų — ir mes neprisegsime labeli 
turinti musų gerą vardą prie jokio garnitoriaus ,’jeigu 
jis nebus kreditu mums ir tam žmogui kuris jį nešios.

“Tik kada pereina š|
galutinį bandymą

t materija skaitoma 
Lverta RICHMAN
I LABELIO!”

“Pirmiausia visko, mes perkame parinktiniau- 
sias moterijas iš audinyčių kurių medega ran
dama tiktai tokiuose rūbuose kurie parsiduoda 
už daug aukštesnes kainas. Tada mes sušla
piname kožną žmotą persitikrinimui ar yra ty
ros vilnos, ir tam tikro nustatyto storumo — 
ir musų trynimo bandymai pertikrina audinio 
vėlimo rūšies gerumą. Bet jeigu materija nė
ra užteptinai stipri atlaikyti laužimo bandymą 
po keturių dešimtų svarų nuo ketvirtainio co
lio, mes jos nepriimam.”

S' RUBAI
Richman’s Rubai duoda jums daugiausia už jūsų pini
gus per visą metą. Jokių atpiginimų—bet visuomet nu
statyta aukšta rūšis—visada nauji stiliai—visada viena 
kaina—$22.50 už bent siutą, ovcrkotą, arba tuxedo siu
tą su šilkine vestke.

Dvi Milžiniškos Cleveland© Krautuves
725 Euclid Ave. Prospect and Ontario

Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare
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ATVAŽIUOJA VILNIAUS 
LIETUVIŲ ATSTOVE 

PONI VILEIŠIENĖ
Kovo (March) 3 d., sek

madienį, Clevelande lanky
sis žymi Vilniaus Lietuvių 
veikėja ir atstovė, p. Vilei
šienė. Jos priėmimui ren
giama iškilmingas vakaras 
bendrai visu, neskiriant jo
kių partijų ar įsitikinimų, 
nes Vilniaus reikalas yra 
visu tikru Lietuviu reika
las.

Iki šiolei į vakaro rengi
mo komisiją ineina iš tau
tininkų pusės F. J. Žuris ir 
A. M. Šmigelskis, iš katali
kų, p. Šležienė, p. Štaupie- 
nė, M. A. Ruseckas, A. La
minantis. Taipgi ims daly- 
vumą visi kiti Vilniaus Va
davimo ir 22-ro skyriaus 
Federacijos nariai kad pri
ėmimas butų kuogeriausia 
ir su nauda suruoštas.

Visi įsįtėmykit Kovo 3 d. 
ir ruoškitės dalvvauti. Iš
girsite daug svarbiu žinių 
apie musų sostinę Vilnių ir 

pa
bus
su-

gauti, o trys jieškomi.
Jie palengva išsipjovė sa

vo kamarų durų klemkas 
ir per stogą išbėgo Į lau
ką, o paskui vandens ryno- 
mis nusileido Į gatvę.

LENKAS KOMARUI NIE
KO NEPADARĖ

.- I Juozo Komaro imtynė su
lodoma jr Gomora Penku milžinu Stanley Sta

sių dienų , sakė tas kum- s:epk pereitą penktadieni iš-

kėlė lermą prieš policiją ir 
apkaltino nežiūrėjime tvar
kos.

gas, Clevelande viešpatau
ja. Pakliuvo ir Lietuvių.

tą visą kraštą, Lenkų 
grobtą.. Kitame num. 
plačiau apie programą 
minėta.

ėjo lygiomis, nežiūrint di
delių Lenko pastangų ir di- 

jdelio jo skirtumo augalotu-.
Ne-j me. Imtynė tęsėsi pusan-l 

nusi- tros 1
pirkti apinių ir kitų prie- Įtempta ir atkakli.

Užpuolikai la-Į borų (naminio alučio dary- Pirmą sykį net Lenkas 
imtu, jeigu pereis valstijos pakliuvo i Komaro nagus 

_______  ■ legislature je bilius _ kurio jr buvo priplotas prie mat- 
Automobilistai netylėki!! iąeąėjas. sako, Reikia tėž-^-aso po 31 minutos. Antru 

_„„„ Ųi žalčiui per galvą, o ne jo išėjimu, Lenkas dirbo per 
jco_________ Pirmiau gazo-' u°dega kepščioti”. Mat, _uz- 40 minutų ir šiaip taip par
imo taksų visai nebuvo. Ke- jbausta alkoholinius geri- sirito Komarą.

1 rprečįam išėjimui liko tik 
ė sakoma niekam nieko nors mįnutų laiko ir tada jau 

krautuvių langai pilni viso- ncbuvo kada vienam ku- 
kiausių reikmenų kaip len-|riam ic laimėjimo dasiva- 
gviausia namie svaigalus j-yti
pasigaminti. j Publikos buvo suplaukę

I tiek kiek dar toj salėj ne
buvo laike imtynių; ir dar 
keli šimtai nuo durų turė
jo gryžti, nes nebuvo tikie- 
tų ir vietų.

Pirmoj poroj ritosi Char
ley Fox su Duyamotte, lai
mėjo Fox.

Antroj — Graikas Vas- 
[sel su Young Gotch, laimė- 

Vassel.

Vagystės. Sekmadieni, Į 
24 valandas, papildyta net 
15 vagysčių ir užpuolimų 
krautuvių. T"_ 
bai atkakliai veikia.

Štai automobilistams nau
jas smūgis. ]

Dar vienas smūgis, 
užilgo gal negalėsit

JACK SHARKEY SMAR
KIAI RUOŠIASI

Miami, Floridoj, kur bus 
Šarkio-Žukausko kumšty- 
nė su Striblingu Vasario 27 
d., eina didžiausias subruz
dimas. Dedama pinigai be
veik daugiausia už Šarkį, 
bent 7 prie 5 kad Šarkis lai
mės.

Abu vyrai pradėjo pas- 
kutini savo prisiruošimą.

Iki šiolei jiedu ruošėsi 
lengvai, bet dabar griebia
si visu smarkumu.

1 Šarkis ir Stribling nuo iiiivviię uęūcoi ijlloci.ii- 1 . . . . • . ° .

valandos laiko, labai dabar ..PRY9-"
tiskai. Iki šiolei isileisda-

Pirmą sykį net Lenkas

gei’i- sirito Komarą.
Ii metai atgal įvedė 2c nuo lni:ls A Pai’duoti, o ne-! 
galiono taksų. Tas nešė 
daug naudos, ir tie kurie sė
di valstijos legislature j to
liau nutarė pakelti iki 3c. 
Ir tas buvo ant naudos, 
del dabar nori pakelti iki 
4c. Neužilgo taksų už ga
zoliną pridarys tiek kiek 
pats gazolinas kainuoja.

to-

Clevelandas lenktyniuoja. 
Clevelandas dabar yra grei
čiausia augantis industria- 

I lis miestas Suv. Valstijose. 
I Neužilgo jis gal bus pava
idintas “pirmas miestas Su
vienytose Valstijose indus- 
j trijoje”. Ekonomikai ir vi-

Rankų Laužytojas 
Pinto Imsis su Airiu GALAS JAU ARTI!

Dauginus

Išpardavimas Baigiasi 
Sukatoj, KOVO 2 d.

The Spanye & Reich Co 
Persiorganizavimo 
IŠPARDAVIMO

Vyrų 1 ir 2 Kelnėm Siutai

*10-$16-$20
Buvo pirmiau $20 iki $35

Vyriški Overkotai .

$5 - $10 - $15
Buvo pirmiau $18.50 iki $35

Dienų

vo publiką. Publika sumo
kėdavo kasdien iki $300 už 
jų pamatymą.

Pietinių valstijų žmonės 
norėtų kad Stribling laimė
tų, nes jis ten garsus vy
ras. Bet skirtumas sudėji-j 
me Šarkio ir Striblingo ro-j 
do kad laimėjimas bus Lie
tuvio pusėje.

Šarkis sveria apie tuzinu 
svarų daugiau negu Strib
ling ir yra didesnis.

Dempsey žiuri Į juds abu 
akis ištempęs, ir pcrsergsti 
Striblingą kad butų labai 
atsargus su Šarkiu. ■

Jiedu sutrauks daug pub-j tikai: 
likos, apie 43,000, kaip ren
gėjai tiki.

Charley Marotta ruošia kitas 
nepaprastas imtynes šio penk- 

į tadienio vakare miesto audito
rijoj. Dalyvaus šie garsus im- 

' i i V n i ;
I Ned McGuire, žiaurus Airis, 
kuris susikimba su Stanley Pin
to,Bohemų rankų laužytoju. Jis

1 pereitą metą išsuko rankas Ko- 
I marui ir Gansonui.
: George Vassel, vienas iš pa- 
j žymiausių šios šalies Graikas 

s ir nairerin i | imtikas, turės sau priešą Geor- 
avalam ■ reik- : Gustovich.

is pa- ’ 
pažys-

(8)

PARODOS REIKALE
Lietuvių moterų komite

tas Visų Tautų Dirbinių pa
rodos laikys savo susirinki
mus ir pasitarimus kas an
tradienio vakarą iki paro
dai, O. Stapulionienės na
muose, 1320 Russell rd., ar
ti Superior avė.

Jau renkama Lietuviški L° 
rankų išdirbiniai, jau su
nešta daug gražių dalykų, Į 
audinių, mezginių, droži-: 
nių. Kas iš Lietuvių ką! 
turit gražaus arba senoviš-į 
ko Lietuvoj išdirbto prašo • 
ma priduoti viršminėtu ad
resu.

DAINUOKIM! . . .. ............ . lL Vl
Dar galit įstoti į visuoti- Į suomenes darbuotojai deda! 

ną didelį Lietuviu chorą;pastangas išstatyti /Cleve-
• kuris rengiasi dainavimui Į landą lenktynėms su Dėt-! 
miesto auditorijoje Visų, i-oitu, Chicaga, Philadelphi- 
Tautų parodoje. Paroda ija jr New Yorku.

Clevelandas turi prieina-! 
mus patogumus išdirbysčių 
kūrėjams ir biznieriams; 
darbininkams ir tarnauto
jams.

Per aštuonis metus Cle
velandas padidėjo 27 nuoš. 
gyventojų skaičium,

Clevelando manufaktūros 
Įstaigos išdirba kas metai 
$1,095,000,000 vertės pre
kių.

Bankai šiuo laiku daro 
$18,700,000 kasdieninės api- 
v artos.

1928 metais dirbtuvės iš
mokėjo darbininkams algų 
$201,000,000.

Šalip vyrų, Įvairiose įs
taigose, raštinėse ir dirb
tuvėse dirba apie 84,000 
moterų.

Clevelande sulyg gyven-, Stasys Dubinka .... Lt. 50 
tojų proporcijos žmonės tu- Ver. Baiašauskienė . . 150 
ri daugiau automobilių ne
gu Chicagoj, New Yorke 
arba kituose industrijos 
centruose.

Clevelando dirbtuvės iš
duoda daugiau produktų 
nuo darbininko negu Pitts- 
įurge, Philadelphijoj, Bos
tone ar .kur kitur.

miesto ;
Tautų parodoje. 1 
bus kitą mėnesi, todėl da-l 
bar laikas Lietuviams dėtis 
į chorą ir gerai prisiruošti.

Repeticija bus šio penk
tadienio vakare nuo 8 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėj. 
Kurie dainuojat arba dai
nuodavo!, ateikit! Koiti.

Užmuštas. Traukinio .už
muštas M. Januškevičius, 
gyvenęs 3499 W. 136th st. 
jie buvo Dr. V. Kudirkos 
draugystės narys. Palaido
tas Vasario 20 d.

The Spanye & Reich Co. 
(7002 Superior avė.) Lietu-! 
vių kaimynystėje didžiausia 
vyriškų reikmenų krautu
vė turi savo pėi'organizavi-! i.’vaicą. 
iĖo išpardavimą ir visos!"’'r''”’ 
prekės yra žymiai pigesnės. 
Už 10 dienų išpardavimas 
pasibaigia, todėl dar turit 
laiko pasipirkti sau ko tik Į 
pageidaujat.

EKSTRA!
“Dirvoje” kitą trečia

dienį, Vasario 27 d., va
kare per ,radio bus gali
ma girdėti pasekmes Žu- 
kusako-Sharkey kumšty
nių su Striblingu. Atsi
lankyki! kuriems patogu.

MR. GENOFF
SHOE REPAIRINt;

1727 Payne Avenue
Sutaiso senus avail 

naujus. Turi visokių 
hienų. Kainos pigaoj 
tarnavimas. Lietuviu sena/ 
tarnas. Ateikit vėi.

Elizabeth
Flower Shoppe
Visokiems reikalams, Vestu-1 

vems, Laidotuvėms ir kitokiems. 
Taipgi parsiduoda puoduose.

1383 East 55th Street
Randolph 6471.

Gėlės

Musų visas Sandėlis Vaikų
Siutų ir Overkotų

$9.95 Rūšies po $-1.98 
$11.95 rūšies po $6.-18 
$14.95 rūšies po $7.48

,x.

Kainos

Vynj S3, $4, $4 Skrybėlės ....SI.00 
Vaiku 
Vyrų 
Vyru 
Vyru 
Vaiku

Vilnoniai Sveteriai ....$1.00 
šventadieniai Marškiniai .97c 
Union Siutai ...................  89c
Votinės Kojinės 2 pr. už 25c 
$1 Marškiniai .................. 18c

International Dry 
Cleaning 

G122 St. Clair Avei 
ir pųrdąžom senus f 

.r išprašyti atrodo kaip, nauji, 
varne Siutus ant užsakymo, 
kit išbandyti. Darba garntuojame. 
S. TYULUMAN, Sav

Siutus
. Siu-

Atci-

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šių patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagds patarnavimas.

CHAS. STONIS

Joe Varga, Vengrų čampio- 
! nas, sustatytas su Frank Noe- 
wer, aismanu iš Collinwood ati
darymo poroj.

Visi jie yra žinomi kaipo ge
ri ristikai.

McGuire skaitomas vienas iš 
stipriausių pasaulinių ristiku ir

j bus labai sunkus riešutas Pin- 
I tai, kurio išsigando ir Lietuvių 
smarkuolis iš Stokyardų, Karo
lis Požėla ir neatvažiavo.

Marotta stengiasi gauti kuo- 
geriausius irrtikus ir sudaryti 
tolesnį imtynių programą kas 
penktadienis.

j Komaras laikinai išvažiavo, 
Stasiak iškeliavo i Kaliforniją.

Viskas šioje krautuvėje nu
piginta. Paskubėkit nes tu
rėsit gailėtis. Sutaupysite 

kaip niekad kitados.

Spanye & Reich Co
7002 Superior Ave.
Kampas Giddings Road

Tiktai $186 Į Lietuvą ir 
atgal — tokia yra kaina 
laivakortės trečia klesa Į 
Lietuvą, ir turėsit pasiva
žinėjimą kurį atminsit vi
są savo gyvenimą. Gali va
žiuoti ir čia augęs jauni
mas, nes jiems Lietuva la
bai patinka. Prie to, kelio
nėj susipažins su platesniu 
pasauliu.

Kurie rengiatės, viskas 
ko reikia šiuo tarpu tai tik 
pradėti storotis gryžimo 
popierius kurie nesat Ame
rikos piliečiai.

Atsineškit savo fotogra
fijas ateidami “Dirvos” a- 
genturon, ir darbas bus 
pradėtas. Už laivakortę 
mokėsit prieš išvažiavimą.

Pereitą mėnesį Clevelan- 
de padaryta 266 areštai po 
užpuolimų ir iškrėtimų gė- 
ryklų kuriose pardavinėja
ma alkoholiški gėrimai. Tą 
daro policija po to kai vie
nas protestonų kunigas pa

Pabėgo, bet sugauti. Iš 
valstijinio kalėjimo Colum
bus mieste Vasario 19 d. iš
bėgo penki kriminalistai ir 
žmogžudžiai, tarp tų Pat 
McDermott, kuris pora me
tų atgal butlegerių pasam
dytas nušovė Cantono laik
raščio redaktorių.

Sekančią dieną McDer
mott ir dar vienas tapo su-
šliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint 
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PARSIDUODA
išdirbta vieta Shoe Shop 
taisymo, nėra kompeti- 
gera vieta tą biznį su-

senai
avalų
ei jos,
prantančiam žmogui.

1137 Russell Road

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 piety 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dienų.
TELEPHONES:

Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670

g niimiiiiiiiiiiitiiitHiHiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiTnnnnnniiiiniiiiiFi
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GAVO
S1OS

K. E, YOCHUS
Naujoje Vietoje

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą' 

ypatos:

Incorporated. 184$

£octetg for facings
“Dirvos” Agentūra tame jums geriausia pasitar
naus. Kursas žemas, patarnavimas greitas.

_____  .'DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

- Taupymų Sąskaita Kiekvieham Amžiui
imiuimiiminmumirmiinniiiinnainmiiiiminntrmniiirnimniiimnninmiiiiiimnmintrmmiirmniHnimtnmmmmimiraiuntnminnmiunniimirmiifflrinimHtirninm iiminiiiiiiiiiiii>iii<iiiuiHiii<iiumt

Katarina Ruočkienė .. 100: 
Juozas Nerevičius .... 200 
Morta vMačenienė .... 200 
Petronė Petravičaitė .. 50 i 
Katrė Macejunienė .. . 100 
Juozas G. Kazlauskas .300 
Anelė Tautkienė ....... 100
Emilė Tunkunaiče .... 20

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave.

Aš jau persikėliau į nau
ją vietą, įrengiau savo siu
vimo, valymo ir prosijimo 
įstaigą su visais ir.odcrniš- 
ka’s pagerinimais.
■ Kviečiu visus savo senus 
kostumerius ir rėmėjus at
silankyti, atnešti savo dra
panas taisymui, valymui ir 
nrosijimui. Taipgi atmin
kit kad jau laikas užsisa- 
kyt Pavasarinius Siutus.
1276 Addison Rd.
Teutonai: Penu. 2107 

Namu Penn. 2715J

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c Įj 

| sujaudina žmogaus energiją ir su- |j 
[ teikia sveikatą. (52) j|

1246 Superior avė.
1 Kiaurai į 1243 Payne avė. arti E. 12 ||

Liūdnos šįmet bus Velykos daugumui Jūsų gi" 
minių Lietuvoje. Prasta buvo pereita vasara ir 
užderėjo menkai; žiema buvo skurdi, ir pavasa
ris ateina pilnas rupesnio ką sės, iš kur gaus pi
nigų sėklai, kadangi nieko neturėjo parduoti. Iš 
jūsų jie lauks paramos, taigi nelaukit Velykų ir 
vėlyvo pavasario — siųskit DABAR!

] DIPLOMA reiškia man labai daug. Ji reiškia 
keturis metus darbo — ir daug žaidimo, taipgi — 

šalip visų nedateklių kokius turėjo panešti namie kad 
aš galėčiau čia būti. Tėvas sako jo seniau sutaupyti pi
nigai kiek turėjo pasidėjęs kuomet aš buvau kūdikiu 
beveik išnaudoti. Na, jie ištikro man daug gero pada
rė, ir dabar priklauso nuo manęs kad tie pinigai butų 
atidėti ir daugiau dar šalip to.

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE


