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Sukilimai ir Badas NUSIŽUDĖ KALINIU
ŽUDYTOJAS

JACK SHARKEY 
LAIMĖJO! Lietuvos Komunistai Krin

'MILIJONAI NETURI 
I KO MISTI IKI RU

DENIOIR DARBININKŲ ŽINIOS.

Šanghai. — Chinija atsi
duria naujame krizyje delei 
atnaujinusių sukilimų, ba
do, ligų, plėšimų ir valdžios

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green ta
po įgaliotas ištirti ar tik
sią; tūlose valstijose darb-

nusistatę įaeimti Į finansiško nedatekliaus.
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^gfiakasiai traukiniui, ne
virtus nuo bėgių. Važiąyo
apie 900 darbininkų.

• Lansford, Ta. — Čia’pb- 
. roj kasyklų buvo sustrei
kavę angliakasiai. Po po
ros dienų streikas pasibai
gė, unijos viršininkams su-- 
sitarus su kompanijomis.

Glenville, Ga. — Garo ka 
tilui sprogus lentpjovykoj? 
užmušta penki darbininką: 
ir/ penki sužeista.

Uniontown, Pa. — Ant 
Tower Hill No. 2 pradėjo 
veikti koksų gaminimo pe
čiai kurie stovėjo keletą 
metų. Ten dirba apie 100 
darbininkų.

Buenos Aires, Argentina. 
2,000 laivų krovėjų ir šofe
rių sugryžo j darbus po su
sitaikymo darbdavių su li
nijos. viršininkais.

SLAPTA BELGŲ SUTAR
TIS SU FRANCUZIJA 
Amsterdam, Holandija.—: 

čia paskelbta menama slap-1 
ta Francuzijos sutartis su 
Belgija, pagal kurios todvi 
šalys veiktų išvien ištikime 
karo su kuria nors kaimy-1 
ne valstybe. Nors Belgija 
ir Francuzija užginčija tos 
sutarties egzistavimą, ją ' 
paskelbęs laikraštis sako ’ 
jog žinios paimtos iš pasi- ■ 
tikėtinų šaltinių.

Belgija ir Francuzija pa- j 
sižada veikit išvien ne tik 
prieš Vokietiją ir Holandi- f 
ją, bet ir prieš Ispaniją ir 
Italiją; laikraštis sako.

| Auburn, N. J. — John j 
W. Hulbert, kuris tarnavo I 
trims valstijoms kaipo žu-! 
dytojas mirtin nuteistų ka
linių, rąstą nusižudęs savo 
namuose skiepe. Jis nusi
šovė iš revolverio.

j Du metai jau kai,p jis pa
sitraukė nuo savo darbo. 
Per 12 metų tarnaudamas 
New Yorko, New Jersey ir

| Massachusetts 'kalėjimams, 
i jis nužudė elektriškose ke- 
Įdėse 140 žmonių.

Kaunas. — Einąs Tilžėje i grindo tuos jų reikalav: 
komunistų “Balsas” 
nepatenkintas savo

Gen. Čang Čung-Čang iš- 
naujo ruošiasi pulti nacio- 
naUstus Nankinge. Kada 
nacionalistai užėmė Pekiną 
jiš] pabėgo į Japonų glo'bo- 
jąiįią pietinę Mandžuriją.

Chinai nacionalistai kal
tum Japoniją šitą naują su
kilimą, ir sako kad Japoni
ją navė įmones Čangui per
sikelti į Šantungą ir užves- 
tiliaują kilimą prieš nacio- 

I nalistuš. I
Šensi provincijoj žmonės I 

barnu miršta; pakvaišę nuol Londonas, 
išbedėjiroo, -... r, -
pulkais ir puoli ant miestų j jGS gyventojams Mussolini 
kaip alkani’ vilkai, jieško- nusibodo ii* jo įtekmė nyks- 
daini maisto; Neturėdami 
gmia maisto patys, miestų.! 
gyventojai gyvena baimėje 
užpuolimo ir apiplėšimo.
"Toje srityje bent desėt-

DIKTATŪRA ITALIJOJ 
ATSIBOSTA

' - — Anglijoje.
vento.iąj eina' skelbiama žinios buk Italį-

ta, o prasideda palinkimas
I prie karaliaus;

Perdidelis fašistų užsi- 
metiraas tą padarė, sako ži-

- oxxvjjv novai. Visas gyvenimas ta
lkas milijonų gyventojų tu- būti vienoda kryptimi;! 
rėš badu mirti arba badėti, universitetų profesoriai tu- 
^ėigu iš kitur nebus gauta/’i taikyt fašizmo principus; 
greitos pagalbos ir nebus 
pagalba suteikiama per aš
tuonis mėnesius iki naujo 
derliaus.

žemę praminė 
vardu.
teritorija yra 
ir turi kalny-

‘ATRADO NAUJĄ ŽEMĘ 
> ^Amerikietis pietų poliaus 
"Srities tyrinėtojas, Byrd, 
(įsmeigė Amerikos vėliavą 
ir Apšaukė Suv. Valstijų sa
vastimi naujai savo ištyri
nėtą žemę pietų ašigalio 
srityje. Tą 
savo žmonos

Ši nauja 
labai didelė
nūs, pora čiukurų yra ga
na aukšti, 8,000 ir 10,000 pė
dų, aukštesni už pirmiau 
kitų tyrinėtojų atrastus.

Byrd naudoja orlaivį sa
vo tyrinėjimams ir ne tik 
atrado tą naują plotą, bet 
apžiurėjo ir pirmiau atras
tas gretimas žemes ir pa
darė jų planus.

ŠALINA KOMUNISTUS 
MOKYTOJUS

Pietų Amerikoj komuni
zmui1 prasidėjus, kaipo nau
jenybe juo užsikrėtė dange, 
lis net tokių kuriems jo ne-, 

^reikia. Iš mokyklų paša-, 
linta 100 mokytojų kurie ir 
kurios1 persiėmė arba linko. 

Iš jų
Marseilles, Francuzija. —

Chemikalų dirbtuvės spro-lprie raudonų idėjų.
gimė užmūšta penki darbi- apie 50 ypatų, po ištardy- 
ninkai netoli čionai. Įmo, net nubausta kalėjimu.

'sporto klubai turi prašalint 
svetimšalius treinerius; mo
terys turi dėvėti suknias 
fašistų priimto stiliaus, ir 
rašytojai turi perdirbt sa
vo raštus kad tiktų fašiz
mui.

Taip lygiai yro komunis
tų rojuje.

BLOGAI SENBERNIAMS
Argentinos valdžia kalba 

jog reikia uždėti mokesnius 
arba taksus nevedusiems 
vyrams kurie išgali o nesi
kuria sau šeimyninio gyve
nimo. Valdžia nori padi
dint šalyje. gimimus.

Tų taksų pinigai butų su
naudoti palaikymui prie
glaudų ir/kitų labdaringų 
įstaigų, f

Nužudė. Cincinnati,. O. 
— Viena motina nunuodi
jo savo du vaiku ir paskui 
pati išgėrus nuodų mirė.

Meksikoj valdžia Įsakė 
susiregistruoti visiems ku
nigams. Bet vyskupai įsa
kė kunigams nepildyti val
džios paliepimo. Bet tą pa
liepimą priešintis vyskupai 
užginčija, ir galima tikėtis 
jog prasidės tolimesni nesu
sipratimai valdžios su baž
nyčia. Meksika buvo tam
si katalikiška šalis, o prie 
ko kunigai ją privedė.

(SUDEGĖ DVI MOTINOS, 
13 VAIKŲ

i Pereitą savaitę viena die
na (Vasario 21) Pennsylva- 
nįjoj ir Illinois -valstijose 
namų gaisruose sudegė 13 
jaunų vaikų iri dvi motinos.

Gaisrai buvo Carrollton, 
Pa., sudegė motina jis pen
ki maži vaikai.

Millsboro, Pa., sudegė 
motina ir trys! vaikai.

Lansing, Ill., sudegė 
ki vaikai.

pen

Miami Beach. Fia. — Va- 
, sario 27 d., prie skaitlin
gos 40,000 publikos, Lietu
vis kumštininkas Jack Šar- 
key-Žukauskas laimėjo ko
vą prieš Striblingą, pragar
sėjusį pietinių valstijų sun
kaus svario kumštininką.

Šarkiui duota laimėtojo 
nuosprendis ir jam priskir
ta 5 raundai iš 10. Striblin- 
gas laimėjo vos 2 raundu, 
kiti 3 raundai išėjo lygio
mis. Šarkis savo priešą ge- 
rokai apdaužė ir perkeitė 
jo veido išvaizdą.

Kumštynėse beveik pir
mą sykį dalyvavo Ameri
kos aristokratija, kuri Flo
ridoj žiemavoia. Pinigų su-
mokėjo i $400,000. Iš tų 
Šarkis gaus (apie $100,000, 
Stribling žymiai mažiau.

Šarkio laimėjimas buvo 
tiek aiškus kad iš 37 eks
pertų 32 pripažino jam vir
šų, ir publika išsiskirstė pa
sitenkinus, nes. kova buvo 
labai atkakli, smarki ir di
delė.

NORĖJO NUŠAUT JACK
DEMPSEY

Miami B,each, Fla. — Ne
žinomas inėjo i na- 
mus kuriuose apsistojęs ži
nomas kumštininkas Jack 
Dempsey, ir priėjęs prie: jo 
miegkambario durų,: kur 
Dempsey su kitu vyru gu
lėjo, ir liepė uždegti kam
baryje žiburį. Dempsey at
sikėlė iš lovos, tada tas ne
žinomas vyrąs pasišalino į Į VISTIEK NEIŠTRUKO 
karidorių. Kada Dempsey Greenville, O. — Vienas 
sekė tą vyrą, jis bėgdamas žmogus spėjo automobiliu 
laiptais žemyn paleido, šūvį pralėkti per gelžkelio bė- 
į Dempsey, bet nepataikė, gius ir išsigelbėti nuo tr.au- 
Vėliau kulka atrasta šie- kinio užvažiavimo. Bet ali
noje.

Dempsey tvarkė kumšty- bėgių esantį telegrafo stul- 
Vasarioipą ir virsdamas atšoko at

gal ant begiu ir po trauki
nio ratais. Nabagas tapo 
sutrintas į šmotus. Su juo 
buvęs kitas vyras iškrito iš 
automobilio ir liko tik su
žeistas. .

tomo'bilis atsimušė j pri-

nių eigą, kuriose
27 d. mušėsi Sharkey su 
Striblingu.

POPIEŽIUS GAL NE
TEKS “ŠVEICORIŲ”

1 Lietuvos bažnyčiose bū
davo (gal ir dabar yra) už
laikomas vienas žmogus ku
ris vadinosi “(šveicorius” ir 
turėjo tvar'kvedžio pareigas 
laike procesijų.

Iš kur, 
I vardą gavo?

Popiežiai savfr 
laikė šveicarus- 
kaipo sargybą, 
uniforma buvo 
iš visų Europos senesnių 
laikų kariumenių. Popie
žiai prisilaikė mados sam
dyti Šveicarus, ne kitokius 
kareivius į Vatikaną.

Bet dabar, ‘kada Italija 
sugrąžino popiežiui žemiš
kas teises ir Vatikanas ta
po savistovi valstybė, nors 
ir bereikšminga, Šveicari
jos valdžia negalės leisti sa
vo kareivių tarnauti sveti
mai valstybei be Šveicarų 
Federalės Tarybos sutiki
mo.

‘šveięoriai” sau 
Nagi štai.

dvare už- 
kareivius 
Šveicarų

gražiausia

NUŽUDĖ Iš MEILĖS
Newark, O. — Atstumtas 

merginos kurią mylėjo, vie
nas 22 metų 'vaikinas suti
kęs ją gatvėje nušovė ir po 
to pats persišovė.

labai I patenkinti, jie Sausio ž 
___±.________ ___ vien-1 atsisakė valdišką nu
minčių neveiklumu Lietuvo- priimti. Einant bendra 
je. Į Įėjime nustatyta tvarka

“Rinkimai j ligonių ka- drausta jiems korespon 
sas parodė”, rašo “Balsas”, cijos persiuntimas ir } 
“kad kai kuriose vietose matymai. Kitos kalė, 
musų organizacijos nič nic-isąlygęs badavimo laiku 
ko nepadarė.. Maiiampolė- pasikeitė. Kasdien bai 
je pasivumą didino žalin-1 jautieji kaliniai priimt 

|gas opozicijos mokslas ir j virinto vandens., 
veikimas, kuriam pasidavė i Susirgimų ir kitų ni 
ir vienas atsakomingiausių | mingų 'atsitikimų neb 
partijos darbininkų, dabar | Badavimo laiku kaliniai 
jau pašalintas nuo atsako- Į kėši ramiai ir jokių n 
mingo partijos darbo už, sipratimų su 'kalėjimo 
savo mokslą ir veikimą. Bu-1 ministracija nebuvo, 
vo daug apsileidimo prieš
rinkiminėje agitacijoje iri nutraukta, 
darbuotėj ir kitose vietose.

“Šiauliuose, kur atsako 
mingesni partijos nariai 
net nemokėjo matyti kurie 
sąrašai priklauso socialde
mokratams. Daug pasivu- 
rno rodė ir tokia organiza
cija kaip Kauno. Reikia 
stačiai pasakyt kad Kauno 
organizacija per rinkimus 
Į ligonių kasos tarybą visa1 
nebuvo išsisiūbavus, 
je Lietuvoj buvo didelis 
munistų pasivumas, kas 
timai rišasi su krizine 
dččia musų partijoje.

“Panevėžyje musų parti 
jos sekretorius nešauki? 
kuopelės posėdžio ir marl- 
navoja gautą pas save Ii- 
teraturą. Rinkimai Į ligo 
nių kasos tarybą Janavoj. 
parodė kad mes dar prast 
komunistai ir bolševikų ta 
ktikos Nesuprantame.”

Komunizmas Atsibosta 
Šitas parodo kad komu 

nizmas Lietuvoje atsibosta 
Kito išaiškinimo tam nėra 
Jeigu kas sakytų kad baimė 
“fašistų” valdžios sulaikė 
jų bruzdėjimą 'butų netikę 
jimas komunistų obalsiam 
kurių vienas yra, kad nesu 
laikysi vandens bėgimą, t 
y. jeigu labiau trukdysi i • 
Ijudėjimą tuo labiau jie dės 
pastangas kovoti.

Kodėl galėjo atsibosti? 
Todėl" kad Rusijoje vykdė 
rojų ir neįvykdė. Darbi
ninkai neturi į ką pavyz- @ 
džių žiūrėti, o tokio gyve
nimo kaip ten užgyventa 
niekas netrokšta.

Vasario 2 d. badavi: 
Badavimas 

linių sveikatai nepakeis 
“L

Viso- 
ko

pa

ARKLIŲ NYKIMAS
Suv. Valstijose arkliai 

na mažyn ir mažyn. I 
kutinę arklių registrą 
jų rasta 14,029,009, maži 
šia negu kada buvo bėg 
praėjusių 40 metų, nors 
tados Amerikoj judėjii 
buvo žymiai mažesnis 
mažiau arklių reikėjo.

Imant gymį naujų kiu 
liukų,, sako žinių rinkė 
arklių skaičius dar lab 
sumažės.
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su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokit] laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios dideles raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1 
SVEIKINIMAS

No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

PASNINKAUTOJAS PA
BAIGĖ “GAVĖNIĄ”

Lima, O. — Vyrukas ku
ris pats atsivertęs prie baž
nyčios nutarė pasninkauti 
ir atversti savo tėvą, pabai
gė savo 40 dienų badavimą, 
bet tėvas vistiek liko “ne
išganytas”, nes tėvas vis
tiek pasiliko koks buvo.

Jis pradėjo pasninkauti 
sakydamas jog tuomi “iš
vys velnią iš savo tėvo ir 
iš kitų griešninkų jų mies
telyje”. Per 40 dienų jis 
nustojo 75 svarus savo la
šinių, nes buvo riebūs, 200 
svarų sunkumo vyras.

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

©
©KOMUNISTŲ BADAVI

MAS KAUNO
KALĖJIME

Ryšyj su Kauno sunkių
jų darbų kalėjimo politini’.! 
kalinių grupės badavimu 
spaudoje ir visuomenės tar- @ 
pe paplito netikros žinios. © 
Toms žinios atitaisyti pra- © 
nešama štai kas. ĮW

Politiniai kaliniai komu-j @ 
nistai gausio 19 d. patiekė j© 
eilę niekuo nepagrystų rei-Į© 
kalavimų, ir grąsino b a- ©

© 
© 
© 
© 
© 
©

KAINA
Laiškas ir vokas ... .5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku..........12c

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

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

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.I — LD upeliui ZkVC. X

dausią jei jie nebus- paten- i g Cleveland, Ohio. į 
kinti. Kadangi nebuvo pa - Į
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Vanagaičio ir Yozavito 

atsilankymas. Vasario 10 
d. koncertas komp. A. Va
nagaičio ir M. Yozavito pui-

Mažiukna. Tarpuose buvo 
dainų ir eilių, taipgi muzi
kos. Smuiką solo griežė G. 
Dargienė, K. Savickas; pia
nu abiem akompanavo M. 
Virbickaitė. Solo dainavo

kiai pavyko. Prie jų daly- Jadviga Plukiutė, akompa- 
vavo vietinė dainininkė E. navo jos sesutė Marcelė; 
Kartavičenė (Leliomutė). dainavo p. Grinienė, akom-

Publikos buvo pilna sve-i panavo S. Pranckietis; dai-
tainė, gal už tai kad 
rengimo darbavosi SLA. 3- 
čias apskritis. Visi iš Va
nagaičio prisijuokė iki so
ties. Nekurie sako Vana
gaitis jiems geriau patinka 
įsirėdęs “full dress”, nes šį 
syki buvo įsirėdęs klauniš- 
kai ir keliomis eilėmis. Ži
noma, visiems sunku jtikt. 
Bet niekas nesigaili atsilan
kę, nes nors Vanagaitis ir 
siūlė susirinkusiems atsiimt 
pinigus nei vienas nenorėjo 
ii’ laukė galo koncerto.

Nepriklausomybės minė
jimas. Keleto draugijų su
sitarimu, SLA. 3-čio apskri
čio sumanymu, Vasario 17 
d. surengta paminėjimas 11 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės.

Vasario 17 d. vakare L. 
M. D. salė buvo pilna pub
likos. 8 valandų, pirm. P. 
Virbickas atidarė progra
mų, paaiškindamas vakaro 
tikslų, ir paprašė visų atsi
stojus sugiedoti Lietuvos 
vedant dainininkei Grinie
nei *ir pianu palydint Mil
dai Virbickaitei. Po himno

Į ■
surinkta. $164, ir Kun. Lie
tuvninkas pridėjo $25, taip 

|kad išviso pasidarė $189.00.
Radviliškietis.

PHILADELPHIA, PA J

Vasario 16 minėjimas. 
Vietos katalikiškų draugi-[ 
jų sąryšis po vadovyste A. 
Užumeckio Vasario 16 d. 
surengė paminėjimų Lietu
vos nepriklausomybės 11 
metų sukaktuvių Šv. An
driejaus Lietuvių parapijos 
bažnytinėj salėj.

Ton salėn pirmu kartu 
įžengus gauni ypatingų įs
pūdį. Skiepo sienos drėg
nos ir aprūkę, tik- tiek kad 
iškaišyta Lietuvos ir Ame
rikos vėliavomis. Ta' aprū
kus ir tvardei vietelė, Lie
tuvos vėliavomis išpuošta, 
priminė tuos liūdnus laikus 
kuomet Lietuvis žiaurių 
priešų persekiojamas tik po 
šiaudiniu. stogu prabočių, 
paliktomis' pasakaitėmis ir 
dainelėmis savyje Lietuvys-j 
tės jausmus gaivino. Bet 
Lietuviui gimusiam šioje 
šalyje, ir prakilnios širdies 1 
svetimtaučiui, nieko geres
nio ta vieta neatvaizduoja 
apart Lietuvių kultūrinio 
nesubrendimo.

Tokion vieton užkviesta 
kalbėti miesto majoras. Jis 
atsilankė ir kalbėjo, reikš
damas Lietuviams savo pri
jautimų ir priminė kad tik 
tas gali būti geru šios ša
lies piliečiu kuris moka my
lėti ir savo gimtąjį kraštų.

Toliau kalbėjo Kun. J. J. 
Kaulakis, kuris reiškė ne
pasitenkinimų Lietuvos vy
riausybe ir ‘ragino susirin
kusius prie kiekvienos pro

BALTIMORE, MD.
Tautos šventė. Iškilmių-1 

gas 11 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių 
minėjimas atsibuvo Vasario 
•17 d. Rengė bendromis spė
komis Baltimorės Lietuvių 
•Taryba ir R. K. Federaci
jos skyrius.

Pirmos prakalbos atsibu
vo 2 vai. po pietų Lietuvių 
.Tautiškoje salėje, kalbėjo 
Kun. J. Lietuvninkas, Kun. 
J. Mendelis, p. Emilija Vi
leišienė, Adv. N.- Rastenis 
ir Dr. Bučnis. Šiose pra
kalbose mari neteko daly
vauti ir apie jas neminėsiu.

Antra dalis iškilmingo 
minėjimo įvyko 8 vai. , va
kare Šv. Alfonso Lietuvių 
parapijos salėje. Progra
mas buvo įvairus ir gražus. 
Parapijos choras, vadovau
jant vargoninkui P. Gra
jauskui, sugiedojo Lietuvos 
himnų ir 'kitas dainas, vis
kas išėjo gražiai. Publika, 
kurios buvo apie šeši šim
tai, gausiai plojo.

Toliau, parapijos mokyk
los mokiniai bernaičiai at- 
maršavo persijuosę per pe- 
tę tautiškos spalvos kaspi
nais ir sustoję paeiliui su
darė Lietuvos vėliavų; jie 
uždainavo: “Ei, Pasauli, 
Mes be Vilniaus Nenurim
sim”. Paskui išėjo mažos 
mergaitės su Lietuvos vė
liavomis rankoje, ir visos 
paeiliui atpasakojo Lietu
vos vėliavos spalvų reikš
mę; minėjo Lietuvos atgi
mimų ir tautos vado gerb. 
Smetonos vardų.

Po tarn išėjo 7 ir 8 sky
rių mergaitės dainųodarųos 

’“Leiskit į" 'Tėvynę^ o] pa
baigusios dan^i^st^ėrio dė» 
damos ' viena kitai žalius 
vainikėlius ant galvos ir 
garsiai kalbasi sulaukus 
Nepriklausomybės šventės. 
Bet staiga sustoja viena ki
tai rodydamos, “Kareiviai! 
kareiviai”. Tuo sykiu at- 
maršuoja Lietuves karei
viai. Jie sustoję priešaky
je uždainavo: “Ei, Pasauli, 
Mes be Vilniaus Nenurim
sim!” ir numaršavo lyg Vil
niaus vaduoti. Mergaitės 
kareivius išlydimos daina
vo, atsisveikino, davė savo 
skepetaites.

Šis vaizdas priminė gilių 
Lietuvių senovę, ir buvo 
graudus kad nevienam ir 
ašaras išspaudė.

Ant galo mažos pirmo 
skyriaus mergaitės, apsi
rengusios tautiškais rūbais 
.pašoko “Noriu Miego” ’ ir 
pora kitų tautiškų šokių. 
Tuomi mokyklos mokinių 

įprogrąmąš baiggsi-;
Paskuiy p-lė E. Mefževielu

tė, akompanuojant; $-Jęį J)a- 
nieliutei, sudainavo “Lietu
va Brangi”, broliai Vaitkai 
sugrojo pianu ir smuiką; 
p-lės Danieliūtė ir Laukių- 
tė grojo smuikoni, akonįpa- 
panavo p-lė Česniute.

Viešnia iš Lietuvos, p. E. 
Vileišienė, ir Adv. Raste
nis pasakė kalbas.

Po to p. Julė Rastenienė 
'sudainavo “Oi Greičiau” ir 
“Kaitink Šviesi Saulute”, 
akompanavo p-lė Danieliū
tė.

Pabaigoj, vyčių choras 
padainavo kelias dainos su 
pakartojimais.

Aukų Vilniaus našlai
čiams per abu parengimu

baigė sugiedant Lietuvos 
himną. (‘f! i r

Prakalbų (, ląiįce: ■ protar
piais dainavo bažnytinis 
choras, ir solo p-lės A. Ge- 
ležiuniutsė!, Mendeliutė ' ir 
Vitkauskas. Aukų surink
ta apie $40.

Port Richmond. Čia su- I 
kaktuvių apvaikščiojimas 
buvo sekmadienį, \Vasario 
17 d., Lietuvių Mužikalėj I

gos reikšti protestus, nesą 
dabartinė Lietuvos vyriau
sybė esanti blogesnė už Ita
lijos Mussolinio diktatūrą.

Ant.. Užumeckis savo kal
boj pakartojo kunigo išsi
reiškimus, arba papildė jo 
kalbų.

Mažos mergaitės įteikė 
majorui bukietų gėlių pa- 
sakydamos tam pritaikytas 
eiles.

Toliau kalbėjo nesenai at-1 
vykęs iš Lietuvos vyr. leite
nantas Biržys-Akiraš. Jis 
gražia Lietuviška kalba da- 
pildė pirmą kalbėtojų tru
kumus ir atitaisė jų klai
dingas nuomones apie Lie
tuvą; suminėjo didvyrius 
kurie' Lietuvai esant sveti
mų 'globoje visiškai atsiža
dėję' savęs pasišventė 'Lie
tuvos gelbėjimui. Vieni Su
skurdo ir' supuvo priešų ka
lė jnriuoše1 'ir 'tolimam'. 'Sibi
re žuvo.1 Paminėjo kad jie 
Visi buvo kilę iš kaimo sa
manotos bakūžės, prade
dant nuo aukštus mokslus 
baigusio Dr. J. Basanavi
čiaus iki paskutiniam knyg
nešiui. Pastebėjo taipgi iv 
tą kad ir šiandieną Lietu
vos stiprybė, kariumonė, 
taipgi yra kaimo jaunimas. 
Pasakė galiau taipgi kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 
yra Lietuviai.

Gerb. kalbėtojas- atgaivi
no žmonėse pirmų' kalbėto
jų nuslopintą ūpą, ir bai
giant visi susirinkę balsiai 
šuktelėjo: '“Vilnius'!’ Vil
nius! Vilnius!” Vakarų užL

LONDONAS, Anglija [
Darbai pas mus galima! 

sakyt iki šiol nei kiek ne
pagerėjo, apie kų jau minė
jau “Dirvoje” kelis sykius 
pirmiau. Bedarbių čia yra' 
nemažas skaičius, o dirbam Į 
’tieji irgi mažai teko vo ja,' 
darbdavis už mažmožį tuoj 
atstato nuo darbo jei tiktai,| 
panori. Žinoma, yra dar'b-l 
davių ir mielaširdingesnių! 
savo darbininkams, bet to
kių yra mažai.

Pas mus influenza irgi 
nepamiršo atsilankyt. Ne-! 
kurie sako kad influenza 
atėjo čia iš Francuzijos. Iš 
kur ji atėjo’ tai atėjo,' bet 
kaip tik ji pagrūmojo, ne- 
kuriems ir iš Lietuvių įva
rė nemažai baimės, ir kai 
kuriems baugesniems pri
siėjo iš išgųsčio net po ke
lias dienas lovoj pagulėti. 
Tokie pasilsėję laimingai 
kėlėsi. Tačiau influenza šį 
kartų Lietuvius taip dide
liai neįbaugino ir nepalietė 
taip kad butų reikėję net 
šį pasaulį palikti. Kaip to
liau bus nežinia. Kaip vie
tos laikraščiai rašo, nuo in- 
fluenzos mirė gana daug 
ne tik Londone bet ir pro
vincijoje. >
' Oras nekurį laikų tęsėsi 

drėgnas, šaltas su lietum, 
pertraukomis 1 su tirštais 
rūkais. Toks oras, sako, 
nekuriems;! t. ypač silpnes
niems, kenkia sveikatai!

4d ..Kaina vertis.;
- •' ■1Į"'':**---f ; į

DAYTON Ii
Lietuviai scenoje. Keith 

teatre šių savaitę dalyvavo 
du jauni Lietuviai, brolis ir 
sesuo, Juozas ir Marė Ra
kauskai, šokikai, iš- Chica- 
gos. Jie .ų.tsjžymėjo nese
nai buvusiame surengtame 
šokimo marathone, lenkty
niavime kas ilgiausia galės 
šokti. Jiedu šoko 1500 va
landų ir laimėjo antrų do
vanų. Prie to jie pertrau
kose per radio dainavo Lie
tuviškas dainas ir susiėjus 
su jais vietos Lietuviams 
kalbėjosi Lietuviškai.

Vietos jaunuoliai Lietu
viai surinko jiems $50 do- 
vaM;.

Savo įvairiais palinksmi
nimais publikos jiedu liko 
žmonių labiau mylimi už 
'Vitus, ir užtai B. F. Keith 
teatras parkvietė juos da
lyvauti vodevilio programe.

J. A. U.

salėj. Surengė Liet. Muzi- 
kalio Namo bendrovė, Ge
dimino Klubas ir SLA. 135 
kuopą.

Programą vedė J. V. Gri- j 
nius pasakydamas atidary
mo kalbų. Toliau kalbėjo 
Adv. M. M. . Šlikas, Dr. E. i 
G. Klimas, ir Leit. Biržys-, ; 
Akyras, kuris aiškiai nu
švietė dabartinę Lietuvos:; /

Sadauskas, akomp. p. 
Saduskienė. Eiles sakė Ze
nona ir Julė Jajauskaitės, 
V. Paulekiutė ir Dovidaitė. 
Viskas atlikta gražiai.

Lietuvos ir Vilniaus naš
laičiams surinkta $43.47.

Ruošiama jaunuolių va
karienė. SLA. 3-čias apsk. 
rengia Pittsburgo jaunuo
liams ir visiems meno mė
gėjams pagerbimo vakarie
nę LMD. • halėj Kovo 17 d.

■Visi ir visos kurie nuolat 
prisideda prie musų tautiš
kų vakarų programų bus 
gražiai vaišinami. Pašali
nė publika galės dalyvauti 
įsigydama iškalno tikietus.

Talento vakaras. Sanda
ros kuopų sųryšis po Vely
kų rengia Talento Vakarų. 
Tai bus Balandžio 14 dienų 
L. M. D. salėj. Visi kas no
ri dalyvauti privalo užsi
registruoti. Jau yra kele
tas padavusių pasižadėji
mus dalyvauti. Bus rodos 
duodama dovanos geriausia 
pasižymėjusiems.

J. Virbickas.

prie. navo
i
I

padėtį.
Iškilmęj dalyvavo brokai

Bubinai, Sporto Lygos pu
riai, kurie pasiryžę ąpfe-
liauti pasaulį pėkšti per 
penkis metus. Vienas 
labai jausmingai į 
kusius prakalbėjo, kas 
šė nemažai ūpo į 
Broliai Rubinai yra 
kilmės.

Muzikali ii’ 
gramą išpil 
mokyklos

Ši 
erdva 
vo

“Ant tosto; 
Kurgyven'J 
yr’aijkštas.l 
žaliom’s puse

‘Kadass^yli
Tiktai Biruti 
TafpaM 
Rasim kas k 
Kas po juo i 
Kad tolis to

Y

ij turis Raayi

|Kaip ii' si® 
| Kašte ta 
ĮJrtoitoivei 
i fyenąte

M. Virbickaitė paskambino 
maršų.

Pirmas kalbėtojas buvo 
P. Daugis, kuris'plačiai nu
piešė ■ Lietuvių atbudimų; 
priminė nuopelnus Dr. Ba
sanavičiaus, ir prašė visus 
atsistoti pagerbimui to Lie
tuvių tautos tėvo.

Antras kalbėjo Šv. Jur
gio parap. klebonas, Kun. 
Z. Vipartas. Jis savo pat- 
riotinga kalba ragino visus 
prie vienybės ir prie mylė
jimo savo tautos.

Trečias kalbėjo P. Piva- 
ronas, kuris apsakė apie ne
kuriu nepasitenkinimų da
bartine Lietuvos valdžia čia 
ir Lietuvoje ir pasakė kad 
iki patys Lietuviai nemokės 
gerbt savo laisvės tol jokia 
valdžia nieko gero nepada
rys, ir mums Amerikie
čiams reikėtų kuomažiausia 
kištis į jų reikalus.

Prakilnus darbas. Musų 
duosnus biznierius Petras 
Pivaronas, apie kurį perei
tame numeryje buvo , pla
čiau aprašyta, pasirodo sa
vo duosnumu visomis pusė
mis. Šiose dienose jis su
teikė paskolų Emilijai Ka- 
teliutei kad ji galėtų lankyt 
universitetų. Mat, tįa mer
gina baigė high school su 
geriausiais pasižymėjimais 
ir gavo stipendijos įstoji
mui į Pittsburgh Universi
tetų pusę reikalingų pini
gų. Bet kitų pusę, po $75 į 
semestrų; arba viso $600, 
reikia pačiai užsimokėt.

Jos motina yra našlė ir 
biedna, neturėjo iš ko duo
ti dukterei pasinaudoti su
teikiama stipendija, taigi 
tik su pagalba P. Pivarono 
galės išeiti universitetų, 
nes Emilė to labai trokšta.

Ketvirtas kalbėjo J. K.

Palengvina 
nuovargi

Jaučiasi geriu ant nugaros

Suvaržys kompanijų po
licijų. Pennsylvanijoj vei
kianti privatinė angliaka- 
syklų ii1 geležies darbų už
laikoma policija taps suvar
žyta delei pora savaičių at
gal trijų tokių policijantų 
mirtinai sumušimo vieno 
nekalto darbininko, Jono 
Barkoskio.

Kompanijos tuos polici- 
jantus samdo pačios, bet 
gubernatorius užtvirtina. 
Bet gubernatorius neturi 
budo ištirti kas tie per žmo
nės, ir bile tik kompanijos 
paduoda jų surašą, gauna 
užtvirtinimų.

Ta policija atsižymi kru
vinais darbais laike strei
kų. Užmušimas šito žmo
gaus sukėlė visoj valstijoj 
didžiausius protestus ir gu
bernatorius gamina bilių 

| kuriuo apvaržys privatinės 
[policijos teisęs.

LIETUVOS BONŲ KU
PONAI

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

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

“DIRVOS” AGENTAS 
ANGLIJOJE

“Dirvos” agentas Anglijai ir Ško
tijai yra J. NAUJOKAITIS, per ku
rį galima užsisakyti prenumeratą.

Adresas: J. NAUJOKAITIS
3 White’s Gardens, Star Place, 
Planet St., Commercial Road, E. 1 

London, • England.

ATSISĖSK PRIE RAT
IR GAUK FAKTUS!

Kiekvienas taip saBį
- - - dabar pats sau persitikriK.
jog Buick perviršija veikme 
visus kitus karus

Pirm apsispręsiant PAVAŽIUOK?

SSSSBsMi!

Jus norit puikiausio—jus nori geriau
sio—jus norit kad sekantis jūsų karas 
atsakytų jūsų aukščiausiams pageida
vimams . . . Vienatinis būdąs .persi
tikrinimui tai pavažiuoti pirmiau ne
gu apsisprendi pirkti . . ir pavažiai 
vintas prives jus prie Buick’o būtinai, 
nes šis dinamiškas karas-' apima visai 
naują, revoliucijinj veikimo būdą!
Tšbandykit ji šiandien!—persitikrinkit 
patys sau ką padarė daugelis tuksian
čiu motoristų visose šalies dalyse ir 
kasdien patvirtina—

—jog šis puikus karas su Masterpiece 
Viršais Fisher darbo pažymi naują čiu
kurą veikimo ir naują stilių—gyvą ir 
gražų naują viršų karų išdirbinio — 
—jog jis suteikia daugiausia visų ypa
tybių kokiui tik motoristas pageidau
ja ... ir kad tas yra svarbiausia prie
žastis kodėl daugiau negu dusyk tiek 
žmonių perka Buicks negu kokių kitų 
automobili ūgį parsiduodančiu kainomis 
virš $1200!?

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

COUPES, ?1195 iki $1875 — SEDANS $1Ž2O iki' $2145 -- SPORT KARAI, $1225 iki $1550 
Kainos yra f. o. b. Buick Factory. Galima .gauti patogiu .išsimokūjimu pagal G. M. A. C. plan.’.

“Naujas Buick—Naujas Stilius”

BUICK
WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHER

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave. The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway 

4255 Pearl Road

The Bailey Buick Co. 
144IJ0 Detroit Ave.

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

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUIGK PADARYS JUOS
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Gavęs jos žodį 
Užimti žemiij i 
Vežės Kanutas 
Bet čia atvyta 
Jis į Palangą g 
Betišnetyčią i 
M pažino vit 

\Nes jis iš veido
Mj' minėti ji 
Ir aa jo rados; 
M jis medi ki 
Vieną syk leidęs 
Bado taj kitko 
Jog i tėvynę sai 
Eįdams darkar 
Staiga j duobę] 
Ėmė tuoj riaust 
Rusyj lavoną n 
Juk prie aidu j 
Kada plėšikai ą 
Iš joe parėdii ir 
Są|o brangiausi 
Kilo jam noras 
Su jais ant pries



D I R V A

BIRUTOS KALNAS 

(Legenda)

(šias eiles parašiau būdamas ant Birutos 
x Kalno 1928 metų vasarą)

“Ant krašto marių, Palangos miestelyj, 
Kur gyven’ musų broliai Žemaitėliai, 
Yr’ aukštas /kalnas Biru ta vadintas, 
Žaliom’s pušelėm’s viršus apsodintas.... ”* * 9
Kada sis^ylim’s rados nieks nežino, 
Tiktai Birutos kalnu jį vadina.
Tat pažiūrėkim j praeitį gilią., 
Rasim kas kalnų aukštų tų supylė, 
Kas po juo ilsis ir ar to yr’ vertas 
Kad tokis kalnas butų jam supiltas.

Vikingų užpuolimas
Kitkart ten.buvo žuvėjų šeimyna 
Kuria Kastyčiais kaimynai vadino;

, Jiedu augino dukrelę ir sūnų — 
Kaip ir šiandienų ^žmonių tarpe buna. 
Kastytis buvo tos'srities valdovas

' [r tankiai vedė su puolikais kovas. 
’ ~\yiena karta kraštų jų užniko 

žiaurus, atkaklus plėšikai, 
kų tiktai sutiko,

Hojia nužudyti liko.... 
liepsnose pradingo, 

^žiniomis dingo.
žemyje 'žuvo, 
■inti buvo, 
lipų žemę 
inge pasiėmę. 
Ttokis papratimas — 
lučių vogimas;
Šomis. keliavo, 

’•galų* savo.... 
Irinias 
ms jstiko, 
pulti liko, -

. į turėjo, 
-‘met prisiėjo, 
dus pateko, 
n jarlui tapo, 
ėt negalėjo,

iros” žadėjo.... 
kt kitur turėjo, 

■o negirdėjo....
. karžygiu j pastojo, 

/su visais kovojo;
/ buvo‘vadas geras,

> kaip “Baltijos Aras”, 
rdo krito daug plėšikų 

.k juroj švaistantis sutiko.
/gi švaistės Atlanto’platybės’, 

kiikė kraštų vakarų tolybės’.
•Kuomet pas Danų karalių tarnavo, 
Tenai sutiko meilę širdies savo. 
Tai buvo skaisti, patogi mergaitė, 
Prieš jųjų širdis jaunikaičio kaito.... 
Ji taipgi jįjį, karštai pamylėjo 
Ir tapti jojo noriai pažadėjo.

Palangos užpuolimas
Gavęs jos žodi, Kastys linksmas liko, 
Užimti žemių naujų vėl išvyko.
Vežės Kanutas jį užimt Lietuvą, 
Bet čia atvykus koks stebuklas buvo: 
Jis į Palangų grobti atkeliavo, 
Bet iš netyčių rado žmones savo. 
Kasti pažino vienas senas krivė, 

ęNes jis iš veido panešėj’ j tėvų.
Pradėj’ minėti jam jaunystės dienas 
Ir čia jo rados ženklų tų ne vienas: 
Rado jis medi kuriame vilyčių ,
Vienų syk leidęs paliko lyg tyčia;
Rado daug kitko kas jam vis minėjo 
Jog į tėvynę savo jis parėjo.... 
Eidams dar kartų apžiūrėti visa 
Staiga j duobę kojų jis Įkišo.
Ėmė tuoj riausti, ir liko be žado — 
Rusyj lavoną motinos surado.... 
Juk prie akių jo ji rūsyje žuvo 
Kada plėšikai anuomet ten buvo.... 
Iš jos parodų ir daiktų ne vieno 
Savo brangiausią motutę pažino.... 
Kilo jam noras Žemaičius tuoj šaukti, 
Su jais ant priešų atvestų patraukti,

Geidė išvyti svetimus žygūnus, 
Tegul laimingi jo žmoneliai buna! 
Bet atsiminęs kad Danų žemelėj 
Likus dar jojo mylima mergelė, 
Kurios atgauti daugiau negalėtų 
Jei savo priešus dabar mušt pradėtų; 
Tad laukė laiko jųjų išvaduoti,' 
Daugiau plėšikams vietos čia neduoti.

Tragedija
Laika pątaikęs, vyko jų paimti 
Ir namon gryžus sau ramiai 'gyventi. 
Abu jie rengės gyventi laimingai ' 
Ir'už Lietuva kovoti širdingai.
Kai sau už žmonų ėmė ta mergytę, 
Staiga pažino kad tai jo sesytė;....
Jis mat ant kųnp josios paregėjo 
Ženklų tų patį kų ir pats turėjo.
Ir ji iš šito nerami paliko, 
Dingo nežinant kas su ja nutiko.... 
Verkė Kastytis to baisaus likimo 
Kitur kovose mirtį rast ketino.
Vyko į kovas, tolimų kelionę, 
Toliau, kur valdė sunai Palemono. 
Tenai kariavo, priešus mušt padėjo, 
Iki gandai jam vėl nauji atėjo: 
Štai į Žemaičius Skandinavų gaujos 
Pulti, naikinti atvyko išnaujo.
Gryžo, į kovų šaukė žmones savo, 
Ir užpuolikai nieko vėl negavo. 
Buvo tai garsus Norvegų Olavas, 
Kuris krikščionis tada buvo savas, 
Vyko jis šičia krikščionis daryti, 
Žemaičius savo vergais padaryti. 
Narsus Kastytis kelių jam užkirto, 
Bet nuo vilyčios Olavo jis krito.... 
Likę Žemaičiai visi susitarę 
Narsiam jaunuoliui atmintį padarė: 
Tie kų 'jis gynė jojo nesuvylė, 
Ant jojo kapo kalnų šį supylė.
Po juo ilsėtis paliko Kastytis, 
Dėka jam šiandien ženklas tas' matytis: 
Kalnas pušimis tapo apsodintas 
Ii- žalumynais gražiai išdabintas — 
Tiko karžygį amžinai minėti, 
O užpuolikai iš toli regėti.
Siela jo baltu žirgu nukeliavo 
Į Anapilę, kur narsiej’ puotavo....

Kas gi nutikę su jojo sesyte 
Kad nuo to laiko nebuvo matyti? 
Ji iš graužimo, širdies neramumo 
Brido į juras ir tenai pražuvo. 
Bet nepražuvo, nes deivė Jūratė 
Kuomet jų brendant vandenin pamatė, 
Į glėbį' savo nabagę pagavo 
Ir Į palocius nusinešė savo.
Ji ir šiandieną gintaro rūmuose 
Vieši Baltijos giliuos’ vandenuose, 
Tankiai minėja, brolelį-meilužį, 
Užtai ir jura nuolat verkia, ūžia. 
Ji tankiai eina kalną pamatyti 
Kuris prislėgęs jos brolį Kastytį; 
Bet kaip meilužį ji jį minavoja, 
Gailiai dūsauja, tankiai ašaroja. 
Jinai iškyla tik kai saulė leidžias, 
Kuomet ant juros spindulius paskleidžia; 
Žėrinčiam take, kurs link šaulės eina, 
Musų meilutė nelinksma išeina, 
Tačiau per didį saulutės skaistumą 
Niekas negali matyt jos buvimą,....

”"7Su šiuomi “Baltijos Aras” pasibai
gia, Knyga jau gatava ir joje telpa ne- 
kurie faktai nurodanti istorišką šiai apy
sakai pamatą.

Neužilgo čia pradės eiti K. S. Karpa
vičiaus naujausia istoriška apysaka iš 13- 
to šimtmečio, “KRYŽEIVIS”.)

Štai pasaka kurios senai 
visi reikalavot, kurią skai
tysit su pasigerėjimu ir su 
ašaromis, ir norėsit viena 
nakčia perskaityt.

Jų skaitydami pergyven- 
sit trijų gentkarčių gyve
nimą anos senos pasakų ga
dynės, apie vargšę mergai
tę, kuri pateko į kunigaik
ščių palocius, kurią pamilo 
ir už ją vaidijosi du broliai 
kunigaikčiai (vienas iš jų 
turėdamas savo žmonų),.

Ji, paeidama iš vargšų, 
būdama kunigaikščių pily
je, muitiną vargšus ir'.jie 
apšaukia ją savo “karalie
ne”. Pavydi kunigaikštienę 
ją persekioja ir nori nu- 
nuodint, 'bet paskui išvaro 
iš pilies. Jų suranda jau
nesnis kunigaikštis, apsi-. 
veda.

Bet ta pavydi kunigaik
štienė ir dabar nesiliauja 
jų persekiojus ir nori iš
naikinti ją ir jos vaikus.

Bet užeina baisus karas, 
žūsta visi vyrai, tik “Varg
šų Karalienės” duktė lieka 
valdyti su ta sene pavyduo
le. Bemergaudama, ta duk
tė sulaukia kūdikio, lieka 
teisiama sudeginimui, esti 
išgelbstima savo slapto my
limojo. Ir tt.

ĮDĖLI reikalavimai per pastarus tris metus privertė “Dirvą” išleisti 
šią nepaprastą K. S. KARPAVIČIAUS senovišką apysaką, kuri 

prasidėjo eiti per “Dirvą” 1925 metais ir baigėsi 1926 m. “Vargšų 
Karalienė” buvo pirmutinė iš didžiųjų K. S., Karpavičiaus romantiš
kų apysakų, ir kadangi manyta jog skaityto jai pasitenkins perskaity
mų jos laikraštyje, Į knygą visai nemanytą spausdinti.

HAU tada pasirodė didelis visuomenės palinkimas prie tos apysa
kos ir autorius ją pratęsė darašydamas dar dvi dalis, kurios nu

veda skaitytoją į gyvenimą trijų gentkarčių tos apysakos dalyvių, ir 
štai kaip žingeidžiai apysaka eina: Il-ra dalis vadinasi “VARGŠU KA
RALIENES DUKTĖ”, bet ir tuo dar dalykas nesibaigia ir nueina Į tre
čią gentkartę, ir III-čia dalis užvadinta “ŠIAURĖS KUNIGAIKŠČIO SŪ
NŪS”. Visos šios trys apysakos sudaro vieną didelę knygą.

R ffigdAIP kitos taip ir ši žingeidi apysaka leidžiama prenumeratos ke_ 
5 Są&M liu — kas nori ją gauti iškali!o prisiunčia savo dolarį (už audimo 
viršeliuose $1.50). Norintieji knygą gauti šiuomi raginami kuogreičiau- 
sia siųsti savo Dolarį su aiškiu vardu ir adresu. Knyga bus gatava apie 
Velykas, nereiks laukti kelis mėnesius kaip reikėdavo laukti kitų, nes ta 
apysaka per “Dirvą” neis, tik kuogreičiausia spausdinama Į. knygą.

SAIGI ir vėl jums pasitaiko proga būti leidėjais žingeidžios knygos, 
kaip buvote iki Šiolei. Susidėję su “Dirva” išleisite sau tą apysa

ką ir turėsite gražią knygą. Seniems skaitytojams kurie skaitė “VARG
ŠU KARALIENĘ” keturi metai atgal bus žingeidu vėl ją perskaityti, o 
daugybei naujų kurie per pastarus , keturis metus pastojo skaitytojais, bus 
svarbu susipažinti su ta apysaka kurios pamėgimas visuomenėje privedė 
jos autorių parašyti kitas tokias dideles apysakas po to, kaip “JUODAS 
KARŽYGIS”, “BALTIJOS ARAS” ir “KRYŽEIVIS”, kuri pastaroji pa
sirodys “Dirvoje” visai trumpu laiku.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

HTMINKIT jdg “Vargšų Karalienės” bus išleista tiktai maždaug tiek 
kiek ją užsiprenumeruos, todėl greitu laiku gali jos visai nelikti. Ne

bus leidžiama perdaug delei darbo ir popieros bangumo, ypač kada kny
ga atiduodama už Vieną, Dolarį. Žinot gerai kad tokių knygų kitur ne
pirksit nei už Du Dolariu kokias “Dirva” jums duoda už tą mažą kainą. 
Visų vardai tilps knygoje kurie tik pasiskubins prisiųsti laiku sąv© Dolarį. 
Del tokių kurie nori laukinėti nebus gaišinama knygos spausdinimas, nes ji 
turi būti gatava prieš Velykas, Taigi siųskite savo užsakymą DABAR! 
Visų prisiunčiamų pinigai ir vardai bus talpinami ir “Dirvoje”. V ų
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Akrono Naujienos
Šiose .dienose pas savo 

gimines Norkus ir Andriuš
kevičius lankėsi iš Conn, 
valstijos farmeris Pranas 
Liepiš su šeimyna. Sako 
jau gyvena farmose desėt- 
kas metų ir pusėtinai pra
sigyvenęs. Dirbtuvėse jei 
butų dirbęs, sako, to nebū
tų atsiekęs.

Petras Tarutis šiaurinėje 
miesto dalyje vėl užsidėjo 
biznį, valgomii daiktų krau
tuvę. Linkėtina jam gerų, 
pasekmių naujoj vietoj.

Kazio Praspoliau’sko sū
nūs gerai mokinasi muzikos' 
ir tėvams raginant parsi-

traukė iš “Dirvos” puikių 
Lietuviškų dainų su .gaido-

Ponios Kaluinienės svei
kata eina blogyn; gydyto
jai pataria eiti ligonbutin, 
nes reikalinga daryti ope
raciją. Linkėtina kad ji 
greitai sugryžtų į sveikatą.

Akrono Lenkai irgi turi 
didelius kivirčius su savo 
kunigu. Vyskupas buk gra
sinąs parapijonims padary
ti su jais tą ką padarė su 
Lietusiais: atimti nuo jų 
bažnyčią ir paversti ją ben
drai visų katalikų.

Keliautojas.

AKRONIEČIŲ ŽINIAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

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

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodą vi čia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

SVARBU tiems kurie 
PROTAUJA’

A DAR SVARBIAU kas moki- 
nas. Jei norit išmokti Me- 

KjįSZ kanizmo, artavojimo visokių 
įrankių, arba suvirint bent 

** kokį plieną, špižą, rnisingį, 
arba aluminą, arba elektros srityje, 
išmokinu trumpu laiku, per 10 die
nų. Kaina $25 arba pagal sutartį. 
Jeigu atsiras kas iš senų kalvių ku
ris viršytų mane ant mekanizmo 
gaus $25, arba moikinsiu dykai.

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

MIKE JOCIS
154 Wooster Ave. Akron, Ohio
mis.

| JULIA’S FLOWER SHOPPE į
3 6120 St. Clair Ave. «
j Jr I1® Didelė parduotuvė visokių gyvų gėlių del J
3 1 P°kilių, vestuvių, laidotuvių ir kitų prieti- J
3 J Kainos žemos. Greitas patarnavimas. J
3 Reikale kreipkitės arba telfonuokit: į
3 PENNSYLVANIA 1741 K

I • I

| Kanados
taipgi savotiškai įvertino: 
visi tautiečiai esą lygus, ir 
Lenkai ir kiti. Treti kalbė
jo kad neverta minėti Lie-,

PROFESSOR NOODLE

<&&&&&&

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

16124-F
M. STRUM SKIS, Soprano 

su Orkestras Akompan.
Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė

16123-F
A. VANAGAITIS, K. B. KRAUCIUNAS 

IR M. ŽEMAITE 
nu Piano Akompan.

Netur Piečio
Gieda Gaideliai

16122-F
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader 

Tėvuko Polka 
Kūmos Polka (Singing by A. šaukeviciua)'

16119-F.

16118-F

16120-F

3,6115 F

16116-F

16117-F

Palangos Polka

Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

(Fr. Yotko, Leader) 
Kalvarijos Polka 
Raudona Kepuraitė—Mazurka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
(Su Orkestras Akomp.)

Močiute širdele
Ispanė (La Spagnola)

ANTANAS VANAGAITIS
(Su Piano Akompan. M. Yuozavitas) 

Nepažintum Tos Vietos 
Du Bėga

MAHANOJAUS LIETUVIŠK* 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko. Leader; Singing by A. šaukeviciua 
Jaunikio / Polka 
Žuvininkų Valcas, Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

Nekaltybės Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
Su Piano Akomp. M. Yuozavitas

Trys Jaunikiai
M udu Du Broliukai

Antanas Vanagaitis ir K. B- Kriaučiūnas

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

Columbia Phonograph Company
1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

£

Columbia Records
“NEIT PROCESS'

'Viva-tonal Recording ~ The Records without Scratch

tk T • • JV ucvci La uuucu ±Jie-INaUl ienos tavos nepriklausomybę, ten
• I nnrlnnm rzti/’lrx IrnlmiLVMlAnA

TORONTO, ONT.

** Magic Notes”

i

IŠVYKIT ŠALTĮ
Apsisaugokit nuo FIu 

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

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

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

\VACATION TROUBLES
.Pe&r Professor:-, 

My wife insists 
upon, the sįiore, 
while to the 
mountains I 
would wend. 
And thu s we 
rave and jaw- 
so tell me how 
this strife 
to end.

__________________________Untjield-in^

budeliai žudo kalėjimuose 
žmones, ir tt.

! Laike diskusijų buvo ke
liama vienos partijos aukš
tyn, kitos niekinama, ir vi
sas susirjnkimas buvo ne
panašus į Vasario 16 dienos 
apvaikščiojimą. Rimti Jau
nimo Kuopelės nariai gir-

PADĖKA “DIRVOS” 
ADMINISTRACIJAI

Labai dėkingi esame Ta- 
mistoms kad parėmėt mu
sų 
lės skaityklą ir prisidėjot i dėdami tą viską liūdėjo tu

rėdami omenyje kuopelės 
nepartivumo įstatus, o čia 
kokios atkakliausios politi
kos varoma.

Galų gale net nutarta pa
siųsti dabartinei Lietuvos 
valdžiai protestą. Rimtes
ni Lietuviai pakėlė balsą 
aiškindami jog ne šios or
ganizacijos tikslas tuo užsi
imti ir jos įstatai to nero
do. Pirmininkas pasakė; 
mes ne įstatų žiūrėsime ale 
darysime kaip mes norime. 
Taigi matot, musų organi
zacijose ne įstatai vadovau
ja bet saujalė raudonukų, 
kurie ką sumano tą ir da
ro, o kiti tyli ir užsileidžia.

Toronto jaunime, tavo 
širdis ir mintys tankiai ap
lanko Lietuvoje gyvenan
čius brolius, sesutes, tėve- 
'ius, kurie nemano Lietuvos 
įsižadėti, tat ir jus neduo
kite kitiems trempti tą kas 
Lietuviui brangu. Stokite 
kelio viduryje ir dirbkite 
atmesdami į šalį partijų er
gelius, labui savo žmonių ir 
tautos.

Iš diskusijų paaiškėjo ko 
■Trokšta musų raudonieji, 
nejaugi mes duosime jiems

ų jaunutę Jaunimo Kuope- 
js skaitykla ir nrisidėjot

[prie musų kultūrinio darbo 
siuntinėdami “Dirvą” vel
tui.

Taipgi labai malonu gir
dėti kad tamistos žadat pri
siųsti musų naujai kuria
mam * knygynui savo išleis
tas moksliškas ir istoriškas 
knygas. Prašome sulyg ga
limybės prisiųsti mums vi
sokių atliekamų knygų, už 
ką busime labai dėkingi 
kad pirmi prisidėjot prie 
atidarymo musų kulturi; 
nės įstaigos.

T. L. Jaunimo Kuopelė: 
V aldyba.

192 Claremont street. 
Toronto, Ont.

Vasario 16 dienos Paminė
jimas

Toronto Lietuvių koloni 
:bie dvi Lietuvių draugijor 
sumanė paminėti 11 metų 
Lietuvos ■ nepriklausomybė; 
sukaktuves. Bet tiesą sa 
kant nei viena nesudarė ge 
i'o programo tai dienai.

Šv. Jono pašalpinės drau 
gijos parengiman suėjo viri 
30 narių; tos dienos reikš 
mę apibudino draugijos se 
kretorius, apsakydamas a 
šie vr -H.-škąriniųs laikus, k-, 
ro laikus, 1928 metų nu. 
tikius, kada Lietuvą išgi 

■ o visas pasaulis atsikeliant 
iš karo griuvėsių. Toliai 
akė apie atsiradimą Lie 
uvos priešų, apie spaudo: 

veiksme, kas dedasi Vasa 
rio 16 dieną Lietuvoje i 
Lietuvių kolonijose Ameri
koje. Dalyviai visko klav 
sė pasitenkinusiai. Kiek t< 
vakarą buvo pelno paskirt 
švietimo reikalams, knygy 
no palaikymui.

Antrą minėjimą sureng< 
Jaunimo Kuopelė, kuri Va 
sario 10 dieną nusitarė tu 
rėti tą vakarą -diskusijas 
Diskusijos yra geras daly 
kas jeigu butų kultūriško.1' 
temoj. Bet išėjo visai kas 
kita. Štai programas:

Susirinkimo vedėjas pa
sakė gražią įžangą, papra
šė publiką sugiedoti Lietu
vos himną, bet laike giedo
jimo keletas raudonukų ne
atsistojo, jie rūkė ir juokė
si.

Jokubyno mergaitė pasa
kė dvi tautines eilutes, kiti 
gi, tikri Lietuvos sunai, sa
kė eiles juodinančias Lie
tuvius. Jokubynas apibu
dino gražiai nuotikįus iš 
Lietuvos istorijos, ir tas sy
kiu su Lietuvos himnu da
vė temą diskusijoms.

Nebuvo tokio kas savo ; 
minčių nebūtų išreiškęs, ir ! 
daugelis kalbėjo kad Kudir- ; 
ka, Basanavičius ir kiti Lie- : 
tuvos didvyriai buvo tau ■ 
tos priešai, jų darbų nerei- ; 
kia minėti, verčiau padary- i 
kime paminėjimą Lenino, ; 
Trockio, jie tai didvyriai! :

Trinta tib “diskusantai’’ •

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.

Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašų ant laiš- 
ko viduje ir ant konverto.

Insist upon the' 
mountains, sir! 
And all her,'

ijfnor e!

ųou’r& . th. e- 
boss—not her— 
then buy two 
tickets for the 
shore!

Prof. Noodl e

suminti tai kas mums bran- kamesniu budu. 
gu ir šventa?

Dirbkime kad 12 metų 
nepriklausomybės paminė
jimas musų Jaunimo Kuo
pelėje butų Švenčiamas tin-

FesM-miffit
Liuosuotojas 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE-' 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Literine
L THREAT 
I TABLETS J
i 1 S i

cAntiseptic 
Prevent 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

ČMade by

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
w ~ . Dr. Smedley, garsus Specialistas

H 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 Ii- 
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 

————-sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi

sos ligos yra išgydomos.Jeigu jus turite sifilį, 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. 105 th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —- nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniaifi nuo 10 iki 1.

WATCHMAKER
Taisome laikrodžius, laikrodėlius ir visok’.us 

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.

Girios Volungis

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

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

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

?

❖ Phone Randolph 4615

j S. J. WAISVILLA & SON
$ HARDWARE (Geležių Krautuvė)
z. Budavotojams, Painteriams ir kitokios reikmenys. Turim
J kas . jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, šepečių, Vielų
.Į. Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir sutaisom 

senus. Garantuojam už prekes ir gerą patarnavimą. Kreipkitės

£ 1667 E. 55th St. Arti Payne Avenue

viską
Durų,

Kalbėdama j mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
naturalj funkcijavimą.

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

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

Lietuviai,' Naudokitės
IŠdirbimu Produktų

Cyclopedia Angliškoj kalboj kaip 
daryt RECEPTUS, kas yra pelnin
gas užsiėmimas ir išsidirbsit patys 
savo produktus pardavimui. Šioje 
knygoje randasi- suvirs 200 formu
la (Receptų) specialiai surinktų, 
taipgi prekybos sekretai ir išdirbi
nio procesai įvairiems dalykams, 
kaip tai Toiletų, Medikalų, Maisto,- 
Gėrimų, automobilių reikmenų, ypač 
automobilių savininkams preparatas 
kaip su pain te gazolino važinėt 50 
nylių.

Kožnas receptas su prekybos in
formacijomis in nurodymais kaip tą 
iroduktą išdirbti, kaip sudėti ir kur 
rauti tam reikalingą medegą.

Lietuviai mokanti nors kiek Ang- 
iškai atras sau pelningu užsiėmimu 
šdirbdami patys sau produktus.

. Knyga tiktai $5.00.
UNEED BUSINESS SERl’W 
P. O. Box 279, Back Ba;

“ Boston, Maš&jį#

LASCH B
tepame visokias^ 
les duonas, w
:itus kepami1

Taip

Užlaikyki! grindis ir baidus 
bandus ir 'švarius su O-Cedar 
Polish- Mop ir O-Cedar Polish.

Gaukit juos krautuvėse.

38 years
25 ounces for 25c 

KC

(double acting)

USE LESS 
than of high priced brands 
usedLb? oup°^f pounds 
UŽ1D BY OUR GOVERNMENT

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

‘"d ®o )ara and tnbea.Children a Muatorolc (milder form)3So. , 

than a Mustard Plaster
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GERB. SPRAGILAS AP
SAKO KAIP LAIKRAš.
ČIAI DRUKAVOJAMI
Kas laikraščius skaito tas 

viską žino. Arba teisin
giau sakant, žmogus žino 
tik tą apie ką laikraščiuo
se skaito.

Laikraštis yra ne kas 
daugiau kaip lapas popie
ros keliariopai sulanksty
tas ir užmargintas žodžiais, 
kurie sudaryti Į moksliškai 
vadinamus “sakinius”, o pa
skaitęs juos gali arba tikėt 
arba netikėt, ir arba daug 
Mjnpt arba dar kvailesniu

agilas nupasa- 
į^butus ir ne- 

. "'.nguje i1 
/Xyisokias

" psa-
-■ ir

3us

Įa

pe 
frit 
dai 

■ad< 
J&butų 

etų ra 
Js visokių 

■ką, ale jus 
.umet ar jie 

jlr ką, ir apie ką.
raides išra- 

Jonas Gutem- 
šimtai metų

ai'ba
► Vokietis 

oergas, kęli 
atgal, kurio išradimas pa
darė tai kad jus galit skai- 
tyt viską ką koks rašytojas 
paraišo ir ką tik norit skai
tyt, už visai mažą pinigą.

Kaip drukarnė arba spau
stuvė. išrodo ne vienas jūsų 
norit žinot, o tik mažai ku
ris tematėt.

Laikraštis arba knyga 
' neprasideda nuo popieros, 

bet toli iš kalnų kasyklose. 
Raidžių padarymui reika
linga švinas. Jis sumaišo
mas su kitais metalais ir 
esti kietas, trapus ir leng
vai tirpsta jeigu reikia.

Iš taip sutaisyto metalo 
raidės daromos keliariopu 
budu. Didelės ir mažos rai
dės yra ir paskirai sudary
tos viena nuo kitos, ir vie: 
noj eilutėj sulietos.

Palaidos raidės yra ran
kinės ir ranka surenkamos, 
o eilutėmis sulietos yra da
rytos ant linotypo.

Visas šis skaitymas yra 
mašinos darbo ir kožna ei
lutė yra vienas kietas šmo-| 
tas metalo, apie 6 dalis co-

lip storumo, biskį ilgesnė 
negu du poliai, ir žemesne 
negu colis. Eilutės gali ir 
būna ilgos ir storos, pagal 
raidžių didumo ir kolumnosjtot galima padaryt tik 
platumo, bet aukštumas vi
sų ir visuomet yra vieno
das.
ygusrrsambd a-iasvieRą ašt

Šita eilutė yra viename 
šmote paskirų nereikalingų 
raidžių mašina nulietų. Ją 
gali mėtyt ir daužyt. Bet Į ir jas leidžiant atgal Į ma-j --------------
jei paimsi eilutę rankinių Į žiną' kartais iš jų irgi nusi- 
raidžių ir pajudinsi jos vi-Į lieja eilutė kaip ir visos ki- DEL ATSIŠAUKIMO 
sos subyra ir reikia išnaujoltos eilutės, bet jas korek- Į§ WHEELING W. Va. 
atrinkti į žodžius. toriai išmetą

Jeigu raidžių nebūtų, ra-Į ja. Bet kas 
šytojai galėtų rašyt veži-jtėmys. 
ihų vežimus visokių raštui 
ir apie viską, ale jus nie
kad nežinotumėt ar jie ką 
parašė, ir ką, ir apie ką.

Popiera yra šeštos svar
bos dalykas,, nes jeigu po
pieros nebūtų galėtume ant 
audeklo ar odos knygas ir 
laikraščius drukuot.

Drukarnėje visas darbas 
yrą aukštyn kojom: druko- 
riai* ra|des stato aukštie- 
ninka& 
aukštydjstoyint. Paėmę ko
kį ant /vienos pusės popie
čio spausdintą dalyką, ap- 
verskit jį kad raidės butų 
galvafžemyn ir prieš šviesą 
skaitykit iš tuščios lakšto 
pusės' m žinosit kaip dru- 
korjai skaito sustatytas rai
des! 3 I

Tbk&koks laikraščio pus
lapi© didumas,, jis yra su
dėtas į vieną plieninę for-

I mą arba rėmą ir - surakina- 
lį: iriasi Ta visa forma sykiu 
įsu švino raidėmis ir plieno 
j rėm/įifryra labai sunki, yra 
.kasinef stipram vyrui kelt. 
. Kolumnos atidalintos, mi 

linginėmis linijomis irgi to 
pat aukštumo kaip raidės.

I Jei; puslapyje yra paveikslų 
ir tie turi būti tokio pat au- 
kštumoį irgi Į metalą išrai
žyta. f 
jžjtarpiaąaukštižyd iš- ua

Po; Jaurakinimo į formą, 
nes foymu buna tiek kiek i 
laikrašjis turi puslapių, tas 
formas reikia dėti į spaus- 1 
dinamą mašiną. Ta1 yra di- i 
džiąbŠKis ir sunkiausias pa- į 
daras spaustuvėje. Vienos J 
mašinos spausdina tik po 
4 puslapius (8 puslaphj lai- 
krasęioj), kitos visus 8 ant 
syk. L Toj mašinoj-, jau ran
dasi pdpiera, juodylas, ku
ris tepąsi ant raidžių nuo 
guminių volų, ir iš jos iš
eina gatavas laikraštis.

Raidžių rinkėjai, arba jas 
renkančios mašinos, spaus
dinamoji mašina ir atra- 
mentas (kuris yrą tirštas 
kaip smala) yra trys daly
kai apie kuriuos niekad 
laikralščių’ skaitytojai ne- 
pamislina, o jeigu jų nebū
tų rašytojai' galėtų rašyt 
vežimų vežimus visokių ra
štų ir apie viską, ale jus 
niekad nežinotumėt ar jie 
ką parašė, ir ką, ir apie ką.

Viskas ką jus žinot tai 
rašytoją, redaktorių ii' ga
tavą laikraštį, kuri gaunat

namuose arba nusiperkat 
gatvėje už 5c.
gdralytųnetdegutasskėir šd

Šitas eilutes ką čia

kių reikalų paštų atlikti.
Tas galima palygint su 

komunistų pastongomis i- 
vesti pasaulyje rojų. Tosema

rai- šalyse kur skurdas viešpa- 
džių renkama mašina, ge- tauja, kur nedateklius, kad 

pa- ir įvesi komunizmą vistiek
I neturėsi iš kur ir ką netur-

riau sakant jos pačios pa
sidaro. Rankomis renkant 
raides (kaip buvo seniau) tėliams duoti ir jie bus uba- 
to niekad laikraščiuose ne- gaiš kaip buvo. Ten gi kur 
nebūdavo. Jos yra nesu-Į gerai, ir be komunizmo, ge- 
naudotos raidžių formukės rai.

jeigu patėmi-l 
čia viską pa-

ii' jas skaito kojom
I lafnAri Pačmo I

Pora numerių atgal “Dir
voj” tilpo atsišaukimas iš 
Wheeling, W. Va., našlės su 
septyniais vaikais, prašant 
Lietuvių pagalbos. Redak
cija patarė ten esantiems 
Lietuviams nurodyti jai ar
ba ją labdaringoms tos šri- 

jties Įstaigoms ir parašė a- 
pie tai to miesto valdybai.

Tuo pat sykiu ir Cleve- 
landietis, J. W. Bendleris, 
kurs pirmiau darbavosi vie
tinėse labdarybės Įstaigose 
(Associated Charities) pa
rašė nuo savęs Į Wheeling 
Associated Charities rašti
nę nurodydamas tos mote
ries atsišaukimą “Dirvoje”.

I Bendleris gavo atsakymą 
'kad Wheelinge nėra net to
kius gatvės, ir kad ta mo
teris gali but gyvena Ben- 
woode, kitame apskrityje, 
netoli Wheeling©, ir parašė 
tęnai.

Iš ten gavo atsakymą kad 
mui Persų šachas arba ka- Į apžiurėjo tą šeimyną, ji nė- 

’ lira našlė, tik vyrąs nedirba, 
•Į ir turi tik tris vaikus.

Sako, jiems bus, stengia- 
■ masi pagelbėt, bet mažai 

gali, gelbėt,- nes Įstaiga ne
turi daug lėšų?

Šis prietikis lai būna per- 
. sergėjimas kitiems atsišau

kimų rašytojams, nerašyti 
Įkas neteisinga," o redakci- 
■jos vietoj raginti visuome
nę aukauti privalo nurody
ti kreiptis j vietos labdary
bės Įstaigas, arba joms nu
rodyti pagalbos prašančias 
ypatas. Lietuviai kaip ir 
visi kiti moka mokesnius ir 
privalo gauti pagalbą kada 
reikalas yra.

rei'kalinga ke-Tai matot:
lių šimtų darbininkų, dide
lių fabrikų, mašinų, daug 
laiko, kad galima butų pa
rodyt. jums per mažas rai- 
dukes juodai ant popieros 
užspaustas, ką rašytojai 
sugalvoja ir parašo, ba jei
gu rašytojų ir redaktorių 
nebūtų tai galėtų būti šim
tai ir tūkstančiai mašinų, 
ir raidžių, ir rinkėjų, ir 
spaustuvių, ir jus vistiek 
neturėtumėt knygų nei 
kraičių ir neturėtumėt 
skaityt.

lai
ką

KAIP ŽMONĖS 
PROTAUJA

Virš šimtas metų atgal, 
vienas žymus Anglas ke
liauninkas atsilankė Persi
joj ir ji priėmė pasikalbėji-

•ralius. Anglas apsakė jam 
apie Europiečių judėjimą ir 
visokius užsiėmimus.

Tarp kitko užsiminė ir 
tai kad Anglijoj vienas paš
tas per metus atneša tiek 
pinigo kiek šachas surenka 
iš visos savo valstybės.

“Aha!’ atsakė jam' ša
chas, “tai ir aš įsivesiu paš
tą!” ' ' ' ,

Ir tuoj jis Įvedė savo ša-, 
lyje paštą ir padarė ją val
stybine Įstaiga.

Bet pinigų iš pašto vis
tiek negavo. Žmogus mat 
nesuprato kad jo šalyje paš
tas nereikalingas, žmonės 
nemoka rašyt ir neturi jo-

DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA
| LIETUVĄ

.Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko Į Klaipėdą 
per Sou th amp toną

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas

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

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

“DIRVOS”

LI i P

i

Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat gražias juras, vietas ii’ žemes kur p 
eitą vasarą keliavo' “Dirvos” Redaktorius — matysit pakeliu Francuziją, Angli 
Vokietiją, trejas juras: Atlantiką, Šiaurės juras ir Baltijos juras — ir Klaipėc

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

kursijos vadovas. < ■

Birželio-June 12d

Didžiausiu Pasaulyje Laivu
LEVIATHAN
Laivakorte iš New Yorko i Kauną ir alga

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

Musų kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos: 

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
puikiu didlaiviu AQUITANIA.

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

arba

CUNARD LINE 
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

$186.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Vo
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DELEI “TĖVYNĖS”
(Pabaiga iš pereito num.) ’ 
Klaidingas bepartivišku- I 

mas
Musų “Tėvynės” redak

torius turi taip sakant savo 
saujoj apie 20,000 skaityt 
mokančių Lietuvių, ir ačiū 
jų mokėjimui skaityt jis tu
ri progą juos laikyti nuolat 
suklaidintais. Tai yra di
džiausia paskira musų žmo
nių grupė vienoje vietoje, ir 
ant nelaimės klaidingai va
dovaujama.

“Tėvynė” vedama kaip 
tik išvirkščiai: Amerikoje, 
kur Demokratų ar Repub- 
likonų skelbimų priėmimas 
reikštų organui kelis šim
tus dolarių laike rinkimų, 
ir Lietuviams nebūtų nei 
šilta nei šalta, nes SLA. na
riai toli nei pusė nėra Ame
rikos piliečiais, tai “Tėvy
nė” nusistačius griežtai be- 
partiviškai: nei su ta nei su 
kita partija nieko bendro.

Bet Lietuvos 'klausimuo
se, kur turi būti bepartiviš- 
ka, gaila sakyti yra fanatiš
kai partiviška!

Visi Lietuviai priklauso i 
Susivienijimą, visokitj par
tijų, visokių Įsitikinimų, o 
musų organas tik vienos 
klikos Įsitikinimus gerbia, 
o visų kitų mina po kojų!

“Tėvynė“ nesupranta kad 
ne visos diktatūros yra tik 
del blogo. Lietuvoje dikta
tūra tokioj formoj kaip da
bar yra, yra tik politikie
rių suvaržymui diktatūra, 
o ne liaudžiai. Liaudies be-

UŽSIVARINEJIMŲ

ninku vietas, ir lups iki lu
pasi.

Šitie tai laksto, dūksta, 
sumišimus ruošia, ir jeigu 
juos kas suvaržo tai rėkia |: 
kad varžo “liaudies teises”.

Ir tas tarp visų: liaudi
ninkų, socialdemokratų ar 
krikščionių-demokratų.

Už šituos “Tėvynė” jau 
Į du metai kaip verkia, už jų 
pilvą ji SLA. narius klaidi-’- 
na....

Gana mums atrėkė kuni-' I 
gai, kurie sakydavo; jeigu 
kas, kritikuoja juos už pa
laidą gyvenimą tai griauna 
tikėjimą.

Mums gaila 20,000 “Tė
vynės” skaitytojų, todėl pa
sakome: jeigu p. Vitaitis 
atsisakytų važiuoti Lietu
von pats savo akimis ir au
simis dalykus ištirti, kada 
gauna dykai kelionę, jis ne
gali daugiau but “Tėvynės” 
redaktorium nuo sekančio 
sęimo.

(Užtikriname, jo nesu
šaudys ir į Varnius nęnu- 

| varys.) * * *
Musų organizacija yra 

tautiška, sutverta tautiškų 
idėjų ir tautiškiems tiks
lams remti (nesakome da
bartinės tautininkų val
džios) ir turi palikti parti
jas Į šalį, žiūrėti tautos rei
kalus, ir žiūrėti kad neįlys- 
tų kitas 'keiks už redaktorių 
dar atkaklesnis ir tolimes
nės Lietuvių reikalams par

tijos pakalikas (čia turime 
mintyje socialistus ir ko
munistus).

Nors sykį turime atvirai 
su p. Vitaičiu pasikalbėti, 
mes pasakome kad mums 
labiau apeina išlaikymas 
Amerikos Lietuvių Lietu
viais ir mylinčiais savo tau
tą dar ilgesnį laiką, negu 
p. Vitaičio vieta ir duona.

Lai p. Vitaitis pasisako 
kas jam labiau rupi: ar pa
laikymas partijos kuri nė- 
ra pastovus dalykas ir to
limo pasviečio reikalas, ir 
jos delei klaidinimas kas sa
vaitė 20,000 Lietuvių, ar tų 
Lietuvių gerovė ir palaiky-1 
mas jų gerų santikių su 
savo broliais likusiais seno
je tėvynėje?

Savo “bepartiviškumu” 
užveisė Susivienijimą bol
ševikais, ir vietoj rimtai 
nuo jų gelbėtis varo tolyn 
savo darbą mindžiojimo ki
tų žmonių pažiūrų iš kurių 
didžiausios paramos tikisi.

(Korespondentams pasta
ba : Šiuo klausimu raštų 
nesiųskit, jie nebus talpina
mi, nors nekurie ir manot 
gausią progą savo nuomo
nę apie “Tėvynę” ar Susi
vienijimą išdėti.)

Michigan valstijoj “Dir
va” turi proporcionaliai di- 
džiausį skaičių moterų pre
numeratorių negu kurioj 
kitoj valstijoj, kurios pačios 
savo vardu “Dirvą” išsira
šo.

mokslumu ir tamsumu pasi
naudodami ką darė alkani 
politikieriai per visą dešim
tį metų tąsymosi už val
džią? Kodėl “Tėvynė” tų 
faktų nemato? Gal del to 
kad pasiryžus rėkt partijai, 
lyg iš jos lovio misdama, o 
niekint Įsitikinimus tų ku
rie ištiesų “Tėvynės” re
daktorius palaiko.

Koks S.L.A. seimas yra 
nutaręs kad “Tėvynė” pa
taikautų tik liaudininkams 
ir .socialdemokratams?* * *

Lai “Tėvynės” redakto
rius šią vasarą važiuoja su 
SLA. ekskursija Į Lietuvą, 
vietoj kam kitam iš centro 
važiuoti, ir lai eina Į liaudį, 
lai apvažinėj a kaimus ir 
miestelius ir lai kalbasi su 
žmonėmis (ne su politikie
riais) ir sužinos Įso Lietuva 
•nori: visi atsakys: Mes no? 
rim RAMYBES, jau dasi- 
ėdė tos peštynės, kokių mu
sų organas vis pageidauja.

Paskui tegul nueina pas 
Grinių, Sleževičių, Vileišį 
ir kitus aukštus opozicijos 
galvas, ir paklausia: Ar jus 
norit revoliucijos, nuverti
mo ‘fašistų’?

O ant galo, lai išlėto, pa
šaliais, prisiklauso kas no
ri sumišimų ir revoliucijų, 
kad valdžią gauti į savo 
rankas. Pamatys kad to
kie kurie neturi kuo kitu 
užsiimti kaip,tik valdinin- 

T kais būti sapnuoją, tokie 
■ kurie žino kad jų partijos 

viršūnėms esant ministe- 
i'iais jie gaus tai paštų, tai 
apskričių, tai kitokių virši-

LIAUDIES DAINA
Šaltas vėjas pučia, rūteles džiovina, 
Mano Antanukas kitą imt ketina.

Tegul jis sau ima, tegul sau bučiuoja,
Tegul ant šios žemės del jo laimė klojas, 

O aš pasilikus rūtelių darželyj 
Ašaroms laistysiu rytą, vakarėli....

Ir gailiai verkdama keiksiu tą vietelę
Kur jam pažadėjau nekaltą širdelę.... 

Bernyti jaunasis kodėl įsipiršai, 
Duotąjį žodeli taip greitai užmiršai?

Sakei mane vieną tu tiktai mylėsi
Ir iki pat mirties už draugę turėsi....

GAVĖNIA
Vasario 13 dieną prasidėjo šių metų 

gavėnia. Ją nustatė viduramžiuose krik
ščioniška bažnyčia minėjimui Kristaus ga- 
vėjimo tyruose per keturiasdešimts dienų. 
Taigi gavėnios laikas ir susidaro iš 40 die
nų. Sekmadieniai į gavėjimo laiką ne
įskaitomi.

Lietuvoje gavėnia iki pastarų laikų 
buvo labai aštri. Pradedant su Pelenų 
diena, iki pat Velykų ryto, kaimiečiams 
buvo uždrausta valgyt mėsos ir pieno mai
stą, užginta dainuoti, šokti, ir tt.

Vienok sviete viskas keičiasi, progre
suoja, reformuojasi. Keičiasi ir gavėnia. 
Jau 1905 metais popiežius paskelbė gavė
nios lengvatas, bet, sakoma, Rusijos val
džia neleido jų Lietuvos bažnyčiose skelb
ti. Mat, bijojosi kad tokios lengvatos pa
vilios daugelį iš pravoslavų tikybos, ku
rioje yra net trys gavėnios per metus. •

Dabartinė katalikų gavėnia, kaip skel
biama oficialiuose bažnyčių laikraščiuose, 
yra šitokia (žiur. Vysk. Joseph Schrembs 
“Catholic Universe Bulletin”):

1. Baigusieji 21 metus visi katalikai 
privalo gavėti. Negavėjimas — mirtina 
nuodėmė. Gavėti reikia visas dienas, iš
skiriant nedėldienius (sekmadienius).

2. Gavėjimas toks. Vieną kartą die
noje galima pilnai prisivalgyti. Visose ga
vėnios dienose leidžiama tame pilname 
valgyje vartoti mėsą, išskiriant visus tre
čiadienius ir penktadienius, o taipgi kvar- 
talį šeštadienį.

3. Kitas valgis kasdien turi būti jau 
be mėsos ir tik apie ketvirties pilno val
gio didumo, arba apie 8 uncijos maisto.

4. Rytais leidžiama' taipgi pavalgyti 
šilto skysto maisto, kaip va arbata, kava 
arba čokoladas, su dviem uncijom duonos. 
Sviestas ir kiti riebalai, ar konfituros, ry
tais neturi būti valgoma.

5. Pienas, sviestas, kiaušiniai ir su-1 
ris galima vartoti visose gavėjimo dieno
se pietums ai’ vakarienei. Žuvį galima val
gyti tuose atvejuose kuomet nevalgoma 
mėsa. I

6. Lajų, taukus ir kitus gyvūnų- rie
balus 'galima 'vartoti valgių gaminimui. vį-; 
sose gavėjimo dienose. Vienok lašinių, ar 
barščių kuriuose virė mėsa, trečiadieniais 
ir penktadieniais valgyti negalima.

7. Nuo gavėjimo visiškai paliuosup- 
jami: visi nesuėjusieji 21 metus ir visi se
nesni už 59 metus; ligoniai, dirbantieji 
sunkų darbą, neturtėliai kurie negali gau-i 
ti tinkamo maisto, nėščios ir žindančios 
moterys. Jie visi gali valgyt mėsą su 
kiekvienu valgiu ir visose gavėnios dieno
se, išskiriant trečiadienius ir penktadie
nius bei kvartalinį šeštadienį, tik iki pietų. 
Tuos pusdienius privalo “pasninkauti” vi
si virš septynių metų amžiaus.

P. Bukšnaitis.

Už saldainių svarą, už meilų žodelį 
Tai tu palikai man amžiną vargelį....

Labas ryts, mergele, o ir vakarėlis,
O ar išsiilgai manęs, mergužėle?

Kad taip išsiilgtų ugnis vandenėlio
Kaip aš išsiilgau tavęs, bernužėli....

Kad tu nenueitum į žirgų stonelę
Kaip aš nenueinu į rūtų darželį;

Kad tu nepakeltum kojų nei rankelių 
Kaip aš nepakeliu prieš svietą akelių;

Kad tu nepakeltum juodos kepurėlės
Kaip aš nepakeliu rūtų vainikėlio....

Apsirišk, mergele, šilko skepetėlę, 
Neišpažins žmonės kad be vainikėlio.

Kad tu nepažintum ryto, vakarėlio
Kaip nepažins žmonės kad be vainikėlio 

Užsidėk, mergele, zomčiaus pirštinaites, 
Neišpažins žmonės kad be žiedužėlių.

Kad tu nepažintum danguje žvaigždelir
Kad nepažins žmonės jog aš be žiedelio 

Naujoj, lovoj guliu, naują mintį turiu 
Kad mano mergelė jau kapelyj guli.

Gaila, mergužėle, tave paminėti,
Gaila,žalių rūtų kurios išdėvėtos.

Negailėk, berneli, tu žalių rūtelių, 
Tik gailėkis savo praleistų dienelių.

Tik gailėk, berneli, slaptingų kalbelių
Ir gailėkis mano bėdų ir vargelių....

(Padainavo Monika Eremičaiįė, 
z surašė Pr. Daugininkaitis,)

LIAUDIES DAINA
Paseno bajoras aukštajam dvarėtyj, 

Ten augo mergelė graži.
Graži ji kaip saulė, kaip laimė meili, 

Liūdna gi kaip rudenio rytas.'
Viliojo bajoras jaunąją mergelę, į-

Siūlydama žemčiūgus brangiui.
Nenori mergelė jo puikaus dvarelio,

Nes jįjį nemyli širdelė.... sr

ATMINKIM VILNIŲ!
' Senai mes kovojome del Vilniaus 
itvadavimo, turime kelias organi- 

; arijas kurios rūpinasi tuo klausi
ni!, įr dabar sulaukėme laikraščio 
□iriam rupi vien Vilniaus reikalai.

"Musų Vilnius”
rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui 
Vaduoti Sąjungą ir apie kitus Vil- 
□iumi labiau susirūpinusias organi- 
’.acijas. Trumpai ir aiškiai patiekia 
‘•.inias iš Vilniaus Lietuvių gyveni
ne, aprašo jų vargus, kovas ir lai- 
nėjimus. Daugybe iliustracijų pa- 
odo kaip gyvena Lenkų okupuoti 
lietuviai ir kitos tautos.

“Musų Vilnius” yra nepartinis 
likraštis ir nerašo jokiais politi
kais klausimais išskiriant Vilniaus 
Jausimą. Jį redaguoja ir jame 
bendradarbiauja daugiausia Lenkų 
'atremti Vilniečiai, kurie gerai pa
ėsta kraštą ir jo reikalus.

Metams kainuoja tik $1. Už tą 
iolarį gausit dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

Adresas: “MUSŲ VILNIUS” 
Xaunas, Laisvės Al. 61, Lithuania.

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

“RIMBAS”
1 Bateman Place"

■"• So. Boston, Mass.

JEIGU jums brangus Li- 
tavos krašto atsinr 

išsirašykit paveik: 
župialą “Ną”' 
via m e pan* 
tu V OS įr '■ , 
asmeny
Liet/ 
kali

NEVYSTANTIS ŽIEDAS
Žydėjo rožė per vasarėlę, 
Saulėj klestėjo žiedais puikuolė, 
Bet kai atėjo šalt’s rudenėlis 
Nuvyto lapai, žiedai nupuolė.

Čiulbėjo paukščiai kai saulė šildė, 
Dainomis jųjų miškai skambėjo, 
Bet kai atėjo ruduo paniuręs 
Kur tų paukštelių balsai nuėjo?

Bangavo upės, saulėj žėrėjo, 
Vėsumu savo visus viliojo, 
Šiauriui papūtus, kas iš jų liko?

-‘ Ledu pastirę, ramiai sustojo.... 
Bet žiedas mano — mano mergelė 
Klesti gražybe visą metelį, 
Šypsos jos lupos, žėri veideliai, 
Vilioja žydrios josios akelės....

Balselis josios vis meiliai skamba, 
Girdis ■ vis "švelnus, meilus žodeliai, 
Ir jus krūtinė šilta, maloni,
Tokia tai mano brangi mergelė....

Adonis.

MERGELĖS KEIKSMAS 
(Liaudies daina)

Šiaurus vėjas pučia, rūteles džiovina, 
O mano bernelis kitą imt ketina.

Tegul jis ją ima, tegul ją daboja,
Tegul ant šios žemės del jo laimė klojas, 

O aš pasiliksiu viena darželėlyj, 
Ašarėles liesiu rytą, vakarėlį,

Ir toj pačioj vietoj keiksiu tą bernelį
Kuriam pažadėjau nekaltą širdelę....

Ką ant širdelės, mergužėle, turi 
Kad į darželį tu. taip liūdnai žiuri?

Argi ne žalios tavo rūtelės,
Argi ne jaunos tavo dienelės?

Argi nesėtos žalios rūtelės,
Ar dar nepintas rūtų vaininikėlis?

Jau ir pasėtos Žalios rūtelės,
Jau ir sunešiotas rūtų vainikėlis....

Pašėrei žirgelį žaliomis rūtelėms, 
Pagirdei žirgelį gailioms ašarėlėms;

Pakaustei žirgelį aukso žiedeliais, -
Pas bernužėlį jaunos dienelės.

Dar tu nepribuvai dvidešimt metelių, 
Kiek tu suvytinai mergelėms rūtelių....

O, berneli, mano, kas tau iš to liko, ■
Kad mane mergelę vargelis patiko?

Atskyrei nuo svieto ir nuo jaunimėlio. 
Nuo žalių rūtelių ir nuo gražumėlio.

Už geltoną alų, už žalią vynelį,
Už saldainiu svarą, už meilu žodelį,1 ■ /

SAVIŠKIŲ!NEUŽMIRŠKIT

gal* 
tom 
liais 
ba $■ 
vieno

Bet p>: 
s kad 

ilgai nebus;'CL. 
atspausdinta Vx, 
liejo prenumerat 
išdalinti, ir tuoj šios a, 
sakos neliks kaip neliko 
“Juodo Karžygio”.
.. Nauji “Dirvos” skai
tytojai kurie negavo pa
skaityt “Aro.” pradžios, 
lai pasinatidoja proga ir 
Įsigyja knygą tuojau.

Siųskit pinigus ir ąiš- 
kų savo adresą tuojau.

Knygos išsiunčiamos 
tą pat dieną kai gauna
ma užsakymas.

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

.-------- Reikalaukit “Dirvoje” ----------
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Gerto. Spragilo Kelionė
o

mokėti taksus už tai. 
tik koki biznelį varo 
mokėti mokesčius, ir 
negali nei gyvenimo

j Bostoną pas savo gimi
nes ilgiau pabūti, paskui 
dar važiavo Į New Yorką, 
o mes su gerb. redaktorium 
skubinam j Clevelandą.

(Bus daugiau)

RIMBAS”
ląugybe paveikslų, 
dainų, gražiausių 
tinai jj pamatykit. 
Oc ir savo antrašą, 
tuoj bus pas jus.

IIMBAS”

■So. Boston, Mass
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pa-
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(Tąsa.)
Airiai turi legendą apie 

savo salos atsiradimą se
kančią: “Vieną dieną nu
krito į juras šmotas dan
gaus, ir jį atradę žmonės 
pamylėjo, buvo labai žalias 
ir derlingas; ir pavadino 
Airija.” Iš to matyt kad ir 
Airiai moka savo šalį gerb
ti.' Bet tas “dangaus šmo
tas” ištolo išrodo lyg kalnas 
iškilęs iš vandens. Vaiz
dai gana grąžus, nors girių 
nematyt. Kada 19 mėtų at
gal važiavom į Ameriką tą 
pat vietą matėm, nes lai
vas “Lusitania’’
mus iš LĮverpoolįo irgi 
vietoj priėmė daugiau 
sažierių.

Ir Airius pasažierius 
vežę mažas laivukas.
me buvo daug lydėtojų. Iš- 
lydintieji grojo ir giedojo 
Airių liaudės dainas, kas 
sujudino n<t mus klausan

čius. Gaišia ’ pasakyt kad
; gyleno tokį sunkų 
' 1 P° -Anglija. kaip 

' ■ ^^ęija, užtai išmo-
r,J i'ftff .-skylėti ir supy- 
siietąs <hrbą\, dainu

Airijos,S i L- suleista k\ x . 
iš ku; ių keli mii's.’^as 11 
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PIENO IR ŠVIESTOS 
EKSPORTAS Iš 

LIETUVOS
Pieno ir sviesto ekspor

tas iš Lietuvos į užsienius 
pastarais metais nors ir ne
labai smarkiai bet didėja.

Neperdirbto pieno (sal
daus) i užsienį išgabenta:

SUNKUS LAIKAI 
ŪKININKAMS

yra, bet ir kiti aplinkiniai 
apskričiai nukentėję.

15,000 APDRAUSTŲ 
DARBININKŲ

Kauno miesto ligonių ke 
sos narių darbo klasėmi 
iki Gruodžio 1 d. 1928 n 
buvo:

2,350 asmenų kurie ui 
dirba po 100
-3,988
2,413
1,250
848
2,543
Išviso iki

apdraustų darbininkų buv 
14,576 asmenys.

Vasario 1 d. šįmet aj 
draustii darbininkų buv 
15,235 asmenys. Skaičių 
apsidraudžiančių vis gar 
sėja. “L.Ž.

Bėda; bėda mums ūkinin
kams, — skundžiasi šiauri-į 
nės Lietuvos ūkininkai.

Ir ištikrųjų. Mažeikių ap
skrityje šie metai yra labai 
sunkus. Butų buvę neblogi 
metai jei ne lietus (butų vis
ką sunaikinęs. Rugiui yra j 
kiek, bet bulvės paskendo, 
avižos, miežiai, vikiai, žir
niai ir net pupos laukuose 
supuvo. Rugių kad ir yra 
tai tik maistui per žiemą. 
Bet ateis pavasaris, reikės 
su .sėtuve į laukus pasiro
dyti, tada tai nė vieną ūki
ninką pravirgdins jei Ge
gužės ir Birželio mėnesiuo
se dar jo laukai juoduos.

Tiesa,- yra keletas ūkinin
kų kurie turi šiek tiek gru
dų, bet jau ir tie- parduoti. 
Mokesnių spartus jieškoji-' 
mas priverčia ūkininką vež
ti grudus į turgų ir atiduo
ti juos kuo ne veltui.

Visų ūkininkų -viltis buvo 
linai. Linų butų buvę,- bet 
ir čia nelaimė: linai pigiau- Į 
si, už linų kilogramą (ne
bruktų) Sedoje ir Mažei
kiuose moka po 20—30 cen- : 
tų,

TieSa, vyriausybė pasky
rė Mažeikių apskričiui ke- 
lėtą tūkstančių taip vadina- i 
mos “pašalpos nukentėju- 
siems”, bet tai mažai ką ' 
patenkins.

Ir ne tik Mažeikių apsk. i 
ūkininkai tokioje padėtyje i<

litų į mėnesį 
poKriminalistas Rimša Brazi

lijos Plantatorius
Pernai Balandžio mėnesį 

pabėgo į Braziliją su pini
gais Rokiškio ūkininkų są
jungos banko direktorius 
Jonas Rimša.

Lietuvos policija pranešė 
Rio de Janeiro policijai tą 
pabėgėlį ir Brazilijos, poli
cija jį sulaikė ir pranešė 
Lietuvos policijai; Dary? 
tą žygiai kad Rimša butų 
perduotas Lietuvon teis
mui, bet veltui. ■ , i

Kriminalės policijos ži • 
riiomis, Rimša Brazilijoj iš 
vyriausio federalio teismo 
gavo orderį ir paleistas. 
Visi pinigai jam grąžinti.

Rimša jau turįs įsigijęs 
dideles plantacijas ir pas 
dirba daug darbininkų.

1925 m. 888,200 kilog.
1926 m. 2,622,900 kilog.
1927 m. 4,031,700 kilog.
1928 m. 5,697,400 kilog.

: Sviesto užsieniams par-
duota.:

1925 m. 932,300 kilog.
1926 m. 1,746,800 kilog.
1927 m. 2,051,300 kilog.
1928- m. 2,650,600 kilog.

Sūrio - :Į užsienį parduota:
1925.' m. 1,030,600 kilog.
1926 m. 60Ų900 kilog.
1927 m. 628,900 kilog.
1928 m. 709,400 kilog.

kaimo, 
12 me- 
kad iš 
•priėmė

Už Plečkaitininkų 
Literatūrą

S. Pšeluckis iš Senlaukio 
k., Kruopių v., ir to paties 
valsčiaus, Suginčių 
Kučikas gavo 10 ir 
tų kalėjimo už tai 
nežinomų asmenų
Plečkaitininkų literatūrą ir 
buvo susekti.

.Kostas Kazlauskas, iš Ža
rėnų vai., gavo 10 metų ka
lėjimo už pasiuntimą kerš
tui kario Pociaus Telšiuose 
vardu komunistinės litera
tūros, kurią pats Kazlaus
kas pas save prilaikė.

150 r 
2001 
250-J: 
3001 
400j 

Gruodžio 1 c

PULK. PLECHAVIČIUS 
TAMPA ATSARGINIU š 

' Elta skelbia kad atsista
tydinęs generalio štabo vir
šininkas Pulk. Plechavičius 
išeina atsargon ir pakelia
mas j generolus.

Pulk. Plechavičius ir to
liau lieka vyriausybės dis
pozicijoj 
reikalui 
misijas.

(Delei
čius padėties persikeitimo 
buvo svetimų paleista gan
dai kad jis norėjo nuverst 
Voldemaro valdžią ir pate
ko j 
kitų, 
tino 
čiai.)

Staigus musų sūrio išve
žimo sumažėjimas 1926 m, 
atsitiko del to k’ad 1926 m. 
Vokietija apkrovė gana au
kštais muitais1 įvežamą sū
rį ir sviestą. .

Kai muitai padidinta, iš
gabenti imta daugiau ne
apdirbto pieno, o sūrio ga- 

. mybą sumažinę.
Už parduotus užsieniuo- 

v se pieno gaminius per pas- 
-v kutinius du metus gauta į 
13 27,000,000 litų, .j

I Tas parodo; kad pieno 
• I perdirbimo bendrovės eina 

- stipryn, ir galima tikėtis 
į kad .joms pavyks- sudaryti 
Lietuvos pieno ukiui stip
rią atramą.

JĮ

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
T*AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.
' Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 

dantis yra nešvarus, tai jus no- > 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 4 
metimas yra daromas ir jums. u

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
Įnirs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales tas sun- . 
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Co- Saint

svajonėmis apie tapimą 
peros žvaigždėmis.

Apie gyvenimą po Len
kais tiek papasakojo: vis
kas užleista, purvina, nuse
nę, bet netaisoma, nes rei
kia 
Kaš 
tini 
taip
padaryti.

Amerika!.
Rugs. 19-20 dd. Lyja ir 

laivas supasi, bet jau apsi
pratę ir' galim kęst. Ban
dom drąsiai ir valgylį atsi- 
valgyt už pora pragulėtų 
dienų, ir apetitas labai ge
rai tarnaują. .

1 Jau pradedam; žiūrėti ar 
nepamatysim krašto.

Rugp. 21 d. Bostonas. 
Šis laiVas stojo ir Bostone, 
nes visi Airiai 
miesto ir Mass, 
čia juos išleido
mo į Nęw Yorką. 
žiavo toliau ir New Yorką 
pasiekė sekančią dieną.

Mums iš Bostono į Cle
velandą tiesiau, prie to dar 
Bostone ir Providence gy
vena giminės tai reikia ir 
juos aplankyti.

Kas galima parsivežt
Amerikoj daugiau kre

čia negu kur, kitur, ir žiuri 
ar nevežama kokie uždrau
sti dalykai didelės vertės. :

Kožna ypatą gali įsivežti 
Europoj įpirktų dalykų ,ųž 

'§100 vertės, jeigu vyras su 
žmona keliauja'jie parsive* 
ža už §200. Bet laive prieš į -'- 
išlipimą gauni blanką ir ją Į 
•išpildai pasakydamas ką ves 
ži ir kiek tas kainuoja. Iš^. 
lipus, blanką parodai mui
tinėje stovintiems vyrams ■ 
ir jie daugiau pertikrina 
blankas negu- bagažus, nors 
nekuriu ir .bagažus išverčia 
ir išžiūri.

Musų inspektorius pažiu
rėjo į musų blanką ir sako: 
“Aš iš jūsų išvaizdos galiu 
pažint kad jus nieko slap
to nevęžat, per 30 metų ap
sipratęs su keleiviais ir ži
nau kaip juos pažint.” Bet 
jis iš akių nepažino kad mes 
turėjom pora bonkučių tik
ro Francuziško konjako! O 
tokie dalykai uždrausta...

Ir čia bando pasinaudoti Į 
taksi vežikai iš pasažierių: 
pasiimam taksi ir važiuo
jam į South Station, ir už 
penkių- minutų išlipus šo
feris sako: “Dolaris”, Na

Kiek išdalinta Kaimų
Per pastarus dešim 

metų, nuo . 1919 iki 1928 m. j 
Lietuvoje vienkiemiais iš-j 
skirstyta 1,799 kaimai, isi„ 
kurių sudaryta' 50,819 at
skirų sklypų.

Išskirstytų vienkiemiais į 
kaimų plotas sudaro 495,- j 
580 hektarų.

Per tą pat laiką išparce
liuota 3,363 dvarai, iš ku
rių sudaryta 57,851 skly
pas ir kurių bendras; plotas 
sudaro 592^536 hektarus:. 1

Daųgiausig . dy^irų skaų 
i’čiumi ir plotu išgarceliuotet 
IŠiaulių, apskrityje,toliau 
cint^ Panevėžio ap., Biržų 
a.p ir tt. Tiems apskričiams 

, tenka pirmenybė ir kaimų 
'skirstymesi į viensėdžius; į

ir sutinka’ atlikti 
esant ypatingas 

“L.Ž.” 
Pulk. Plechavi-

kalėjimą su daugeliu 
Tą, su džiaugsmu pla- 

ir tūli musų laįkraš

M

oro permainas.

d, Ohio

Kaune tapo užpultas ki
no teatras kuriame buvo 
rodoma -Lenkiško veikalo 

i paveikslai, ^sunaikinta apa
ratas; ir sudraskyta' filmos.

a kiekvie- 
roksleiviui 
į, visiems 

paprasta 
anų tarn

avo pago
dų šiaurės

TOOTH PASTE
Large Tube

irbiai Berlino į] 
neturėdami lį_ 

to, pradėjo ria£„ 
•aiųj- kad val\" 
mgiau

Jn 
pašaipąį 
bedarbį

i NAUJENYBE
! ROŽĖ KAIPO 

PRANAŠAS' ar

Jūsų Gazo BilosUI

Jūsų Kaminas

lerai - 
3 j šios'Šį 
taip neliko

Bįįį 
voš” skai- 
įe^vo pa- 
fed^s’ 
la progą ir 
tuojau, 

gus ir ąiš- 
ą tuojau, 
siunčiamos 
kai gauna 
s.

sulyg kurių .
a ve j ai turi ‘ 1
jet jie atsisf r^‘ 

wū^|istai, kurie/s ir 
,iw|Bhl)ti norLietu- 
žls 4‘Sedarbių / 
to ?i: darbius FAiną so- 

Kiek nori.
klU'

i * KwpffiX^ntieii muzikos
I u Sianą, o kaip kas 
įdainavo.

.^Valgomoj salėj stalai
įrengti del keturių ypatų.

jnumis; pasitaikė sėdėti
Žydelka, ’kuri paėjo iš Uni-

''•SfMy.o.iįŲity, JJonn., važinėjo po
” Ga^rr!y*ir apielinkes, da

bar1 esančias po. Lenkais, ir
Airis; kuris įlipo Kobhe. Ji^ rgi žmogus imsi ir duosies 

išhaudot? Tųojį pradedami

—yra tai 
tinkama 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

Štai didi nępaprasta 
>kios nematėt savo 
uostabus ir puikus d 
ože-Barometras, keičiasi trimis

ROŽĖ parodo kožna spalva 
permaina tikrai 24 valandos 
kalno. Tai puiki dirbtina R 
puodelyje, kuri visada esti g; 
ir parodo orą. Kur ją dėsi t. 
pagražins vietą ir bus žing 
visiems. Pasiųsim jums šią Nuo
stabią Rožę gavę, nuo jūsų 50c 
su užsakymu. Nę^riimam štam
pų. Trys Rožes už $1.25. Ager 
tams specialė nuolaida.
VARIETY SALES COMPANY

Jeigu šildot namą gazu su fornasu kuris Įrengtas an
glimi kūrinti, be abejonės jūsų mėnesinis gazo čekis yra 
36'" iki 40% didesnis, nes mokate kompanijai už šilumą 
bereikalingai išeinančią per kaminą. Naudokit šitą ši
lumą ir gazo bilos bus daug sumažintos. Susidėjimas 
yra menkas, tik iš

A Scientific Gas Economizer

didelis vyras ir matyt ne
bijo vandenų, taigi: matėm j argumentuotą į ir užtenka 
kaip jis daug galėjo su val
gyt, tiesiog’turėjom juokų 
iš jo.) Jis matyt iš paprašy
tų žmonių, nes visai su mu
mis nebandė nei kalbąs už
vesti nei pažinti' nenorėjo.

Kiti Lietuviai kurie įlipo 
į laivą Bremene jau turėjo 
kitus stalus, todėl nepasi
taikė mums su jais valgyti. 
Buvo iš Detroito, iš Pitts- 
burgo, iš Brooklyn© ir ki
tose klesose iš kitų miestų.

Ta Žydelka, vedus, turi 
palinkimą prie dainavimo, 
kaip ir daug musų mote
rų, kurios nori būti operos 
artistėmis. Pasakojo buvus 
Italijoj mokytis dainavimo, 
taip kaip mūsiškės, paliku- i 
šios vyrus, su didelėmis:

jam 50c.
Dieną yėl radom gražią ir i 

o’rą vasariškai šiltą. Ap-j 
lankom gimines Vezevičiusj 
Soinervillėj. Ten randam 
“Dirvą”, kurios nematėm 
kokių keturių numerių. Iš 
jos patyrėm kad “Sandara” 
iškelta į Chicagą. Na tai ir 
nėra ką lankytis redakci
joj, nors gal butų šaltai pri
ėmę kaipo gryžusius iš “fa
šistų žemės”.

Rugs. 22-24 dd. Pas gi
mines Karpavičius ir Oriš
kus Providence, R. I.

Čia redaktorius paskuti
niu kartu matėsi su savo 
motina.

Ir čia persiskyriau su sa
vo šonkauliu: ji gryžo atgal

Prospect 2420

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

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

Tas Scientific Gas Economizer perstato mažą Įmo- 
kėjimą, kuris moka didelius dividendus per metą ir su- . 
mažina gazo bilas, prie to duoda ir šilumą kaip pridera.

Mer peržiūrėsime jūsų šildymo Įtaisų ir išmėginsi
me jūsų bereikalingai išnaudojamą šilumą. Ir paaiškin
sime su nurodymais kaip daug galime, sumažinti jūsų 
gazo bilas ir kokios permainos bus. Patys' galėsis sau 
apsispręsti ar reikia 'permainos ar ne.

Viskas ką mes sakome remiasi ant inžinerijos ir 
musų 20 metų patyrimo gazo šildyme. Nuostolių nebus 
jokių iš jūsų pusės.

Ą. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM 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 nius 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

THE SCIENTIFIC HEATER COMP ANY
MAin 5456 2100-2200 Superior Viaduct

Cleveland

Mfgrs of Gas Laudry Dryers, Gąs Garage Heaters, 
and the Scientific Gas Economizer.



Kas Girdei Clevelande-Apielinkese
6820. Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 I
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Vilniaus atstovės p. E. Vi
leišienės Prakalbos atidėta

Kaip buvo pranešta kad 
Kovo 3 d. rengiama pra
kalbos priėmimui Vilniečių 
atstovės p. Vileišienės, be 
Skirtumo partijų is įsitiki
nimų, tai neįvyks.

Rengimo komisija paty
rė kad tą pati vakarą ren
giama kitas programas baž
nytinėje salėje, kurio nesu
tiko atidėti, per tai du pa
rengimu vienu vakaru gre
ta vienas kito turėti neap
simoka, ir nutarta p. Vilei
šienei prakalbąs surengti 
kuomet ji gryš iš Chięagos. 
Iškalno turėsime laiko prie 
to priėmimo prisirengti ir 
galime tikėtis daugiau nau
dos ir geriau paremsime p. 
Vileišienės misiją.

Presos komisija: 
Paulina Štaupienė, 

M. A. Ruseckas.

"F.- — _

PARODOS LIETUVIŲ . | Miesto tarybos nariu tar- 
. KOMITETAS |pe skandalas eina gilyn ir 

(Lietuvės moterys kurios dar-l^yĄ h- vėl keli nariai įsi- 
buojasi prie Visų Tautų Išdir-1 pynė. Pakliuvo ir miesto 
binių Parodos Lietuviu skyriaus j. sekretorius. Tarybos na

rys Schooley buvo privers- 
: tas rezignuoti ir jis, su sa- 

_____ _ " v0 sūnum advokatu įtarti 
■'Lietuviu komiteto pirminin- pasidalinime su kitais dide- 

ke Ona Mihelich, sekretorė — lės sumos miesto pinigu. 
Adelė Stapulioniutė. Ant. Coit road ir St. Člair

Komiteto -narės: p.- Aleknie-į|jUV0 pirkta vaikams žaisti.
L. Banioniene, Mare Bas- • -■+ , . .........

Marijona C...........

suruošimo:
Delegatės į bendrą komitetą 

Marijona Čižauskienė, Ona Mi- 
helich, Oria Stapulionienč.

nė 
tienė.

Apie šarkio-Striblingo 
kovą žiūrėkit ant 

1-mo pusi.

KOMARAS SU DRAAK’U
Šią savaitę imtynės įvyk

sta ketvirtadienio vakare ir 
Marotta pastato musų stip
ruoliui Juozui Komarui ge
rą, galingą Rolandą, Tom 
Draak, pasižymėjusį nuga
lėjimu daugelio imtikų.

čižauskienė" ^emeš plotas.. Už jį įpainio-i Komaras vienok jo nenu- 
Antosė Dei-ai’eiutė; Paulina Glu-į ti .asmens užmokėjo $83,250. sigąsta, vaikščioja krutinę 
godienė,' Agnė : Gii-igienė,' - ■ • • • ■ • - - - ........ .
Jakubauskienė, C 
eienč, Ona Karužienė; Nelė,' 
Kavaliauškieiiė, Nelė Kazlaus
kienė, - Oria 'Lįsausikie-riė/i-Oria;

Ida i miesto pinigais, 'bet ta že-Į išpūtęs ir laukia kada jiedu 
Qna Karpavi- mg verta tik $44,016. Pasi- ' susikibs auditorijoj.
....... ~ ~ rodė’kad daug'pinigų teko) Žiaurus Airis McGuire, 

cjic ............................................. tiems asmenims kurie su kurią-peiktą savžufę'Tiuga-
ląSaiSkiUC^^^heKhJ^Oi^ėj'šųs derybas vedė, i Įėjo Pinto, imsis su Bulga- 
Marė Mišeikienė, -Marė Molio-| Jieškoma visi žmonės ku- ru, Dan Koloff.
licnė, Ona Navickienė, A. Nar-.rie dalyvavo tame pardavi-l Dalyvaus taipgi Charley 
b-t’e a j -?ci.įa ?-avilį?init i me> ir įkaitinamieji bus tei-, Fox su smarkiu priešu. ■
Pečkaičiutė, ' Marė' Pukelienė, kaipo šukciai. _ -----------------
Franė Skužinskienė, Ona. Sta- Sitam dalykui įskilus ai- trTvrz. a t a it Amnzrzn

gal ir lygus, 'bet keliais sva
rais lengvesnis. Jis turi 
nedidelę 'burną ir galvą, ir 
išrodo į inteligentišką vy
rą, gražaus juodbruvo vei
do ir rimtos išžiuros. Su- 
budavotas visai atsakančiai 
kumštininkui, rankos dide
lės, tik galėtų būti ilgesnės. 
Kojos visai proporcijoje su 
visu kunu, taip kad jo su- 
budavojimąs yra labai pro- 
porcionalis. Daug yra di
delių vyrų, bet vienų kojos 
pertrumpos pagal viršuti
nės kūno dalies, ar kaip ki
taip neproporcionalingi.

Prie gerų treiniruotojų 
stojęs musų Vinča galės pa
sivyti Šarkį ir. duoti pirties 
daugeliui Amerikos kumš
tininkų.

'Liuduos 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
nigu sėklai, kadangi nieko neturėjo parduoti. Iš 
jūsų jie lauks paramos, taigi nelaukit Velykų ir 
vėlyvo pavasario — siųskit DABAR.7

Girią Schmellingą
Vokietį kumštininką 

Schmellingą nekurie sporto 
žinovai .girią ir tiki kad iš 
jo bus geras. konkurentas 
Striblingui, Šarkiui ir ki
tiems net pragarsėjusiems 
kumštynių , lauke.

Kiti kalba kad Juozas 
'Vinča yra sumušęs Schmel
lingą, 'bet apie tai tikrų ži
nių nėra-.

M.

“Dirvos ’ Agentūra tame jums geriausią pasitar
naus. žemas, pafarif^virnas greitas.

VINČA JAU ATVYKO
Lietuvos ir Pabaltijo ga

liūnas, kumštininkas Juo-- 
zas Vincą, atvyko Ameri
kon Vasario 23 d. Jis sto
ja po globa Jack Sharkio ir 
treiniruosis iki bus tinka
mas stoti su gerais vyrais.

Kadangi Vincą atvyko 
prieš Šarkio kumštynes su 
Striblingu, jis be abejo nu
važiavo tiesiog j Floridą ir 
dalyvaus tose kumštynėse 
kaipo žiūrėtojas. Ten su
sipažins su Šarkiu, Demp- 
siu ir kitais, Žymiais kumš
tininkais.

Vincą paeina iš Šiaulių, 
Dabar bus bene 23 metų

kštėn, norima kad butų ap
žiūrėta visi kiti pastarais 
laikais miestui žemės pirki
mai ir gatvių pravedimui 
užpirktos vietos.

pulicriieriė, Adelę Stapulioniu- 
tė, Vladislava Šukienė, Franė 

Louise Wichorek, 
Vilimaitienč, Veronika 

Chester žiuriėnė.
po va- 
čižaus-

Vaičiūnienė,
Bern. ~.~22
Juknevičienė,

Muzikalia programas 
dovyste Jono ir Marės 
kų.

DAINININKAI! Nelau
kit ilgiau kurie galit dai
nuoti! Ateikit šį penkta
dienį į bažnytinę salę ir pri
sidėkit prie visuotino cho
ro. Kovo 18 iki 23 d. mies
to auditorijoj visų tautų 
išdirbinių parodoj Lietu-, 
yiams reikia gražiai pasiro-'___ , _____
dvtį. Iškalno prisiruošę ge-1 terloo road, 
rlau galėsit dainuoti!

-Chorą vadovaus p. J. Či- 
žaųskas.

COLLINWOOD ŽINIOS
Pirmas visuomeniškas susi

rinkimas naujai sutvertos S. L. 
A. 362-ros kuopos atsibus, Ko
vo (Maiich) 6 d., 7:30 vai. -va
kare, Slovėnų salėj, 15335 Wa- 

Kviečiame Collin- 
Į-.voodo ir Nottingham' Lietuvius 
I atsilankyti ir įsirašyti į šią 
i kuopą. Org.

i Kelių taisymui ir naujų 
dirbimui Cuyahoga aps'kri- 

, tyjc 1929 metų bėgiu nu- 
d matoma praleisti $10,000,- 

000. Pereitą metą šiame 
apskrityje keliams buvo iš
kišta $7,000,000.

Pereitą savaitę New Yor
ke kumštynėse Ispanas Uz- 
cudun sumušė Akronietį O. 
K. Christnerį. Laimėjo tik 
punktais.

Nepersenai tą patį Chris
tnerį sumušė Šarkis.

poli-
sena-

"DIRVA"*
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohip

VRimbas” ir “Margutis”,! 
paskiausi numeriai, jau at-' 
ėjoi. Kurie norite juos tu
rėsi nusipirkite “Dirvos” 
krautuvėje.

Į: Cuyahoga apskrityje au- 
i tomobilių yra net 217,967. 
iTai reiškia 12,110 automo
bilių daugiau negu 1927 m.

Visa Ohio valstija naudo
jamu registruotu automo
bilių turi 1,711,026, arba

'Mirtys ant gelžkelių. Per gi.917 daugiau negu 1927
1^28 metus Ohio valstijoje 
užrpušta 343: ypatos važiuo
jant automobiliais per gel
žkelių bėgius. Laikas nuo 
laiko užmušama net pana
šiai kaip prie Bellevue, net

tiki-

Įvedama valstiiinė 
cija. Ohio valstijos 
tas priėmė bilių kuriuo įve
dant valstijinė policija iš 

amžiaus.
Vincą bus kokia puse co

lio aukštesnis už Šarkį, ar

200 vyrų.
Nekurie senatoriai labai 

tam' prieštaravo. Tarp jų 
ir Clevėlandietis,’ Bender, 
kuriš išsireiškė jog Auto
mobilistai'važiuodami į ke
lionę turės ‘ j apsiginkluoti 
šautuvais, jėigti tokia poli
ciją bus Įvesta, nes' ji užsi- 
iminės pakeliuose bereika
lingai sulaikymu važinėto- 
jų ir įtardinėti negeru va- 
žiaVimu ar 'panašiai ir kož- 
na baus sukėlimui reikalin-

metais. 1930 metais
kima 2,000,000.

Greitu laiku jau bus Įves
ta, Ohio automobilistams įs
tatymas išsiimti važinėji- 

. . |mo leidimus.. Leidimų iš-1
po pora desėtkų ypatų, kas|gįgmįmo bilius reikalauja ——------
būna sensacinė naujiena. Gii po $1 nuo savininko ir P° Plnl'?ll tos policijos uz- 
trys, keturi, penki yra pap- 25c nuo kiekvieno tos šei- laikyniui.
rąstas atsitikimas. mynos .nario kuri naudosi Kitas senatorius pasakė

New Yorko valstija pa- aūtomo'bili važinėjimui. j kad Juokia policija užsiimi- 
skyrė $300,000,000 panaiki-Į Tas 'duotu valstijai apie oės šnipinėjimu^ galės pai- 
nimui kryžkelių. Kur tik $2.000,000 nauju ineigu. ”
vieškeliai eina per gelžke- 
lių ‘bėgius bus prakasama 
pravažiavimai po apačią ar
ba \pervedama per viršų.

Ohio valstija taipgi turė
tų tuo apsirūpint.

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga senyva moteris pri
žiūrėjimui >2 {Vaikų, valgis ir 
guolis, $5, ar, $3 j. savaitę mo- 
kesties. Kreipkitės tuojau ■ — 

1415 Ei 61 St. viršuje, arti
Superior. , ;

Vin. Debesis

štai kur 13 žmonių kurie 
neužsimušė. Sekmadienį į 
orą iškilo Fordo pasažieri- 
nis orlaivis su 12 žmonių 
pasižiūrėti kaip Clevelan- 
das išrodo iš aukštumos.

Lėktuvą valdė lakūnas S. 
Taylor. Iš pasažierių nie
kas nejuto kaip vienas mo
toras sustojo veikęs, tiktai 
lakūnas žinojo. Po to su
stojo veikęs kitas motoras. 
Liko dar vienas motoras. 
Bet tuoj ir tas sugedo ir su
stojo. Reikėjo gelbėt žmo
nes ir save, ir lakūnas lei
dosi iš 2,200 pėdų tolyn, bet 
kur sustos nežino. Nusilei
do mažame plote žemės, su
laužydamas tvoras, bet visi 
išliko sveiki.

Kiek Clevelande dirba. 
Paskiausia surinktomis ži
niomis, Clevelande įvairiuo
se darbuose ir įstaigose už Į 
algas dirba 440,000 vyrų ir 
moterų.

1920 metais buvo 347,000
1910 m. 249,000
1900 m. 154,000

■ sisamdyti ukėse neva už 
darbininkus, o paskui areš- 

|Jt , tuoti žmogų jeigu jis užlai- 
’ j kys ar darysis sau kokio 

rimo.
Bilius dar galutinai 

perleistas.

ge

ne-

“DAKTARAS”
Senų Namų .ir Suplyšusių Kambarių.

Seniausias Lietuvis Poperiuotojas 
Clevelande^ pcpieriuoja, maliavoj?., 
plersteriuoja ir atlieka medžio, dar
bą. Turintieji tikins darbus sąvo 
namuose šaukit 1 telefonu, o gausit 
gerą patarnavimą. Mažas ar dide- 

darbas vistiek. (12)

6014 Superior Ave.
Telef. Randolph 1615 W

Sonnenberg Nuveikė Lenką
Chicago j Vasario 26 d. 

imtynėse naujasis čampio- 
nas Gus Sonnenberg nuga
lėjo Lenką, Stanley Stasia- 
ką, du sykiu pagretu.

Sonnenberg yra neperdi- 
delis bet labai smarkus vy
ras ir atakuoja savo prie
šus naudodamas galvą: už
puola ant priešo Įsibėgėjęs 
ir drožia galva į krutinę ar 
į šoną. $

MR. GENOFF 
SHOE REPAIRING

4727 Payne Avenue
Sutaiso senus avalus ir 4 pa 

naujus. Turi visokių 
menų. Kainos pigios, 
tarnavimas. Lietuvių 
tarnas. Ateikit vėl.

is pa-
pažvs-

(8)z

lis

Elizabeth
Flower Shoppe 

ulės Visokiems reikalams, Vestu
vėms, Laidotuvėms ir kitok’ems.

Taipgi parsiduoda a puoduose.
1383 East 55th Street

Randolph 6471.

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus stėri- 
gkites ateiti iki tai valąn- 

' dai.

Pasinaudokit Gerumu
Turiu maihose (angliakasy klose) 

geru pigių namų; r Parduosiu arba 
mainysiu į namą arba lotą Cleve
lande. Kas darys su manim biznį 
tam darbas kasyklose užtikrintas.

Turiu pardavimui Barber Shop ir 
pool 
de.

ruimį, ir daug namų Clevelan- 
Kreipkitės —

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE.

Pennsylvania 1481
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinijiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiHiniiĮj  
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DR. ISIDORE ZWICK 
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą 

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.
TELEPHONES:

Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmorę 1670
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Ohio Teatre Kitą 
Savaitę

Po rodymo visą sezoną Belasco 
Teatre, Mr. Belasco paleidžia savo 
paskiausį veikalą, °The Bachelor 
Father”, Edwardo Childs Carpenter 
komedija, ' kurio graži “The Cinde
rella Man” smagu yra prisiminti, i 
Ohio Teatrą dviejų savaičių eigai, 
prasidedant pirmadienio vakare, Ko
vo 4, d. Visi New Yorko aktoriai 
atyyksta į Clevelandą. . .

Dalykas einasi apie nepaprastą 
temą, kuri išvystyta labai gyvai ir 
juokingai, taip kad New Yorkas juo
kėsi per visus tris aktus.

June Walker, .kuri per praeitus 
kelis metus atsiekė pažymią vietą 
tarp pirmaeilių scenos moterų, šia
me veikale pasiekė aukščiausio ge
rumo savo karjeroj, ir jos* vaidini
mas Tony Flagg rolės daugiausia 
prisideda prie padarymo “The Bach
elor Father” maloniu. ■

PARDAVIMUI NAMAS
2 šeimynų, po 5 kamb., visi Įtai

symai. Su mažu įmokejimu. Kai
na $8,000. Pirkite nuo savininko, 
sutaupysit daug pinigų.

C. F. PETRAITIS
6702 Superior avė. Cleveland, o.

PAJIEŠKOJIMAS
Elzbieta Krolienė jieško savo bro

lio A. H. Hermannou . Prieš karą jis 
išvažiavo iš Lietuvos, Amerikoj pri
ėmė katalikybę ir apsivedė su iš Lie
tuvos mergaite. Gyveno Treverton 
ir'Shamokin, Pa. Jei kas apie , jį ži
no malonės atsišaukti.

Elzbieta Brolienė
Slabada, Kaunas, Airiogalos g. 52 

Lithuania

PARSIDUODA
išdirbta vieta Shoe Shop 
taisymo, nėra kompeti- 
gera vieta tą biznį su-

senai 
avalų 
cijos, 
prantančiam žmogui.

1137 Ansel Road

K. E. YOCHUS
Naujoje Vietoje

Aš jau persikėliau Į nau
ją vietą, Įrengiau savo siu
vimo, valymo ir prosijimo 
įstaigą su visais moderniš
kais pagerinimais.
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50e 
išprosyt ../........45c 
išprosyt .......... 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
šilkinė

išprosyt ..............1.50 
Neškit dabar!

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemcirrds kainomis. ‘Niekad dar 
taip pigiai nėbųvo Siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 • 

Namų Penn. 2715J

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Paikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

International Dry 
Cleaning

6122 St. Clair Ave.
Išvalom ir perdažom senus Siutus 
ir išprosyti atrodo kaip 'nauji. S u- 
vanie Siutus ant užsakyipę. Atei
kit išbandyti. Darbą ^arntuoj--nne. 
S. TYULUMAN,' Savi (.11)

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

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

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos

John Jacoby & Son 
įsteigta 1881 

7036-7038 Superior Aye.

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

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

| SubatojTas^
I . tine llie7'

Didelių Perorganizavim
DABAR ARBA F

Nepraleisk^

The
7002 Superior aye. ftar
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Victrola ir Radio krūvoje 
Šis modelis $185.00.

Vėliausio išradimo už prieinama kaina kieki 4 
vienai šeimynai—ši. VICTROLA RADIOLA 
privalo rastis kiekvienuose namuose. Gro- 
ja Radio ir Rekordus, kada ir ka norit. Kai
na yra specialiai nupikinta pačių išdirbejų— 
buvo $2.50.00, dabar tiktai $185.00. At
eikit patys persitikrinti, daugiau nieko ne
reikia. Radiola yra vėliausio išdirbimo, gro- 
ja iš elektros vielų, tik reikia sujungti ir vis
kas. Nėra nieko kito šitokia žema kaina.

“Dirvos” Patarnavimas Lietuviams

“Dirvos” Krautuve
Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.


