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Ir čia KatalikybePriešinimąsi Prohibicijos... ..
įorganizaciją ’ĮšsiAipinl 
įdimą pargabenti Kaulus 
[sijoj žuvusių' 1918 iri 
įmetais AmerikosAkarfl 
•kur jie4guli ąpleisftuosd ka-jlarių nuostolių importo ir 
Ipuųse. , ' j " | eksporto bizniui. Apie vi

durį Kovo mėnesio tačiau 
ledai pradėjo nykti ir laivų 
judėjimas prasidėjo.

Pajūrio šalyse delei sto
kos atvežamos žalios mede- 
gos, kaip rąstų ir kitko, tu
rėjo užsidaryti dirbtuvės ir 
darbininkai buvo be darbo.

Švedijoj net imta galvoti Iriems vadovauja vyriausia' 
apie iškasimą tunelio nuo Į Centro Komitetas. 
Švedijos iki Danijos po ne- 
plačia pertaka, kad jokie 
jurų užsikrušimai nekenk
tų tų šalių pramonei.

Įstatymo Grieštumui

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAUSIEJI IR SLAPIE
JI ATKAKLIOJE 

KOVOJE

Kc'. onhaga, Danija. —Iš
lei- prie^ties didelių šalčių šią 

Ru- žięi$$ ledai suparaližiavo 
1919 j Baltijos jurų laivų judėji- 
ivių, mą ir pridarė milijonus do-

Tik per Katalikiškas 
Rankas....

Elizabethton, Tenn. —Čia 
kilo streikas apie 5,000 au
dėjų rayon šilko audinyčių. 
Dirba beveik visi juodieji, 
ir algos tokios mažutės — 
vos $8.96 -į savaitę, kad dar
bininkai negali pragyventi. 
Darbininkai pradėjo orga
nizuotis ir reikalaudami di
desnio atlyginimo išėjo į 
streiką.

CHINIJA TVARKOSI Į
Šanghai. — Nesusipratil 

mai kokie buvo kilę tarjj 
nacionalistų ir karingų Chi-I 
nų vadų tapo išaiškinti ir 
ruošimais! kariauti sulai|i 
kyta. Trys generolai ku-* 
rie ruošėsi kariauti prane* 
šė nacionalistų prezidentui 
kad jie prisilaikys Nankirtt, 
valdžios reikalavimų.

Iš Nankino pradėjo bėgt 
svetimšaliai, nes ten Chi- 
nai smarkiai prieš juos agi
tuoja.

PASILIUOSĄvO KO-
W R'Kils

Chicago. — Du darbinin
kai užmušti prie budavoja- 
mo prekybininkų budinko.

Halesowen, Anglija. — 
Aštuoni angliakasiai už
mušta kilus gaisrui kasyk
loje. Ugnis, užkirto Hšėji- 
mą.

Washington. — Iš prie
žasties įvedimo griežto pro- 
hi'bicijos įstatymui priedo, 
vadinamo Jones įstatymu, 
kuris uždeda $10,000 baus
mę ir 5 metus kalėjimo deg
tinės pardavėjams, valdžia 
susilaukė naujo rupesnio.

New Yorke prasidėjo ju
dėjimas kad tas įstatymas 
butų panaikintas. Žymus 
New Yorko advokatai susi
organizavo ir dės pastangas 
perkalbėt prisaikintus tei
sėjus atsisakyti išrasti ypa- 
tas kaltais pagal to griežto 
įstatymo.

Panašiai pradėjo daryti [ revolverius, amunicijos, i uj F
in -kn d ii p >-h-u- I

SUIMTA VYRAI SU. 1 
BOMBOMIS

Columbus, O. —- ViešbuJ 
tyje policija, užklupo desėt; 
ką vyrų, prie kurių radoi

Montevideo, fUraguajus. 
Mažoj avalų dirbtuvėj kilus 
gaisrui sudegė devyni dar
bininkai.

St. Louis, Mo. — Gelžke- 
lių dirbtuvių darbininkams 
pakelta algos. Pakėlimas 
palietė 2200 darbininkų. į

New York. — Marškinių 
siuvėjų unijos 900 narių iš
ėjo j streiką protestuodami 
už išdavimą siuvimo i ma
žas siuvyklas arba net i ki
tus miestus. Paliesta 44 
marškinių siuvyklos.

ir Philadelphijos advokatai 
pasižadėdami neapmokamą 
legalę pagalbą biednoms to 
Įstatymo aukoms.

Kituose miestuose orga
nizuojasi grupės pasiryžu- 
sios kovoti, iki tas įstaty
mas bus panaikintas.

Šitaip tai “sausųjų” ir 
šlapių jų jiegos išstatoma į 
kovą prieš viena kitą.

Hoover’o administracija 
paskelbė kad nebus dedama 
dramatiškos pastangos vy
kinti prohibicijos įstatymą.

Vietoj puldinėti visomis 
pusėmis piliečius bus deda
ma pastangos suvaržyti pa
čius prohibicijos valdinin
kus kad jie nevarytų ben
dro 
kais.

biznio su šmugelnin-

Epwor* j 31. |— P. Han
na, liuosno $ korikas kuris 
per kėlioji 
Illinois v&. 
nuteistus k lining,

ą; mėtų 
ijoj js.2. mįrtin

pakorė

gailaus 
Dabar 

! Mljjiois vals. ja įvedė elek- 
i trišką žudymą kriminalis
tų. Jis už savo pasitarna- 
viaią nei cc'to neimdavo, 
diffbo taip si a iš noro, j

“darbo.

I NUŽUDĖ PAčIĄj 
■Youngstown, O. — •Gelž- 
®elio darbininkes, George 
^plywa nušovė savo pačią, 
t i ra., Sakydamas kad ji 

ivo neištikima ii: nežiūrė
jo vaikų. Jie turėjo,.Aešis 
paikus.

DIDELI POTVINIAI
Pietinėse valstijose per

eitą savaitę atsibuvo dideli 
potviniai, keliolika tūkstan
čių žmonių liko be pasto
gių, apie 25 žuvo, daug 
daryta nuostolių.

pa-

I TROCKIS BUSIĄS N 
' . . ŽUDYTAS•

Kaunas. — Dalį Lietuvos “Lietuvos Žiniose” u 
žmonių siais metais ištiko nama tokia žinclč iš B( 
nederlius, būtent kai kurie 
Šiaulių, Biržų ir Rokiškio ,‘.xr . . .... „ ., . - , - ,. i . Vokietijos Trockistvvalsčiai yra apšaukti kaipo , TT , ,. .. das Urbonas, kuris visąreikalingi būtinos valstybesI, . ,7,, ika su Trockiu susirasm ir visuomenes pagalbos. * , ... pareiškęs Oeuvre laiki Vyriausybe paskyrė duo- t. , . , . . „,. . . . j , . cio korespondentui jog Jti kiek grūdu sėklai, kam ir ..... . x J& , 

, . , aaaaaa tt- ekis issiustas todėl kad paskirta 15,000,000 litu. Vi- nnnn ./ 'x T . . , i SSSR ribų ji nužudytu,suose Lietuvos apsknciuo- TT , r ... , U7 , Urbonas tvirtina kad ise susitvėrė komitetai, ku-lj yra žinomi ir tie asm 
1 kuriems pavesta Trockį 

J.a j žudvti”.
I Tai visai įtikėtinas di 
įkas, ir Stalino klika n< 
■kus savo atkaklaus pri 
jausis visai švariom r 

7\kom. Gaus užrubežyje 
. kį sufanatikėjusį' vaikiši 
., j “pasišventusį” Maskvai, 

su Trockiu bus pabaigta 
Visada taip buvo: iki 

vas kuris iš įtekmingiau 
valstybinių galvų kiti ne 

vluy:,|li ramiai miegoti, ar jie 1 lian-1 ° 1 ’wkinitilrn r» •

bombas. Spėja kad jie ■bu-’| 
vo, nariai Chicagos, Detroit 
to 'ir Clevelando plėšikų.

13 UŽSIMUŠĖ ORLAI
VYJE

Newark, N. J. — Kovo 17 
d. nukrito su dideliu lėktu
vu 15 ypatų, tarp jų du la
kūnai; 13 žmonių pasažie- 
rių kurie buvo iškilę į orą 
pasivažinėti, užsimokėję po 
$9.90, užsimušė, lakūnai su
žeisti ir vargu išliks gyvi. 
Ore sugedo motoras, lakū
nai norėjo nusileisti kur į 
patogią vietą, bet lėktuvas 
krito gelžkelių prekinhj va
gonų kieme ir pataikė ant 
vagonų, visas suduždamas.

NORI PAGALBOS 
ŪKININKAMS

Washington. — Prezi
dentas Hoover gavo pasiū
lymą plano sulyg kurio bu
tų įsteigta ūkininkų pagal
bos fondas $1,500,000,000 
sumoje, pagelbėjimui ūki
ninkams eksportuoti per- 

Jie užvažiavo antiviršį ūkių derliaus, kad to-

NĘLAIM'$GA3 BĄIf-

i - Daytona Beachy? Fla. — 
I Bandant pad^rytr atWWno- 

bilių greitumo rekordus už
simušė du automobilistai 
kada paleido autobomilį 
202 mylių greitumo į va
landą. JV „i.VI_ —į,___ _ __ ________,_____
smėlio kupsto, .automobilis Ikiu budu ūkininkai galėtų 
iššoko į orą rir.iap virtęs pri-, 
slėgė važiuotojus ir užside
gė. Pirm jų kelios dienos 
atgal kitas įvažiavo 231 
mylią į valandą, ką šiedu, 
norėjo sumušti.

sustiprėti ir pasigerintų jų 
padėtis.

Prezidentas ir agrikultū
ros sekretorius tą planą iš
klausė, bet nedavė jokio už
tikrinimo ką darys.

VOKIEČIAI PASIDIRBO PASLAPTINGĄ 
KARIŠKĄ LAIVĄ

Anglies iškasimas apma
žėjo. Minkštos anglies per 
savaitę iki Kovo. 9 d. iškas
ta 10,570,000 tonų, kuomet 
savaitė pirm to iškasta 
11,160,000 tonų.

Tarp Ariglijėš ir 'Vokieti
jos anglies kompanijų pra
sidėjo kova už rinkas ap
linkinėse šalyse, kas duoda 
konkurentams didelius nuo
stolius. Nedateklius turi 
panešti vietiniai anglies pir
kėjai.

Francuzijos komunistus, 
kurie tūli yra turtingi, rū
pina jų turtai. Valdžia su
gavus komunistą veikiantį 
^evoliucijonišką darbą, nu
baudžia pinigiškai arba vi
sai konfiskuoja turtą.1 Iš 
to matyt kad ir turtingi 
komunistai nepasidalino su 
“draugais” savo turtu, bet 
bijo jo netekti. Jiems gerai 
ir komunistais but: jeigu 
įvyktų revoliucija jie pir
mutiniai užsisėstų darbi
ninkams ant sprandų.

TILTAI IR TUNELIAI 
SU MOKĖJIMU

New Yorko valstija pasi
ryžo statyti už $107,000,000 
naujų tiltų ir tunelių, pa
skolinant pinigus, o už nau
dojimą tiltų ir tunelių pa
tys važinėtojai apmokės.

Toks planas yra geresnis 
negu apdėjimas visų gyven
tojų taksais ir naudojimąsi 
tiltais nemokamai. Per ke
letą metų tie tiltai ir tune
liai palieka publikos nuo
savybe.

būdavo tas už $20,000,000 ir 
yra nesunkesnis 10,000 to
nų. Bet darbas dirbta ki
taip negu paprastai. Laivo 
palengvinimui, sienos sulie
tos su pagalba elektros ir 
nenaudota nitavimo vinių. 
Paskui, išrado naują leng
vuti Diesel inžiną kuris tū
li iki 50,000 arklių spėkos, 
kuomet net didžiausi kariš-

Chicago. — Dvidešimts 
dvi nepriklausomos trakto
rių išdirbystės dedasi į vie
ną organizaciją, kurni ben
dras kapitalas siė'ks $125,- 
000,000, ir bus išdirbama vi
sokiausi traktoriai.

Maskva. — Doneco sri
tyje, leidžiantis į angliaka- 
syklą 29 darbininkams, nu
puolus keltuvui užsimušė 27 
darbininkai.

Pavogė lavoną. Padu
cah, Ky. — Piktadariai pa
grobė lavoną Floydo Col
lins, kuris keturi metai at
gal užspaustas urve po ak
meniu mirė badu. Vėliau 
lavonas buvo išimtas ir Įdė
tas tandžiam stikliniu vir
šum grabe ir rodomas pub
likai už pinigus, šiose die
nose lavonas buvo pavog
ta, bet surastas netoliese 
įkištas maiše.

NUŠOVĖ PARAPIJONĄ
Youngstown, O. — Zio- 

nistij Baptistų bažnyčios 
juodukas kunigas nušovė 
savo parapijoną kuris per 
kelis mėnesius kėlė suiru
tes parapijoj prieš tą kuni
gą. Kunigas tapo suimtas.

Nužudė merginą. Gary, 
Ind. — Koks tai piktadaris 
gąsdino šioje srityje mote
ris užpuldamas jas kimų. 
Kovo 18 d. rasta viena mer
gina su sukapota galva.

Londonas. — Vokietija 
baigia būdavot! karišką lai
vą, vardu “Ersatz Preus- 
sen”, kuris, kai bus paleis
tas į vandenį, užtėkš šaltu 
šiurpu net žymiausias jūri
nes valstybes ir jų karo lai
vynus.

Versalio sutartimi Vokie
čiams užginta turėti dides
nius kariškus laivus, bet jie
savo sumanumu pasidaro,Iki laivai turi 45,000 arklių 
tokius laivus kurie nekliu- spėką. Laivas galės plauk 
do taikos išlygų ir sykiu 
tampa geriausi modemiški 
karo laivai.

Nėra kito tokio laivo ku
ris butų taip įrengtas kovai 
kaip šitas naujas laivas.

Aliantai buvo nutarę pa
daryti Vokietiją bereikšme 
ant jurų ir žemės. Vokie
tijai nevalia daryti nei tu
rėti submarinus. Vokietija 
negali turėti daugiau kaip 
šešis kariškus laivus, kurie 
neturi būti didesni kaip po 
10,000 tonų. Ji gali turėti 
tik šešis lengvus kreiserius 
po 6,000 tonų. Ir kelis ki
tus mažesnius karo laivus.

“Ersatz Preussen” gi pa-

Rodos 
jau viskas padaryta — rei
kia tik dirbti. Prie šio dar-j. 
bo buvo kviečiama ir kata- 
likų ir evangelikų ir stačia- . 
tikiu ir Žydų dvasiškuos. 
Visos prie to darbo prisi-' 
dėjo, bet katalikų dvasiški- 
ja per savo arkivyskupus ir Į 
vyskupus visai kitomis aki
mis pažiurėjo j tą darbą.

Jiems pasimatė kad Lie
tuvoje jie tėra tik patys 
vieni kaipo žmonių ir 1 
dies vadovai. Todėl jie pa
skelbė savo ganytojų laišką 
jog pašalpą nu ken tėjusiems 
nuo nederliaus jie galį teik-; 
ti išimtinai per savo orga
nizacijas. Jie paskelbė kad 
reikia tverti savo parapijų 
komitetai, rinkti aukas ir 
patį surinktų aukų dalini- j 
mą pavesti vietoje esan- ' 
čioms nukentėjusio rajono 1 
katalikiškoms organizacl- ' 
joms.. . i

Pasielgė panašiai kaip ei- 
giasi kiekvienas klebonas © 
prieš atlaidus savo parapi- ® 
joj — jei siuntinėja savo 
bažnytinius tarnus parink 
ti sūrių, mėsos, kiaušinių.

Gali būti tai išeina labai 
katalikiškai, bet jau prime
na mums tokią senovę kuri 
visai negali harmonizuoti 
su jokiomis valstybės są
vokomis. Tarsi katalikams 
visai svetimos ir valstybės 
ir savivaldybių įstaigos ii1 
visi tie visuomenės sudary
ti komitetai. Jie nori eiti 
išimtinai katalikybės ke
liais.

Tačiau sau patys vieni...
“L.Ž.” ‘ K. A.

ti 26 mazgus Į valandą ir 
10,000 mylių be sustojimo 
pasiimti daugiau kuro.

Laivas taip išdalintas Į 
paskirus skyrius kad beveik 
nenuskandinamas jeigu ir 
pramuštų torpedo's.

Jo kanuolės neša toliau 
negu Anglų kariškų laivų 
kanuolės ir turi daugiau ka- 
nuolių negu Anglų greitieji 
kariški laivai.

Toks 
ilgai be 
ti, butų 
biniams 
karas, ir išskandintų visus 
priešų esamus jurose lai
vus.

laivas, galėdamas 
sustojimo plaukio- 
pavojingas preky-r 

laivams jeigu kiltų

“darbininkų draugai” a;
“kraugeriai despotai” 
raliai.

Iš Hamburgo atganei 
Į Suv. Valstijas “Deuts 
land” laivu 28,000 kanar
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PANAIKINA KALĖJI
MŲ ŠPIEGAVIMĄ

Suv. Valstijų federališ- 
kuose kalėjimuose yra įves
ta sistema špiegavimo arba 
sekiojimo pačių kalėjimo 
viršininkų. Nekuriems ka
lėjimų viršininkams pagra
sinus rezignavimu jeigu ne
bus špiegavimas panaikin
ta Prezidentas Hoover pa
sitaręs su generaliu proku
roru rądo reikalingu tokią! 
praktiką panaikinti.

Nuteistų į federalius ka
lėjimus šmugelninkų buvo 
įprašoma veikti špiegais.

©

©
©
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 

(© 
©

Gražus Nauji

su Dainomis
Niekad dar nebuvę aht 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams i Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAIN/K
Laiškas ir vokas .... 5c 

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

Cleveland, Ohio.©
©©_©©@©_©_©©©_©_©j
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

tai šeimynai priklauso ka-jAPIE IŠĖMIMĄ DO- 
syklos gulinčios po miestu. LARIŲ į§ AMERI-

Kor.
KIEČIŲ LAIŠKŲ

Jaunuolių vakaras. Kovo 
17 d. įvyko SLA. Apskričio 
surengtas jaunuoliams pa
gerbti vakaras, kurie dar
buojasi musų tarpe. Tai 
labai gražus sumanymas 
Pittsburgo veikėjų, kas pa
stūmės jaunuolius prie to
lesnio darbavimosi savųjų 
tarpe.

Jaunuoliams ir svečiams 
paruošta skani vakarienė. 
(Vakarienėje daug darbavo
si P. Pivaronas, A. Akelai
ty te, Mažiu'kna ir daugelis 
kitų Susivienijimo narių.

Šalip jaunolių buvo gero
kai ir svečių, ir. salė buvo 
pilna. Dalyvavo visa mu
sų inteligentija.

Atsibuvo dainų ir muzi
kos programas, kurį vado
vavo p-lė Akelaitytė, išpil
dė musų jaunuoliai. Po to 
prasidėjo vakarienė.

Stalai buvo išpuošti gė
lėmis, salė gi išdabinta tau
tiškų spalvų juostom.

Baigiantis valgiams pra
sidėjo kalbos, toastmaste- 
riu buvo P. Pivaronas, ku
ris po įžanginės kalbos per
statinėjo kalbėti kitus vie
tos veikėjus, taigi kalbėjo 
Mažiukna, Virbickas, Bal
trušaitis, Bakanas ir daug 
kitų, kurie linkėjo jaunuo
liams dirbti musų tautos la
bui dailės srityje.

Po to p-lė Akelaitytė per
statė svečiams kiekvienų 
jaunuolį darbuotoją, papra
šydama atsistoti, ir publi
ka jiems gausiai^ plojo.

Vakaras baigėsi apie 12» 
nakties, visi skirstėsi pasi
tenkinę ir dėkojo musų vei
kėjams kad moka įvertinti 
savo jaunuolius, kurie taip 
labai reikalingi palaikymui 
gyvu musų tautinio gyvavi
mo šioje šalyje. P. R.

Reikalauja apv a r ž y m o 
kompanijų policijos. Darbi
ninkų organizacijų atstovai 
turėjo susirinkimą, kuria
me išnešta rezoliucija rei
kalaujanti apvaržymo kom
panijų privatinės policijos. 
Penki reikalavimų punktai 
yra šie: Kožnas policijantas 
turi būti po $10,000 užsta
to; jų teisė turi baigtis 500 
pėdų plote nuo kasyklos ar
ba dirbtuvės ineigos; turi 
būti prašalinti jeigu pilie
čiai įrodys jų peržengimą

Reumatizmui 
kankinant

Jaučiasi gerai ant nugaros

savo teisių; priimti gali tik 
piliečius išgyvenusius vals
tijoje metus laiko, ir jokia 
ypata turinti kitą valdišką 
vietą negali įstoti į tokią 
policiją.

Seni šventadienio įstaty
mai pasilieka. Pennsylva- 
nijos valstijos 1794 metais 
įvesti įstatymai švęsti sek
madienį tikrai krikščioniš
kai pasilieka po senovei ir 
taip bus per kitus du metu.

Valstijos legislaturoj ko
misija kuri tvarko įnešimus 
paskelbė kad ji neperduos 
svarstymui nei vieno iš 25 
bilių kurie įteikti su reika
lavimais pakeisti tą įstaty
mą kad galima butų tam 
tikras pramogas sekmadie
niais turėti.

Suimta automobilių vagi
liai. Policija sulaikė tris 
vyrus kurie įtariama pavo
gime 14 automobilių vertės 
$40,000. Juos parduodavo 
dapirkę kokį seną automo
bilį už kelis dolarius, kurio 
pirkimo raštus turėdami 
perdirbdavo seno numerį 
į vogtąjį ir taip galėdavo 
parduoti už geras kainas.

Nusižudė mokinė. Vic
toria Jenkins, 16 m. moki
nė iš Munhall High School, 
nusišovė savo namuose po 
to kai motina išbarė už nė- 
jimą mokyklon. Mokykla 
raportavo kad ji jau dėVy- 
nios dienos kaip nebuvo 
klesoje, už ką rųotina dukte
rį pradėjo srhąrkiai barti. 
Perširduš mergaitė nubėgo 
į viršų ir griebus revolvehį 
nusišovė.

SHENANDOAH, PA.
Futuristiškas miestas ar

ba “kreivas miestas”. Šis 
senas kietos anglies kasyk
lų miestas panėši į futuris
tų piešėjų atvaizduojamą 
miestą. Požeminės kiauru- 
mos, iškastų anglių urvai, 
iškraipo namus įvairiau
siais linkiais. Kitų miestų 
žmonės atvažiuoja čia pasi
žiūrėti.

Žemei slūgstant į tuščius 
požemius po miestu, žiūrėk 
vienas namas stovi lygiai su 
žemės paviršiu, kitas jau 
15 pėdų žemiau gatvės. Ki
tas svyra į šoną ir remiasi 
ant kaimyniško namo, ku
rį stumia šalin.

Viename kvartale 40 na
mų yra iškraipyti.visokiau
siais pasvirimais, nulinki- 
mais ir kitaip, bet beveik, 
nei vienas gyventojas neno
ri apleisti savo namo.

Reading gelžkelio kompa
nija pasiryžo apleisti da
bartinę prekių stotį ir kel
tis kitur, nes dabartinė vie
ta pradeda slūgti, budinkų 
sienos plyšti.

Vienatinė gatvė ėjus iš 
miesto į priemiestį Shenan
doah Heights tapo uždary
ta. šešios šalinės gatvės ir
gi uždarytos važinėjimui. 
Vienoj vietoj automobilis 
įvažiavo į tuo tarpu naujai 
prasivėrusią gatvėj skylę.

Namų savininkai organi
zuojasi norėdami išsipro- 
voti iš Girardų šeimynos 
nuostolius už savo namus;

PHILADELPHIA, PA.
Musų dvasiškiai bekolio- 

dami Lietuvos vyriausybę 
neva už diktatorišką val
dymą. Lietuvos, mus beval- 
dydami, savo “gera” tvarka 
patys iškrypo iš civilizaci
jos ribų. Štai panaikino 
bažnyčiose komitetus kurie 
parapijos metiniame susi
rinkime buvo įgalioti šven
tadieniais rinkti aukas ir 
pinigus suskaityti.

Parapijos susirinkimai 
tapo ne parapijos bet kle
bono susirinkimais, nes jie 
šaukiami tik tuomet kada 
kunigas -savo labui ką nors 
sugalvoja. Tokių susirin
kimų tvarka labai keista, 
nes juose nėra jokios valdy
bos išskiriant kleboną, ku
ris visą tvarką veda. Keis
ta žiūrint į tokius susirin
kimus kur viena ypata skai
tosi visas “komitetas”.

Sulyg musų kunigų tvar
kos, tik tas yra parapijo
nas kuris į metus sumoka 
$53, tokie parapijonai tuo
se klebonų susirinkimuose 
turi balsą. Kadangi šiais 
bedarbės laikais ne visi ga
li tiek pinigų sumokėti, ki
ti kad ir daugiau aukavę, 
bet aukos į klebono knygas 
neįrašyta, ir, negali drąsiai 
mitinge kalbėti. Jeigu ku
ris pasidrąsinęs, bando imti 
balsą klebonas ir davatkos 
jį Ironiškai pašiepia; ir‘Su
gėdintas žmogus turi aplei
sti salę. Bet kuomet 
Mi^numiršfe tai mūSų/pya*; 
siški tėveliai m eito nereika
lauja tik dolarių. ; v.

Nors jau keliolika mėti) 
prabėgo kaip musų dvasiš
kiai patys viską tvarko, bet 
jų parapijom.* sekas ne kaip, 
nes parapija, kurioj keturis 
metus man teko pragyven
ti turi parapijos vardu pri
siskolinus bankuose $113,- 
000 ir pas parapijomis pen
kis tūkstančius. Pas para
pijoms skolina del to kad 
bankai daugiau skolinti at
sisako, o skolų nuošimčiai 
suvalgo visas nedideles ko- 
lektas. Taigi klebonas pa
skyrė kiekvienam parapijo- 
nui skolinti be nuošimčių 
po $300 neapribotam laikui. 
Bet šis sumanymas nesise
ka.

Nors skaitant laikraščius 
esančius kunigų globoj ten
ka labai tankiai sutikti žo
džius “diktatūra” ir “dik
tatorius”, -papuoštus baisio
mis spalvomis, bet musų 
dvasiškių vadovaujamoje 
^grupėje gyvenant- tenka 
jausti ne dvidešimto am
žiaus diktatūrą, bet nekul
tūringą baudžiavos gadynę.

Kalėdų Jonas.

NjUOLATINIS ryšis su 
senąją gimtiną Lietuva 

per paveiksluotą žurnalą 
“Naujas Žodis ’. Išsirašy- 
kit tą vienintelį laikraštį 
kuris duoda gražius Lietu
vos ir viso pasaulio paveik
slus. Amerikoj “Naujo Žo
džio” kaina metams tik $2. 
Rašykit: “N. Žodis”, Kau
nas, Maironio g. 6.

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Lietuvos Generalis Kon
sulatas prisiuntė paaiškini
mų gautų iš Lietuvos pašto 
vyriausybės kaslink išima
mų iš laiškų dolarių, siun
čiamų Lietuvon.

Daugelis Amerikos Lietu
vių, siųsdami į Lietuvą sa
viškiams dovanų, vis dar 
vartoja seną pinigų siunti
mo būdą — registruotuose 
ar neregistruotuose laiš
kuose. Šis būdas tinka A- 
merikos viduje, bet visai 
netinka siunčiant pinigus 
Europon, taigi ir Lietuvon.

Viename atsitikime kur 
siųsta $10 laiške ir priėmė
jas gavo tik tuščią voką su 
raudonu popierių suklijuo
tą, su žodžiais “Kybartų 
pašto įstaigoje gautas ne
tvarkoje”, štJy kas iš Lie
tuvos pašto (pasakoma:

“Del pil. Titoo Š. paduo
to skundo ad.e indėlio tru
kumą registruotame Ame
rikoniškame ’laiške, Lietu
vos Pašto Valdyba turi gar
bės pranešti kad kalbamas 
laiškas buvo gautas parube- 
žinėje apsimainymo įstai
goje Kybartuose uždaryta
me ir užplombuotame Ame
rikoniškame maiše iš New 
Yorko netvarkoje, t. y. su 
atvokavimo žyhiėmis, todėl 
voko abu gali Kybartų paš
te buvo užlipdyti tam; tikro-; 
mis raudonos spalvos žyme
lėmis su užrašu “Kybartų 
p: t.. įstaigą*^ ift vojre pą!da-‘ 
rytą atatinkamas: pąžymė- 
jim&s su valdininko parašu, 
i ^L'tvarba^ešta Kybartų., 
pašto įstaigoje kad tuo iš
vengus įvairių nesusiprati
mų.del įtarimo musų 1 tar
nautojų vagystėje pinigų iš 
laiškų, nes iš Amerikos, 
kaip aukščiau pasakyta, 
gaunama užplombuotuose 
jų maišuose daugiau kaip 
pusė koreąppndenęijos. su 
atplėšimo žymėmis.

Iš viršuj pasakyto ir iš 
to kad pora metų atgal Vo
kiečiai Hamburgo uoste su
gavo vieną Amerikos tar
nautoją laive kuris pašto 
skyriuje atidarinėjo laiškus 
ir išiminėjo pinigus ir ki
tas brangenybes yra aišku 
kad pinigų išėmimo laiškų 
operacijas atlieka ne kas 
kitas kaip patys Amerikos 
tarnautojai.

Iš to viso seka pamoka: 
jeigu kas negero atsitiko 
nereikia skubintis kaltinti 
Lietuvą. Daug pasitaiko 
sugauti Amerikos paštuose 
tarnaujančių žmonių kurie 
užsiiminėja laiškų ir siun
tinių išvogimu.

IŠRADĖJŲ LIKIMAS

Detroite mirė Buick, pir
mutinis žmogus kuris pra
dėjo dirbti Buick automo
bilius. Dabar ta organiza
cija yra milžiniška, bet jis 
mirė biednas, 72 metų am
žiaus, vėžio ligos suėstas. 
Buick pradėjo autombilius 
dirbti, bet neturėjo išteklių, 
ir 1906 metais prie jo pri
sidėjo Durant, kuris suor
ganizavo kompaniją su mi
lijonu dolarjų. Buick tuoj 
buvo iš jos'išstumtas. Nors 
turėjo dikčiąi akcijų bet jas 
pardavė norėdamas ką ki-

Gelbėkit!
Gelbėkit saviškius šiaurinėje Lietuvoje — paduokit jiems 
savo ranką ir padėkit iš pat pavasario atsistoti ant kojų 
kad rudeniui atėjus vėl butų savistoviai ir linksmi. Tas 
suteiks smagumo ir jums. €J Pasiuskit jiems per “Dir
vos” Agentūrą tuojau desėtką kitą Dolarių sėklai ir da- 
sipirkimui gyvulių, ir jų nelaimė pasibaigs. “Dirva” 
užvedė greitą patarnavimą — Į 20 iki 14 dienų pinigai 
bus pristatyti priėmėjui — dabar kada jų labiausia peikia."DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

tą pradėti, bet nesisekė. Ak
cijos $100 vertės dabar ver
tos $6,000. Vargšas, vaikš
čiojo pėkščias iki mirčiai, 
kuomet jo vardą nešiojanti!
autombiliai pulkais pro jį 
lakstė.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Tūlas slapukas, A. P. L.
IA. Senas Narys, bolševikų 
laikraštyje skundžiasi kad 

i komunistų valdoma Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje (pašalpinė drau
gija) yra populiariškiausia 
organizacija ir tikra darbi
ninkų prieglauda, nes joje 
“nėra jokių pažiūrų varžy
mų”, tačiau ta draugija jų, 
komunistų, yra kaip ir pa
miršta: mažiausia apie ją 
kalbama ir mažai už ją agi
tuojama, ir jis klausia “Ko
dėl taip?”

Atsakymas, todėl kad ko- 
i munistai bevaldydami A. P.

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”.
Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausią Sportininką.

, į L ’' i ‘ I ,f!, ; f: • ' ■ ■■■ .. ; f/i-
Tik Pavažiuok==Tik paimk ratą 
^=tada žinosi kodėl Buick gauna 
dusyk daugiau pirkėjų negu koks 
kitas karas parsiduodantis už 
virš $1200!

Visi automobiliai nėra vienodi! Pava
žiuok Buick’u — išbandyk jį nuodug
niai sulyginant su bent kitu karu — ir 
pasekmės prives jus prie Buick’o. Bū
tinai pasiteiraukit apie musų lengvą 
G. M. A. C. Išsimokėjiimo Planą, kuris 
duos lengvai įsigyti Buick’ą.

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

Atsisėsk
prie rato ir pats sau 
gauk faktus!

SERIES 116 SERIES 121 SERIES 129
Sedans - - $1220 to $1320 Sedans - - $1450 to $1520 Sedans - - $1875 to $2145
Coupes - - $1195 to $1250 Coupes - - $1395 to $1450 Coupes - - $1865 to$1875
Sport Car - $1225 Sport Car - $1325 Sport Cars - $1525 to $1550
These prices f. o. b. Buick Factory, Special equipment extra. Convenient terms can be arranged 

on the liberal G.M.A. C. Time Payment Plan.

“Naujas Buick—Naujas Stilius”

BUICK
WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHER

The Bailey Buick Cd.
144110 Detroit Ave.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The Broadway Buick Co. 
8401 Broadway 

4255 Pearl Road

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

L. A. jau baigia praryti jos 
iždą. Štai pereitų metų 
paskutinio bertainio atskai
ta rodo kad pribuvo pinigų 
$4,200.57, o išplaukė $4,884
ir 29c. Reiškia tik per tris 
mėnesius nedatekliaus pa
sidarė $683.72. O kur pi
nigų nėra ten ir komunis
tų gyvumo nėra, užtai ko
munistų vadai palikę tą sa
vo “populiarišką darbinin
kų prieglaudą” su didžiau
siu smurtu veržiasi į S. L. 
-A., kur yra milijonas dola
rių su virš, o jie taip labai 
raudonukams reikalingi.

Tačiau alkani komunistai 
prie to milijono neprieis, jų 
alkanas šnerves kaip .deglo
sios nuo lovio tikri S.L.A. 
nariai atmuš.

The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.
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Perskaitykit šiuos Nau-'venti metų laiko užsienyje 
jus Apsunkinimus ir jeigu mano gryžti. Išbu-

Pasiskubinkit! vus ilgiau metų skaitysit jo

Lietuviai kurie manot vi
sados apsigyventi šioje ša
lyje ir nesat Amerikos pi
liečiais paskaitykit šitą la
bai svarbų ne-piliečiams pa
tvarkymą.

Pabranginama Pirmi 
Popieriai

Nuo Gegužės 1 d., mokes
tis už pirmas popieras pa
branginama: bus $5 vietoj 
$1 kaip dabar.

Nuo Liepos 1 d., mokes
tis už antras popieras bus 
$10, vietoj kaip dabar $4.

Kurie dar neturit pirmų 
popierų būtinai išsiimkit 
jas dabar užmokėdami $1.

Kurie turi pirmas popie
ras du metai ir neišsibaigė

pribuvimas išnaujo.
Apie moterų pilietybę

Moterys ateivių ne-pilie- 
čių, ir Amerikoj gimę mo
terys kurios neteko piliety
bės ištekant už ateivių, ga
li dabar pasiskubinti išsiim
ti pirmas popieras, arba an
tras, jeigu pirmas turi.

Slaptai įvažiavusiems
Kurie ateiviai įvažiavo Į 

Suv. Valstijas slaptai pirm 
1921 metų Birželio 3 die
nos, ar slaptai gryžo išbu
vę užrubežyje kelis metus, 
po Liepos 1 d. šių metų bus 
skaitomi legaliais ir po eg
zaminų galės paduoti pra
šymus pirmų pilietybės po
pierų. Bet jiems gavimas

7 metai, skubėkit paduoti pirmų popienj kainuos $20.
savo aplikacijas antroms.

Dabar imant pirmas po
pieras, gavimas įrodymo a- 
pie įvažiavimą yra dykai, 
bet po inėjimo įstatymo į 
galę kainuos $5.

Jie bus ištirti ar yra dori
žmonės ir kokiu tikslu į šią 
šalį įvažiavo.

T. M. D. REIKALAI
Fotografijos

Su nauju Įstatymu, pa
duodant aplikaciją pirmoms 
popieroms reikės priduoti 
ir savo fotografijas. Taigi 
kurių pirmi popieriai neiš
sibaigę, eikit gaut • antras, 
nes paskui reikės pernaują 
daug vargo panešti.

Išvažiavimai
Ne-piliečiai kurie norės 

naturalizuotis negali išgy- 
———- - .- ■ •*-
DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį K ci

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

PASIŲSTA KNYGOS
TMD. kuopoms vakarinė

se valstijose nuo Ohio jau 
išsiuntinėta knygos “Hygie- 
na”, Dr. J. Šliupo veikalas 
apie sveikatos mokslą. Ši
toms kuopoms knygos iš
siųsta iš TMD. pirmininko 
vietos, o rytinės valstijos 
knygas gauna iš TMD. cen
tro sekretoriaus.

Gavę šią knygą, nariai 
be abejo paakstins <įr kitus 
savo draugus narius užsi
mokėti ir patars naujiems 
įstoti į TMD., nes dar gali
ma bus visiems gauti.

Knyga labai reikalinga 
kiekvienam Lietuviui.

Šiuo tarpu vakarų dan
guje po sutemai galit matyt 
labai gražų vaizdą: dvi di
deles planetas žėrinčias vi
su savo skaistumu.

Viena jų yra labai skais
ti ir didelė — tai planeta 
Venus, artimiausia žemės 
kaimynė kuri keliauja tarp 
žemės ir saulės. Dabar ge
rais teleskopais žiūrint Ve
nus matosi kaip pusmėnu
lis. Ji niekad nebūna ma
tyt pilna, ir jeigu butų pil
nas jos skritulis matyt ji 
butų daug didesnė ir skais- 

I tesnė.
Venus'yra 100 sykių skai

stesnė už skaisčiausią žvai
gždę. ,

Jokia kita žvaigždė nei 
planeta niekad nepasiekia 
tokio skaistumo kaip Venus 
ir po mėnulio ji yra antras 
skaisčiausias dangiškas kū
nas.

Netoli šitos planetos, pie
tų rytų pusėje yra kita pla
neta, Jupiteris. Ši planeta 
yra didžiausia saulinėj šei
mynoj, bet del savo tolumo 
nuo žemės ji yra daug ma
žesnė už pirmąją, nežiūrint 
kad Jupiteris buna saulės 
nušviestas visas, kaip mė

nulis pilnatyje.
Marsas taipgi dabar ma

tosi, ir sutemus buna be
veik virš galvos. Jis yra 
rusvas ir nemirgsintis, to
dėl jį lengva pažinti.

Įsitėmykit skirtumą tarp 
planetų ir žvaigždžių. Ne
žiūrint kad Venus tokia di- 

I dėlė ir skaisti, ji nemirksi, 
Į o pažiūrėkit į kitą kurią 
dangaus dalį į mažas žvai
gždes ir pamatysit kaip jos 
kruta, lyg degte dega. To
dėl taip yra kad žvaigždės 
yra tolimos saulės ir turi 
savo ugnį, o planetos yra 
tamsus užgesę dangaus kų? 
nai ir šviečia atmušdamos 
mums saulės spindulius. Ta 
pati istorija yra ir su mė
nuliu.

Pereitą savaitę buvo la
bai gražus vaizd % kada ne
pilnas naujas menulis pra
ėjo visai arti p) Jupiterį. 
Jeigu mėnulis uįbitų tiesiai 
į tarpą Jupiterio ir žemės 
tai butų planetos užtemdi- 
nimas, bet tas labai retai 
pasitaiko.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southam p 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”

EKSKURSIJA
LIET

Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat gražias Juras> vietas ir žemes kur per. 
eitą . vasarą keliavo Dii vos Redaktorius matysit pakeliu Francuziją, Angliją, 
Vokietiją, tiejas juias. Atlantiką, Siautės juras ir Baltijos juras — ir Klaipėda!

Reikalingi Dokumentai
Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu- 

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

Į vieną Amerikos pasportą ir buna sykiu vieno
je fotografijoje.

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

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

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

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

Skubiai kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron visų informacijų, nes laikas 

netruks prabėgti. Ruoškitės 
su daugybe savo pažy

stamų ir draugų! Povilas Vasiliauskas, 
“Dirvos” Administratorius, “Dirvos" Eks

kursijos vadovas.

Birželio-June 12 d.
Mes ypač norim siųsti tiems kurie 

mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vienų dienų. Rašykit tuojau 
ir naudokit tų metodų. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponų kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimų.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1686-H Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodų išbandymui:

M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 
1420 Howe Street, Racine, Wis

V. Sirvydas — Sekretorius 
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y/

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

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 pranešimų, 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.

i M Informacijų klauskite “DIRVOJE”
/W1 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

į 'ljl į\ , arba • \

Iwt CUNARD LINE 
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio Didžiausiu Pasaulyje Laivu
Kurie vyKsta Lietuvon

Birželio June 12
Keliaus iš

Cievelando j New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais
Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 

Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

PAVASARIS 
jusy 

TĖVYNĖJE
Pasirinkite bile garsų United 
States Lines laivyno laivą, ku
ris iš New Yorko išplaukia 

kovo menesi
ir jus Tėvynėje busite pačiais 
gražiausiais meto mėnesiais.

Balandžio išplaukimai:
S. S. AMERICA ................................  Balandžio 3.
S. S. LEVIATHAN ......................... Balandžio 10.
S. S. PRES. HARDING...................  Balandžio 13.

; S. S. PRES. ROOSEVELT.............. Balandžio 17.
S. S. GEORGE WASHINGTON .... Balandžio 24.

Visi laivai, išskyrus S. S. Leviathan, plaukia tiesiai j Bremen.
S. S. Leviathan plaukia per Cherbourg.

Iš anksto bus jums paruošta visa kelionė ir bagažo pristaty
mas iki galo.

O taip pat keliausite malonių savo tautiečių draugėje, turėdami 
patogumų, valgi ir palinksminimą, del kurių šie laivai nuo senai 
pasižymi.

Pirkite laivakortes i abu galu!
Del pilnų informacijų, specialių kainų ekskursijoms, ir tt. 

klauskite savo vietos laivakorčių agentą, arba- rašykite pas: 

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

LEVIATHAN
Laivakorte iš New Yorko į Kauna ir atgal

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA
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Dienos Klausimais
25 METAI NUO SPAUDOS ATGAVIMO

^JEGUŽĖS 7 dieną sueina
25 metai nuo Lietuvių 

spaudos atgavimo. Tai yra 
reikšminga tautos šventė iri 
ją reikalinga tinkamai pa
minėti. Tą dieną sueina 
ketvirta dalis šimtmečio po 
to kai caro valdžia, po mu
sų didelių pastingu, kovų 
ir vargo, atgrąžino teises 
spaudos, kurias per 40 me
tų mums buvo atėmę.

Nuo spaudos uždraudimo 
iki dabar praėjo viso 65 
metai. Yra dar keletas gy
vų Lietuvių kurie atsime
na tuos metus gerai, yra 
daug tokių kurie po to su 
dideliu atsidavimu dirbo iki 
1904 metų, platindami slap
tai tą kas mums buvo drau
džiama. Gi veik visi mes, 
senesni per 25 metus, atme
name tą laiką kada Lietu
va pradžiugo spaudą atga
vus.

Spaudos atgavimo šventė 
yra reikšminga. Tik ačiū 
tam, per desėtką metų spė
ję tinkami tautiškai susi
prasti, mes mokėjome su
prast ir tautos laisvės svar
bą ir prasidėjus karui dry- 
some kelti balsus reikalau
jančius autonomijos ir pa
galinus nepriklausomybės, 
o 'kada Itėjo laikas apšauk
ti tautą laisva nuo svetimų 
jungo, mes buvome gana 
pakilę ir susitvarkę patys 
valdytis ir valdomes po 
šiai dienai.

Dar kas džiaugsminges- 
nio kad musų laisvą tautą 
gavo progą valdyti tie pa
tys vyrai kurie daug dirbo 
spaudos atgavimui, tautos 
švietimui ir kėlimui.

Šie metai yra tuo nepa
prasti kad sueina 25 metai 
nuo spaudos atgavimo, ir 
tokios sukaktuvės pasitai
ko tik keturis sykius į šim
tą metų. Kada sueis kiti 
25 metai jau daugybės mu
sų nebus, tų kurie atgavi
mo laikais gyveno.

Amerikoje kaip ir Lietu
voje, visos musų organiza
cijos privalo ruoštis prie iš
kilmingo tos dienos pami
nėjimo: rengti įvairius va
karus, o kuriuose bus pel
no skirti Vilniaus Lietuvių 
švietimui. Nors mes džiau
giamės laisve ir spauda, ta 
musų tautos dalis, po visai 
trumpo džiaugsmo, vėl liko 
pavergta ir jos spauda per
sekiojama. Vėl reikia, kaip 
jau ir daroma, su didesniu 
užsidegimu stoti į pagalbą 
savo broliams ir šviesti kad 
nepasiduotų grobikų įtek
mei ir labiau norėtų jų at
sikratyti ir susidėti su mu
mis.

Amerikos Lietuviai, visos 
organizacijos, ruoškitės pa
minėti 25 metų sukaktuves 
spaudos atgavimo, kas taip 
daug kraujo musų tautai 
kainavo, bet davė didelius 
vaisius!

“FLEPERKOS” BALSUOS
Anglijoje moterys gavo 

balsavimo teises jau keli 
metai atgal — bet tik mo
terys ir sumoterėjusios pa
nelės, kurios turi 31 metus 
ar aukščiau. Kitose šalyse 
moterys balsuoja turėda
mos 21 metus amžiaus, bet 
Anglijoje rimti vyrai įsta- 
tymdaviai atrado kad mo
teris kuriai dar nėra 31 me
tų amžiaus yra “fleperka” 
ir negana rimta naudotis 
balsavimo teisėmis.

Vienok taip visada nega
lėjo būti. Šįmet gaus bal
savimo teisę ir Gegužės mė
nesyje balsuos pirmu kar
tu ir “fleperkos”, nes pra
vesta įstatymas pavelijan
tis moterims balsuoti nuo 
21 metų amžiaus. Tokio 
amžiaus moterų, tarp 21 ir 
30 metų, yra apie 5,000,000, 
reiškia tiek daugiau prisi
dės balsuotojų. Seni, rimti 
politikieriai ir dabar laiko
si nuomonės kad tos “fle
perkos” yra pavojingos ir 
savo balsais gali užtraukti 
nelaimę....

POETŲ KONKURSAS

CĄRYŠYJE su 25 metų
Lietuvių spaudos atga

vimo sukaktuvėmis “Dirva” 
skelbia Poetų Konkursą su 
dovanomis už gražiausias 
eiles.

Eilės bus priimama viso
kios, nors pirmenybę gaus 
tokios jeigu bus aprašoma 
spaudos draudimo laikai ir 
Lietuvių kovos už spaudą.

Visokios gražios eilės tu
rės “Dirvoje” vietą, geriau
sios bus patalpinta Spaudos 
Atgavimo savaitės nume
ryje, Gegužės 10 d.

Eilių ilgumas neapribo
jamas, bet negaus pirmeny
bės rašytos naujovišku ne- 
poezišku stilium.

Kviečiami Amerikos, Lie
tuvos ir kitur gyvenanti 
poetai ir poetės.

Ruoškitės temas ir pra- 
dėkit darbą dabar, kad ne- 
pavėluotumet prisiųsti.

Siunčiant pažymėkit jog 
tai eilės konkursui.

Dovanos ir kitos smulk
menos tilps sekančiame nu
meryje.

LIAUDIES DAINA
Pavasaris buvo, 
Medeliai žydėjo, 
įvairios žolelės 
Margavo, kvepėjo.

Saulutė jau leidos 
Už aukšto kalnelio, 
Girelė skambėjo 
Dainomis bernelio.

Pakalnėj upelis 
Čiurleno, pliauškėjo, 

lAnt kranto vargdienė
Mergelė sėdėjo;

Graudžios ašarėlės
Po veidą rasoja,
Sugelta krūtinė
Gailingai vaitoja: • 

Aukščiausias Dievuli, 
Man skausmas ver’ širdį, 
O mano vaitonių 
Visai nieks negirdi....

Motutė žemelėj, 
Po žalia velėna 
Jau ilsis po darbo 
Septinta adyna....

Tėvelis girtybės 
Dievaičiui aukoja, 
O mano broliukai 
Iš bado vaitoja....

O kas ramins širdį
Sugeltą, sutrintą, 
Nušluos platų taką 
Erškėčiais išpintą?....

W

Anglija ruošiasi siųsti į 
Kanadą 2,000,000 žmonių 
apgyvendinimui. Bus duo
dama valdžios pagalba va
žiuojantiems.

EIKŠ, MEILUŽE
Eikš, meiluže, mergužėle,
Mano džiaugsmo lelijėle, 
Be tavęs man liūdnos dienos 
Slenka tamsios, slenka vienos.

Trokštu aš tavęs, meiluže, 
Trokšta, ilgisi širdužė, 
Eikš, meiluže, pamyluosiu, 
Džiaugsmo glėbyj pasūpuosiu.

Su tavim smagu ir gera, 
Džiaugsmas sielą man net verią;
Eikš, meiluže, pasijuoksim, 
Meilės dainą uždainuosim.

Tavo veido skaisti grožė
It darželyj balta rožė
Puikybe tiktai vaiduojas, 
Jauną sielą man vilioja.

Radasto Žiedas.

l-

Už ką Trockis Išvytas 
iš Rusijos
(Tąsa iš pereito num.)

Reikalavimas paliaut “veikimą”
Nežiūrint tokių pastangų nuslopinti, 

bėgyje 1928 metų opozicija išaugo nepa
prastai didelė, ypač industrialiuose cen
truose. Dar daugiau pradėta persekioti, 
ir uždrausta susirašinėjimai tarp ištrem
tų vadų. Mes tikėjomės kad dar kas dau
giau atsitiks, ir neapsigavom.

Gruodžio 16 d. (1928 m.) atvyko spe- 
cialis OGPU komisaras ir įteikė man ulti
matumą paliauti visą priešvaldišką veiki
mą, nes kitaip bus panaudota įmonės at
skirti mane nuo politiško gyvenimo visiš
kai.

Nieko nebuvo minėta apie deportavi
mą ir aš maniau kad lietėsi tik vidujinių 
reikalų. Aš atsakiau pasiųsdamas laišką 
Kominterno (komunistų internacionalo) 
prezidiumui išdėstydamas savo principus.

Turiu pasakyti ką savo laiške rašiau: 
“Reikalavimas kad paliaučiau politiš

ką veikimąlreiškia reikalavimas manęs pa
liauti kovąluž proletariato teises kurią aš 
vedžiau per 32 metu nuo pat jaunystės.

“Reakcija gali įvykti po proletariato 
revoliucijos kaip ir po buržujinės revoliu
cijos. Per praeitus šešis metus Sovietų 
Rusija slydo lėtai bet tikrai link reakcijos 
prieš Spalių revoliuciją ir tokiu budu ruo
šė kelią pati savo Thermidorui.

“Aiškiausia žymė tos reakcijos yra 
žiaurus, organizuotas persekiojimas par
tijos Kairiojo Sparno. Stalinas ir jo par
tizanai savo paskutinėse pastangose sulai
kyti tai neturi jokių kitų ginklų kaip tik 
nudėvėtus likučius idėjų suteikiamų dabar 
ištremtų opozicijos narių.

“Jų pačių tveriamoji spėka yra tuščia. 
Jų kova prieš Kairiuosius atima jiems vi
są patvarumą. Jų praktiškas tikslas yra 
ne konstrųktivis be klaidingas, priešginin
gas ir nerimtas.

“Jų kova prieš reakcijonierius yra tik 
muilinimas masėms akių kad nematytų ką 
jie ištikro daro ir kad veda pražūtingą 
kovą priėš bolševikus ir Leninistus.

“Musų pareiškimas 16-me Kominter
no kongrese atsako į apkaltinimus jog 
mes norim partiją skaldyt, ir pareiškia 
kad mes neliausim dirbę iki Punktas 58, 
kuris klastingai tapo ant musų uždėtas, ne
bus panaikintas ir mes nebūsim sugrąžinti 
į partiją“,‘‘tie kaipo gailaujanti už nusidėji
mus bet kaipo reovliucijonieriai kurie nie
kad neišdavė savo vėliavos.

“Permatydami šios dienos ultimatu
mą, mes parašėm toje savo deklaracijoje 
Kongresui: ‘Tik žemiausia nupuolęs vir
šininkas gali reikalaut revoliucijonierių 
paliaut jų politišką veikimą. Tik didžiau
sias išgama gali duoti jam tokį prižadą.’

“Aš nieko neturiu pataisyti tuose žo
džiuose. Lai kožnas atsako už save. Av 
jus norit tęsti toliau varžymą karingų 
žmonių? Iš savo pusės mes žinom savo 
pareigas.' Mes jas pildysim iki galo.”

Šitoks atsakymas privedė prie manęs 
deportavimo.

Aš abejoju ar Stalinistai patys butų 
tikėję kitokio atsakymo. Mėnuo praėjo 
be jokių nuotikių. Musų politiški drau
gai, nežiūrint valdžios sekiojimų, pristatė 
mums pilniausias žinias apie visus įvykius 
Maskvoje iki galo 1928 metų.

Sausio mėnesį šįmet aš gavau tiktai! 
Maskvos laikraščius ir jie daugiau kalbėjo 
apie valdžios trusą prieš Dešinį Sparną, 
iš ko buvo aišku jog reikia laukti puo 
limo ant Kairiojo. Toks tai yra Stalino 
būdas.

OGPU agentas, Volynski, kuris buvo 
atsiųstas su ultimatumu, laikė visą laiką 
instrukcijų iš Maskvos, kada mano atsa
kymas ten persiųsta. Sausio 20 d. (šįmet) 
jis atėjo pas mane, apsistatęs'eile ginkluo
tos policijos, kurie skubiai apstojo visas 
duris ir langus aplink musų namelį, ir pa
davė man sekantį OGPU nuosprendį:

“Kadangi pilietis Trocki Leon Davi- 
dovič išrastas kaltu prieš Punktą 58 kri
minalių įstatymų kontr-revoliucijonieriš- 
me veikiihe, sudarydamas nelegalę partiją 
kuri pastaru laiku užsiėmė 'kurstymu prie j

prieš-sovietiškų sukilimų ir ruošimu gink
luotos kovos prieš sovietų valdžią, šiuomi 
nuspręsta kad pilietis Trocki Leon Davi- 
dovič lieka ištremiamas iš Socialistinės So
vietų Republikų Unijos teritorijos.”

Kada manęs paprašė pasirašyti to do
kumento priėmimą, aš parašiau:

“OGPU nuosprendis, kriminalis savo 
turiniu ir nelegalis formoje, man priduo
tas Sausio 20, 1929. Trocki.”

Pavadinau tą aktą kriminaliu delei 
įtarimo manęs ruošime ginkluoto sukili
mo, kas buvo visai klastinga. Pats panau
dojimas tos formules, kuri buvo reikalin
ga Stalinui pateisinti manęs ištrėmimą, 
yra niekšingiausias koks galima atakas 
iš sovietų valdžios. Nei jei butų tiesa kad 
opozicija, kurioje yra.visi Spalių revoliu
cijos vadai, sutvėrėjai Sovietų respublikos 
ir raudonosios armijos, dabar ruošia mili- 
tarį sukilimą nuvertimui sovietų valdžios, 
tas faktas reikštų pražūtingą šalies pa
dėtį.

Tokiame atsitikime protingesni bur- 
žuaziški žmonės sakytų: “Neskubėkim su
eiti į ekonominius ryšius su Sovietais bet 
laukime pasekmių kokios bus po dabartį; 
nio ruošiamo ginkluoto sukilimo.”

Ant laimės, OGPU formula yra tiktai 
paikas pačios policijos išgalvojimas. Opo
zicijos tikslai neturi nieko su ginkluotu 
priešinimusi. Musų tikslas yra daryti re
formas viduje. Šiuomi paskelbiu pasau
liui tai, norėdamas apsaugoti Sovietų res
publiką kiek tik .galima nuo blogų OGPU 
mierių, Stalino diktuojamų.

Nežiūrint kaip' blogi vidujiniai santi- 
kiai butų, kaip jie šiandien stovi, galiu pa
sakyti kad tie kurie laukia greito suirimo 
sovietų valdžios, labai apsigauna.

DOVANA SENELIUI
POETUI KSAVERUI

VANAGĖLIUI

TMD. Moterų 8-ta kuopa 
iš Dayton, Ohio, prisiuntė 
$10 dovanų musų senam po
etui Ksaverui Vanagėliui, 
žinomam iš jo “Kur Ban
guoja Nemunėlis” ir kitų 
senų patriotiškų eilių.

Ks. Vanagėlis yra 65 me
tų amžiaus.

Kas dar norėtų prisidė
ti su dolariu ar daugiau 
malonėkit prisiųsti ‘Dirvos’ 
redakcijon, pinigai bus sy
kiu pasiųsti.

Dr. Staugaičio Darbuotei 
Pagerbti Iškilmės

Kaunas. — Dr. J. Stau
gaičio darbuotei paminėti 
Kauno medicinos draugija 
Vasario 24 d. surengė Uni
versiteto salėj įspūdingas 
iškilmes, Jubiliatą sveiki
no gydytojų ir ne gydytojų 
organizacijos, įstaigos, stu
dentai ir pavieniai asmens. 
Universiteto Medicinos fa
kultetas Dr. Staugaitį ap
dovanojo Daktaro Honoris 
Gausa laipsniu.

Tai buvo Dr. Staugaičio 
60 metų gyvenimo ir 35 me
tai visuomenės darbavimosi 
sukaktuvės.
Neužmirškit ■saviškių Kanadoj,

(Bus daugiau) Pietų Amerikoj ir kitur — už- 
rašykit jiems “Dirvą”.

nu-kuris pagal autoriaus 
rodymo nupiešė keliolika 
iliustracijų.

Ema garsas
nuo rubežiaus, 

Žirgas reik balnoti, 
Daug kryžeivių . . 
Rengias mus terioti.
Pasilik sveika, sesute, 
Nuramink širdelę, 
Gal įsugryšiu, 

nepražūsiu
Už tėvų šalelę...

Jau pavasaris išaušo, 
Gieda veverselis, 
Nesugryžta iš karionių 
Mano bernužėlis...
Saulė leidos, 

buvo kova
Kraujo daug tekėjo... 
Gal ir mano mylimasis 
Galvų ten padėjo...

zU

JAU visai trumpu laiku 
“Dirvoje” pradės eiti di

delė romantiška apysaka iš 
trylikto šimtmečio, vardu 
“KRYŽEIVIS”, iš kovų tų 
laikų Lietuvių su naujo ti
kėjimo ir pražūties nešėjais 
Lietuvos žmonėms.

Tai yra ketvirta iš di
džiųjų K. S. Karpavičiaus 
senovės apysakų, iš laikų 
pirmutinio ii' pask utinio 
Lietuvių karaliaus Mindau
go. Ji bus lengva skaityti 
kaip “Vargšų Karalienė”, 
romantinga kaip “Juodas 
Karžygis” ir istoriška kaip 
“Baltijos Aras”.

“Kryžeivis” bus paįvai
rinta piešiniais jauno Lie
tuvio dailininko Teodoro J. 
Mažaikos iš New Yor ko.

Ruoškitės visi pradėti ir 
sekti tą apysaką per “Dir
vą”. Atnaujinkit savo pre
numeratas kad nebūtų laik
raštis sulaikytas ir skaity
mas pertrauktas; atnaujin- 
prenumeratas saviškių Lie
tuvoje arba kitose šalyse; 
užrašykit “Dirvą” savo gi
minėms tėvynėje, Brazilijo
je, Argentinoje, Kanadoje, 
ir kitur, ir paraginkit sa
vo draugus tuoj užsirašyti 
“Dirvą” ir sekti “Kryžeivį”.

Tai yra $2 vertės apysa
ka, kurią “Dirvoj” gaunat 
dovanai. Skaitymo bus iš
tisą metą.

Smnmnnrflnndui.iiuu.il


PASAULIO KARAS
Surašė P. Žebrauskas.

(Tąsa)
Vėl į Prusus Rusai traukia, 

“Ura!” linksmai visi šaukia: 
Mes Vokiečius sunaikysim, 
Jų tvirtoves suardysim:... 
Vėl Vokiečiai nupleškėjo, 
O Rusai paskui nuėjo. 
Pas Gumbinę apsistojo 
Ir ten ilgai vėl kovojo. 
Tenai Rusai smarkiai kirto, 
Daug Vokiečių ten išvirto, 
Bet Vokiečiai toliau nėjo, 
Jie ant vietos jau stovėjo.

Rusai Prusnos bebūdami, 
h’ Vokiečius naikindami, 
Ką norėjo tą jie darė, 
Iš ten gyvulius sau varė. 
Lietuviai tylom kuždėjo' 
Vienas kitą susiėję 
Kad tie Rusai blogai daro' 
Kam gyvulius iš ten varo.... 
Jeigu Vokiečiai pareitų 
Tai mus visus jie iškartų, 
Nes jiems Rusai šitaip daro, 
Žmonių gyvulius sau varo.... 
Vokiečiai dar gal pareiti, 
Nes netol tėra nuvyti, 
Nuo Rusų nieko neimkim, 
Dovanų jų nepriimkim....

Kanuolės toli dundena, 
Žmonės ramiai sau gyvena, 
Niekas tam nei netikėtų 
Kad Vokiečiai vėl pareitų.... 
Vokiečiai toli nuvyti, 
Jųjų miestai suardyti: 
Rusai juk jų miestus griauja, 
Iš kanuolių smarkiai šauja....* * *

Pavakare vieną dieną 
Patinam baisią naujieną: 
Žiūrim Rusų daug partraukia, 
Musų keliais smarkiai plaukia. 
Manom kas gi dabar daros, 
Ar čia Vokiečiai vėl varos? 
Iš Prūsų daug Rusų joja, 
Ir jie dyvus pasakoja. 
Niekas to visai nelaukė, 
O jau Rusas atgal traukia.... 
Pas Naumiesti atsitrauksią, 
Čia tai Prūsų jiejie lauksią....

Visi Rusai atgal plaukia, 
Mus baisi nelaimė laukia; 
Didi pulkai Rusų ėjo, 
Ir jie šitaip mums kalbėjo: 
Bėgkit visi, čia nelikit, 
Kur išmanot ten keliaukit, 
Nes Vokiečiai kai pareisią 
Jus visus žiauriai iškarsią. 
Raiti, pėsti Rusai ėjo, 
Dieną, naktį, nesustojo, 
Pas Naumiestį nestovėjo, 
Po yelniu jie sau nuėjo....

Broliai mieli ką darysim, 
Kur mes dabar pasidėsim? 
Vokiečiait jau vėl partraukia, 
Mus baisi nelaimė laukia: 
Reik apleist savo namelius 
Ir tuoj bėgti į gireles, 
Ten nuo Prūsų pasislėpsim 
Kai už girių mes nubėgsim. 

Bėgom visi kiek galėjom, 
Nieks namuose nestovėjom, 
Nes jeigu ilgiau pabūsim 
Tai nuo kulkų visi žūsim....

Draugai, broliai mano bėga, 
Mane vieną čion palieka: 
Aš turėjau namie likti 
Ir Vokiečius pasitikti....

Tuoj Vokiečiai atgužėjo, 
Pilnas kiemas prigarmėjo, 
Visi mane tuoj apstojo, 
Kaip pasiutę šunes lojo.... 
Vienas prie manęs priėjo, 
“Doner wetter” sumurmėjo, 
Jų suprast aš negalėjau, 
Mirtį tik čia pat regėjau .... 
Tuoj į trobas visi ėjo, 
Ar nėr Rusų jieškinėjo; 
Bet ne Rusai jiems rūpėjo, 
Tik kur lašiniai žiurėjo, 
O kai lašinius pamatė 
Net iš džiaugsmo lupas kratė. 
Radę tuoj jie nusitvėrė, 
Kaip pašėlę lauk išnėrė.

Kai nuo kiemo jie nuėjo 
Tai man biskį palengvėjo; 
Ką jie ėmė negailėjo, 
Kad tik po nogiu išėjo....

Štai Vokiečių vėl atjojo 
Ir į tvartus sugužėjo. 
Dabar manau ką jie daro, 
Ar jau gyvulius jie varo?.... 
Pora arklių jie sau ima, 
Plėškes, važias ir vežimą, 
Grudų maišus prisisėmę 
Ir į Prusus sau nunėrė....

Kuomet gyvulius jie ėmė 
Ir žmonių grudus išsėmė, 
Žmonės tada susiprato 
Kad jau badą arti mato.... 
Viską dabar turim slėpti, 
Su gyvuliais tolyn bėgti,
Arklius savo skubiai jojom 
Kur galėjom ten kavojom;

Vienus vedėm į alksnynus, 
Kitus į tankius pušynus, 

O nuvedę šakom krovėm, 
Pakavones budavojom.... 
Bet ir ten neilgai buvo, 
Vokiečiams jie tuoj pakliuvo. 
Jie alksnynuos arklius rado, 
Žiūrim karvių irgi varo — 
Tai tos buvo mus kaimynų, 
Viską varo iš pušynų....

Dabar, vyrai, ką darysim 
Kai pavasarį išvysim: 
Kuomi laukus savo dirbsim, 
Nei viens arklio neturėsim, 
Iš visų jie išvedžioti, 
Nieks negali užkavoti,- 
Vokiečiai visur tik lando, 
Ir mus viską atimt bando.

* * *

O, kaip graudu čia dainuoti, 
Sunku viską išrokuoti 
Kaip Lietuva daug kentėjo 
Kai vėl Vokiečiai parėjo.... 
Ką norėjo tą jie darė, 
Gyvulius visus sau varė, 
Iš mus viską stengias imti, 

( Mes nors badu galim mirti.... 
Degin’ trobas, dūmais varo, 
Kaizeriui mat gerą daro: 
Sako viską jie atimsią, . 
Tegul visi badu mirsią....

Jie Lietuvių daug išvarė 
Ir Prūsijoje uždarė. 
Jau namie negalim, būti, 
Reikia į pakrančius ūžti. 
Bėgom visi kur žinojom, 
Ką galėjom tą kavojom, 
Kad tik Vokiečiui netektų, 
Nors ir ugnyje sudegtų....

Dar ir to jiems neužteko 
Kad ir viskas jau jiems teko: 
Pinigus atiminėjo 
Jeigu kuris kiek turėjo. 
Didžius mokesčius uždėjo, 

Visus grudus vežt reikėjo, 
. O kurie jų neturėjo 

Didžią pabaudą uždėjo.
. Kaimuos žandarus įstatė, 

Tie žmonėms viską prisakė. 
Ir šunims ne - vieta buvo 
Kada Vokiečiai pribuvo: 
Kuris markių neturėjo 
Tas šuo galą paregėjo.... 
Toks buvo Prūsų žiaurumas, 
Lyg šunų bjaurių piktumas.

Mieli broliai, nevaitokim, 
Vilties savo nenustokim, 
Ateis laikai, jau netoli, 
Išvys Prusą musų broliai!

O, Lietuva, miela mano, 
Kur grožybė šiandien tavo, 
Kur pradingo tie medeliai 
Ką sodino mus tėveliai? 
Nematyti jau namelių, 
Pastatytų mus žmonelių.... 
Trobas mus Prusai išgriovė, 
Jų granatos medžius rovė, 
Viskas ik pamatų žuvo 

• Kada Vokiečiai pribuvo.
Graudu žiūrėt į Lietuvą 
Kuri tokia linksma buvo, 
Kas dabar čionai regėti 
Graudu žmogui ir žiūrėti.... 
Negaliu daugiau dainuoti, 
Visų vargų išrokuoti, 

| Ašaros man karčios byra — 
Taip skurdu ir liūdna yra....

(Dragūnai, Kovo 15, 1918.

‘Vargšu Karalienes’
PRENUMERATORIAI

Trečia Savaitė Didelio 
“Vargšų Karalienės” 
Knygos Reikalavimo!
S. F. Burnakas, Scran

ton, Pa., rašo: Siunčiu $6, 
iš jų $3 už dvi knygas “Bal
tijos Aras” ir $3 už dvi kny
gas “Vargšų Karalienė”, 
visos audimo viršeliuose.

Juozas Kalvaitis, Hemp
hill, W. Va., rašo: Siunčiu 
$2.50 bonų kuponą ir 50c 
pinigais už dvi apdarytas 
knygas “Vargšų Karalie
nės”.

Vladas Raščikas, Allian
ce, O., rašo: Siunčiu $3, iš 
jų $2 už “Dirvą” ir $1 už| 
“Vargšų Karalienę”.

VARGŠŲ
KARALIENĖ

Jurgis Skučas, Reading, 
Pa., rašo, Siunčiu $1.30, iš 
jų $1 už “Vargšų Karalie
nę” ir 30® už Lietuvos žem- 
lapį-

i J. Beliackas, Chicago, Ill.,' 
įrašo: Siunčiu $1 ir prašau 
I prisiųsti “Vargšų Karalie- 
I nę” kada išeis iš spaudos.

A. Jurgelienė, Rumford, 
Me., rašo: Prisiunčiu $1 už 
‘Vargšų Karalienę”, iš jos 
vardo spėju kad bus puiki 
knyga.

A. Navickienė, Ellicott I 
City, Md., rašo: SiunčiuI 
$1.50 už “Vargšų Karalie-| 
nę” audimo viršeliuose.

A. Zdankus, Pittsburgh, Į 
Pa., rašo: Siunčiu $1 už ju-l 
sų knygą “Vargšų Karalie
nė”. , i p Į

M. S. Matulionienė, Ra-1 
cine, Wis,^ rašo: Ir aš sku-Į 
bu su sąvojdojariu už “Var-I 
gšų Karalienę”, noriu gau
ti knygą Velykoms pralin
ksminti savo namelį, o ap-| 
sivieš’ėjus pas mane knyga I

Didelė žingeidi senoviška apysaka I 
■skalno užsirašantiems tiktai W

ĮDĖLI reikalavimai per pastarus tris metus privertė "Dirvą” iš 
šią nepaprastą K. S. KARPAVIČIAUS senovišką apysaką,

prasidėjo eiti per “Dirvą” 1925 metais ir baigėsi 1926 m. “V< 
Karalienė” buvo pirmutinė iš didžiųjų K. S. Karpavičiaus rom< 
kų apysakų, ir kadangi manyta jog skaitytojai pasitenkins persk 
mu jos laikraštyje, Į knygą visai nemanyta spausdinti.

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

veda skaitytoją į gyvenimą trijų gentkarčių tos apysakos daly vii 
štai kaip žingeidžiai apysaka eina: 11-ra dalis vadinasi “VARGŠŲ 
RALIENĖS DUKTĖ”, bet ir tuo dar dalykas nesibaigia ir nueina j 
čią gentkartę, ir III-čia dalis užvadinta “ŠIAURĖS KUNIGAIKŠČIO 
NŪS”. Visos šios trys apysakos sudaro vieną didelę knygą.

galės važiuot į Lietuvą, kur 
jos daugelis laukia.

Antanas Kareiva, vieti
nis, neatsiliko nuo kitų kny
gų išleidimo, ir prisidėjo 
prie “Vargšų Karalienės” j 
su savo dolarfu.

Marė Dagilaitienė, vieti
nė, užrašė “Vargšų K ar a-
lienę” saviškiams į Lietu
vą, pati tą apysaką skaitė 
kada ėjo per “Dirvą” ir no
ri kad Lietuvoje jos gimi
nės perskaitytų.

K. Bakutis, Chicago, Ill., 
rašo: Siunčiu $1.50, prašau 
prisiųsti man “Vargšų Ka
ralienę” audimo viršeliais.

B. Raževičienė, Racine.
Wis., rašo: Malonėkit ir 
man prisiųsti vieną knygą 
“Vargšų Karalienė”, už ką 
siunčiu $1.

Teodora Adomkus, Wau
kegan, Ill., rašo: Siunčiu $3 I 
iš jų $2 už “iDrvą” ir $11 
už “Vargšų Karalienę”.

Silv. Bagužis, Lorain, O.. I 
rašo: Siunčiu $1 už “Varg-| 
šų Karalienę”.

Ad. Ragažinskas, vietinis, Į 
užsimokėjo $1.

S. Rodavičia prisiuntė $1 
prenumeratos už “Vargšų 
Karalienę” Marcelės Su'bo-I 
tienės iš Thomas, W. Va. Į

Jonas Urbonas, Vander-1 
grift, Pa., prisiuntė $5 pre
numeratos “Dirvos” į Lie
tuvą ir čia Amerikoje iri 
gavo dovanų ‘Baltijos Arą’, f

Skubėkit jei norit kad ir 
j jūsų vardas knygoje 
1 butų patalpintas!

O&fAIP kitos taip ir ši žingeidi apysaka leidžiama prenumeratos 
S liu — kas nori ją gauti iškalno prisiunčia savo dolarį (už au< 
viršeliuose $1.50). Norintieji knygą gauti šiuomi raginami kuogreii 
šia siųsti savo Dolarį su aiškiu vardu ir adresu. Knyga bus gatava 
Velykas, nereiks laukti kelis mėnesius kaip reikėdavo laukti kitų, ne 
apysaka per “Dirvą” neis, tik kuogreičiausia spausdinama į knygą.

Įjg įįjįĮĮ AIGI ir vėl jums pasitaiko proga būti leidėjais žingeidžios kny 
W kaip buvote iki šiolei. Susidėję su “Dirva” išleisite sau tą ap 
ką ir turėsite gražią knygą. Seniems skaitytojams kurie skaitė “VA 
ŠŲ KARALIENĘ” keturi metai atgal bus žingeidų vėl ją perskaityt 
daugybei naujų kurie per pastarus keturis metus pastojo skaitytojais, 
svarbu susipažinti su ta apysaka kurios pamėgimas visuomenėje pri1 
jos autorių parašyti kitas tokias dideles apysakas po to, kaip “JUOI 
KARŽYGIS”, “BALTIJOS ARAS” ir “KRYŽEIVIS”, kuri pastaroji 
sirodys “Dirvoje” visai trumpu laiku.

TMINK1T jog “Vargšų Karalienės” bus išleista tiktai, maždaug 
kiek ją užsiprenumeruos, todėl greitu laiku gali jos visai nelikti, 

bus leidžiama perdaug delei darbo ir popieros bangumo, ypač kada 1 
ga atiduodama už Vieną Dolarį. Žinot gerai kad tokių knygų kitur 
pirksit nei už Du Dolariu kokias “Dirva” jums duoda už tą mažą ką 
Visų vardai tilps knygoje kurie tik pasiskubins prisiųsti laiku sąv® Do 
Del tokių kurie nori laukinėti nebus gaišinama knygos spausdinimas, n< 
turi būti gatava prieš Velykas. Taigi siųskite savo užsakymą D AB. 
Visų prisiunčiamų pinigai ir Vardai bus talpinami ir “Dirvoje”. „

"DIRVA”.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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mis draugijomis delei su
reguliavimo parengimų. Iš
rinko savo atstovus ir ki
tos draugijos ir Kovo 16 d. 
tie atstovai jau turėjo sa
vo posėdį. Išsyk posėdis 
ėjo tiksliai, bet kuomet eita 
prie pabaigos, viskas suiro.

LAIŠKAI IŠ KLAIPĖDOS

Iš musų veikimo. Nors 
čia daug gyvena Lietuvių 
ir turi keturias draugijas, 
ir ištolo žiūrint Torontiečiai 
išročįp veiklus, bet ne visi 
ir nė visiems visuomeninis 
darbas atrodo brangus ir 
kilnūs.

Rudenį ir žiemą nekurie 
veikėjai sumanė ir Įsteigė 
skaityklą. Jaunimo kuope
lė dėjo pastangas sutaupy
ti keletą centų už kuriuos 
butų:, galima Įsigyt pradžiai] 
laikraščių ir knygų; kiti 
aukavo ir davė kas knygu
tę, kas laikrašti, kiti darbu 
prisidėjo..

Buvo kreiptasi Į redakci
jas ir greitai atsiliepė ge
raširdžiai Amerikos Lietu
viai ir pradėjom gauti įvai
rią paramą, redakcijos irgi 
didžiausiais glėbiais pri
siuntė knygų, ir jau musų 
■apšvietos trokštantieji gali 
rasti nemažai medegos to
je skaitykloje.

Draugijų posėdis. Sūnų 
ir Dukterų draugijos susi
rinkime Vasario mėn. pra
vesta sumanymas skirti at
stovus susitarimui su kito-

f Tel- CHerry 2370 |
i P. J. KERŠIS
•£ baigęs Teisių Mokyklą Cumber- X 
¥ land Universitete, darbuojas su ¥ 
•į Teisių Ofisu advokato J
X Anderson & Marriott j 
¥ 308 Engineers Bldg. Į 

kur su visais teisių reikalais
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir £ 
¥ Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
T rėš teisingą patarnavimą. ❖

Jaunimo kuopelės atsto
vai, kada susikalbėta regu
liuoti parengimus, pasiūlė 
kad butų surašyta šio posė
džio protokolas ir visi at
stovai jį pasirašytų. Vienok 
Sūnų ir Dukterų draugijos 
atstovas P. Siaurukas visai 
atsisakė pasirašyti, saky
damas: “Jeigu aš pasirašy
siu tai turėsiu ir pildyti?!’’ 
Sakė be draugijos atsiklau- 
simo. negalys pasirašyti.

Kovo 17 d. tos draugijos 
susirinkime paaiškinta tas 
dalykas, ir visi nariai ėmė 
šaukti jog negalima pasira
šyti, nes esą reikės ir pildy
ti susitarimas.... To lai
kėsi senieji nariai, ir tuomi 
jie parodė kad negalima 
jais pasitikėti, nors jie no
ri kad kiti jiems nekenktų.

Toliaus, S. ir D. draugija 
turi šiokį tokį savo knygy
nėlį ir buvo nutarta jungti 
su Jaunimo skaitykla, bet 

Į ir tas įvarė daug baimės se- 
iniams, jie sakė: “Tie ten 
'musų turtu naudosis!”

Kaip liūdna žiūrėti į tuos 
tamsiu ruku apsuptus žmo- 
nelius.... Jaunimo kuope

lės nariai tuo tarpu prigu- 
jli šioje draugijoje ir rodos 
i nebūtų blogo jeigu pasinau- 
I dotų apšvietos įmonėmis.

Sūnų ir Dukterų draugi
jos knygos randasi privati
niam name ir niekas negali 
landžioti ir prašyti' jų, o 

(Jaunimo skaityklai nusam
dyta tam tikras kambaris.

Balandis.

Prekyba Lietuvos su Suv. 
Valstijomis

Pažvelgus į statistiką pa
matysime kad prekybos ry
šiai tarp Suv. Valstijų ir 
Lietuvos visai menki. Nors 
Suv. Valstijose suku r ė sau 
gyvenimą beveik ketvirta 
dalis Lietuvių tautos, nors 
Amerikiečių Lietuvių tarpe 
randasi didokas skaičius pi- 
niguočių-vertelgų, nors įgi
jus savo uostą Klaipėdą 
prekės galima gabenti tie
siog iš New Yorko Klaipė- 
don vandens- keliu labai pa
togiai, greitai ir pigiai. Pa
vyzdžiu, Baltic America li
nijos laivai jau kelinti me
tai palaiko tiesioginį kelei- 

Į vių ir prekių susisiekimą 
su Lietuva.

Pereitais 1928 metais Lie
tuva pasipirko užsienyje 
kelių šimtų milijonų litų 
reikalingų sau prekių iš vi
sokių šalių, net iš tolimos 
Japonijos, ir Afrikos, bet iš 
Amerikos visko bendrai at
gabenta už visai menką su
mą.

Atgabenta ahglies, drus
kos, benzino, cemento, cuk
raus, trąšų, mašinų, manu
faktūros, medvilnės, įvairių" 
tepalų, medžio aliejų, ir tt.

Amerika galėjo parduoti 
mums sakysime gazolino, 
kurį atgabeno Japonija ir 
Maskolija aplink visą pa
saulį — Maskolija iš Juo
dųjų Jurų — cukraus, med
vilnės, žemės ūkio mašinų, 
ir t. p.

Lietuva Amerikai
Toliau, žiūrėkim ką Lie

tuva galėtų parduoti Ame
rikai: grybus (baravykus), 
saldainius, degtukus, ginta
ro išdirbinius, įvairius ran
kų gaminius, gobelenus, ir 
t/t.

Kodėl to nedaroma? Ne
su žinovas, negaliu griežtai 
tvirtinti,' bet man rodos kad 
čionai išdalies ix musų ne
rangumas. kaltas. Lai spe
cialistai apie tai, pagalvoja.

Progos Klaipėdos Krašte
O daug labai pasiturtin- 

čių vientaučių vaitoja, ra

šo: “Amerikoj 'blogi laikai, 
bedarbė, pravalgom sutau
pytus pinigus,” ir t. p.

Gerbiamieji, nesėdėkite 
kur darbo nėra kol pinigus 
pravalgysit, važiuokit Lie
tuvon nors apsižiūrėti, ir 
tai pigiau kainuos negu A- 
merikoj be darbo džiūti.

Štai pavyzdis: prie Klai
pėdos miesto, 10 minutų 
nuo gelžkelio stoties, parsi
duoda žemės ūkis iš 72 mar
gų žemės, visa dirbama, su 
5 trobesiais, 7 melžiamomis 
karvėmis, 5 arkliai, daug, 
sparnuočių, pilnas invento
rius, pašaras, apsėti laukai, 
dar gi dvi trobelės su grin- 
telninkais, kurie už butus 
darbais atsilygina. Viskas 
paranku: miestas, mokyk
la, malūnas, pieninė. Kai
nuoja tik $4,000.

Kam blogai Amerikoje 
atvažiuokit apsižiūrėti čia, 
busit sotus ir apsirengę, 
nors kapitalų išsyk ir nesu- 
krausit.

Jųrgris Baltrūnas
(Klaipėda, Gulbių g. 30)

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

%
Prospect 2420

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

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

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©'

| “R 1 M B AS”
(g) Juoku ir kritikos mėnesinis žurnalas
©© RIMBE” rasit juokingų dainų ir juokų. “RIMBE” kalbasi 

Kazys su Dčdc apie prašmatnius gyvenimo reikalus.

© RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbų apie ženočių ir senber
nių gyvenimą. “RIMBE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie- 

(g) tuvių politinius klausimus.
@ Būtinai pamatykit “Rimbą” ir susipažinkit su juom. Pri- 
(g) siųskit 10c, tuoj jis bus pas jus. Prenumerata metams Ameri- 
®koje ar Lietuvoie tik $1.00. Užsirašykit sau ir savo draugui ar 

giminei Lietuvoje.©
© “RIMBAS”
© 1 Bateman Place So. Boston, Mass.
© i

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

A. S. BARTKUS į
Vienintelis Cleveiande Lietuvis Artistas k

Fotografas J
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES f 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukia X 
vestuvių paveikslus gaus vieną didėlį pui- ¥ 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo turi- ¥ 

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

tografijas visokių kitų traukimų. į 
1197 E. 79th St. Cleveland f

• T “Studija su dviem parodos langais” t
— Telefonas Randolph 3535 — 4

'@©©©©©'©©©©©@@©@©©©©@@©^@©@1

The Laboratories
F.Ad. RICHTER Sf CO

PAIN-EXPĖLLER

Jusp Žvaigždės 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulaųja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų, 
INFLUENZOS

turėdami tokį pati pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU. kokį 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad ''PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiškų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

BROOKLYN

Įsteigta 1879

Drapanos
Richman's

Koks tik patinka Siutas, Ploščius ar 
Tuxedo Siutas, bent Richi-.an krautu
vėj Suv. Valstijose visada tik $22.50.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuves

725 Euclid Ave. Prospect and Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Verbų Nedeliai ir
Velykoms-

Galit nueiti į bent kurią Richman krauuvę šioje šalyje, tarpe dabar ir šeš
tadienio prieš Velykas, su užsitikrinimu kad rasit sau reikalingą siutą ar- 

1 ba ploščių kuris jums patiks. Niekad mes nedavėm tokio didelio įvairumo 
|į — niekad geresnės rūšies — niekad didesnės vertybės kaip dabar.

Visa Richman organizacija vi
sada stengiasi pagerint savo duo
damų prekių rūšį ir teisingą ver
tybę, ant kurios paremta pasise
kimas viso biznio. Ir. šie nauji pa
vasariniai siutai ir ploščiai tą pri
tvirtinai — jie yra ne tik geriau
si rubai kokius mes padarėm bė
gyje penkių dešimtų metų savo 
rūbų siuvimo aiku, bet jie yra ga
na geri, mes tikime, patenkinti ir 
tokius vyrus kurie visados mokė
davo daug brangiau už savo dra
panas.

Visi geri stiliai — visi mė
giami marginiai ir spalvos

galima rasti musų milžiniškame 
pasirinkime — gražios, atsakan
čios materijos, geriausias pasiu
vimas. Ir mes galime geriausia 
pritaikyti vyrams kurie mano jog 
jiems' sunku pritaikyt, nes mes 
turime kuodidžiausį pasirinkimą 
materijų ir modelių storiems, plo
niems, ilgiems, trumpiems. Bent 
vyras kurs ateis į Richman’s pa
sirinkti sau pavasarinius rubus 
gali but užtikrintas jog bus’ pil
nai patenkintas, už tokius mažus 
pinigus.
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KAIP PASINAUDOJO 
AMERIKIEČIO PA
MESTAIS PINIGAIS

Pereitais metais J. Luo- 
•bikis, Barzdų v., Simokų k., 
pranešė policijai kad pas jį 
atvykęs iš Amerikos sve
čiu osna švogeris, Alb. Rad- 
vinauskas, po dviejų dienų 
išvykęs į Vilkaviškį ir tą 
pat dieną gryžęs pasigedo 
savo pinigų, $7,200.

Policija apklausė Radvi- 
nauską, kuris sakėsi kad tą 
dieną iš Luobikio anksti ry
tą išėjęs į Pilviškių stotį 
važiuoti į Vilkaviškį. Atsi
minęs kad palikęs namie su
vyniotus į laikraštį lovoje 
pinigus. Iš Vilkaviškio ne
trukus gryžo ir jau pinigų 
nerado. Manė kad pinigai 
tikrai pavogti, bet’ krimina
linė policija nustatė kad ne 
vogti o

Buvo 
miesčio 
jauskas 
pradėjo
gerti, sakydami kad išlošė 
didelę sumą Raud. Kryžiaus 
loterijoj. Įtarta kad grei
čiausia jie tuos pinigus bu
vo radę, nes kaip tik tuo1 
laiku kada pinigai buvo pa
mesti jie dirbo netoli Vil
kaviškio, kasė griovius.

Pas abu juos rasta pini
gų dolariais ir litais didelė
mis sumomis. Pasidalino 
taip: Grajauskui $2100, Ja- 
nušaičiui, kaipo pirmam pa
stebėjusiam $5100. Jie bai
gę darbą eidami į Vilkaviš
kį ties kareivinėmis prie 
tvoros radę laikraštyje tubf> 
pinigus.

Jie už rastus pinigus pir- 
ko tai ukius tai kitką,-ir: 
net gimineŠ’thpdovanojo.

Nepraleisti pinigai busią 
grąžinami savininkui, o nu
pirkti daiktai busią perduo
ti teismui.

SKURDO DIEVAITIS

Brazili-

ministe- 
referen- 
keleiviai 
per die-

pamesti.
pastebėta kad Nau- 
gyventojai V. Gra- 
ir A. Janušaitis 
“plačiai gyventi”,

IŠVAŽIUOJA Iš LIETU
VOS DAUG ŽMONIŲ
Pastaru laiku Kauno gat

vėse matyt daug kaimiečių 
jieškančių išeivybės biurų; 
per visą dieną prie tų biurų 
eina didelis judėjimas. Vi
si nori apleisti Lietuvą, iš
bėgti Argentinon, 
jon, Kanadon....

Vidaus reikalų 
rijos emigracijos 
turo j registruojasi 
kaip dar niekados, 
ną po kelis šimtus.

Daug žmonių emigruoja 
ir išeivybės biurai gerą biz
nį daro ir savo tarpe kon
kuruoja. . Kalbama -kad ne- 
kurie išeivybės biurai turii 
savo agentus slankiojančius 
provincijoj ir gaudančius 
keleivius.

Nesenai kelionė Argenti
non kainuodavo virš tūks
tančio litų, dabar pusę to 
nereikia mokėti.

Biuruose yra negražių 
dalykų. Esą vienas biuras 
(kiek anksčiau) surinkęs 
keleivius per savo agentus 
perduodavo (kitaip sakant 
parduodavo) kitam biurui, 
asmenį už penkis ar tam 
panašiai dolarius.

Su išeiviais papildo viso
kių niekšysčių. Paveizdan, 
■vienai merginai neva išei- 

“direktoriai” 
pasisiūlę 
parduoti, 
laivakor-be

kad agentai 
rūpintis iš-

Bešildydamos Karvę Sude
gino Visą Turtą

Butrimų vienk., Subačio 
v. — Naktį į Vasario 13 d. 
sudegė Mortos ir Elzės 
Krasnauskaičių gyvenama 
troba, tvartas, visas gyvas 
ir negyvas' turtas. Kras- 
nauskaitės išbėgo be nieko, 
tik su vaikais, kurių viena 
turi šešis, o kita vieną. Par 
daryta apie 3500 litų nuo
stolių. Gaisras kilo iš žari-. 
jų puodo, kurį Krasnaus- 
kaitės nešdavo naktimis i 
tvartą apšildyti karvę. Jų 
turtas nebuvo apdraustas.

L.Ž.”

yybės biuro 
išviliojo 700 litų, 
pigiau laivakortę 
ir nabagė liko 
tės ir pinigų.

Pasakojama 
tūri palinkimą
gabenimu jaunų mergaičių 
jš kaimų. .
- Sunkų įspūdi daro emig
rantų eilėse daug jaunų, 

,dažnai sudribusių vyrų, ku
rių tiesiog: gaila. Jie klai
džioja Laisvės Alėjoj, dar 
labiau klaidžioja vidaus rei
kalų ministerijoj. Kaip to
kie gyvens emigravę, kaip 
jie suras darbą, apgins sa
vo teises? “L.Ž.”

Rašo P. Kriukelis.
Dalis Lietuvos ūkininkų” 

lenda į neišbrendamas sko
las. Kiekviename valsčiu
je sienos aplipytos skelbi
mais kad tokio tai tokio 
ūkininko u'kis eina ant var
žytinių. Žemė atpigo, nes 
pardavėjų randasi daug, o 
pirkėjų nėra. Ūkininkai ai
manuoja kad jiems reikia 
dirbti kaip jaučiams, o val
gyti reikia duoną su saha
rinu pasaldintu vandeniu.

Išdalies tas tikra tiesa. 
Bet tame kalti patys uki- 

I ninkai. Per metus išgeria- 
jma už 40,000,000 litų vals
tybinės degtinės. Pridėki- 

i me dar prie to kiek išlei
džiama kitų bereikalingų 
pinigų, ant kokių supuvu
sių užkandžių, tai pasida
rys dar 'kita tiek išlaidų. 
O pasigėrusiems bausmės, 
teismai, ligos ir kitokie nuo
stoliai dar neš apie 10,000 - 
000 litų sumą.

Ūkininkas sutaisęs 10 
svarų sviesto ir 100 kiauši- 5 
nių turguje gauna apie 30 1 
litų. Tada jis eina Į trak
tierių, geria degtinę ir už- i 
kanda silkę. Jis nors tuo i

sykiu silkių prižliaubia, bet 
šeimai ir to nėra.

Po visą Lietuvą labai yra 
išsiplatinus bjauri mada 
gaminti dar cukrinę ir cuk
rinį alų. Nors labai pigus 
nuodai, ir už litą galima nu
girdyti 40 žmonių, bet už 
tat ji 'baisesnes pasekmes 
neša negu valstybinė.

Rokiškio valsčiuje daug 
sykių mažiau yra vartoja
mas cukrinis raugalas, bet 
visgi į metus suvartoja apie 
15,000 kilogramų cukraus. 
Cukrų perka, bet jį paver
tę nuodais suvartoja, o ar
batą geria su saharinu.

Cukrinis alus ir degtinė 
yra 30 nuoš. nuodingesnė 
negu valstybinė. Didžiau- 
sis girtuoklis išgėręs kokias 
keturias stiklines alaus ant 
rytojaus turi sirgti.

Mačiau vieną tokį balių 
kuriame dalyvavo 50 žmo
nių, o ant rytojaus visi sir
go. 25 žmonės sirgo 10 die
nų, 15 žmonių sirgo 4 die
nas, o 10 žmonių tik po dvi 
dienas.

Žinau tokių ūkininkų kad 
rudenio laike prasimanė iš 
rugių ir linų gautų litų va-

lyti cukrinę ir kelti balius, mes. 
b pavasariop badauja.

Sausio 20 d. vienas Ro
kiškėnų ūkininkas pradėjo 
elgetauti, o vaikščiodamas 
keikią žmones, pasaulį ir 
valdžią kad esą netikus 
tvarka ir žmonės skurstą.

Štai trumpa to ūkininko 
biografija. Vyras 40 me- 
tų, turi 76 ha nuosavos že-

Turėjo 25 ha seno 
miško vertės apie 50,000 li
tų, 
kus 
bas, 
nių
dėjo mirti badu, 
valdžiai, vaikams yra uždė-

Pragėrė mišką, ukiš- 
jrankius, apleido trio- 
nesumokėjo valstybi- 

mokesnių, vaikai pra- 
Įsikišus

ta globa ir jie apsigyveno 
pas gimines. Jis pats pra
dėjo vogti. Dabar laukia 
devynių teismo bylų.

Tokių ūkininkų Lietuvo
je yra daug. Lietuvos ūki
ninkams reikia daugiau ap- 
švietos....

ncc AXXXX

* SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI' ❖

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. Ž
Dr. Smedley, garsus Specialistas^ £ 

su 45 metų pasekmingu medikaliii? 
patyrimu, naudoja naujausius Euro-. T 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia- 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių*'g 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, & 
skilvio, ir vidurių negerovių, odos h-£ i* 
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
iir‘ kitais' - budais yra /beskausmis, if *;* 
tokis, tikras kad negalima padaryti -i- 
klaidos pažinimui justi ligos. Krau- * 
ją, šlapumą ir kitus tdalykus taipgi .♦* 
iišegzaminuoja. t jg. ❖

Jeigu jūsų liga n^fey<™a.pis^tą 
pasakys nedvejodamas. Jatįfrkit ĮeK 
sybę apie savo kūnišku- s^^&ifi-Žeuzįį

Drfb.W.Smedl^Spiįialistiasileis]dt> nes musų laflea® 
. r- -fj . sos ligos yra isgyąąmęs.

Jeigu jus turite'sifili,•'kraujo ar kitokią užkreyiatną ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Sme.dlėyį kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley kaipgi turis specialius vaistus dėl gyflymo ^gilių. žr; nu
silpnintus kūno organus.'■ -

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiem®. /'
DR. SMEDLEY, SPECIALIST^ į

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. ; -Clfeyelahd
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakarė.

NedėldieniaiB nuo 10 iki 1.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

S

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 

kurios turtas viršija $1,000,000.00.
NuO susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viši nariai gauna laikrašti “T«- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės iiae adresus

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

38 years 
35 ounces for as’ 

KC 
BakingiPowder 

(double acting) 

USE LESS 
than of high priced brands 
USEDLBV n?ro° F POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

the

*695

A WIDE CHOICE OF COLORS 
Z.T NO EXTRA COST

^M^CHALLENCER

ccepting its 
/'chalhnae by tens of 

thousands.......

❖

at factory
Coach - - - ■

vi

tMade bj

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

Justi Plumberis aprūpins jumis tuo. Tai nepaprastas vandens 
šildytojas už visai mažą kainą.

Susideda iš storo geležinio tanko ir geriausios rūšies y&rini'į. 
dūdų šildytuvo, su naujos. rūšies gazo degintuvu; kuris veikia 
labai pasekmingai — ištikro tai. du degintojai viename. Di
dysis degintojas yra greitiems reikalams, o mažesnis, kuris 
sunaudoja mažai gazo, palaiko tanką šiltą ir esti

NAUJO TIPO
Praktiškas, Modemiškas 

Vandens Šildytojas —

REX DUAL BURNER
GAS WATER HEATER

KARSTAS VANDUO
VISU LAIKU

All druggists—35o and 65c jars and tubes. 
Children’s Must er of? (milder form) 35o.

Better than a Mustard Plaster

The Cleveland Heater Co.
Cleveland, Ohio

1900 W. 112th St. Phone BOulevard 1616

695 
695 
735

(795 
S56 
850 
895

Phaeton - - • >
Coupe - 

(with rumble seat) 
Standard Sedan • •
Town Sedan • - •
Roadster - - • •
Convertible Coupe - - 
Essex the Challenger 

Ypatybes ir 
Gaunami Nustatyti 

Priedai:
Patentuoti Super-Six drebė
jimo sulaikytojai; 4 Dyd- 
rauliški trankymo sulaiky
tojai; Naujos rūšies 4 ratų 
brėksai; virš 70 mylių. i 
valandą; 60 mylių ištisą 
dieną; Stareris, elektriškos 
micros gazolinui ir aliejui; 
Didesnė operavimo ekono
mija; Radiotorius su užda
rymų šilumos ■ kontroliavi
mui; Nustatomos sėdynės, 
priešakinės ir užpakalinės; 
neperlyjamos durys, langai 
nebarškanti, tykus visas su- 
budavojimas; visos žiban
čios darys Chronium nuži- 
bintos; naujos lempos; stik
lo valytojas; veidrodėlis; 
elfektro užraktas; kontrolia
vimas ant styravimo rato.

Oi® high įpoimt off ALL 
ESSEX. selljiag records

Su Super-Si. savininkų desėtkais tūkstančių, per
kančių Essex, didžiausias pamėgimas kokį kada 
parodė 6-cilinderių karui, pritraukė daugybes ka
rų savininkų iš visokių kainų ir didumų srities prie 
Essex the Challenger.
Jo pamėgimas visur apkalbama. Laiks nuo laiko 
didžiausia produkcija kokią tik Essex galėjo pa
daryti turėjo būti padidinta užpildymui šių nepa
prastų reikalavimų.
Pasekmės Challenger Savaitės visoje šalyje patyri
mų — veikime, patvarume ir ekonomijoje — pra
plėtė patogumus šio didelio, puikaus karo iki vi
suotinų reikalavimų.

Su atviru iššaukimu ku
ris neišlenkia jokio ki
to karo —

' —su
spėka 
landą
—su

va-

jo 24% didesne 
ir 70 mylių j va- 
veikimų —
jo diesne grože, 

pilno didumo įtalpa,
žiavimo lengvumu 
ekonomija
—ir su jo stipriais 
mais ir puikiais, dide
liais viršais—Essex įsi
gijo taipgi pirmenybę 
VERTYBĖJ. Jame gau
nat visus patogumus ką

rė-

turi tik brangus karai, 
ir gaunami, jeigu gau
nami, tik kaip “ekstra”, 
už ekstra mokestį virš 
Essex ainos. Essex the 
Challenger — pilniausia ■ 
Įrengtas, puikus “Six” 
— turi šiuos visus da
lykus kaipo prideramus 
įtaisymus:
Jie apima kelių šimtų 
dolarių vertės matomų 
reikalingų priedų, taigi 
yra kita priežastis dide-’’ 
lio pasisekimo kurį Es
sex the Challenger įgi
jo iš pat pradžios.

Temykit ESSEX the CHALLENGER
Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service

NORTHEASTERN. OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
West Side Sales Branch

6375 Lorain Ave. Rand. 4227
Blaushild Motor Car Co'.

12100 Kinsman Rd. WAshington

Esper Motor Sales
ATlantic l»

Mo.tor Sales
FAirmount

3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch
3.737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph 4332

Motor Co,
BOulevard3800

29103858 W. 25th St.
Fisher

43.74 Mayfield Rd.
The Armtsrong Motor Sales Co.

2050 E. 105th St. . GArfield
W. Baker King Motor Co.

7107 Euclid Ave. PEnnsylvanja
Merkle Motor Sales, Inc.

Lorain Ave. CLearwaler
Schneider Motor Sales

Center, O. Westlake 81

The K. F. Spieth Co.
Euclid Ave. EDdy 2522
Roy Turner Motor Sales Co.

139.08 St. Clair Ave. GLenville 255-2

17601

Dover

14461

8552

8930

1042

2920

H. C. Trace
1366 W. 117th Si.

W. O. Wince Motor Sales 
Chagrin Falls, O. x

Toll & Higgins, Inc.
11434 Superior Avė. GArfiėld

•Olen Motors
10548 St. Clair Ave. GLenville

1970

0991

5940

Engel-Robbins Motor Sales, Ine.
Bedford, O. Bedford 318

Powell Buller Motor Co.
5-111 Broadway BKoadwny 0033

Solon Garage 
Solon, O.

D. I. Sterling & Son
Berea,' O. ** Berea 171W.
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Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese s

jį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 11;

MISTERIŠKAS “DRACULA”
OHIO TEATRE

APLANKYKIT VISŲ 
TAUTŲ DIRBINIŲ 

PARODĄ!
Lietuviu Skyrius Labai Gra 

žus ir žingeidus
Paroda tęsis dar tris dienas 

ir baigsis nedėlioj. Dar visi tu
rit laiko apsilankyti ir pamaty
ti. 30 tautų turi savo įvairius 
namus ir. namelius išstatytus 
miesto auditorijos viduje, visi 
nameliai pilni išdirbinių. Pa
roda prasideda tuoj po pietų ir

del daugybės gatavų'daiktų ne-| 
buvo gana staklėms vietos.

Moterėlės pasimainydamos 
Lietuvių bakūžėj verpia linus, 
kas labai patraukia atidą visų 
tautų svečių.

i Muši] skyriun užeina ir isši-.l 
kalba visokių žmonių. Vieni 
išgirdę Lietuviškai kalbant lyg 

I iš sapno atbunda, juk jie yra 
Lietuviai, kitados mokėjo ar

i jų tėvai mokėjo Lietuviškai, 
dabar jie nutolę nuo Lietuvių

. ir per daug metų negirdėjo žo
džio Lietuviškai. Džiaugiasi ga-

PILIETYBĖS KURSAI
Sekančiose vietose Lietuviai 

gali pasimokyti išsiėmimui ant
rų pilietybės popierių patapi- 
mui pilnais piliečiais:

Alta House, 12510 Mayfield 
rd., antradienio vakarais.

Broadway Library, Broadway 
ir E. 55th St., ketvirtadienio v.

Collinwood Junior High Sch., 
St. Cloir ir E. 152 st., trečiadie
nio vakarais.

Corlett School, Corlett ave. ir 
E. 131 st., trečiadienio vak.

i East 79th St. Library, 1215 
E. 79 st., antradienio vak.

Goodrich House, 1420 E. 31

KOMARAS RUOŠIASI DI
DELĖMS IMTYNĖM.-'.

Marotta rengia dideles imty- 
Ines miesto auditorijoj po Vely
kų penktadienį, Balandžio-Ap- 
ril 5 dieną. Marotta užklausė 
Komaro ar nori eiti į galutinas 
iki pergalės imtynes su Rolan
dų drutuoliu Tom Draak, su 
kuriuo andai ėmėsi 30 minutų 
be pasekmių. Komaras sako, 
tegul tas Dučmanas atvažiuoja, 
aš jį papurtysiu kad nenorės 

[daugiau su manim imtis.

Kas mėgsta paslaptingus, baugi • 
nančius ir žingeidžius pgrstatymus 
privalo matyti Horace’ Liveright’o 
sensacinį vampirišką misterišką vei
kalą, “Dracula”, kuris pradės antrą 
savaitę Ohio Theatre, pirmadienį, 
Kovo 24 d.

Šis antras atsilankymas to veika
lo vaidintojų Clevelande atsiekė be
veik negirdėtą pasisekimą teatro is
torijoje.

Kaip tik 
tą veikalą, 
sigrudimas 
parodo jog “Dracula” paliko didelį 
Įspūdį kuomet pereitą metą buvo 
vaidinamas.

“Dracula” yra vienas iš šiurkš
čiausių ir stebėt’niausių misterijų 
kokios buvo statyta scenoje. Tai 
yra visai skirtingas iuvo turiniu da-

pasirodė skelbimai apie 
pasidarė didžiausias už- 
reikalaujant tikietų. Tas

tęsiasi iki 11 nakties. Visą die-.Vę progą Liętuvius sueiti. Ki
ną galit praleisti ten už 50c. ,ti išsišneka kad jų tėvų kuris 

žingeidu matyti visų tautų huvo Lietuvių kilmės, ir tt.
išdirbinius, bet patiems Lietuj Ketvirtadienio vakare įvyks- 
viams žingęiflžiausi savo žmo- > ta Lietuvių programas scenoje, 
nių rankų darbai. Ir- ištikro Apie, tai bus kitame numeryje, 
yra ko matyti, kuo pasigerėti.!
Iš visų tautų dalyvaujančių 
parodoje Lietuvių skyrių gali
ma priskaityti penktu išeilės, 
nežiūrint kad Lietuvių tauta la-J 
bai maža. Maža tauta, bet tur
tinga liaudies kūryba. Viso
kį visokiausi audiniai, mezgi
niai, o gintaras ■ Z’..'.,
kita truta neturi išstačius nei1 
dalelės tiek kitų jokių papuoša
lų kiek Lietuvių Skyriuje iš-i 
statyta vieno gintaro. Ame-j 
riko j parduodama kaina visas'! 
esantis šioj parodoj gintaras Į 
kainuotų nemažiau $5,000, ir 
jis paimta ne iš kokios parduo
tuvės bet surinktas iš žmonių 
kurie sau parsivežė iš Lietuvos. 
Didelėj stiklinėj šėpoj eilės nu
krautos karolių tokių kokių di
duma ir Lietuvių nematė, prie 
to yra kitokių gintaro daiktų.

žingeidaujasi tuo visi kas 
tik j musų skyrių užeina. :

Dirbo musų moterėlės iki su- Į 1 ~ - ■
siruošė parodai, bet ir turi kuo A; ,Zdanis al)ie savait<? 
pasistatyti prieš dideles taUf|paviešėjęs,Chicagoje ir susipa- 
tas.

Lietuviški audiniai
Sulyginant Lietuvių liaudies vemme vmcag0J saK0 aaug yra 

kūrybą, musų moterų rankų ir girti bet daug jr ' pei'ktino. 
smegenų darbą su kitų tautų,  
nieko panašaus nerasi, niekas .. ...
negali susilygint. Tą galima Nepiliečiams . Paskaitykite 
pačiam apėjus išspręsti. Pa. straipsni ant 3-cio pusi, ir pa
imsi kultūringų tautų kūryba, sirink? smme P«s apyje suzy? 
jų skyriuose yra tik daugiau kurli* m°k^ Pa«steng- 
fabrikų darbo arba kad ir ran- Ii!t lssnmtl P^^ybes popieras. 
kų darbas tai vis galima sakyt 
artistiškas, mokytų toje šako
je rankų: kaip Ispanų arba 
Vengrų siuvinėtos rožėmis ir 
kitokiomis gėlėmis skaros ir ki
ti išdirbiniai.

Parodos Atidarymas
Paroda atsidarė pirmadienio 

"jvakare, dalyvaujant apie 6000 
| Šimonių įvairių tautų. Atida- 
; rymas buvo formalis. Scenoje 
sėdėjo visų tautų po pora at- 

I stovų, kurie buvo publikai per
statyti. Nuo Lietuviu buvo O.

— ?iesįog j°kj Mihelichienė, Lietuvių komite- 
, to pirmininkė, ir “Dirvos” re- 
i daktorius. Po muzikos ir per
statymų kalbėjo miesto mana- 

! džeris Hopkins.
Padėka

Prie šios progos noriu išrei
kšti padėkos žodį poniai Piva- 
ronienei iš Pittsburgo už pri
siųstus- savo iš Lietuvos par
vežtus dalykus, abrusus ir ki
tus audinius ir gintarą, nes jų 
rudiniai yra vieni iš gražiau- 

I siu ką iš Lietuvių surinkta ir 
I gintaras iš pačių brangiausių.
i Ona Karpavičienė.

žinęs. su daugeliu,. Lietuvių in
teligentijos, sugryžo, į.r Clęve- 
landą trečiadienį. Lietuvių gy- 

j venime Chicagoj sąko daug yra

Nuėjus i Slavų tautų skyrius 
ten matai audinių arba siuvi
nėjimų — daugiausia siuvinė
jimų ant audimo — tokių ru
pių, be skonio, daugiausia grieš-

st., antradienio vak.
Glenville Library, 660 Park

wood drive, trečiadienio vak.
Memorial School, E. 152 st. ir 

Luckow av., pirmadienio vak.
Rickoff School, Kinsman ir 

East 146 st., pirmadienio vak.
St. Clair Librory, St. Clair ir 

E. 55 st., ketvirtadienio vak.
Superior Library, 1347 East 

105th St.-
South Library, Scranton ir 

Clark ave., trečiadienio v.
Pamokos buna nuo 7 iki 9 v.
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ir išlaidų ga
vimui pilietybės popierių.

Kuriems suėjo du metai nuo 
išsiėmimo pirmų popierių ne
laukdami nieko eikit į sau arti
miausią nurodytą vietą ir pasi
mokinę reikalingų atsakymų 
lengvai gausit pilietybės popie-

! NAUJI GRAŽUS LIETU- 
VISKI REKORDAI

Dar peranksti sakyti:■ “Link
smų Velykų”, bėt; “Dirva” jau 
gavo naujų gražių rekordų ir 

! kviečia jus pasirinkti, kad tu
rėtumėt kuo Velykas linksmai 
sutikti, štai keletas:

Scenai paruoštas iš Bram Stoker’s 
garsios novelės. “Dracula” yra ne
nuorama, naktinė dvasia kuri vaidi
nasi nuo vidurnakčio iki aušrai. .Jis 
yra kraugeris, vampiras, ir nebuvo 
ant žemės per 500 metų, bet jam 
reikalinga žmogiško kraujo pasilai- 
kymui gyvo. Tai yra veikalas vaiz
duojantis viršgamtiškus reiškinius.

PARDAVIMUI NAMAS
2 šeimynų, po 5 kamb.,' visi įtai

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

C. F. PETRAITIS 
6702 Superior ave., Cleveland, O.

Pirkimas Lengvais

Mahanojaus Lietuviška Mai- 
nerių Orkestrą įgrojo sekanti 
naują gražų rekordą:
Marytė — Mazurka

Linksmos Akys — Polka
Columbia Orkestro: 

Meilės Abejonės — Valcas ir
Nakties Tamsoj — Valcas

PARSIDUODA
12013 St. Clair ave., pieninė ir 

delicatessen^ krautuvė, neša daug in- 
eigų. Gražus kambariai greta. Par
siduos pigiai. Smulkmenų klauskit 
pas Notarą Zimerman, 1753 East 
55th Street.

PARSIDUODA
1901 E. 40 st., kampąs^Perkins 

ave., pelningas užkandžių ir cigarą 
biznis. Parsiduos pigiai. Nuvažiuo
ti Wade Park karu.

Išmokėjimais
pERKANT šiuo budu, jus galit naudotis pirki

niu iš pat pirmos dienos be didelio išdėjimo 
pinigu — naminiais padargais, elektros prietai
sais,. viskuo.

Vyrams kurie dirba naktimis 
specialės klesos buna Citizens 
Biure, Old Court House, nuo 9 
vai. ryto trečiadieniais.

Norėdami informacijų telefo- 
nuokit Cherry 3796.

“Baltijos Arą” dar ne visi 
prenumeratoriai atsiėmė. Prie' 
progos paraginame vietinius i 
ateit užsirašyt ir '“Vargšų Ka-j 
ralienę”.

Važiuojautieji Lietuvon, ku
rie tikrai ruošiatės, pasirūpin
kit savo fotografijas (del pa
sų, mažiukes) ir ateidami “Dir
vos” Agenturbh atsineškit, ta
da nereiks kelis sykius ateidi
nėti, vienu sykiu bus galima 
visas darbas atlikti.

Fotografijos • reikalingos ne
piliečiams prie Lietuvos pasų ir 
gryžimo Perrriitų į ’ir piliečiams 
prie Amerikoniški] pasų.

Nepiliečiams dabar laikas iš
sirūpinti gryžimo perimtus, ką 
kiti jau rit- turi, o kiti siunčia 
aplikacijas. Kurie nesat pilie? 

i čiai negaišuokit.
Jau registruojame ir pilie

čius pasirengusius važiuoti su 
“Dirvos” ekskursija, tuoj pra- 

I sidės laive
Negaišuodami 

. ti.
I Kas nenori 
kursija vykti

Kostancija Menkeliuniutė 
įdainavo:

Vestuvės ir Jonukas ir Marytė 
O štai Vanagaičio. — musų ko
miko, gražios 'dvi dainos kurias 
jis plačiai dainuoja:
Brigyta ir o-

Aleliuja — Esu Bomas
Prie to yra daugybė kitų ge

rų naujų rekordų, kurie tinka 
Lietuvių pasilinksminimui, dai
nos Vanagaičio ir kitų ir mu
zika.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

KARŠTOS IR ŠALTOS

SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą.

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

Dabaa jus galit turėt savo ir telefoną pa
tys sau net dar lengvesniais išmokėjimais. Mes 
neimam nieko už Įvedimą. Pašaukit MAin 9900 
šiandieną,-užsakykit sau telefoną ir kada jis bus 
gatavas naudojimui užmokėsit už , ji mėnesis po 
mėnesio juomi besinaudojant.

The Ohio Bell Telephone Company

vietų užrašymas.
ateikit užsirašy-

ar negali su eks- 
gali vykti kada

Luobikis nubaustas. Už su
mušimą Lietuvio J. Aleknavi
čiaus už tai kad neapsimokėjęs 
už laikymą iš jų išėjo, valgyk-

nori ir naudotis ekskursijos nu
piginta laivakorte. “Dirvoje” 
parsiduda laivakortės visomis 
linijomis ir visais laikais.

ant rendos
.5 gražus i kambariai su -maudyne, 

elektra, garėtu ir kitais paranka
mais; viršuje, ir Artį, Lietuvių . baž
nyčios. Reiklu $23 mėnesiui.

Joe A. Klisevičius, Savininkas 
1350 EAST 66TH ST.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.
• CHAŠ. STONIS

Vin. Debesis
“DAKTARAS”

Senų Namų ir Suplyšusių Kambarių.

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos

John Jacoby & Son
■ įsteigta 1881 

7036-7038 Superior Ave.

tų spalvų, marginius panašius 
kaip ir. Lietuvoj Rusus pasek
dami kaimiečiai siuvinėdavosi 
marškinius. Tai yra primiti- 
viškas gražinimosi darbas. Bet 
kada paimti Lietuvių audinius 
ir juose išaustą raštą, visame 
matosi toks švelnumas, sugabu- 
mas, tverybos sumanumas, ro
dos kaip galėjo paprasta kaimo 
moterėlė ir išgalvot tą.

Lietuviai buvo pastatę ir var
stotą arba stakles parodymui 
kaip tie audiniai audžiama, bet

LIETUVIŠKAS RADIO 
PROGRAMAS!

Stotis WHK Cleveland, Ohio,

los savininkas Luobikis, 6731 
St. Clair ave. nubaustas užsi
mokėti $200 ir uždarytas 6 mė
nesiams į pataisos namus.

Automobilistams palengvini
mai. Ohio valstijoj perleista 
įstatymas palengvinantis auto
mobilistams važinėti atviruose 
keliuose. Iki. šiolei buvo apri
bota iki 35 mylių, dabar gali 
važiuot kiek automobilis neša, 
jei kelias tuščias.

Vanagaitis, Olšauskas ir Ko. 
atvyksta į Clevelandą su Pa
vasarine Opera Balandžio 19 d.

sekmadienį, KOVO 24 d., 11 v.
10 min. prieš pietus. Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.

Iki pereitos savaitės pabai
gos Cleveland© gatvėse auto
mobiliais užmušta 40 ypatų.

CIevelando laikraščiai talpi
na vardus tų kurie kokių šalių 
piliečiai tampa Amerikos pilie
čiais. Po antgalviu “Lietuvos 
žmonės” randama pavardės to
kios : Svare, Leibovič, ir tt., kas 
Amerikonui tai skaitančiam ro
do lyg Lietuviai yra žydai. 
Mat,( daugybė žydų priima A- 
merikos pilietybę.

Butlegeriams' įvesta griežtas 
valstijos įstatymas. Sugautas

Tema: “VELYKOS ir KĄ 
JOS REIŠKIA?”

, Kalbės J.Zavist...........
Rengią T. B. 6. S.

Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskim atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

keturis kartus pardavinėjant 
svaiginančius gėrimus, parda
vėjas galės būti nubaudžiamas 
visam amžiui kalėjiman.
P S=~~BŽ£Ž”:= = = =£££===—■====»

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

) kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand.'6729. ~~

Seniausias Lietuvis Popieriuotojas 
Clevelande: popieriuoja, maliavoja, 
pleisteriuoja ir atlieka medžio dar
bą. Turintieji tokius darbus savo 
namuose šaukit, telefonu, o gausk | 
gerą patarnavimą. Mažas ar dide- | 
lis darbas vištiek. (12) |

6014 Superior Ąve.
Telef. Randolph 1615 W

K.E.YOCHUS
Naujoje Vietoje

Aš jau persikėliau į nau
ją vietą, įrengiau savo siu
vimo, valymo ir prosijimo 
ištaigą su visais moderniš
kais pagerinimais.
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
išvalyt ir išprosyt $1.40 
išvalyt ir išprosyt -50c 
išprosyt .......... 45c 
išprosyt .......... 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

1.50

Siutas 
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

Koatas
Šilkinė

išprosyt .............
Neškit dabar!

Pavasariniai Siutai
Taipgi kiįrie ruošiatės1 įsigyt 

Naują Siutą.pasinaudokit musų 
žemomis kairiomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai : Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

“NjA, MANO BRANGI, nors tai nėra di

džiausias namas Clevelande, bet jis yra

naujas ir patogus ir visas išmokėtas, taigi aš

manau kad mudu, būsime .laimingi jame.

Musii taupymų sąskaita davė mums; daug

pasitenkinimo, bet ji niekad nedavė mums

nieko kas suteiktų daugiau smagumo kaip .

šis musų namas.”

Incorporated

£ociett| for Ratings
in the Cittj of Cleveland 

PUBLIC SQUARE
ų Taupymų Sąskaita • Kiekienam Amžiui -


