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IR DARBININKŲ ŽINIOS

KASYKLOJ ŽUVO
DARBININKAI

46

Skilimą
VOKIETIJOJ DIDELI 

NESUSIPRATIMAI

Kil- 
eks-

Parnassus, Pa. — 
noch kasykloj įvykus 
plozijai, Kovo 21 d. užmuš
ta arba mirė nuo dujų 46 
darbininkai. Kasykloj tuo 
laiku buvo apie 270 darbi
ninkų, kiti išsigelbėjo. ,

Nelaimei ištikus, darbi
ninkų šeimynos didžiausia
me išgąstyje subėgo prie 
kasyklos, ir daugelį patiko 
liūdnos žinios: jų tėvai, su- 
nai, broliai žuvo....

Kasyklos savininkas yra 
Clevelandietis. Jis tikrina 
kad kas nors tyčia susprog
dino . kasyklos-', viršųtiniuą, 
prietaisus. Metai laiko at
gal irgi tas buvo padaryta, 
kada žuvo 13 darbininkų.

Eina tyrinėjimas.

Nesusipratimai tarp Bėr
imo — šiaurinės Vokietijos 
— ir Municho — Bavarijos, 
pietinės Vokietijos — nuo
lat eina aršyn. Vokietija 
susidėjus iš daug valstybių, 

j bet kitos aprimo ir liko gry
nai Prūsija; Bavarija, vie
na iš didžiausių Vokietijos 
imperijos valstybių, yra ka
talikiška ir jos žmonės 
na skirtingi nuo kitų 
kiečių.

Berliniečiai Bavarus 
dina “reakcijonieriais” 
“monarchistais’
•atkerta, “jus bolševikai” ir 
“kiaul-prusiai”. '

“Berlinas turi apie 600,0001 
bolševikų. Bavarija yra di-| 
durnoj -žemdirbiai.

Jeigu Berliniečiai nesu-| 
rimtės, nekurie žinovai 
ko kad Bavarai supykę 
simes nuo Prūsijos.

ga-
Vo-

va- 
ir 

o Bavarai

sa- 
at-

New Castle, Pa. — Ame
rican Sheet and Tin Plate 
Co. pradėjo operuoti 40 sa
vo plotvių skyrių.

NU-

ug-Peoria, Ill. — Trys 
niageriai ir sargas užmuš
ta kada užgriuvo degančio 
budinko stogas laike gesi
nimo.

AR PATI MIRĖ AR 
NUODYTA?

New York. — Policija 
bando išregsti paslaptį se
kančios prietikio. Atrasta 
negyva mergina, mirus nuo 
alkoholio, $45,000 vertės na
muose turtingai išpuoštuo-

Kas jai tuos namus da
vė ir kodėl niekad pas ją 

labdaris

se.

Elizabethton, Tenn. — 
Rayon šilko audėjų strei
kas tęsiasi, bet eina jdery- 
bos ir tikima kad neužilgo 
darbininkai gryš Į darbus. 
Kompanija siūlo 2c į valan
dą mokesnio daugiau, taip 
kad mažiausial'ga vietoje 
$8.96 bus ‘$10.08 į savaitę 
už 56 valandas daroo. v

Clevelande irgi sustrei
kavo 200 motęrų rayon šil
ko darbininkių kada pra
nešta jog bus rpamažinta 
mokestis už darbą nuo skai
čių. Iki šiol mokėta 8Vžc 
už svarą rayon: šilko susu
kimo, dabar numušta iki 6c.

Roma. — Italijoj bedar
bių skaičius stovi šitaip: 
Vasario pabaigoj buvo 489,- 
347, Sausio pabaigoj buvo 
461,889, Gruodžio pabaigoj 
buvo 363,551. Tas parodo 
kad bedarbių skaičius didė
ja.

KOMUNISTAI CHINIJO- 
JE BRUZDA

Pekinas. — Gauta žinių 
kad komunistai plačiai įsi
galėjo Kiangsi ir Fukien 
'provincijose, kur keletas 
miestų sunaikinta jų žiau
riais puolimais ir plėšimais.

Pranešimai sako kad Fu
kien provincijoj vadovauja 
penki Rusijos komunistai 
organizatoriai.

Vietomis pasinaujino su
sikirtimai pačių Chinų tar
pe, nacionalistų su kitais 
nenuoramomis.

114 ŽUVO TEATRE
Maskva. — Igoklino mie

stelyje, Vladimiro guberni
joje, užsidegus mediniam 
kino teatrui sumišime 
mindžiota arbą sudegė 
mo terų ir "vaikų . '

su-
114

PERSEKIOJA KOMUNIS
TŲ AGITATORIUS

Indijos valdžia susigrie- 
;bė smarkiau persekioti ko
munistus agitatorius ir su
laikyti jų propagandą tarp 
darbininkų dideliuose mies
tuose. Jų suagituoti darbi
ninkai pridarė daug sumi
šimų audimo ir kitose in
dustrijose.

Užpuola komunistų raš
tines, suiminėja vadus.

Paryžius; —Kovo 21 d. 
mirė Francuzijos maršalas, 
aliantų vyriausias karo va
das Foch, kuris sumušė Vo
kiečius ir privertė pasirašy
ti karo paliaubas 1918 m.

Maršalo lavonas per ke
lias dienas stovėjo grabe 
po Pergalės Vartais, netoli 
kapo Nežinomo Kareivio, 
kur įtaisyta ir iš žemės de
ga amžina, ugnis, žiemą ir 
vasarą.

Palaidotas Invalidų rū
muose, kur ilsisi kunąi Na
poleono ir kitų garsių Fran
cuzijos didvyrių.

Laike šermenų,’ pro gra
bą ėjo minių minios, keli 
šimtai tukstapčių žmonių, 
paskutiniu kartu pamatyti 
savo karžygį. Per-susigrū
dimą prie grabo sumindžio
ta mirtinai vienas žmogus 
ir keliolika sužeista.

Foch yra pirmutinis žmo
gus nuo laikų kada mirė 
garsus Francužų rašytojas 
Victor Hugo kurio lavonas 
pastatyta pQ Pergalės ar
dais publikai matyti.' 
. Vise's' valstybės pasiuntė 
Franeuzijai apgailos tele
gramos, tik' viena Vokietija 
atsidūrė keblioje padėtyje, 
nes tas pats maršalas juos 
privertė pasiduoti. Sujaus
iu o telegramą turėjo siųsti 
pats Vokietijos prezidentas, 
bet prezidentu yra Hinden- 
burgas, kuris vadovavo Vo
kiečių armijas ir buvo pri
verstas pasiduoti.

Meksikos karo vyriausy
bė praneša kad pastarame 
mūšyje Mezatlan srityj už-Įstaiga mirė Vladas Pųtvin- 
mušta ar sužeista 1,200 Į skis, vienas iš pirmutinių 
vyrų. Sukilėliai 5,000 skai-1 Šiaulių Sąjungos steigėjų 
čiuje atkavo 2,500 valdžios ir dabartinis jos garbės pir
kareivių. . Valdžios pusėje 
nukentėjusių buvo nedaug.

Kaunas. — Kovo 5 d. čia Tegul Tau bus len< 
Lietuvos žemelė, kurią t 
karštai mylėjai. “M.!

“DIRVOS” REDAKTC 
RIAUS PRISIMINIMA 

APIE A. A. PUTVINSi

mininkas.
Velionis gimė 1873 me

tais Rygoj, kada jo tėvas,| 
ištremtas po Lenkmečio Si-j Nuvykus pereitą vasar 
biran, gryžo Lietuvon. Jo I Lietuvą, iš pirmos diei

- . [pasiekimo Kauno susips 
motina nau su veiionju Putvinst

RUOŠIASI PRIEŠ ŠMU-
GELNINKUS

Washington. -
se ežeruose ledai nyksta ir štytė Mirskaitė ir
tuoj prasidės šmugeliavi- Plioteraitė, karštos Lenkės, j pjors apie jį ir apie jo

ixxv'KJ uuan, AJAVUUVUH. u v

— Didžiuo- močiutė,‘iš namų kuriigaik-

Suv. 
sau- 
prie 
lai-

mas degtinės ir alaus į 
Valstijas. S. Valstijų 
šieji agentai ruošiasi 
gaudymo šmugelninkų 
vų.

1928 metais iš Kanados 
įgabenta virš 3,000,000 ga
lionų svaiginančių gėrimų.

Detroito srityje pastaty
ta 70 parubežio sargybinių. 
Visu parubežiu bus keletas 
orlaivių, vandenuose moto
rinės valtys.

VISI BALSAVO “TAIP”
, Roma. r—. Koyo 24 d.‘ bu

vo rinkimai Italijos, seimo 
.atstovų;. 4QO narių..X Visi 
balsuotojai, apie 9,000,009 
dūšių, balsavo “už”) o tik 
136,198 balsavo “prieš”.

Tokia tai fašistų tvarka: 
Mussolini pastatė 400 fašis
tų partijos kandidatų, jo
kių kitų kandidatų nebuvo, 
ir pareiškė balsuotojams: 
pasisakyki! ar sutinkat su 
jų kandidatūra ar ne. Ką 
žmonės darys, balsavo “už” 
ir išrinko.

auklėjo jį ^Lenkiškoje dva-;.],urį^ šaulių Sąjungą p 
šioje. Tačiau Vladas, bu- naj daug rašiau, nebus p 
damas keliolikos metų jau- daug apie, jį dar paminėj 
nuolis, supranta kad jis yra I Mus pasikvietė pas si 
Lietuvis, kad Lenkįškumui1 gy venti daiL A> žmuidzi: 
Lietuvoje neturi būti, vietos. vičius ir iš stoties nusivi 
Jis vienas pirmutinių Že-: j savo namtis ant kalno p 
maičių bajorų meta sveti- Ukmergės plento. Tai 1 

vo Žemės Ūkio Parodos 
Dainų Šventės pradžia, 
del viešbučiuose jie žin 
mums nebus vietos. Pas 
Žmuidzinavičius buvo at 
žiavę iš savo dvaro ir a

Mat, p. Žm 
dzinaVičienė yra p' Putv 
skio sesuo. Taigi sykiu j 
venome vi'šą savaitę lai 
.ir po to Kaune esant vis 
p. ' Putvinskiais, susitiki 
vom kaip tik jie atvažii 

(Tąsa ant 7-to įnisl.)

nebuvo ? Tuo-tas
se namuose gyveno vienas 
vyras, matyt jos mėgiamas, 
kuriam palikta visas jos 
turtas. Tas namas dieną 
išrodė tuščias, o nakties lai
ku atsibūdavo girtavimai.

Policijai rupi patirti ar 
ji pati netikėtai mirė, ar ta
po nuhuodyta kad jos tur
tas liktų, Ji buvo 33 metų 
amžiaus ir labai graži.

UŽSIMUŠĖ 8 LAKŪNAI
Kovo 25 d. vienos dienos 

bėgiu Suv. Valstijose paski
rose srityse usimušė astuo
ni lakūnai.

ribas, skelbia patikėti- 
žinios. Bus įleistas tik 
jo prižado vykti gydy- 
ne kitokiu tikslu. Lei-

su.- 
ku- 
pa-

SUŠAUDĖ SUKILĖLIŲ 
VADĄ

Meksikoj .sušaudytas 
kilėlių vadas Ąguirre, 
ris pora savaičių atgal
kėlė revoliuciją; prieš val
džią .ir užėmė miestą Vera 
Cruz. Jis buvo narsus vy
ras ir pirmesnėse kovose 
daug pasižymėjo valdžios 
pusėje.

GAL ĮSILEIS TROCKĮ
Berlinas. — Vokietijos 

valdžia įsileis Trockį į sa
vo 
nos 
ant 
tis,
dimas. bus geras šešiems 
mėnesiams su teise prailgi-• 
nimo: Trockis prižadėjo Į 
gyventi tik kaipo sveikatos! 
jieškantis svečias, ne poli
tiškas agitatorius.

BAUSMĖ UŽ BIČIŲ 
ŠAUDYMĄ

Medina, O. — Čia patrau
ktas atsakomybėn jaunas 
vaikinas už šovimą į pilną 
bičių avilį. Jis teisiamas 
pagal gyvulių kankinimo įs
tatymo. Teisėjas atvyko į 
Clevelandą pas bičių žino
vą pasiteirauti kiek bitėms 
skauda, kad žinotų kokią 
bausmę išdykėliui uždėti.

Tai yra pirmas atsitiki
mas šios srities istorijoje 
kad žmogus butų patrauk
tas tieson už bičių kanki
nimą.

TAI ATSIŽYMĖJIMAS!
Rusijoj, Volgos srityje, 

suimta Volgos piratų va
das Kuznecov, kuris kalti
namas nužudyme 200 žmo
nių. Jis išžudė ir artimus 
savo gimines, pačią, dukte
rį ir šiaip žmonių.

Jis bus sušaudytas. -

PARDAVĖ LAIVYNĄ
Washington. — Suv. Val

stijų valdžia perleido savo 
komercini laivyną, 11 dide
lių laivų, į privatiškos or
ganizacijos rankas už $16,-, 
082,000. šiai linijai bus da- 

pintą autopioibiįiais. Rusija dėta du greiti laivai kaF 
ir latos BąltjjoB šajys. _■ 1 nuojanti po $25,000,000.

Fordas ruošiasi hudavoti 
automobilių dirbtuvę' Len
kijoj, iš -kurios 'bus apru-

47 ŽUVO AUDROJE
Pietines valstijas perėjus 

smarkiai vėtrai, pereitą sa
vaitę žuvo 47 ypatos, iš jų 
32 Tennessee valstijoje ir 5 
Kentucky valstijoje. Pa
tvino upės padarydamas di
delių nuostolių.

IR KALĖJIMUOSE PA
SIDAUGINO

Washington. — Per pas
tarus penkis metus Ameri
ka žymiai padidėjo gyven
tojų skaičium, bet ir Ame
rikos kalėjimai padidėjo — 
kalinių skaičius paaugo 20 
nuošimčių, 
gyventojai 
sija laisvų 
gėjimą.

Valstijinių silpnapročių 
ligoninės taip pat padidėjo 
ligoniais. Per 18 metų jos 
padaugėjo 30 nuošimčių to
kių ligonių.

18 sužeista. Vienna. So-> 
cialistų ir fašistų, riaušėse 
sužeista 18 žmonių.

Taigi kalėjimų 
nuošimčiais vir- 
piliečių padau-

BRANGUS ŠPIEGAI
Suv. Valstijų federaliuo- 

se kalėjimuose įvesta virši
ninkų špiegavimo sistema 
valdžiai per metus atsieina 
po apie $12,500,000. Spie
gti užlaikoma apie 5000 vy
rų ir moterų pačiuose kalė
jimuose. Prie to dar yra 
13,000 valdžios slaptos poli
cijos, kurią reikia užlaikyti 
paskirai nuo tos sumos.

Tą špiegavimą įvedė mo
teris, Suv. Valstijų proku
roro pagelbininkė keli me
tai atgal. Prezidentas Hoo
ver su nauju prokuroru ta
riasi špiegus panaikinti.

mą Lenkystės skraistę ir 
stoja į kovotojų už Lietu
vybę eiles.

Tai buvo tautinio Lietu
vių judėjimo pradžioje — 
“Varpo” ir “Apžvalgos”___
laikais. Velioniui teko dir- Į PutvinskaL 
bti vienam. Dvarininkai, 
giminės ir kaimynai neno
rėjo turėti su juo nieko ben
dro ir tiesiog vadino jį. pa
mišėliu.

Kiek vėliau Putvinskis 
susieina su tų laikų Lietu
viais veikėjais ir visas sa- 
yo jięgas deda Lietuvybės 
žadinimui. Savo dvaruose 
jis steigia slaptas Lietuvis 
kas mokyklas, šelpia jas vi
somis išgalėmis, ir pats mė
gina. rašyti į Lietuviškus 
laikraščius einančius Tilžė
je. Per septynis metus jis 
varė su savo žmona Lietu
viškų knygų 
iš Rytprūsių 
panaudodamas 
patikimesnius 
ninkus.

Putvinskio darbas 
nepastebėtas Rusų šnipų, ir 
jau 1905 metais jam teko 
susipažinti su Rusų kalėji
mais. Didžiojo karo pra
džioj Rusų valdžia suėmė jį 
kaipo pavojingą žmogų ir 
ištrėmė į tolimą Rusiją.

Gryžęs 1918 metais j Lie
tuvą, velionis negalėjo ra
miai žiūrėti kaip tėvynę en
gia įvąirųs okupantai. Vo
kiečiai dar nebuvo apleidę 
Lietuvos,. iš šiaurės ir rytų 
veržėsi bolševikai ir Len
kai. Putvinskis su būreliu 
užsidegusių tėvynės meil 8

kontrabandą 
į Žemaitiją 
šiam 
savo

darbui 
darbi-

nelikc
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Užpuolė traukinį. Eliza
beth, N. J. — Šeši banditai 
įsėdę į traukinį išvažiavo i 
stoties ir traukiniui išėjus 
apvogė; pasažierius ir pa
bėgo.

Apsinuodino. Chicągoje 
viena 14 metų mergaitė iš
gėrė nuodų ir sunkiai ap
sirgo norėdama nugąsdint 
savo tėvą kad liautųsi gė
ręs. Tėvas vienok tuo lai
ku buvo pergintas suprasti 
kad duktė apsinuodino.

© 
© 
© 

,,© 
Lietuvių pradeda kurti par - © 
tizanų burius, kurie ir buvo | 
busimos Lietuvos i 
Sąjungos užuomazga.

Daug darbo, lėšų ir var
go padėjo jis kol Lietuvos 
Šaulių Sąjunga pasiekė sa
vo aukštumos.

Nenuilstamas darbas ir 
rūpesčiai pakirto šio kil-! © 
naus Lietuvio ir darbuoto- © 
jo sveikatą ir negailestinga ® 
mirtis išrovė jį iš mus.’ 
tarpo. .:

šauiių g
© 
© 
©

© 
© 
©

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

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

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c).
du laišku..........12c
visus keturis.... 24c 
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Už
Už

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

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuoki!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.



Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Pittsburgiečiai dirba. At

silankius SLA. organizato
riui A. Žukui į šią kolom- 

Apskritis 
eilę prą-

Iš pavardžių tų vyrų ma
tyt kad tik pats fotografas 
Lietuvis, kitas vyras Len
kas, o du Airiai.

Patėmijęs.

Kensing- 
dalyvavo

ją, SLA. 3-čias 
surengė jam visą 
kalbų.

Kovo 8 d. New 
tone prakalbose
dar P. Pivaronas,. J. Vir
bickas ir S. Bakanas. New 
Kensingtoniečiai dirbą iš
sijuosę, turi suorganizavę 
jaunuolių kuopą ir žadėjo 
prisidėt prie 3-čio Apskri
čio ir drauge dirbti.

Kovo 9 d. buvo prakalbos 
Homestead, dalyvavo apart 
Žuko Pivaronas, J. Rūkas, 
A. Akelaitytė, Virbickas, p. 
Dovidienė, Dovidaitė ir Ra- 
jauskaitė, šios dvi panelės 
deklamavo. Ši kolonija pa
sižadėjo daugiau darbuotis 
SLA. labui.

Kovo 10 d., 2 vai. po pie
tų, buvo Duquesne, kur da
lyvavo ir visas buris Pitts- 
burgiečių, o vakare tą pat 
vakarą buvo Carnegie, ten 
buvo prakalbos ir vakarie
nė, kur irgi gana didelis 
buris Pittsburgiečių daly
vavo.

Kovo 11 d. buvo prakal
bos Pittsburgo pietinėj da- 
lyj, Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, dalyvaujant visam 3- 
čio Apskričio komitetui.

Kalbėjo Pivaronas, Vir
bickas, Mažiukna ir Žukas 
Čia sutverta nauja S.L.A. 
kuopa iš 14 narių. Kuopos 
valdyba susidarė iš šių ypa
tų: pirmininkas Kuri. Zigr 
Vipartas, pagel'b. Jurgis Či- 
kauskas, sekr. Jonas Kuizi
nas, f in. rašt. G. Gilius, ižd 
Albina Brazauskienė, iždo 
globėjai J. Lucaitis ir Marė 
Čikauskienė; ligonių lanky
tojai Pr. Bacevičienė.

Naujos kuopos suorgani
zavime daugiausia dirbo J. 
Kuizinas ir J. Virbickas.

Kitos Pittsburgo S. L. A 
kuopos nesėdi rankas susi- 
dėjusios. Prie 40-tos kuo
pos Vasario mėn. prisirašė 
6 suaugę ir 12 jaunuolių; 
Kovo mėn. — 6 suaugę ir 7 
jaunuoliai.

North Side dalyje taipgi 
naujų narių sparčiai gauna.

Neteko sužinoti ar But- 
lerio 195-ta kuopa įsijudi- 
no į veikimą, nes G. Kelia 
ir R. Paplauskas žadėjo ne
pasiduot ir lenktyniuot su 
kitomis kuopomis.

J. Virbickas.

Industrijų vertė. Pitts
burgh srityje į įvairias in
dustrijas sudėta $1,125,000,- 
000 (bilijonas suvirš). Kaip 
žymiai industrijos plečiasi 
šioje srityje galima patirti 
iš to kad 12 metų atgal bu
vo į jas investinta $888,- 
000,000 ir per tą laiką pa
didėjo 25 nuošimčiais.

Tos visos industrijos me
tų bėgiu padaro gaminių už 
apie $1,500,000,000. Tiek 
maždaug buvo pereitą me
tą ir gal kiek daugiau bus 
šiais metais.

1921 metais buvo padary
ta gaminių už $1,170,000,- 
000, iš ko galima spręsti 
kaip kas metai su didėji
mu industrijų auga ir jų 
gamyba.

Dirbs naują metalą. Vie
tinės nekurtos išdirbystės 
pradės gaminti naują meta
lą, kietą plieną kuris turi 
sidabro žibėjimą. Tas me
talo gaminimo būdas išras
ta Europoje ir vietos išdir
bėjai paėmė patento teises 
gaminimui jo Amerikoje.

To naujo metalo išradi
mas duoda galimybę gamin
ti stalams reikmenis ir ki
tokius dalykus kas tik ga
minama iš sidabro ir galės 
lenktyniuoti gražume ir pa
togume kaip sidabro pro
duktai, ' bet kainuos 
pigiau.

PHILADELPHIA,

daug

PA.

Kovo

IŠRADĖJAMS IR ME
CHANIKAMS

Amerikos Lietuvių Išra
dėjų ir Mechanikų Sąjunga 
savo susirinkime numatė 
reikalą laikyti išradimų ir 

parodą. Paroda 
sekančią vasarą 
delei sekančių

LIETUVOS KONSU
LATŲ PATARNA

VIMAI

sėkmingiau pri-

išdirbinių 
turės būti 
Chicagoje, 
motivų:

1) Kad
siruošti prie pasaulinės pa
rodos kuri 'įvyks 1933 me
tais,

2) Kad plačiau savitar
piai susipažinti tolesniam 
veikimui ;

3) Supažindinimui Ame
rikos Lietuvių su šios są
jungos veikimu.

Taigi šiuomi ir yra kvie
čiami mėehariikai ir išra
dėjai, kaip Chicagiečiai taip 
kitų kolonijų, arba Kana
dos, Pietų Amerikos, ir tt. 
Norintieji dalyvauti šioje 
Lietuvių parodoje plates- 

žinių gaus pas Sąjun- 
Sekretorių, S. A. Zolp, 
W. 33rd st., Chicago,

nių 
gos 
j34 
III.

Rengimo Komitetas 
A. Tutlis, A. Kalvaitis, 
S. A. Zolp, M. K. Žilius.

DAYTON

Prie dailės mėgėjų vaka
rienės. SLA. 3-čio Apskri
čio surengtoj dailės mėgė
jų jaunų darbuotojų pager
bimui vakarienėj Apskritis 
turėjo dar ir $60 pelno.

Užkvietinius gavo 32 y- 
patos, tik ne visos dalyva
vo. Viso svečių buvo 
pora šimtų.

apie

Suimta jauneliai.
16 d., 11 vai. naktį, ant 8-tos 
gatvės, Lietuvių gyvenama
me name policija areštavo 
namų šeimininką ir apie 20 
nepilnamečių jaunuolių, ku
lių tarpe buvo keletas Lie
tuvaičių šv. Andriejaus pa
rapijos Sodaliečių draugi
jos narių ir dvi Šv. Andrie
jaus Lietuvių parapijos mo
kyklos mokinės. Už areš
tuotas tėvai turėjo uždėti 
po $100 užstato.

Čia turėtų būti pamoka 
musų tėvams ir 'vadams, 
kurie labai tankiai pyksta 
ir bereikalingai kolioja tuos 
žmones kurie drysta jų ne
tikusį auklėjimą peikti.

Gaila kad tarp musų ran
dasi tokių urvų kuriuose 
musų jaunimas dorą pūdo 
ir gaila tokių tėvų kurie 
nežino kur jų vaikeliai eina 
ir kada gryžta. Sis įvykis 
yra negražus Lietuviams, 
nes vietos Amerikonų laik
raščiai tą Lietuvių vardu 
plačiai aprašė.

Kalėdų Jonas.

Ko-
Ga- 
kad

Suimti už mergaites. 
20 d. Pittsburgh Post 
zette Times pranešė 
vieno Lietuvio fotografijų 
studijoj suimta pats foto
grafas ir trys kiti vyrai ir 
apkaltinti užpuolime toje 
studijoje jaunų mergaičių.

Laike jų tardymo ir mer
gaičių liudymo teisėjas iš
prašė visus svečius iš teis-' 
mo kambario.

NUŽUDYTA MOTINA 
TRYS VAIKAI

Toledo, O. — Ukėje neto
li šio miesto Kovo 25 d. pa- 
tėmyta gaisras. Kada, ug
nis užgesinta viduje rastą 
nusmaugta moteris, 25 m., 
ir trys maži vaikai. Žmog- 
žudis ar žmogžudžiai nužu
dė juos ir sunaikinimui sa

lvo pėdsakų namą padegė. ,

IR

Viešos Velykų ceremoni
jos bus atlikta lauke 
aukšto kalno' Hills ir 
parke 'Velykų rytą 5 
Rengia bendrai visos 
kščioniškos sektos.

Vientautis A. J. Pretic 
apląikė naujų avalų naujos 
mados del-jvyrų, moterių, 
mergaičių kaip
gi prieš Velykas tūri spe
ciali išpardavimą vaikams: 
avalų, parduoda puse kai
nos. Patartina Lietuviams 
kreiptis pas savo vientautį, 
o tikrai gausite tinkamų 
avalų.

Parengimai. Praleidus il
gą ir nuobodžią gavėnią 
prasidės parengimai.

SLA. 105 kp. ir TMD. 8 
moterų kuopa rengia ben
drai balių Balandžio 6 d. 
Barney Community salėje.

LRKSA. 191 kp. rengia 
balių Balandžio 13 d. White 
Eagle salėje.

Abiejuose baliuose grieš 
gera muzika, Varašiaus or
kestras.

Kalbės česnulis. Balan
džio 7 d. bažnytinėj salėje 
rengiama prakalbos, kurio
se . kalbės Adv. Česnulis iš. 
Clevelando. Česnulis yrą 
geras, kalbėto jas- it patrio
tas, taigi patartina atsilan
kyti išgirsti jo kalbą.

Sirgimai. S. Mockevičiui 
(“Dirvos” skaitytojui) pa
daryta pasekmingai opera
cija ant apendicito.;

M, Šliužienė taipgi sergą 
komplikuota liga, daktarai 
.įieško tikros ligos priežas
ties. Linkėtina šiems ge
riems Lietuviams greito pa
sveikimo.

Darbai eina neprasčiau
sia, o pavasariui artėjant 
rengiamasi prie visokių bu- 
davojimų, taipgi prasidės 
darbas gelžkelio kėlimo vir- 1 
šuje miesto. J. Ą. U.

ant 
Dale 
vai 
kri-

VELYKOMS REKORDAI
Pas mane galit gauti puikiausiu 

Lietuviškų dainų ir muzikos rekor
dų kokie tik naujausi pagaminti.

J. A. URBONAS
534 Michigan aye. Dayton, Ohio

.(Tąsa pereitame num. til-r 
pusio: “Pinigų Išėmimas Į 
iš Amerikiečių Laiškų”) j

Pinigų Siuntimo Budai
a) Siuntimas tarptautinė-

■nėmis pašto perlaidomis y- 
ra saugiausias, pigiausias, 
nors gal ne visiems patogus 
būdas. , . , I

b) Siuntimas pinigų peri 
pažystamus bankus, per sa
vo agentus, yra Amerikos! 
Lietuvių senai praktikuoja-Į 
mas būdąs ir yra daugeliui) 
patogus.

c) Siuntimas pinigų laiš
kuose yra galimas tik tada 
kada laiškas yra “įvertin-I 
tas” ir siuntėjas atsako už | visuomenės komitetai šel- 
įvardintą sumą, f________
paprastuose laiškuose arba 
net registruotuose yra vi
siškai rizikingas ir nepa
tartinas: už pražuvimą lai
ško niekas., neątsakys, o re
gistravimas neąpsaugoją ir 
neatlygina už laiško įtalpos 
žuvimą. Amerikos paštas 
tik už visišką registruoto 
laiško pražuvimą atsako 
$9.56 suma.

Lietuvos Konsulatų 
Patarnavimas

Visuose Lietuvą liečian-
gšų Karalienę”
jau 1929 m. kuponus/nors 
dar jie sueis tik Liepos m.

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

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. , ^Pasiuskit jiems per “Dir
vos” Agentūrą tuojau desėtką1 kitą Dolarių sėklai; ir dą- 
sipirkimui gyvulių, ir jų'nielaiule, pasibaigs. “Dfrya”; 
užvedė greitą patarnavimą) Į '20 iki . 14 dienų pinigai 
bus pristatyti priėmėjui — dabar kada jų labiausia'reikia.

"Dią^Ą.'
6820 Superior Avenue l į v | Cleveland, Ohio

Siuntimas I P™1“ nukentėjusių ūkinin
kų ir bedarbių. Tie visuo
menės šelpimo komitetai ti
kisi kad ir Amerikos Lietu
vių pašalpinės organizaci
jos susirūpins šio momento 
neišvengiamais reikalavi
mais.

P. Žadeikis,
Liet. Gen. Konsulas.

. čiuose reikaluose kurtę tik 
t yra kam neaiškus ir abejo- 
> tini geriausia kreiptis ir at

siklausti Lietuvos
. to, tuomi galima išvengti 

daug nesmagumo ir
, nuostolių, j"'

Palaikųjjiylose:) pąlaikų 
laikytojai ir administrato- 

, riai dažnai neatsiklausdami 
‘ daro išlaidas savo nuožiū

ra, bet Konsulatui užpro
testavus prasideda bylinė
jimąsi su. neišvengiamais 
nuostoliais.

Važiuojant į Lietuvą lai
kinai ar apsigyventi dauge
lis savo piniginius reikalus 
palieka giminaičiui ar net 
pažystamam ir iš to, kaip 
Gen. Konsulato patyrimai 
rodo, paeina daug nesusi
pratimų ir nuostolių kada 
išvažiavusis nori kokią nors 
savo piniginę operaciją at
likti. To nebūtų jeigu vyk
stant svetur savo pinigi
nius reikalus pavestų Lie
tuvos KbnŠūlato globon.

Taigi ir del pinigų Į Lie
tuvą siuntimo budo visai 
nepakenktų atsiklaust Kon
sulato.

Čia nebus pro šalį pri
minti kad . pinigus galima 
siųsti ir per Konsulatą. Su
prantama, siuntimas per 

‘Konsulatą yra visiškai sau
gus, nes yra Valstybės ga
rantuotas.

Piniginę pašalpą gimi 
nėms nukentėjusiems del 
nederliaus Lietuvoje, Lie
tuvos Genęrąlis Konsulatas 
(15 Park Row, New York 
City) šį pavasarį, kiekvie
nam prašant, persiuntinės 
nemokamai, kadangi del ne
derliaus kai kuriose Lietu
vos dalyse, Lietuvos ūkinin
kams ir darbininkams šį 
pavasarį prisieis daug var
go kęsti, todėl reikia tikė
tis kad - čionykščiai Lietu
viai rimtai įvertins' savo 
giminaičių padėtį Lietūvo- ■ 
je ir pasinaudos šiuo Lie
tuvos Generalio Konsulato 
patarnavimų;) ■ , j

Lietuvoje yra- susidarę ir

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
mokestį už “Dirvą” ir “’Var-

Priimame

konsula-

net

THOMAS, W. VA.
Kovo’ 4 d. iš čia fiuvo nu

vykę į Washingtona pama
tyt prezidento įvesdiriimb 

(iškilmes ir du Lietuviai biz
nieriai, broliai Petras ir Jo
nas Milkintai. Diena buvo 
lietinga ir jie labai suvar
gę-

Repečkų duktė labai ap
sirgo. Ji randasi Davis li
goninėje. Ji yra 18 metų 
amžiaus. Linkėtina greito 
pasveikimo.

M. L. Balčiūno šeimyna 
išvažiavo i Detroitą, pats 
Balčiūnas liko čionai, tvar
ko savo biznio reikalus.

M. Subatienė užsirašė į 
“Vargšų Karalienės” kny
gos leidėjas.

Pinavijąš. I

JIEšKĄtr DAĘBO 
LIETUVIŲ UKĖJ

Kam reikalingas darbi
ninkas ukėj 'prašau atsišau
kti; aš moku -ūkės darbą, 
galiu ir vienas ūkę vėsti-. 
Kas turėtų tokią vietą man 
su šeimyna duokit žinoti.

Adam Augustiza 
Mashęly st.

McMehin, W. Va.
2215

JIEŠKOMA
Juozas Andriukaitis, gy

venęs Chicago, Ill. Jis pats 
arba apie 'jį žinantieji pra
šomi pranešti Lietuvos Pa
siuntinybei —

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

Washington-,. D. O:

Til JE RE C O R D B R E A K B N G IV ,E W .ft A # tS *‘4 O ”

“4®O” Standard Six Sedan

Dauguma mano kad “400” kaina 
aukštesne negu tikrai yra

K^URIE susidavė įspūdi apie kainą

Nash “300” iš pamatymo šito 
puikaus karo, ir nuo entuziastiškų 
savininkų pagyrimų to “400”, linkę 
kainuoti juos brangiau negu ištiesų 
jiė kainuoja.
“400” kainos yra didelė “400” ypa
tybė. Standard Six “400” Sėdau, 
parodomas viršuje, yra aiškus pa- 
vyzdis kokie dabar puikus Nash

Labai stiprus, stipraus veikimo, di
delio spaudimo, -pilno dirbimo lubri- 
kųotas motoras, su 7 bearingais.
Ilgokas ratų tarppltis, nauji dvigu
bo stiprumo apdengti rėmai, alloy 
plieno springsąi,, ir-4 Lovejoy hyd- 
raųliški trankymo., sulaikytojai, ne-, 
sulyginamam važiavimo lengvumui.
Ir pilnai prirengtas—pilnos, micros 
lempos, gazolino miera ir motp-me- 
teris instrumentų lentdj, bumberfai 
priešais ir--užpakalyj, ekstra: tire jr 

; užraktas,, trąkymd :^n.Iaikytpjai,; ;a.t- 
ve.žimas ir.lpristatymo .lėšps^-T-viskąs 
viršuje “"paminėtoje- r klinoje—nieko 
daugiau pirkti nereikia!

Štai nėkurios žymesnės, ypatybės— 
ypatybės aukščiausios rųšies .kurių 
nepratę tikėtis iš kitų karų 'perkant 
už tuos pinigus:
10 Sedans nuo 5955 iki 52080, į;namilil.”k C6u,pės, Cabriolets, Victorias nuo $955 iki 51865

pristačius į’ namus.^, j. * »» g. ■„

"•New MAS H'400'■ ■
IjCada the JVorld in JJIotor.Cnr

YPATYBES—JOKS KITAS” KITAS: KriRAŠ J..V ' VISU WETURI. „
Alumino alley 

pistonai 
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai

Visiškai valdomas
drebėjimas

Ilgesnis ratų 
protarpis

REEKE-NASH MOTORS GO: ‘
Distributors, 6607-15 Euclid Avenue

ZUCKER NASH MOTORS CO; .
So. Ėuclid Brąpch y.

Mayfield-GreeiIi Rds.

KLINE-NASH MOTORS CO. 
5109 Woodland Ave. ■

BROOKLYN NASH, INI 
3410 Altoona Ave.

j LOWĘ-NĄSH Cp./V- *
13817 Euclid Avė. E. Cleyelancl

SVARBIOS “400
Stipraus veikimo 

motoras
Išlaukinis metalas 
, chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtiniai, del Nash)
Salon Viršai

THE

Lengviausias už 
visus valdymas j

7-bearingiį » '
krankshaftas

Trumpas sukimosi 
radius

Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo 2

Vieno šmoto Salon 
*• fenderiai > > 

■iruk’dyinų 
priešakio matyme

-Nash Specialio 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniai 
bamperiai

REEKE-NASH RETAIL CO.
6611 Euclid Ave.

ZUCKER NASH MOTORS CO. 
6816 Superior Avenue-

SMITH-NASH MOTORS
13608 St. Clair Ave.. ■

WACHS-NASH MOTORS, H._.
3308 E. 116th St. al Kinsman
THE CLEVELAND <MDTOR 

CAR SALES CO- if r-ii
- E. 40 th ir Prospect- - —

THE CO.

ZINGĘLMAN NASH MOTORS CO.
■13550 ^.orain iAve. 
BROA D W^Y ?N AHHCO.

4859 Broadway

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

; BASTA" .MOTOR
***’ 7 * ' f T903 Imies A^ęijue

I ! THE NUNN NASri^CO/ ¥lic! R^Aft HfeOčĖR MOTORS Co.
1^342 Detroit Avę., Lakewood, O. < .9201 Carnegie Ave._________.

THE

THE



GERB. SPRAGILAS nos. Tai tik davatkų šven- MILŽINIŠKAS SIBIRO
tė.

— Gali neužsiimi ir ne
galvot apie Velykas, bet 
vistiek šventa diena ir gali 
ateit, gausi išsitraukt, ži
nai pas ją yra.

— Mmman katalikiškos

METEORAS

GERB. SPRAGILAS 
DRAUGU STEPU 
APIE VELYKAS

— Ei, Stepai, sustok, kur 
taip skubiniesi?

— Ddrauge, aš bėgu į ko
munistų mimimitingą.

— O ką ten veiksi: gal 
jau naują revoliuciją ren- 
■giat?

— Ne rererevoliuciją, ale 
mes nononorim išnaikint 
tuos Tttrockistus.

— Ar taip? Tai vistiek 
kaip revoliucija, nes kada 
susipešit tarp savęs tai ir 
bus revoliucija, tik žinoma 
jūsų pačių tarpe. O ką jie 
jums daro?

— Kikikiba nežinai: tas 
išgama Tttrockis išvažiavo 
gyvas iš sososovietų. ir da
bar vavavaro savo ’’propa
gandą. Net tavo fafafašis- 
tinė “Dirva”-jo raštus tal
pina.

— Stepai, tai jau ir tu 
Trockį vadini išgama?

— Dddrauge, jis vivivi- 
sada buvo niekšas ir dddar- 
bininkų priešas.

— Stebuklai kaip greitai 
jūsų proteliai persikeitė: iš
didžiausio šventojo liko di
džiausias niekšas. Juk dar 
nesenai ir pats pardavinė- 
jai Trockio abrozėlius.

— Iki nežinojau koks jis 
buvo. Dabar visi dddarbi- 
ninkai turi jį smerkti.

— Tai mątai, Stepai, kas 
darosi: kada Stalinas nu
vertė Trockį, jis privertė 
jus visus garbint save, o 
ne kokią ten revoliuciją ar 
darbininkų diktatūrą, ir jus 
ištikimai, kaip kokios da
vatkos tą darot. Bet tuščia 
to. Girdėjau ir tave mano 
tetulė užkvietė ant Velykų 
pas save į svečius, kaipo se
ną parapijoną iš Lietuvos. 
Prisirengk su savo argu
mentais, galėsim padisku- 
suot, laiko bus gana.

— Aš tokiais fafafana- 
tiškais dalykais kaip Vely
kos neužsiimu: mmman jos] 
vivivistie'k kaip visos <

SU

Draugas Stepas

švjentėš nieko nereiškia ir 
aš jų nepaisau.

— Stepai, Velykos nėra 
katalikiška šventė, * katali- 
ją pasisavino nuo pagonų 
ir švenčia kaip savo šven
tę. Dar kada katalikybės 
nebuvo žmonės švęsdavo 
Pavasario atėjimo šventę 
su didelėmis iškilmėmis. Ją 
krikščionys irgi pradėjo 
pamėgdžioti ir pridėjo jai 
savo reikšmę. Taigi nors 
Velykos dabar vadinamos 
krikščionių švente, jų isto
rija nueina daug toliau už 
krikščionių laikus, ir tau, 
kaipo bedieviui nėra ko jų 
bijoti.

— Ale mmmes darbinin
kai nepripąžystam kikikito- 
kių švenčių kaip tik ddarbi- 
ninkiškas. Pirma Gegužės 
yra musų šventė ir visi 
ri ją švęst.

— Na o išeina kaip 
atbulai: tą dieną niekas
švenčia ir neduoda darbir 
ninkams pasilsėt//’ kuomet 
viši kiti šventadieniai yrą 
darbininkų pasilsio dienos;

— Tttokie buržujai kaip 
tu neleidžia dddarbinin- 
kams savo šventę švęst.

— Stepai, kas skirtumo? 
Ar darbininkams butij ge
riau kad buržujai leistų tik 
tą vieną dieną švęst, o kitas 
šventas dienas dirbti? Da
bar gi, turi daug švenčių ir 
gali pasilsėti ir visai nepa
sigenda jeigu Gegužės pir
mą reikia dirbt, Jeigu jau 

i švęst pirmą Gegužės tai 
geriau švęst pirmą Balan
džio, visų durnių dieną, tas 
komunistams geriausia pri
tiktų, žiūrint j jų darbus.

— Pppalauk, tu kitaip 
pasijuoksi kada įvyks pro-

tu-

tik 
ne-

jos pasijuuKsi Kaua jvyKs 
die- Įletariato rrrrevoliucija!

SRSM i
<W>,

kurie vyksta Lietuvon

Birželio-June 12
Keliaus iš

Cleveland j New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Lietuviai

; Nesenai išėjo aikštėn be- 
i veik netikėtina pasaka apie 
■ atsitikimą Liepos 30 d. 1908 

metais Sibire. Dabar tapo 
i nustatyta kad tą dieną nu

krito ant žemės milžiniško 
didumo meteoras sveriantis 
40,000 tonų sunkumo, iš
versdamas milijonus me
džių ir užmušdamas tūks
tančius gyvūnų.

Kadangi tas atsitiko to- 
I Ii šiauriniam Sibire tai žmo
nių nenukentėjo.

Už mėnesio kito po 
j “žvaigždės” nupuolimo, 
i pusiau laukinių šiaurės 
biro gyventojų pradėjo 
eiti visokiausios pasakos. Į j kurie radosi toje srityje, 50 
tai neatkreipta domės ir i mylių plote, buvo vieni už- 
nesiimta tyrinėti. Po to mušti nuo smarkaus žemės 
užėjo karas, paskui Rusijos sutrenkimo, kiti sužeisti, 
revoliucija, ir nebuvo kam 
dalyką patyrinėti.

Vienok pereitą metą Ru
sijos mokslo akademija iš
leido ten ekspediciją, kuri 
iš Taišeto miestelio prie Si
biro gelžkelio keliavo 500 
mylių arkliais, per pelkėtas 
ir vos pereinamas sritis .ir 
atrado 'vietą kurioj meteo- kit “Dirvą”—telpa pla- 
ras nupuolė. Del savo sun
kumo, meteoras išmušė la
bai gilią skylę ir įlindo že-i tininkus.

tos
iš

Si-
at-

mėn. Aplink tą duobę že
mė išsibangavus taip kaip 
kad j bliudą košės mestum 
bulvę — aplink bulvę ir tą 
duobę kur ji įlindus liktų 
išsibangavę kraštai — taip 
žemė buvo sujudinta ske- 
čiantis Į šalis.

Aplink skylę per 15 my
lių rasta apdegimo žymės, 
nes su meteoru krito ir jo 
žarijos kurios sukrito pla
čioj apielinkėj birėdamas 
nuo devančio meteoro. Per 
daug mylių aplinkui rasta 
medžiai išversti iš šaknų ir 
nugriuvę viršūnėm tolyn 
nuo duobės. Daug gyvūnų

Nepersenai meteoras nu
puolęs Lietuvoje irgi pada
rė nemažai sujudimo. Bet 
jis nėra toks didelis, vienok 
gana didelis kad galėjo pa
siekti žemę pirm negu spė
jo sudegti.

Mėgstat Sportą? skaity-

čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor-

DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko Į 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. Ą. T. RAČIŪNAS.

Musu kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos: 

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
puikiu didlaiviu AQUITANIA.

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

arba

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

PAVASARIS ;
iusv J

TEVYNEJE
Pasirinkite bile garsu United V V Jfljįįlu 
States Lines laivyno laivą, ku- x 
ris iš New Yorko išplaukia I

kovo menesį
ir jus Tėvynėje busite pačiais 
gražiausiais meto mėnesiais.

Balandžio išplaukimai:
S. S. AMERICA...............................
S. S. LEVIATHAN ........................
S. S. PRES. HARDING..................
S. S. PRES. ROOSEVELT.............
S. S. GEORGE WASHINGTON ....

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

Balandžio 
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio

3.
10.
13.
17.
24.

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

O taip pat keliausite malonių savo tautiečių draugėje, turėdami 
patogumų, valgį 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.

Važiuojam!

LIE
Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat 
eitą vasarą keliavo “Dirvos” Redaktorius ■ 
Vokietiją, trejas juras: Atlantiką, Šiaurės

Reikalingi Dokumentai
Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu- 

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

j 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 pasų.

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

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

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

Kokią dieną, mėnesį ir metais; 3) Į koki miestą 
ir iš kokio atvažiavai.

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

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

Ne-piliečiams reikalinga turėti liudymai apie 
;avo income taksus.

su

- gražias juras,, vietas ir žemes kur pe 
matysit pakeliu Francuziją, Anglij 

Juras ir Baltijos juras — ir Klaipėd:

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

kursijos vadovas.

-r

Didžiausiu Pasaulyje Laivu

$186.00
Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 
prabėgti. Kreipkitės laiškais arba ypatiškai atsilankykite.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Dienos Klausimais
MEKSIKA V1STIEK NEPASIMOKINO greičiau eilės ateis tuo pa-

Per eiles metų Meksikoj 
siautė revoliucijos, kraštas 
skurdo, žmonių kraujas lie
josi, turtai nyko. Keli me
tai atgal revoliucija šiaip 
taip sustojo.

Bet nei iš šio nei iš to 
pora savaičių atgal vėl už
siliepsnojo revoliucija. Iki 
ji bus numalšinta daug gy
vasčių bus padėta, ir tai už 
priežastį kurios nei patys 
revoliucijonieriai nežino.

Rodės, po anų daugybės 
metų kovų, turėjo pasimo
kyti kad kraujo praliejimas 
be jokios tikros priežasties 
yra tuščias darbas. Vienok 
yra karštagalvių kurie ne
protauja.

Gaila kad yra ir tarp Lie
tuvių tokių kurie del savo 
draugų ambicijos, savo par
tijos naudos, nori kad ir 
Lietuvoje žmonės griebtųsi 
ginklo kraują lieti.

POETŲ KONKURSAS

Na tai Paaiškinsime
“Tėvynė” žiežirbose štai 

kaip pastebi del “Dirvoje” 
tilpusio jai priekaišto, už 
perdaug vienpusišką nusi
statymą prieš Lietuvos vy
riausybę :

“Naujas redaktoriškas iš
radimas: kiekvieno laikraš
čio redaktorius gali ką tik 
nori išbarti, išniekinti ir 
pabaigoje padėti pastabą 
kad niekas šituo reikalu ne
rašykime, nes netalpinsiu.” ,

O buvo pasakyta šitaip: 
“Šiuo klausimu raštų ne
siųskit, jie nebus talpina
mi, nors nekurie manot 
gausią progą savo nuomo
nę apie ‘Tėvynę’ ir Susivie
nijimą išdėti.”

“Tėvynė” tą pastabą iš
vertė savaip, kaip paprašy
ta yra kitų mintis išvarty
ti kad tik save pateisinus 
ir žmones klaidinus.

“Dirvos”1 mintis buvo pa
stebėti tokiems kaip Dr, 
Graičųnas ir kiti nesisku
binti pliekti straipsnių prieš 
“Tėvynę” ir Susivienijimą, 
nes nebus talpinami, nežiū
rint kad pati “Dirva” ir tu
ri argumentą su “Tėvyne”. 
Ir nepaisant tos pastabos 
gavome nuo Dr. Graičuno 
laišką ir straipsnį.

Jeigu “Tėvynė” iškreipus 
sako kad tai buvę taikyta 
nedavimui progos keno 
nors apsigynimui, tai vis
gi “Tėvynė” negali sau to 
taikinti, nes visi gerai žino 
kad ji nesiųs pasiteisinimo 
į “Dirvą” turėdama savo 
špaltose gana vietos. Kiti 
nesipuls “Tėvynę” ginti, nes 
vargu tokių prietelių gali 
tikėtis....

Jeigu šį sykį dar neaišku 
“Tėvynei” tai šį straipsnelį 
•kitą sykį vėl perspausdin
sime.

25 metų spaudos atgali
mo sukaktuvių paminėji
mui eilių kontesto taisyklės 
sekančios:

Eilės negali būti trum
pesnės kaip 20 eilučių;

; Gali būti apie spaudos 
■neturėjimo laikus, apie at
gavimo tarpą, arba šiaip 
patriotiškos; ir. gali būti 
šiaip sau tema eilės;

Prisiųsti reikia prieš 1 d. 
Gegužės,

Laimėjusios dovanas ei
lės tilps Gegužės 10 d. nu
meryje.

Dovanos:
1- ma dovana: $5 (arba 

50 litų) pinigais;
2- ra dovana: knygomis, 

“Baltijos Aras” ir “Vargšų 
Karalienė” (audimo virše
liuose, vertės $3);

3- čia dovana: knygomis, 
po vieną $1.50 vertės, “Bal
tijos Aras”, “Vargšų Kara
lienė’* arba kurią kitą tos 
kainos iš “Dirvos” knygy
no. Šios dovanos bus trys: 
už tris eiles paskirų auto
rių, laiminčias trečią dova
ną.

■ Siųskit kuogreičiausia — 
Gegužės 1 dienos, nes kuo

lengvinsi! redakcijai darbą 
jas sutvarkyti, pataisyti.

Siųskit ką parašysit da- 
ir jas galit taipgi atsiųsti.

Eilės turi būti ant vieno 
lakšto šono, jo užpakalyje 
turi būti jūsų vardas ir ad
resas. Nieko daugiau ta
me laiške nesiųskit.

Nauja Pašalpos Draugija
“Naujienose” tilpo kvie

timas Chicagiečių į organi- 
zativį susirinkimą naujos 
apdraudos draugijos, kuri 
vadinama “Parama”. Prie 
jos organizavimo dirba J. 
J. Zolp, Adv. Mastauskas ir 
kiti. Tai businti vyrų, mo
terų ir vaikų, nuo 1 metų 
iki 70 metų amžiaus.

Aukų, Draugučiai!
Komunistų “Vilnis” kiek 

apsvilo neapsvilo, bet jau 
graudžiais žodžiais prašo 
darbininkų siųsti aukų, ir 
tai ne bi kiek: penkis tūks
tančius dolarių....

Ne vieno prasto darbi
ninkėlio moteris, vaikas ar 
jauna dukrelė turės apsiei
ti Velykoms be naujų ap- 
yalkalų, tėvas atliekamus 
pinigus pasiųs “darbininkų 
reikalams”.

DRAUGAMS UŽ JURŲ
Senų, saldžių prisiminimų-
Ir draugiškų jausmų
Linkiu nuo širdies karščiausios 
Sulaukus Velykų linksmų....

Kad padangė jums šypsotųs, 
Jums takus lelijoms klotų;
Kad širdys šildytų krutinės
Apie mane prisiminus....

Nepamirškit jus ir mane — 
Parašykit nors laiškelį, 
Nors vieną, kitą žodelį — 
Suraminki! man širdelę.

Ilgu man čia šioj šalelėj, 
Nelinksma laukiu Velykų, 
Nes draugai mano brangiausi 
Toli už jurų paliko....

Rožė.

NEŽIBĖK
Nežibėk tu taip, saulute, 
Nežiūrėk taip maloniai, 
Nes tu primeni mergelę 
Kuri myl’ mane karštai....

Ji šypsą savo malonia 
Praskleidžia sielos miglas, 
Ir akelių savo grože 
Pralenkia erdvių žvaigždes.

Kuomet tu pasikavoji,
O saulute, nuo dangaus, 
Man šviesu, gražu, malonu 
Nuo veidelio jos meilaus.

KIEK SURŪKOMA
Vasario’ mėnesį Suv. Val

stijose pagaminta cigaretų 
net 8,062,499,320, arba 530.- 
585,480 daugiau negu per 
tą pat mėnesį 1928 metais.

Yra tokių kurie svajoja 
apie įvedimą rūkymo pro- 
hibicijos*_____  __ .

Nesijuok tu taip, mergele, 
Nežiūrėk manin godžiai, 
Nes tie žvilgsniai širdį veria, 
Lyg kokie aštri dygliai.

Tu man primeni saulutę
Kuri šviečia danguje,
Ir tave aš pasirinkčiau 
Už gaivintoją, ne ją.
........ ..... - L .. Adonis.

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

Anglijos ministeris Austen Chamber- 
lain pasakė kad santikiai su Rusija galės 
būti užvesti nuo tos dienos kada Trockis 
bus “pastatytas prie sienos”, t. y. sušau
dytas. Todėl aš dabar, nors neturiu dip
lomatinio cino, galiu patarti Anglijai ne
laukti grynai tokios bausmės. Stalinas, 
mane deportuodamas, pasirodo gatavas 
sutikti Chamberlaino norus. Jeigu Stali
nas nėjo toliau (nesušaudė mane) tai jis 
tą padarė ne iš nenoro patikti Anglams. 
Delei šito nereikėtų toliau tęsti Anglų-So- 
vietų santikių nesuderinimo.

Pranešime jog priėmiau OGPU įsaky 
Iną, aš patėmijau jo kriminališkumą ir ne 
legališkumą. Tuo norėjau pareikšti jo? 
pilietis turi turėti pasirinkimą ar apleist 
šalį ar panešti bausmę, ir negali būti lega
liai deportuotas jeigu nesutinka.

Kuomet užklausiau, “Kur ir kaip ma
noma mane deportuoti?” man atsakė jog 
tą paaiškins specialis OGPU agentas, pa
siųstas patikti mane Europinėj Rusijoj.

Sausio 22 d. ryte mano žmona, sūnūs 
ir aš buvome įsodinti į autobusą su paly
dovais, ir išgabeno mus per gausiai užva
rytą sniegu kelią linkui Kurdą kalmi per
ėjimo. Tenai siautė baisus speigas. Di
delis traktorius kuris turėjo mus pervež
ti per Kurdą kalnūs nuskendo giliai snie
ge sykiu su keliais automobiliais kuriuos 
jis turjo tempti. Keletas arklių ir keli vy
rai dingo tame speige.

Turėjome palikt automobilius ir sėst 
į roges, kuriomis per septynias valandas 
pravažiavom pora mylių. Pervažiavę per 
kalnų tarpą vėl sėdom į automobilius ir 
davažiavpm iki gelžkelio stoties.

Pareikalavau kad man butų duota 
proga pasimatyt su pora narių musų šei- 

| m-yhos, gyvenančių Maskvoje, ir juos at-Į 
gabeno pas, mus, po tokia pat aistria prie
žiūra kaip buvom mes.

Bulahov, naujas OGPU agentas kuris 
toliau mūs lydėjo, bandė pertikrint mane 
kaip patogiau bus, gyventi Konstantinopo
lyje ištrėmime negu ten kur mes tik ką 
gyvenom. Vienok aš grieštai atsisakiau 
apleisti Rusiją, ir jis telegrafavo į Mask
vą. ,Ten viskas iškalno buvo žinoma kas 
dėsis, išskyrus kad aš atsisakysiu liuosno- 
Hai apleisti Rusiją'. Musų vagonas tapo 
pervežtas' ant kito kelio ir sulaikytas ma
žoje stotyje, kur mes pasilikom ilgoką lai
ką. Dienų dienas prasėdėjom vagone. Iš 
čia lokomotivas kasdieir važiuodavo į di
džiąją stotį atvežti maisto. Mes pradėjom 
Sirgti gripu. Tuo tarpu Maskvoje debata- 
vo ką su mumis daryti. Lokomotivas pa
lengva važinėjo iš vieno galo į kitą kad 
heužšaltų.

Naktis iš nakties tolimos radio stotys 
gaudė žinias kur mes esame. Mes lošėme 
šaškomis ir negirdėjom jų klausimų, bet 
jei ir butume girdėję butume atsakę, “Mes 
čia atgabenti nakties laiku ir patys neži
nom kur esam. Bene busim kur aplink 
Kurską.”;

Taip praėjo dvylika dienų ir naktų. 
Tuo tarpu patyrėm apie suareštavimą ke
leto šimtų kitų žmonių žinomų kaipo Troc
kio centristų grupės.

Vasario 8 d. Bulanov pranešė kad ne
žiūrint sovietų valdžios pastangų, Vokie
tija griežtai atsisako mane įsileisti. Todėl 
tai įsakyta mus išsiųsti į Konstantinopolį.

Aš atsakiau jog savu noru nevažiuo- 
sim ir taip pasakysiu kada pasieksim Tur
kijos rubežių. Bulanov atsakė: “Tas ne
pakeis mušti nuosprendžio jog turi išvyk
ti Turkijon.”

“Ar reikia suprasti jog esat išvien su 
Turkijos policija kad galit nugabenti ma
ne ten prieš mano norą?”

“Mes apie tai nieko nežinom”, atsakė 
jis, “tik pildom įsakymą.”

Po dvylikos dienų stovėjimo, musų 
traukinis pasileido visu smarkumu į pie
tus-. Tik mažose stotyse sustodavo pasi
imti vandens ir kuro. Bijota kad žmonės 
neapipultų traukinio jeigu žinos kad mus 
veža, didėlėse stotyse sustojus. Mus iš

tremiant iš Maskvos pereitą metą, minios 
apstojo traukinį ir neleido išvažiuoti, to
dėl turėjo kitą dieną slapta išgabenti.

Iš laikraščių patyrėm kad prieš Troc- 
kistus užvesta kitas didelis vajus. Gali
ma buvo suprasti kad valdžioj ėjo dideli 
ginčai už musų deportavimą. Stalino gru
pė labai skubėjo. Jie turėjo pernešti ne 
tik politiškas painiavas bet ir fiziškas.

Garlaivis “Kalinin” turėjo vežti mus 
ir laukė Odesoj, bet buvo įšalęs. Nors 
Maskvoj buvo neramu ir norėjo manęs 
kuogreičiausia atsikratyti, bet nėra kaip 
išvežti. Gali kas nors sužinoti kad aš čia. 
Galiaus gauta kitas garlaivis.

Odesą pasiekėm Vasario 10 d. Čio
nai mažiau pažystamus vaizdus, nes jau
nystėj čia praleidau septynis metus. Va
gonas su mumis atvežtas į pat priestotę 
prie laivo, ir nors buvo naktis mažiau prie- 
įtotę užgrūstą OGPU agentų ir kareivių. 
Čia persis'kyrėm su savo giminėmis, kurie 
iki čia su mumis atvažiavo.

Laivas “Iljič” išplaukė 1 vai. nakties, 
be prekių ir jokių kitų pasažierių. Per 
60 mylių jį vedė ledų laužytojas. Buvo 
audra ir mes jon patekom, o Vasario 12 d. 
įplaukėm į Bosforą, Turkijoj.

Turkijos valdžia žinojo apie mano at
gabenimą. Kuomet pareiškiau jog atve
žė mane Turkijon prieš mano norą tas vi
sai nepedarė įtekmės. Po 20 dienų kelio
nės ir 4,000 mylių kelio atsiradom Kon- 
stantinopolyj.

Skaitytojai nori žinoti kaip Stalinui 
pasisekė pagauti valdžią į savo rankas ir 
pasukti ją prieš kitus.

Apie tai pakalbėsime toliau mano ap
rašyme.

(Bus daugiau)

I

HOOVER SAVISTO-
VIS PREZIDENTAS

šeši Suvienytų Valstijų 
prezidentai visu 152 metų 
istorijos bėgiu, tepriskaito- 
mi prie savistovių, kurie 
patys suprato ir mokėjo va
dovauti šalį. Tik šeši iš 30 
prezidentų. Jie buvo: Wa
shington, Jackson, Lincoln, 
Cleveland, Roosevelt, Wil
son.

Naujai išrinktas prezi
dentas Hoover bus septin
tas prie jų, kaip jau iš pir
mų dienų savo prezidenta
vimo parodė.

Kiti prezidentai irgi pa
darė daug gero šiai šaliai, 
bet tik su pagalba gabių ir 
sumanių žmonių. Jie ėjo 
su gyvenimo kryptimi, o ne 
ją vedė arba tvėrė.

Vienok kaip kitiems savi- 
stoviams prezidentams taip 
ir Hooverui bus nelengvas 
darbas: tokie visada turi 
nesusipratimų su savo pa- 
gelbininkais, su kongresu, 
ir nuolat turės ginčų su 
jais. ■ ’

Jis labai nemielas politi
kieriams kurie su preziden
tų pagalba pasidaro sau ką 
tik užsimano, pakuždėdami 
ir patarimus duodami.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj' ir kitur — už- 

rašykit jiems' “Dirvą”.

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

“BALTIJOS ARAS” yra pirmutinė ir gal bus pas
kutinė Lietuvių kalboj apysaką apie Lietuvių karžygas 
juromis, nes kaip Lietuviai nemėgo juromis siausti ir ne
turi jūrinių kažygių taip ir musų rašytojai apie juras 
neparašo.

Ši knyga jau baigiasi išsiparduoti, ir paraginame 
norinčius “BALTIJOS ARĄ” turėti savo knygyne pa
skubėti prisiųsti savo $1.00 (už apdarytą vienoj knygoj 
$1.50). Kaip ‘Juodas Karžygis” išsibaigė ir darbar nors 
$5 mokėtų niekas negali gauti, negausit ir šitos.

68Ž0 Superior Ave. Cleveland, Ohio



R SAVISTO- 
EZIDENTAS

vienytų Valstijų 
. visu 152 metų 
jgiu, tepriskaito- 
savistovių, kurie 
įto ir mokėjo va- 
į. Tik šeši iš 30

Jie buvo: Wa- 
lackson, Lincoln, 
Roosevelt, Wil-

išrinktas prezi- 
jver bus septin- 
, kaip jau iš pir- 
savo prezidentą- 
lė.
ridentai irgi pa- 
gero šiai šaliai, 

pagalba gabių ir 
.monių. Jie ėjo
10 kryptimi, o ne 
'ba tvėrė.
:aip kitiems savi- 
rezidentams taip
11 bus nelengvas 
>'kie visada turi 
mų su savo pa- 
s, su kongresu, 
turės ginčų su

nemielas politi- 
urie su prežiden- 
pasidaro sau kų 

no, pakuždėdami 
us duodami.

Apysaka 
iš 

13-to 
Šimtmečio

Su sekančiu numeriu “Dirvoje” pradės eiti apysaka “KRYŽEIVIS”, apie 
ką skaityojai jau žino. Apysaka eis taip kaip ir kitos eidavo — kas nu
meris savaitė iš savaitės, ir skaitymo užteks metams laiko. “Kryžeivis” 
bus lengva skaityti, ir mėgstantieji tokias apysakas galit atidžiai sekti.Viduramžiai

D I R V A

‘Vargšu Karalienės’
PRENUMERATORIAI

Vėl dideli reikalavimai 
“Vargšų Karalienės” — 
tas reiškia kad jūsų pro
ga gauti tą knygą gali 
dingti, skubėkit tuojau, 
ta proga tilps knygoje ir 
jūsų vardas. Po Balan

džio 5 bus pervėlai!

šų Karalienės” leidėjas.
A. S. Kulbickas, vietinis, 

sako: Jeigu ne “Dirva” ne
turėtume tokių puikių kny
gų, nes Amerikoje niekas
iš Lietuvių nieko gero neiš-

leidžia,. Aš nepraleidau nei 
vienos “Dirvos” leidžiamos 
knygos neprisidėjęs, net ir 
saviškiams į Lietuvą išraši- 
nėjau. Nepraleisiu nei šios,

’Vargšų Karalienės”, pri- nė”.

imkit ir mano $1.
Pranas Opulskis, Chi 

go, Ill., rašo: Siunčiu 
meldžiu ir man prisiųsti 
apysaką, “Vargšij Karai

saviškių Kanadoj, 
koj ir kitur - už* 
jiems1 “Dirvą”.

& ®Įjos

Š- Ė |
•AVIČIUS j i 

I
>usl.) I i

! I

I

ina kiekvie- I 
moksleiviui 

ika, visiems Į 
:ai paprasta 
iia anų tam- 
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gal bus pas- 
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siausti ir ne- 
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paraginame j 
įnygyne pa- | 
enoj knygoj 
darbar nors"
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land, Ohio

Kada Europa išsirito iš “Tamsybės 
amžių”, kuriuose valdė vien tikėjimas ir 
prietarai/* prasidėjo periodas vadinamas 
Viduramžiais. Tada pradėjo kilti moks
las; ir nors po to dar per kelis šimtus me
tų dvasiškija degino ant laužų mokslinin
kus ir kitokius “velnio apsėstus” netikė
lius, vienok tai buvo pradžia tų laikų ku
rie Įvedė gyvenimą Į tą ką mes šiandien 
aplink save matome ir ką pasaulyje turi
me.

Viduramžiais tarp kitų bandymų ir 
tyrinėjimų paskilbo mokslas vadinamas 
alchemija, kas buvo pradžia chemiškų ty
rinėjimų. Alchemistai jieškojo būdų pa
versti paprastą metalą į auksą, ant ko pa
šventė metų metus, bet pagaliaus pametė 
bandę, nes nieko negalėjo atsiekti.

Jie taipgi bandė išrasti gyvybės elik- 
zirą kuris atjaunintų pasenusj žmogų ka
da jo išsigers, ir žmogus galėtų gyvent am 
žinai.

Visi buvo užsikrėtę mokslu — daryti 
ką nors, išrasti ką nors, ir išradėjai būda
vo protingesnių žmonių apšaukiami gar
siais žmonėmis, prietaringi žmonės saky
davo kad jie viską daro “su velniu”, o ku
nigai stengdavosi tokius prašalint iš pa
saulio sukurdami jiems laužus. Tat -buvc, 
kova tarp mokslo ir tamsiųjų galybių.

Pirmoje dalyje “Viduramžių” mokslu 
arba skaitymu užsiėmė tik dvasiškija — 
jie rašė sau tikėjimiškas knygas ir tik to
kios tebuvo galima gauti.

Apie 1100 metus daugybė šiaip žmo
nių pradėjo jieškoti mokslo. Mokytojų bu
vo tik keletas, taigi kiekvienas pamokytas 
žmogus būdavo apspintamas pulkais no
rinčių pas jį gauti mokslo.

Vos keletas žmonių tais laikais — net 
tarp didžiūnų — mokėjo rašyt ar skaityt. 
Prasidėjo reikalas 'būti raštininkams ir jie 
skaitydavo ir rašydavo tiems kurie nemo
kėjo.

Knygų buvo labai mažai. Tais laikais 
reikėjo padėti daug vargo perrašyt knygą 
iš originalo, nes nebuvo spaudos. Prapli- 
to knygos apie filosofiją, Įstatymdavyste 
ir teologiją.

Būreliai mokytojų ir studentų susirin
kę Paryžiuje, Bolognoj (Italijoj) ir Oks
forde (Anglijoj), užvedė mokyklas. Iš jų 
išaugo* pirmi didieji viduramžių universi
tetai, garsus ir po šiai dienai.

Knygos daugiausia buvo rašomos tik 
Lotynų raštu, bažnyčios raštu. Bet vidur
amžiais pradėjo jas versti į kitas kalbas 
kad Italai, Prancūzai arba Anglai galėtų 
jas skaityti savo kalboje.

Vyriausis mokslo šaltinis buvo Aris
totelio, senovės Graikų filosofo ir moksli
ninko raštai, kuriuos tamsiųjų amžių bė
giu kaip kur vienuoliai išlaikė nuo sunai
kinimo. Per ilgą laiką viskas kas buvo 
Aristotelio pasakyta buvo priimta už di
džiausią teisybę.

Laikui bėgant, žmonės su palinkimu 
patys ištirti, pradėjo visokius badymus ir 
tyrinėjimus. Daugelyje atvejų jų patyri
mai privedė juos prie nesutikimo su Aris
totelio mokinimais.

Dauguma senų mokytojų tikėjo kad 
Aristotelio knygose užsiveria visas moks
las koki tik žmonija gali turėti, ir jie at
kakliai gynė savo filosofą ir jo mokslą 
prieš tuos kurie bandė Aristotelį''kritikuo- 
ti ir patys savo patyrimus skelbti. Pasta
rieji sakė kad daug dar pasaulyje yra ko

išmokti ir žmogus nežino nei dalelės visko 
kas yra.

Tarp tokių kurie nepasitenkino senu 
mokslu buvo Anglas Roger Bakon (1210— 
1293), Pranciškonų vienuolis ir mokytojas 
Oksfordo universitete. Jis buvo toli nu
ėjęs nuo to laiko žmonių ir jo moksliškos 
pažiūros pradėjo būti priešingos jo broli
jos įstatymams,, už ką jis inėjo į nesusi
pratimus su kitais.

Bakonas skelbė jog teisybę galima at
siekti tiktai su pagalba moksliškų tyrinė
jimų, ir sakė jog ateis ta diena kuomet vi
si stebuklais išrodanti dalykai bus praktiš
kai išbandyti.

Apie 650 metų atgal Roger Bakon ši
tokią pranašystę pasakė: ‘(Vandenyse bus 
mašinos kuriomis plaukios be vairų, taip 
kad dideli laivai, valdomi vieno žmogaus 
galės važiuoti su didesniu greitumu negu 
varomi daugybės žmonių. Taip pat galės 
būti vežimai kurie galės važiuoti be gy
vulių traukimo. Galimos taipgi ir skrai
dymo mašinos, taip kad žmogus sėdėdamas 
viduje, pasuks kokį prietaisą, nuo kurio 
dirbtini sparnai pradės plesnoti panašiai 
kaip skrendantis paukštis.”

Daug buvo bandymų ir tais laikais 
oru skraidyti, bet darydavosi tai sparnus 
tai kitokius prietaisus, bet nieko panašaus 
i dabartinius lėktuvus, nes tada žmonės 
dar nesuprato kad didelė varoma spėka 
gali palaikyt ore visokį sunkumą.

Per visus šimtmečius nuo to ir ėjo 
kova tarp dvasiškuos palaikančios “Die
vo galybės” piisę, ir mokslo žmonių, kurie 
tyrinėjo tą “Dievo galybę”. Ilgus šimt
mečius dvasiškija dar laikėsi, nors paskui 
atsiskyrus nuo mokslo su tamsiais žmonė
mis, bet pereito šimtmečio pabaigoj galu
tinai dvasiškija prarado savo galybę ir 
mokslas užėmė viršų. Ego.

LIAUDIES DAINA 
Ant kalnelio šaltinėlis,

Pakalnėlėj sausa, 
Nelaimingos tos mergelės

Ką bernyčių klauso.
Nemylėkit, mergužėlės, 

Tokių bernužėlių
Kur su jumis linksmai kalba, 

Temdin jūsų sielą,
Jie tik žiuri kožnas vienas 

Kaip tave pagauti, ■
Nuo tikriausios motinėlės 

Kaip gėlę išrauti.
Jam negaila, mergužėle,

Tavo vainikėlio,
Nei žalių rūtų darželio 

Kur tu vaikštinėji.
Vai tu verksi, mergužėle,

Kaip girioj giegelė, 
Kad klausysi jų žodelių

Turėsi vargelį....

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

6820 Superior avė. Cleveland, O.

Štai vėl nauji:
Antanas Inčiura, Toron-

to, Canada, rašo: Siunčiu 
$3, malonėkit užrašyti dvi 
knygas ‘Vargšų Karalienė’, 
vieną man ir vieną mano 
žmonai į Lietuvą, ir $1 už 
kitas knygas.

Kaz. Pilips, Bangor, Me., 
rašo: Siunčiu $1 kaipo pre
numeratą už “Vargšų Ka
ralienę”.

Jurgis Andriuškevičius, 
Brooklyn, N. Y., rašo: Pri- 
siunčiu $2 ir įstoju į kitos 
knygos leidėjų armiją, už-' 
rašykit man “Vargšų Ka
ralienę”, o už kitą dolarį 
pasiuskit “Baltijos Arą” S. 
Žilinskui Lietuvoje. Baigiu 
skaityt savo “Baltijos Arą” 
ir man labai patinka, ta 
knyga verta daug pinigų.

A. Bogužis, Springfield, 
Mass., prisiuntė $2 už “Dir
vą” ir $1 už “Vargšų Ka
ralienę”.

Juozas Milius, Duryea, 
68 m. amžiaus ir prenume
ruoto jas visų “Dirvos” lei
džiamų knygų, užsisakė per 
savo sūnų Clevelande “Var
gšų Karalienę” audimo vir
šeliuose už $1.50.

Bronė Radauskienė, Day
ton, O., užsirašė “Vargšų 
Karalienę” per J. A. Urbo
ną užsimokėdama $1.

P. Pivaronas, Pittsburgh, 
Pa., atsilankęs Clevelande 
užsimokėjo už “Vargšų Ka
ralienę” $1.

Marė Kapustas, Zeigler,
111., rašo: Siunčiu $1 už 
“Vargšų Karalienę”.

J. Sasnauskas, Toronto, 
Canada, rašo: Už likusius 
mano pinigus prisiųskite 
man “Vargšų Karalienę”.

Marė Valukevičienė, W. 
Lynn, Mass., rašo: Prisiun- 
čiu $1 ir prašau man at
siust “Vargšų Karalienę”.

K. K., Amsterdam, N. Y., 
Prisiuntė $7.40 už “Juodą 
Karžygį”, “Baltijos Arą” ir 
“Vargšų Karalienę”, visas 
audinio viršeliuose, ir už 
“Dirvą” metams.

Jonas Schultz, Chicago,
111., rašo: Prašau prisiųsti 
“Vargšų Karalienę”, įdedu 
jums $1.

J. Mankus, Meriden, Ct., 
rašo: Siunčiu $2, prašau 
prisiųsti “Baltijos Arą” ir 
“Vargšų Karalienę”.

Margarieta Sėlius, vieti
nė, sako: Ir vėl prisidedu 
prie žingeidžios knygos iš
leidimo. Užsimokėjo $1.50 
už apdarytą knygą.

A. Baltrukonienė, vieti
nė, sako: Baigiu skaityt 
“Baltijos Arą”, labai žin
geidi. Prisidedu ir prie iš
leidimo “Vargšų Karalie
nės”, tikiu ji irgi bus tokia 
graži skaityti. — Užsimo
kėjo $1.50.

Ant. Budas, vietinis, už
simokėjo $1.

Kazė Sadauskienė, vieti
nė, užsimokėjo $1 parašyda
ma ir ją prirašyti į “Varg

VARGŠU KARALIENI

Didelė žingeidi senoviška apysaka $1
Iškalno užsirašantiems tiktai

[OKIA kita knyga nesukėlė tokio žingeidumo ir nesutraukė tiek pr 
numeratorių kaip “VARGŠU KARALIENĖ” — ką liudija kas n 

meris skelbiami nauji prenumeratoriai. Skersai ir išilgai Suv. Valstij; 
ir Kanadą ta apysaka randa mėgėjų, ir užsisakymai plaukia kasdien. T; 
reiškia kad ir JUS privalot užsisakyti šią apysaką, nes tuoj jos neliks, k 
daugi ji jau baigiama spausdinti, ir nebus galima daugiau atspausdinti n 
gu pradėta, nesitikint tokių didelių reikalavimų.

0 fi&ĮĮAIP kitos taip ir ši žingeidi apysaka leidžiama prenumeratos k 
$ ižaMl liu — kas nori ją gauti iškalno prisiunčia savo dolarį (už audirr 
viršeliuose $1.50). Norintieji knygą gauti šiuomi raginami kuogreičia 
šia siųsti savo Dolarį su aiškiu vardu ir adresu. Knyga bus gatava ap 
Velykas, nereiks laukti kelis mėnesius kaip reikėdavo laukti kitų, nes i 
apysaka per “Dirvą” neis, tik kuogreičiausia spausdinama į knygą. 
Vist} vardai tilps knygoje kurie tik pasiskubins prisiųsti laiku savo Dolai 
Del tokių kurie nori laukinėti nebus gaišinama knygos spausdinimas, nes 
turi būti gatava prieš Velykas. Taigi siųskite savo užsakymą DABAI 
Visų prisiunčiamų pinigai ir vardai bus talpinami ir “Dirvoje”.

ŪR pflĮAIGI ir vėl jums pasitaiko proga būti leidėjais žingeidžios knygo 
gjjgj kaip buvote iki šiolei. Susidėję su “Dirva” išleisite sau tą apys 
ką ir turėsite gražią knygą. Seniems skaitytojams kurie skaitė “VAR( 
ŠŲ KARALIENĘ” keturi metai atgal bus žingeidu vėl ją perskaityti, 
daugybei naujų kurie per pastarus keturis metus pastojo skaitytojais, bi 
svarbu susipažinti su ta apysaka kurios pamėgimas visuomenėje privės 
jos autorių parašyti kitas tokias dideles apysakas po to, kaip “JUODA 
KARŽYGIS”, “BALTIJOS ARAS” ir “KRYŽEIVIS”, kuri pastaroji p 
sirodys “Dirvoje” visai trumpu laiku."D 1 R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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JAUNIMO KUOPELĖS 
SKAITYKLA 9

Jaunimo kuopelės skaity- 
klon pareina įvairių- Lietu
viškų laikraščių, apart po
litikos, ekonomijos ir kul
tūros laikraščių ir žurnalų 
pareina dar keli iš Ameri
kos ir iš Lietuvos juokų lai
kraščiai.

' greta vienas kito kaip ge- 
Įriausi draugai. Užtai lan
kantieji skaityklų gali išsi
dirbti arba išsirinkti sau 
tokių pasaulėžiūrų kuri iš
rodo jam geriausia.

Knygynas jau turi 62 ky- 
gas, jos susiųstos iš Lietu
viškų redakcijų ir iš pavie
nių asmenų, už kų Jauni- 
miečiai visiems i 
sięms labai dėkingi.

Smailys, nijimo.

Bolševikų jungas.
guma gerų žmonių prigu
linčių į SLA. 198-tų kuopų 
skundžiasi kad jiems toje 

. —.... [kuopoje bolševikų jungas 
aukavu- nepatinka ir to nepa'kęsda-

PADĖKA “DIRVOS” 
LEIDĖJAMS

“Dirvos” Administracija 
prisiuntė ir padovanojo ku
riamam Toronto Lietuvių

Nežiūrint kas kokių pa- Jaunimo Kuopelės knygy-
žiūrų butų 
skaitykloje 
kuris patenkins 
,nius įsitikinimus, ir jeigu Į 
nori susipažinti su kitomis 
partijamis 1 
tyti ir jų laikraščius ir pa
kritikuoti jų politikų, suly
ginti, atskirti juodų nuo 
balto.

Jaunimo kuopelė ne poli
tinė organizacija ir jos 
skaitykla patarnauja viso
kių įsitikinimų Lietuviams. I 
Nors musų partijų vadai I 
ar redaktoriai barasi tarp 
savęs ir pykstasi, o musų 
skaitykloj 'visų jų laikraš-! 
čiai ramiai guli ant stalo i

Jis 
toki

ras šioje 
laikraštį 

jo politi-

vienuolika knygų. Užnyi
tai širdingai dėkų.

T. L. J. K-lės Valdyba.

SU AlLUHHb j GELŽKELIO NELAIMĖJ 
tai gali paskai-| UŽMUŠTA 20 ATEIVIŲ

Toronto, Ont. — Kovo 21 
d. netoli Parry Sound su
simušė du traukiniai ir to
je nelaimėje užmušta apie 
20 imigrantų, kurie važia
vo tolyn į Kanadą apsigy
venti.

Nakties laiku 
(vienas į kitų du 
niai traukiniai 
tarp Toronto ir 

(miestų, šeši vagonai ir lo- 
komotivas nuvirto nuo bė
gių ir nuvirtuosiuose vago
nuose ištiko mirties trage
dija. Dauguma žuvusių su
degė vagonams užsidegus.

Nelaimės priežastis paei
nanti iš vieno inžinieriaus 
neapsižiūrėjimo ir prava
žiavimo per signalus.

Kita didelė gelžkelių ne- 
.'laimė Kanadoj įvyko 1910 
metais, kada netoli Sault 
Ste. Marie užmušta 64 ypa-

Dau-

mi žada išstoti iš Susivie- 
Jei pirmiau butų 

reikėję iš SLA. išstoti tai 
|butų rimtas pasiteisinimas, 
bet dabar yra kita, S. L. A. 
354 kuopa, į kurių gali per
sikelt ir ten nereikės kęsti 
bolševikų blevyzgojimų ir 
išnaudojimų.

Paimkit iš senosios kuo
pos persikėlimo blankų ir 
pereikit į nauja SLA. 354 
kuopų, tas jums nieko ne
kainuos ir niekas jus bol-.r-------
ševikais nevadins. Tegul Į mokyklų.

burliokų garbintojai ten li
kę pešasi.

Poni Ruliunienė labai su
sirgo, pasidavė operacijai ir 
randasi Peoples ligoninėje.

Užpereitamė “Dirvos” n. 
įsiskverbė zeceriška klaida. 
Buvo pasakyta kad atsisky
rimų nuo moteries gavo J. 
Kubilius, o turi būti J. Ku- 
bikis. Keliautojas.

Nušovė pačių ir pats sa
ve. Lotus Roberts nušovė 
savo buvusių žmonų su ku
ria buvo persiskyręs, po to 
atsuko revolverį sau ir nu. 
sišovė. šovimas įvyko ant 
745 Klind avė., kur ta mo
teris gyveno.

METROPOLITAN OPERA SUTRAUKS Į 
CLEVELANDĄ ŽYMIAS ŽVAIGŽDES

susilėkė 
pasažieri- 
vaikščioją 
Winnipeg

“TARPININKAS”
VAIZBOS. DAILĖS. KULTŪROS 

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

Pavienis numeris 10c. 
Užsienyje 51.50 metams.

“TARPININKAS” - -
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.; tOS.

©©©©©©®©©®©@©©©©©©©©©©©@©©:
© ©

Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas
K»,wRI™Bn-i"!it- juokingų dainų ir juokų. “RIMBE” kalbasi 
Kazys su Dede apie prašmatnius gyvenimo reikalus. ©

“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalba apie ženoėių ir senber- KEn. “RIMBE” rasi Motorinius ’apie SenintuU - © 
tuvių politinius Klausimus. @
siuskRUt10e t^o?a^kK “Rimb< ir "“siPažinkit su juom. Pri- © 
koje^'ar ft-t^Vuk ©
giminei Lietuvoje. savo draugui ar

© “RIMBAS” @'
J 1 Bateman Place . So. Boston, Mass. ©

'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i^-©®®,

Kuomet «
Influenza |
Siaučia <

\ PAIN - EXPELLERIS yra 4
\ jūsų geriausiu draugu. Dau- j
V gelis visokių skirtingų susir- <

illl gimų, kurie atakuoja žmones
S la>ke įvairiai besikeičiančio 4
H oro, Sali buti išvengti su pa- “

galba šio seno patikimo li~ 
nimento. .

Darykite ta pati ką jūsų tėvai ir motinos — ir jų tėvai ir 
motinos — darė per suvirs šešiasdešimt metų. Reguliariai 

' išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU.
į Saugokite Savo Jėgas — Palaikykite Save Sveiku.
► Visuomet laikykite bonką PAIN-EXPELLERIO savo 
» vaistų šėputėje. Išsitrinkit juomi! Nėra kito geresnio 
r vaisto nuo Muskulų Gėlimo ir .Skaudėji- 
t mo, Peršalimų Krutinėję, Išsinarinimų, 
b Nusimušimų, Reumatiškų Skausmų, Pa- 
| prasto Gerklės Skaudėjimo, Strėndieglio, 
k Sustingusio Sprando ir t. t. Brangi pa- 
E mokinimais knygutė pridedama prie kiek- 
y vieno pakelio.
K Mažesne bonkutė 35c.
K Didelė bonkutė 70 centų.
R Galima gauti kiekvienoje Vaistinėje

ar stačiai iš

"The Laboratories oF

BROOKLYN, N.

Dingo vaikinas. James 
F. Donnelly, 18 m., iš Cu
yahoga Falls dingo apie sa
vaitė laiko atgal. Jam li
ko $75,000 turtas. Bijo kad 
kas iš tolesnių giminių jo 
nepražudytų tikėdami tų 
palikimų gauti. Jis lankė

SKAITYTOJAMS
Daugelis, siųsdami sa

vo prenumeratas, čekius 
ar money orderius išrašo 
visu ilgu “Dirvos” ben
drovės titulu. Tas nerei
kalinga, rašykit tiktai: 
“DIRVA”, ir to užtenka. 
Tų pat darykit ir ant vo- 
kų-konvertų.

“Dirvos” Admin.

Naujausi Lietuviški g
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Colių 75c.

3

16128-F

16126-F

16125-F

16124-F

16123-F

16122-F

16121-F

16119-F

16120-F

COLUMBIJOS OP.KESTRA
Meiles Abejonės—Valcas
Nakties Tamsoj—Valcas

ANTANAS VANAGAITIS, Komedijantas 
su Piano Akompan.

Aleliuja, Esu Domas—Komiška Daina
Brigyta

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko. Vedėjas
Marytės—Mazurka
Linksmos Akys—Polka

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ. Soprano 
su Orkestras Akompan.

Jonukas ir Mariutė—Liaudies Daina

M. STRUMSKIS, Soprano 
su Orkestras Akompan. 

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė

A. VANAGAITIS, K. B. KRAUČIUNAS 
ir M. ŽEMA ITT. 

su Plano Akompan.
Netur Piečio
Gieda Gaideliai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
M AI N ERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
Tėvuko Polka
Kūmos Polka (dainuoja A. Šaukėvičius)

Palangos Polka
Tarnaites Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MA1NERIV ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

ANTANAS VANAGAITIS 
(Pianu Akompan. M. Yuozavitas) 

Nepažintum Tos Vielos 
Du Bėga

Pirkite šiuos rekordus iš savo.lokalinių vertelgų 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo

arba

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY,
1825 East 18th Street, Cleveland, Ohio

Columbia Records
"NEW PROCESS"

Viva-'tonal Recording - The Records without Scratch

“Magic Notes

VIRŠUJE SKELBIAMI REKORDAI IR VISI KITI 
“REKORDAI SIUNČIAMI PARCEL POST!” 

MES GARANTUOJAM GREITĄ PATARNAVIMĄ
PIRKIT COLUMBIA LIETUVIŠKUS REKORDUS

Iš L. DUBROW & SONS
420 South Street, Philadelpia, Pa.

Išųildyk Kuponą ir Pasiųsk Mums—Rašyk arba Drukuok
L. DUBROW & SONS, DEPT. R
320 South St., Philadelphia, Pa.

Meldžiu prisiųsti man sekančius Rekordus kurie pažymėti per 
Parcel Pnst C. O. D., dadėjus kelis centus už persiuntimą.

Vardas . • ...................................................... *....................
Street arba B. O.........................................................................................
Miestas ir Valstija....................................................................................
Rašykit mums Lietuviškai—Mes jus suprantame.—Mes turim pilną 
sandėli visą Rekordu visose Kalbose. Reikalaukit Dykai Katalogų.

NUOLATINIS ryšis su 
senąją gimtiną Lietuva 

per paveiksluota žurnalų 
“Naujas Žodis’.' Išsirašy- 
kit tų 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.
■BoaunaauMn^nMisKi

Naujiena!
JEIGU perkat laikraštį 

'■’rytais ir vakarais ir sek
madieniais, jus tikrai gau
nat viso pasaulio žinias.

Bet galit išleisti mažiau 
negu tie laikraščiai kainuo
ja ir gauti visas žinias apie 
savo šeimyną, draugus ir 
pažystamus įsivesdami sa
vo namuose telefoną.

Tas yra visai lengva da
bar ir lėšos visai mažos — 
tiktai po $2.75 j mėnesį — 
nieko daugiau. Patelefo- 
nuokit mums MAin 9900 
šiandien ir paprašykit bent 
kurio iš musų darbininkų.

The Ohio Bell 
Telephone Company

Kainuoja mažai nežiūrint kur šauksit

LlftlRINI
THROAT
TABLETS

Madt bj

edntiseptic
Prevent 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat

Coughs

ROSA PONSELLE
Šįmet, šeštoj metinėj operų iškil- 

mėj Cleveland© miesto Auditorijoj 
dalyvaus didžiausias skaičius pažy
miausių operos žvaigždžių ir pui
kiausios* operos kokias perstatys 
Metropolitan Opera Company nuo 
Balandžio 29 iki Gegužės 4 d.

Rosa Ponselle, viena iš Amerikos 
mėgiamiausių, dainuos rolę Druidų 
Vaidilutės Bellini’o istoriškoj operoj 
“Norma”, kuri bus pirmutinė atida
rymo vakarą. Metropolitan kom
panija šią operą pernai dainavo pir
mą sykį į 36 metus ir laimėjo dide
lį pamėgimą. Joje dainuos vyrišką 
svarbiausią rolę Frederick Jagcl, 
pažymus jaunas tenoras. Ponselle 
taipgi dainuos vadovaujamoj rolėje 
operoj “La Gioconda” trečiadienio 
vakare; Po to atvaidinimo ji ap
leidžia Clevelandą ir vyksta į Lon
doną, kur dainuos tose pačiose ope- 

zVose.
“Meilės Trijų Karalių” ir “Cava-

. leria Rust-icaną” bus pastatytos dvi 
vienu vakaru antradieni. Pirmojoje 
dainuos vadovaujamą rolę Lucrezia 
Bori, antroje Florence Easton.

Mme. Bori taipgi dainuos dviejo
se kitose operotee, “Manon” ketvir
tadienio vakare ir “La Rondine”, 
šeštadieni po pietų.

Leonora Corona, jauna ir graži 
produktas Amerikos dirvos, pasiro
dys pirmu kartu šiame mieste ope
roje “Aida” penktadieni po pietų. 
Penktadienio vakare bus garsi mė
giama opera “Lohengrin” su Flo
rence Easton, Julia Claussen, Ed
ward Johnson ir Lawrence Tibbett 
vadovaujamose! rolėse.

Užbaigimui sezono bus žymi ope
ra “Lucia DiLammermoor”, su Ma
rion Talley, kuri buvo publikos su
tikta pereitą pavasarį su didžiausiu 
entuziazmu.

Tikietai parsiduoda pas Lyon and 
• Healy, 1126 Huron road.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- 

i tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandusi p?- 
kuojam, išleidžiam ir sukrauuam.

3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio.

A Š. BARTKUS I
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas J

Fotografas t
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES t 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. Ž

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

no paprastai traukiamu fotografijų. J
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- T 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- 3« 

tografijas visokių kitų traukimų. i*
1197 E. 79th St. Cleveland | 

“Studija su dviem parodos langais” J
— Telefonas Randolph 3535 —

'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO - $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

$3.00 one way-CLEVELAND to PT. STANLEY-$5.00rd.trip 
Autos Carried $4.50 and up

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C & B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 

Lake Erie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com
fortable staterooms, excellent, dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the ęreat ship “SEEANDBEE” 
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt. Stanley, Can., Div 
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid- 

p.m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00u.m., 
May 1st to November 15th. June 29th to September 7th.

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
New Low

Fares

p
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® IŠ LIETUVOS f
A. A. VLADAS PUT- gi žmpnės- tautai ir nevarg-

ALYTAUS PUČISTŲ NEGIRDĖTI IŠGAMOS 
BYLA TĖVAI

1927 m. Rugsėjo 9 d. par- Radviliškio v., Vismontų 
sidavęs Lenkijai Lietuvos k., gyventojas ūkininkas M. 
socialdemokratų vadas Je-!R. turėjo vienų sūnų nuo 
ronimas Plečkaitis ir jo Į gimimo nepilno proto. Tė-
draugai Paplauskas ir Rė
dys, buvę seimo atstovai, 
mėgino sukelti maištų Aly
tuje; reiškia, tų pačių dienų 
kada buvo jų pačių suruoš
tas maištas Tauragėje. Su
moksiąs buvo laiku' atiden
gta, ir jokio sukilimo Aly
tuje neįvyko. Plečkaitis ir 
kiti sųmokslo vadai pabėgo 
į Lenkijų ir tenai puikiai 
gyvena, nes Lenkų valdžia 
duoda jiems gausų atlygi
nimų už Lietuvos išdavimų 
ir naujų išdavikų žygių 
ruošimų.

vai nepilnapročio sunaus 
(neapkentė ir baisiai jį kan
kindavo. Neduodavo val- 
Igyti, nuogų laikydavo, kad 
’ir per didžiausius šalčius; 
; suknelė jam būdavo pasiu- 
I ta iš zuperinio maišo. Va- 
I sarų laikydavo ant virvės 
! pririštų prie tvoros; čia ne- 
I laimingasis iš bado aplink 
I save suvalgydavo žolę ir 
šakneles.

Gi žiemų būdavo pririš
tas ir uždarytas gyvulių 
tvarte, tai prie avių gardo, 
tai prie kiaulių. Kada bu-

VINSKIS
(TĄSA NUO 1-M0 PUSL.) 

davo į Kaunu iš Žemaitijos. 
Atvažiuodavo gi tankiai, 
nes dirbo Šaulių Sųjungos 
reikalais.

Velionis Putvinskis buvo 
vidutinio ūgio vyras, dėvė
jo nuolat Šaulių Sųjungos 
uniformų ir tuo didžiavosi. 
Tankiai uniformų dėvėjo ir 
p. Putvinskienė, moteriškų 
Šaulių Sųjungos uniformų. 
Abu jie švelnaus budo, šir-l 
dingi ir vaišingi žmonės ir I 
atsidavę Lietuvystei visa 
siela. Šaulių Sųjungos auk
lėjimas, globojimas buvo jų 
didžiausia užduotis. Ir ji 
gerai atsiekta, nes Sųjunga 
pastatyta ant gerų bizniškų 
pamatų: Kaune turi didelį 
mūrų su raštinėmis, redak
cija, skaitykla, valgykla ir 
salėmis. Geriausia Ameri-

tų.patys sau.
, Tokiais tikslaįs p; Putvin
skiai gyveno ir Lietuvai ge
ro darė.

Šaulių Sųjungos sukūri
mas''yra didžiausias velio
nio pasitarnavimas Lietu
vai. Ta Sąjunga, yra kariš
ka organizacija ir, anot p. 
Putvinskio, viena atlaikytų 
bent kokį priešų puolimų 
iki pribūtų kariumenės. Sų- 

'juga skaito apie 100,000 ar 
daugiau narių., Visur yra 
kuopos, ir turi , savo karo 
manevrus tam tikrais lai
kais. Priguli joje ir papra
sti vyrai ir moterys, ir in
teligentija ir atsitarnavę 
kariškiai, kurie įayina kitus 
karo mokslo.

Malonu buvo prisiminti 
velionį, ir graudu patyrus 
kad jis jau apleido mus ant 
visados....

LIETUVOS NAUJO-
KU ŠAUKIMAS

Lietuvos Pasiuntinybė A- 
merikai praneša kad šį pa
vasarį šaukiama karinės 
prievolės atlikti šie:

1. Vyrai gimusieji 1908 
m. Sausio iki Birželio men?

2. Naujokai kuriems pra
ėjusiais šaukimais stojimas 
į karo tarnybų buvo atidė
tas iki šių metų Kovo 15 d.

3. Visi vyrai gimusieji 
pradedant 1897 metus, ku
rie, šaukiant jų vienmečius, 
del kurių nors priežasčių 
savo laiku nestojo į naujo- 
kii ėmimo komisijas ir' iki 
šiolei karinės prievolės nė
ra atlikę.

Visi gyvenantieji . užsie
nyje aukščiau suminėtų am
žių vyrai Lietuvos piliečiai 
šaukiami atlikti savo kari
nę prievolę.

“DIRVA” 
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

ggF NEUŽMIRŠKIT
f SAVIŠKIŲ
“DIRVA” yra mėgiamiausias^ laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sunku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingų, 
pilnų gražių skaitymų laikraštį, o 
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo
se pralinksminsit visų kaimų. Ka- 
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur 
visur $3. Pusei metų pusė kainos.

Tie žmonės, daugiausia 
tamsus ir nesusipratę kai
miečiai, kuriuos išdavikai 
buvo sukurstę maištų dary
ti, buvo “vadų” apleisti. Po
licija susekė ir išaiškino su
kilimo dalyvius ir jiems te
ko kariumenės teisme atsa
kyti už išdavikiškus pasi
kėsinimus.

Keletu dienų Vasario m. 
šįmet kariumenės teismas 
nagrinėjo suimtųjų maišti
ninkų 'bylų. Visų kaltina
mųjų buvo 21. Teismas iš
teisino septynis, o 14 gana 
sunkiai nubaudė. Pranui 
Bilinskui, Vladui Janulevi- 
čiui ir Juozui Kedžiui pri
teisė po pusaštuntų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Andriui Beručkai,, Antanui 
Juškevičiui) Petrui Kvara- 
ciejui, Antanui Navickui, 
Romui Navickui ir Petrui 
Stramkauskui po 4 metus 
sunkių darbų kalėjimo. Pe
trui (Andriaus sunui) Kva- 
raciejui 2 m. 8 mėn. sunkių

davo pririštas prie kiaulių 
gardo matyt būdavo labai 
patenkintas, nes tada so
čiai pavalgydavo kiaulių jo
valo, nors ir iš arklių mėš
lo pagaminto. Jis abiem 
rankom kabindavo jovalo 
tirščius ir dėdavo sau j bur
nų.

Vasario mėnesį, laike di
delių šalčių, matyti sušalo 
vargšas. Jis atsigulė prie 
karvės šono; ir šis nepro
tingas gyvulis jį išvadavo 
nuo tėvų žiaurių kankini
mų. Beprotį karvė sumy
nė: permynė gerklę, galvą 
ir bendrai visų jo kūnų taip 
sunkiai sužalojo kad Vasa
rio 27 d., sunkiose kančio
se jis persiskyrė su šiuo pa
sauliu,. turėdamas apie 16 
metų amžiaus.

Tėvai neva gailėdami sū
naus kėlė laidotuves, su
kvietę gimines ir kaimy
nus. - “M.R.”

SUŠALO SU KŪDIKIU

kiečiams valgykla, kurie 
pasiilgę tikrų Lietuviškų 
valgių, tai šaulių Sų jungo j.

Poni Putvinskienė skaitė 
save demokratiškos gady
nės moteria ir prigulėjo 
būrelio tų Lietuvos ponių 
kurios buvo apsisprendę ko
vot prieš bučiavimų rankų, 
jos nori panaikint tų madų. 
Velionis Putvinskis šitaip 
juokaudamas išsireiškė a- 
pie tai: “Aš nematau nie
ko blogo jeigu gali pabu
čiuot kokiai maloniai poniai 
ar panelei rankų.... ”

Jau buvau rašęs kaip su-' 
maniai ir puikiai p. Putvin
skiai elgiasi su savo darbi
ninkais namie. Paima vy
rus ir .merginas, tarnauti, 
išmokinu vt§gkįft :ųkiu’ų rei-1 
kalingo darbo ir amato. — 
tiesiog mokina, o ne naudo- Į 
jasi jo jiegomis. Mokina 
vyrus ir merginas taupyti 
pinigus, dėti tolimesnei die
nai, ir kada porelė susimy-i 
Ii prižiūri kad neprisidary-

VILKŲ DARBAI
Anykščių miestelio lau

kuose už Šventragio (aukš
tumos pavadinilhhs) slėny
je ganėsi arklys ir kumelė 
su kumeliuku. Iš 'kaž kur 
atsiradęs. vilkas ir pradėjęs 
slinkti į arklius. Tuojau 
puolė ant kumeliuko ir jį 
parbloškė. Tada jam Į pa
galbų atbėgę albu seniu ar* 
kliu ir nuviję vilkų, spardy
dami per $isų slėnį,

Debeikių’" vai., prieš Kalė
das ėjęs žmogus iš Debei
kių ir rięšęsis njėsos ir. ži
balo butęlį. Netoli namų 
sutikę jį klu vilkai ir užpuo
lę. Žmogus, numetė žibalo 
butelį, bet/vilkai vistiek ne
nustojo .lindę, tada atidavė 
mėsa ir j,pats greit pabėgo 
į trobų.'

Kerkunif sod. vilkas pa
vogė višnu, ūkininko šunį.

Gruodžio; mėn. 20 d. Le-

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS

SPORTININKŲ VEIKIMO. I

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :■ 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

JŪSŲ

Patogumui
TELLING-BELLE VERNON PRISTATYMAS Į NAMUS

darbų .kalėjimo. Zig. Juš
kevičiui ii- Leonui Zaleckui 
po 2 metu grųsos kalėjimo.
Liudui Fedronui 1 metus ir 
Aleksui Navickui 2 metus 
kalėjimo. “M.R.”

Ties Pažerunais Vasario tų bėdos, bet pagelbsti apsi- liūnų sod. vilkai papjovė du 
m. pabaigoj šalia kelio Tau- vesti, padeda apsigyventi mažų kumeliuku ir sena ar- 
ragė-Sartininkai rasta ant ant ūkės, kad butų naudin-jklį. “P.B.”

JEIGU gyvenat Didžiame Clevelande, tai Telling-Belle 
J Vernon pieno išvežioto j as pravažiuoja pro jūsų na
mus mažiausia syki kas 24 valandos. Jam bus malonu 
ir garbe jums pasitarnauti.
Jus galit paduoti jam savo užsakymą pieno arba kitokių 
Telling-Belle Vernon pieno produktų su užsitikrinimu 
kad jie bus pristatyti sąžiningai, greitai ir reguliariai.

I VISAD GATAVI PASITARNAUT I
I Pašauk Telling-Belle Vernon pieno išve- 

žiotoją. Jis sustos, arba ...
’ Parašyk savo užsakymų ir palik pieno bon-
I koje, arba . . .
j Jeigu norit matyt savo išvežiotoje ypatiš-
I kai."'jis atsilankys. Telefonas. RAndolph

.1 8200. I

GAISRAI LIETUVOJE
Nuo 1918 iki 192? metų 

visoje Lietuvoje buvo 9,103 
gaisrai, iš kurių 36 labai 
dideli. Išviso sudegė L304 
dirbtuvės, keli tūkstančiai 
namų, 6,020 gyvulių; su
naikinta, 3,336 mašinos.

Žmonių sudegė 119, susi
žeidė ir apdegė 268 žmonės.

Bendra nuostoliu suma 
viršija 92,000,000 litų, tub 
tarpu sudegęs turtas buvo 
apdraustas tik 6,000,000 li
tų sumai. “M.R,”

akmens' sėdinti ir laikanti 
kaž kokį pundų moteris. 
Žmonės susidomėjo kad to
kiame šaltyje ji sėdi. Kal
bino ištolo, Ibet moteris ne
atsiliepė; suprasta kad mo
teris negyva. Ji sušalus. 
Glėbyje laikė skara apden
gtų kelių metų vaikutį, ku
ris taip pat buvo negyvas, 
sušalęs.

Išaiškinta .kad ji kilus iš, 
Skaudvilės miestelio Žydė. 
Didžiojo karo metų Vokie
čių karių buvo suviliota ji 
sulaukė kūdikio. Žydų tas 
skaitoma labai žeminančiu. 
.Todėl nuo namiškių buvo 
atskirta.' Kiek pasibasčius 
po žmones, vargo neperneš- 
dama sumišo. Kaip silpna;

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
M_________________ -_______________________________________ ___ M

; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos J 
J organizacija Suvienytose Valstijose, 3 

kurios turtas viršija $1,000,000.00,
" Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 

pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550,15.
m SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3
* Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti J 
« vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos, G

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 3
h Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3 
m Del platesnių informacijų kreipkitės Šiuo adresai 3

“ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3
• 307 W. 30th Street New York, N. Y. 3

A...B

PIENAS. GRIETINĖ, PLAKAMA GRIETINE, 
SVIESTAS, PASUKOS, VARŠKĖ, AISKRYMAS

3000 Pardavėjų Jūsų Kaimynystėje

The TELL!NG=BELLE VERNON Co.
3825 CEDAR AVE. RAndolph 8200SANDARA”

DIDELIŲ ŠALČIŲ ų 
PASEKMĖS

Šios žiemos ./Vasario mė
nesį buvę Lietuvoje nepa
prasti šalčiai mūšų' šaliai 
padarė daug žalos. Kai
miečiai nusiskundžia kad 
peršalo bulvių, kurių jau 
ir šiaip nedaug tebuvo, su
šalo tvartuose, daug nauja
gimių gyvulių. Ežeruose 
trokšta, žuvys, nes upeliai 
ir kai kurie negilus ežerai

prote negalėjo užsidirbti 
duonos, ėjo per žmones ir 
nešėsi kūdikį. Ir paskuti
nė kelionė baigėsi matyti 
duonos jieškant. Per pus
nynus eidama nuvargo, su
šalo, radus akmenį atsisė
do pasilsėti, užmigo, ir už
migo amžinai. “L.Ž.”

Tauragės aps., Naumjes-; 
čio v., Špyčių kaime rasta 
negyvas savo trobelėj Ged-

į SERGANTI ŽMONĖS 5 . . .t
Ž KVIEČIAMI UŽEITI.'PAS DR. •SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ?

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES'. '
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu/ mędikaliu 
patyrimu, naudoja hąujausius Euro
pinius metodus ir vaikys jr atsiekia 
stebėtinas pasekmea’,gycįyęne visokių 
^kraujo ligų, reumaiąznid,fntrviškumo., 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

Dr. C. W.’Smedley, Specialistas S'loisMt. nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra isgyyomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo at kitokių užkreyiamą ligų privalot 
būtinai ateiti pas’ Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turf specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintu^ kūno organus.

Viskas užlaikomi griežtoje paslaptyje, ir kainos' žemos visiems.
DR. SMĘDLEY, SPECIALISTAS .

10406 Euclid :Ave. -Kampas Ė. 105th St.. ' Cleveland 
Ofiso valandos: >NuĄ10 ryte iki. 4 į— nuo ,6 ūki 8 ,vakare.

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

. ■ SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
; valstybinio nusistatymo savaitraštis’ Amerikoje. 
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandūra'?!,-'susidedančios iš 100'kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės- Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, <111., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir; kitur užsiehyj $3.

SANDARĄ atliekų įvairius spaudos darbūs: nuo viziti
nės kortelės iki Storiausios knygos; gražiai, pi
giai ir greitai.

įlšalo iki pat dugno. Be to, 
užšalo daug šulinių ir vie
tomis žmonėms pritruko, 
vandens.; Sušalo daug: žvir
bliu ir kitokių paukštelių-.

“L. A.”

minas, senas žmogus. Jis 
maitinosi elgetaudamas.

Manoma kad gryžęs na
mon, .neturėdamas kuro at
sigulė ir sušalo per Vasario; 

j didėlius šalčius. “L.Ž.”’

SANDARĄ (Vai-Mont Calendar Co;) spausdina įvairios 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lux, Wall 
Pockets, Hangerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai
rioms biznio šakoms. _

^Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street „Chicago, Ill.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

S. L. A. 362 kuopa
COLLINWOOD, OHIO

Kviečiami šios kuopos nariai su
sirinkti ir atsivesti su savim naujų 
prisirašyti į šią kuopą. , Susirinki
mas atsibus Balandžio 3 d., trečia- 
doinj,

VASARINIAI PASIVAŽINĖJIMAI PO DI
DŽIUOSIUS. EŽERUS

rafijas
~y ;--- ------- .*=7- --..
gali gauti “Dirvoje”, i ŠTAI KUR GALIT PRISIRIJO- 
Yra dvejopi, bakūžė iš ŠTI PILIETYBEI, TIKTAI 
iš vidaus. Labai aiš-l SKYBĖKITlauko ir 

kųs ir tinkanti atminčiai.
Ona Karpavičienė.

valandomis 
po 15,000 publi- 
didelė miesto au-

liko keli tukstan-

i d 6820 Superior Ave.

PO DIDELĖS PARODOS .
Viskas su paroda išėjo gra

žiai. Baigėsi sekmadienį, da-' 
lyvaujant tūkstančiams žiūrė-1 
tojų. Per dieną iki 11 valan
dai nakties, visos savaitės bė
giu, apsilankė bent 100,000 švę-1 
čių ir galima sakyti jie visi at-į 
silankė pamatyti ir Lietuvių': 
skyrių. Vienos dienos bėgių 
pereidavo tūkstančiai žmonių ir 
vakarais programo 
prisigrūsdavo 
kos, tokia tai 
dįtorija.

Iš parodos
čiaį dolarių pelno, kurį rengė
jai išdalins tarp dalyvavusių1 
tautų organizacijų.

Varde Lietuvių Moterų Ko
miteto ištariu širdingą ačiū vi-1 
siems ir visoms kurie prisidėjo' 
prie Lietuvių skyriaus padary- i 
mo tokiu gausiu ir gražiu, nes : 
tikrai Clevelando Lietuviai tu- g 
rėjo kuo pasirodyti-. Netikė
tum rodos kad tiek daug na-1 
minių išdirbinių tarp musų bu-l 
tų iš Lietuvos suvežta, ir tokių 
gražių. Gintaro išdirbiniai su- j 
darė antrą musų šalies produk- j 
tų skyrių.

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., tręčiadie-j 

kurion buvo pri- nio vakarais.
............. '' Corlett School, Corlett ave. ir!

E. 131 st., trečiadienio yak. |
East 7Jth St. Library, 12151

E. 79 st., antradienio vak.
Goodrich House, 1420 E 

st., antradienio' vak.
Glenville Library, 660 Park 

wood drive, trečiadienio vak.
.įjfemorial School, E. 152 st. 

Luckow av., pirmadienio vak.
Rickoff School, Kinsman

Lankėsi Pivaronai. Pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį Cleve- 
lande lankėsi pp. Pivaronai iš 
Pittsburgo, lankėsi “Dirvos” 
redakcijoj ir aplankė Visų Tau
tų Išdirbinių Parodą miesto 
auditorijoj, 
siuntę daug savo, puikių daly
kų parvežtų iš Lietuvos.

P. Pivaronas užsimokėjo į
Arą” 

Gryžo 
naktį.

MD., užsirašė “Baltijos 
“Vargšų Karalienę”.

Pittsburgą sekmadienio

JUOZUI ŠIMKUI GERAI 
SEKASI

Juozas Šimkus rašo kad gy
vuoja gerai ir po Mass, valsti
ją tranko kitus imtikus. Tu
lėj o imtynes su. Charles Metro, 
paguldė jį į 20 minutų; turėjo 
imtynes su Bob Johnson, pa
guldė jį pirmą sykį į 44 miliu
tas, antrą - .į 11 minutų. Tre
čios imtynės buyo su Cow-boy 

[Rogers, laimėjo į 14 minutų.
Ketvirtas turėjo su -Mike Na- 

jarian, Armėnų čampionu, iš
ėjo lygiomis per 45 minutas.

Šimkus mano važiuoti į Chi- 
ieagą, pakelių, sustos C-levelan- 

31 de.
Sveikina visus pažystamus.

’ai. vakare, 15335 Wa- 
Slovenų name.
Kuopos Organizatorius.

Oro aplinkybes rėdo 
anksti prasidės kelione 
Clevelando ir Buffalo, 
laivai pradės vaikščiot 
džio 15, sako Mr. 1 P.

Kitas pagerinimas C & B laivuo- 
bus tai šokiai prie puikios mu- 

Prie to orkestras tas vata- 
duos koncertu::,
au jas skyrius į 

prie. G & B Linijos 
dint keliavimtjf tarp 
Kanados, 
išplauks 
pribus į 
iš ten 4

PARSIDUODA
10 kambarių, 2 šeimynų moderniš

kas namas, 2 furnasai, 1 karu gara- 
grindys; arti

Parduoda bankas. 
Kreipkitės pas 
IIRIBAR

95-1 E. 144 St.

kad šįmet, 
ežeru tarp se

Tikima kad zikos. 
apie Balan-' rai
J. Swartz,

General - Manager iš The Cleveland 
and Buffalo Transit Company, lai,- 

iš tų .miestų 
mieste '7:30

džius; kieto medžio 
tramvajų linijos. 
Kaina $5,500.

B. J.
Glenville 2500

i išeis kas vakaras
vai., pribus kitame

1. ryte.
Visi puikus ir dideli
ivai tapo naujai perpuošti

C & B Liną 
įr at

naujinti ir vėl gatavi pradėti -vežio
ti tūkstantinės minias, kurioj niėg;- 
sta pasigerėti puikiu Eriė/Ežferu.

GERAS PIRKINIS
Jc’gu jieškai gero pirkinio tikrai 

šiuomi pasitenkinsi: 4 šeimynų mu
ro namas, po , 5. kamb.,' su maudy
nėmis, ledaunėm, sietai ant ; lapgų. ..ir 
durą; paskiri furnasai. Visados už- 
renduotas, nes arti mokyklų ir gatr 
vakarių; į vakarus nuo Addison rd. 
Rendcs nesą . $2700 į metus. 
$18,750. Reik mokėt $2500. 
mortgečių paima

Dry Goods ? f V 
Vyriškos Drapanos

i John Jacoby & Son 
Įsteigta 1881 O į’ 

7036-7038 Superior Avę.

yežtis automobilius i 
i-andenį

Kaina
Antrą 

savininkas lengvu’

“DIRVOS” EKSKURSIJOS 
KELEIVIAI

Sekanti jau įsirašė ir vyks Į East 146 st., pirmadienio yak. : 
Lietuvą su “Dirvos” Ekskur-Į St-_ Claiy Librory, St. Clair ir į 

ija Birželio-June 12 d.:
Paulina Kulbickienė 
Jurgis Lincevičius 
Uršulė Lincevičienė 
Jonas Kolalis 
Anelė Slamienė su 2 
Antanas Virbickas 
Dominikas Sąbanskis 
Barbora Abukevičienė 
Ona Samuolienė 
Zuzana čižinauskienė 
Juozas Kriaučiūnas 
Simas Valinskas 
Zigota Kibildienė 
Marė Kibildžiutė 
Paulina štaupienė 
Ekskursijos vadovas 

vos” administratorius
1 Vasiliauskas.
I Pusė čia paminėtu keleiviu _ . , . . ,, . - r . z-, ’ i Dzimdziai vėl sujudo.bau turi savo pasportus ir GwL -. , . . . , ., , i ėjo penki metai kaip pirma sy-kitų pasiųsta .iki paskubo Amerikoje Dzim- 

' dzi-Drimdzi”- ir paliko apie sa- 
| ve smagią atnilktį'. Dabar gi 
į du vyriausi iš tų senovės Dzim- 
j dzių, komp. A. Vanagaitis ir J.
I Olšauskas gavo naują iš Lie- 
; tuvos Dzimdzį, Akirą-Biržį, su 
I kuriuo sudaro stiprią traicę ir 
vyks per Lietuvių kolonijos pa
linksminti ir mums senas die- 

I nas (arba jaunas) priminti.
Clevelande jie bus Balandžio 

(April) 19 d. Lietuvių salėj.

vaikais

“Dir
Povilas I

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

Į 105th St.
South Library, Scranton ir 

Clark avė., 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-

I ras.
Vyrams kurie dirba naktimis 

spccialės klesos buna Citizens 
Biure, Old Court House,

J vai. ryto trečiadieniais.
I Norėdami informacijų 
r.uckit Cherry 3796.

ir j KOMARAS SU DRAAK’U
‘Balandžio-April 5 d., kitą sa

vaitę, penktadienio vakare Ko
marui prisieina susitikti su žy 
miu Amerikoje imtikii, Rolan
dų drutuoliu Tom Draak. Tai 
yra milžinas kuris visu kuo už 
Komarą diktesnis ir senas pa
tyręs 
laimės 
Lenkų 
siaku.

Tą vakarą bus 
rų imtikų poros.

ant 6 nuoš. _ Telefonubjtit va
pu 6:30 Penn. 1.839-W . (11

ANT RENDOS
51’03 Storer avė., moderniška deš

rų išdirbyste, su, visais įrengimais, 
žema renda, gera vii

Taipgi gerų pelnų
tessen krautuve parsiduoda 
mainais. Matykit Notarą 
man, 12404 St. Clair avė.

nešanti del’ka- 
arba 
mer-

nuo 9

telefo-

Pra-

imtikas.
tas turės 
drutuoliu

Katras iš jų 
imtynes su 

Stanley Sta-

dvi kitos ge- GAVO
Z

PARDAVIMUI NAMAS':-.-'
", ,2, šeimynų, po 5 kamb., visi įtai
symai. Su mažu įmokėjimu. Kai
na- $8,000. Pirkite nuo savininko, 
Šu'taiipysit' fiduįį .pinigų.

C. F. PETRAITIS
.6,7:02 Superior avė. V tCleyelaTrd, ,0.

Port Stanley 
manoma padi-
Clevelando ir.

Garlaivis “City of Erie”
iš • Clevelando vidurnakti; 
Port Stanley G ryte, gry.š 
po pietų, pribus Cleveland^ 

9:20 vakare. Ta linija pradės veik-?
ti -nuo Birželio 29 ;.iki Rugsėjo 8.

Tolumas nuo Clevelando skersai: 
ežerai iki Port Stanley yra tiktai 
87 mylios. Keliautojai turės visus 
patogumus.

'Kurie nori
Kanadą galės važiuoti per 
laivu, o paskui gr.yžti a rod per Buf
falo arba per Port S't^nl^y kurie iš 

į Buffalo parvažiuos ' i Kanadą.
C & B linija tarp Clevelando ir 

Cedar Point ir Put-in-Bąy ^vaikščiot 
laivas VGocdtime” ir; /nusta
tyta ilgresnis ^laikas/pa^jAtJ/tošė’ vie
tose. TiF-linija atsidarys Birželio 9.

PARSIDUODA
12013 St. Clair avė., pienine ir 

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

Lietuvos Lietuviai ateina į 
., Sanitanskaų Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

PARSIDUODA
1901 E 40 st., karnuas. Perkins 

avė., pelningas užkandžių ir cigarų 
biznis. Parsiduos pigiai. Nuvažiuo
ti Wade Park karu.

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

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

Lietuvių Programas
Ketvirtadienio vakare įvyko 

Lietuvių programas, šalip kitų 
kelių tautų programų.

Diktokas Lietuvių choras, po 
vadovyste muziko Jono čižau- 
sko, sudainavo tris dainas: “Sa
vanorių Maršas”, “Ei Pasauli”, 
ir “Pasisėjau žalią Rūtą”. Iš
ėjo labai nusidavusiai. Taipgi 
buvo keleto porų Lietuviškas 
šokis, margaitės tautiškai įsi
rengusios, vyrai irgi vienmar
škiniai, linksmai sudrožė Lie- Į ^imo Permitus, 
tuvišką polką. Publikai patiko prašymai įr tuoj gaus, 
ir norėjo dar daugiau. Ęutų' Kurie rengiatės važiuoti ne
tikę ir “Klumpakojis”, nes tai Įaukit keikit: užsiregis- 
ypatingas šokis, bet laiko buvo 
nedaug duota.

Vėliau už kokios valandos, p. | 
Marijona čižauskienė sudaina-1 
yo “Kur Bakūžė Samanota”, iš
ėjo labai gražiai, ir kadangi i 
salėje yira balso didinimo tro
bos, dainą- girdėjo visa publi
ka; šį vakarą buvo labai daug 
Lietuvių ir kitų tautų, apie 15 
tūkstančių.

Lietuviški Rubai
Matant visas beveik Europos 

tautas jų tautiškuose rūbuose, 
šioje parodoje buvo galima pa-1 
daryti sulyginimas jų su 
tuvaičių dėvėtais rūbais, 
sa, sijonuose yra nedaug 
tui.no, nes visų trumpi ir 
ti; tik vienų marginti ant balto j 
dugno, kitų šiaip - spalvų audi
niai. Jekutės kitų tiesiog je- 
kutės, baltos su visokiais mar
gumais išsiuvimais, kitų šiaip 
margos materijos. Kitos dėvė
jo ir

' Lietuvaičių, 
stytas; kitų 
tų trumpos.

Skirtumas
rengime: daugelio, ar veik vi
sų tautų, moterys prie savo 
kostiumų dėvi visokiausio iš
dirbinio kepūres: margytas ir 
siuvinėtas, pustas ir plokščias. 
Lenkai ir Ukrainai su iškeltom 
kaktom kepuraites, o Lietuvai
tės vienplaukės. Visais laikais 
ir visuose atvaizduose net iš 
senovės, Lietuvaitės piešiamos- 
vienplaukės, su kasnykais įpin
tais arba įsegtais, ii- su rūtų 
vainikėliais. Tiesa, šį vakarą 
mergaitės buvo be vainikėlių, 
bet vieplaukės, ir tuo atsiskyrė 
nuo visų -kitų.

truoti, Lietuvos ir Amerikos pi- [ 
■ liečiai, kad jūsų kelionei reika- 
I lingi popieriai butų galima pa-1 
Įruošti be skubėjimo ir kad tik-j 
rai viską gautumėt anksčiau' 

Į prieš laiką.
“Dirvos” agentūra atdara ir 

vakarais iki 8 vai.

DEMPSEY PERSISKYRĖ 
SU MADISON GARDEN ' 
Jack Dempsey, kuris veikė 

:švien su Madison Square Gar
den korporacija po vadovyste 
Tex Richardo, tam mirus per
traukė ryšius su ta organiza
cija ir susidėjo išvien su Hum
bert Fugazy,. kitu promoteriu, 
kuris keli metai atgal sustatė 
Jack Sharkey su negru Will’s it 
nuo kada Sharkey pragarsėjo 
kaipo pirmaeilis... Dempsęy pa
sakė jog daugiau nedalyvaus 
anos organizacijos (ruošiamose 
kumštynėse. -

Jack Dempsey paėmė savo 
globon Vokietį Smelling ir ma
no šią vasąųą sustatyt jį- su 
Jack Sharkey.. Tik šiedu vyrai 
šalip paties Dempsio tetrauks 
didelę publiką.

Plnigus Lietuvoje, siųs-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Teklė Termėnienė ...... Lt. 100
Marė Brokienė ....... .... 50
Leonas Paluckas ..'... ... 400

Karolis Stašaitis .. .. 100
Pranas Kavaliauskas .. ...50
Anastazija Kajackienė . 100
Ona Jankevičienė . . .. ... .100
Vincas Jankauskas ... ... 200
Barbora Lipskienė .. ..".. .50

Kreipkitės, vėl.;
Dirvos” Agentūra

6820 Superior Ave.
6820 Superior Av. Cleveland. O.

Lie-1ITie- 
skir- 
skės-

Atidarė didelę parduotuvę. I 
į Broliai Braziai užpirko du na-Į 
,mus prie 'Lietuviškos salės iri

' I įrengė didelę vyriškų rūbų par- ’ 
| duotuvę, kuri jau atidaryta.

Braziai patys gamina rubus 
savo siuvykloj’ ir pristato juosi 
i šia krautuve, 6905-7 Superior^1' 
avė.’ Linkėtina jiems geru pa-l,r vasara vėl Pasislėne mažiau- 
sekmių, “o Lietuviams paremti sia Porai mėnesių. Tą pat va- 
savo tautiečius. I kar% gerokai atšalo, tempera-

 turą nupuolėlė ant 22 laipsnių.

Apgavingas oras. Pirmadie
nį, Kovo 25 d., Clevelandą buvo 
užklupus tikra vasara — šilu
ma buvo pakilus iki vidurvasa
rio karščio, 80 laipsnių, bet va- 

paperkuriavo, pažaibavo,

Ohio valstijos legislaturoje 
galutinai biblijos bilius atmes
tą. Biblijos, skaitymo įvedimą 
mokyklose rėmė kuklukseriai.

AUTOMOBILIS
1929 modelio Chrysler 4 durų 
sedan parsiduoda visai nebran
giai, mažai važinėtas. Nepra
leiskit progos: Didelis barge- 
nas. Ateikit pamatyt ,6820 Su
perior avė. Randolph 1476.

ANT RENDOS
5 gražus kambariai su maudyne, 

elektra, garėtu ir kitais paranku* 
mais; viršuje. Arti Lietuvių baž
nyčios. Renda $23 mėnesiui.

Joe A. Kliševičius. Savininkas 
1350 EAST 66TH ST.

šniuraukutes panašias į 
priešakyje suvar- 
ranokvės ilgos, ki-

vienok galvos iš-

I Margučių Balius. Pirmadie- 
l nio vakare Lietuvių salėj įvyk - 
sta linksmas margučių balius, 

| kurį rengia ALRKS. 8 ir 50 
kuopos bendrai. Gros Luizų 
Orkestras. Pradžia 7 vai. va
kare, įžanga 35c.

Šokikams bus dovanos už ge
rinusį pašokiįmą, taipgi dova
nos už ypatingiausius Velykų 
margučius.

Velykų dovanų pirkimas. Iš 
pirmesnių Velykų dovanų pir
kimų ir pasipuošimų apskait- 
liuojama kad šių Velykų pirki
niams Clevelandiečiai išleis nuo 
8 iki 10 milijonų dolarių — to
kią apivartą krautuvės pada
rys. šįmet krautuvės tikisi ge- 
resio biznio negu pernai.

PRANEŠU
o-vn knstrmeriams kurie 
pas mane kreipdavosi po-

• tavi.'io darbti.ms, ir vi
siems kitiems kad mano 
telefono naujas numeris

yra EDDY 4243-W.
F. Samuolis

618 E. 107th St. (16)

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Neatidčliokit! Laikas Visai Trumpas!

Velykoms Reikmenys

Dviejų metų periodui, Ohio 
valstijos penkioms kolegijoms 
iš valstijos iždo paskirta para
mos $15,525,000. Ohio State 
universitetas gaus daugiausia 
iš tos sumos, apie $10,000,000.

Phone Penn. 2533-M

J. G. Poltėr
Lietuvis

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

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

Pardavimai. ^Paveikslai
Kas iš Lietuvių turėtų par- 

davimui.7gražių''.įmai-gintų divo- 
nų atvežtų iš Lietuvos, tų ku
rie buvo parodoje ir kurie 
'buvo, pfaneškit “Dirvon”, 
yra iir.onių norinčių pirkti, 
likb savo antrašus.
- Gintarus_butų visus išpirko 
jei jie butų pardavimui buvę.

Kas norėtų įsigyti parodos 
■— Lietuvių skyriaus — foto-

ne
nes 
pa-

j _ POPIERIUOTOJAS - 
| Maliavoja ir Dekoruoja 
l namus.
S Greitas ir geras darbas.

Specializupju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau’ apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

p'alėiškif atvirtai škp
1229 EAST 74th ST.

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.

K. E. YOCHUSI
Naujoje Vietoje

Aš jau persikėliau į nau
ją vietą, įrengiau shvo siu
vimo, valymo ir prosijimo 
įstaigą su visais moderniš
kais pagerinimais.
Du'okit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt ..................45c
išprosyt ..........20p

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

1.50

Koatas
Šilkinė

išprosyt .x...........
Neškit dabar!

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės • įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
lemomis kainomis. Niekad-, dar Į 
taip pigiai nebuvo siuvama! i

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

NAUJI PUIKUS VYRIŠKI RUBAI 
ŠVENTĖMS

Ši krautuvė užversta daugybe Naujų Pa v,ašarinių Sti
lių Siutų, Skrybėlių ir Vyriškų Reikmenų. Ar pirksit 
ai* ne, kviečiami ateiti peržiūrėt. Mes stengsimės jums ' 
pasitarnauti kuogeriansia. Užeikite pasižiūrėti!

Vyrams ir Vaikinams Grynos Vilnos
SIUTAI ir PLOŠČIAI

Dviejų skirtingų kainų rubai ant kurių sutaupysit nuo , 
$5.00 iki $10.00 ant kiekvieno.

Parsiduoda po
$18.50 ir $22.50

Brangesnių Nėra.
Visi vėliausio Pavasarinio Stiliaus, Modelių ir Pavyz
džių. Vertybė kurios kitur negausite.

VAIKU VILNONIAI SIUTAI
Su 2 porom Ilgų Kelinių. Mieros 13 iki 19 metų amž. 
Naujausi Kolegiški modeliai.

Specialiai nupiginta po
$12.50 ir $15.00

VAIKŲ VILNONIAI SIUTAI
Su 2 porom Golf Kelnaičių. Mieros 6 iki 16 metų. Mel
svo cheviot ir Įvairių mišinių marginiai.

Specialiai nupiginta po
$9.95 ir $12.95

Taipgi turim didžiausi pasirinkimą naujų Pavasarinio 
Stiliaus Skrybėlių, Kepurių, Marškinių, Kaklaraikščių, 
Kojinių, Diržų, Pirštinių, Apatinių, ir tt., 
labai patiks.

atdara vakarais.

viskas jums, j

THE KRAMERSW RETCH COMPANY ^
7002-04 Superior Avė. kamp. Giddings Rd.Buvusi The Spanye & Reich Co.


